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T S N ONZE . 

J. O. . 

e duinen en dijken bes*'hennen de luge velden 
van Nederland tegen tie werking der  natuurwet, 
waaraan hel water  -je\ /.tuint . 

r  het voiirldmvii d hooger  wonlen van den U>-
deni tier  rivieren rijst ook tie gemiddelde wateivpj,-
gel; in verhand daarmede moeten e waterkeerin-
gen, om d aan het heoogtle tleel te be-
antwoonlen, verzwnanl wonlen en de ver  hooging ha-
rer  kruinen is gevolg-dijk een nood zakelijk kwaad. 

n luidt "p gmnd vau ondervinding berekend, dat 
tie verhoogirig tier  waterkeeringen voor  ieder »nw 
van  tot 1.5 meter  bedraagt; wonlt hierin misge-
tast, en zijn der  inensi helijke opmerkzaamheid en 
kennis le dezer' zake foutieve gegevens geleverd, dan 
zou er  voor de steeds volgehouden verhoogirig der 
waterkifringe n geen geldige reden U-staan, dan die 
van het belang van en do zorg voor meerdere vei-
ligheid. 

e verhoogirig tier  dijken gaat notntzakelijkerwij s 
gepaaid met de evenredige verzwaring van hel proliel, 
teneinde de volle hoogte van hel lii-haam, dat het 
water  moet koeren , bestand te maken legen den druk . 
ili e daarop karr  worden uitgeoefend. t centraal-
punt van dezen druk wordt hij  bel rijzen van tien 
waterspiegel honger  geplaatst. 

Vooi- ile gewone waterstanden mogen de con-
structie en de afmetingen der  waterkeeringen langs 
onze rivieren , in ' i algemeen, alleszins voldoende wor-
den geacht, niemand zal willen ontkennen, dat hel 
zorgvol oog verder dan die gewone toestanden moot 
zien. Al komt bet tien oppervlakkige!! beschouwer 
voor, tlat tie natuur iu hare werking geheel door 
willekeur  wordt geleid, aan anderen evenwel is do 
mogelijkheid bekend, dat tie menschelijke geest eeni-
germale dooidiïrig t in tie wetten , waan loo r krachten 
beheerscht wonlen; met de kermis, door de bestu-
deering der  natuur  opgedaan, wonlt men voor een 
grool en voornaam doel meester  der  toestanden, die 
oppervlakkig beschouwd , buiten het bereik onzer 
zorgentle werkzaamheid zijn. 

Wie onzer  kent niet de gewone uitdrukkinge n van 
hopeloosheid der  zwakke karaklers onder de mannen 
van het vak, als zich kritiek e «ogenblikken van hoog-
water  en ijsgang np onze rivieren voordoen! 

k wil omtrent dit punt niet vertier  uitweiden, 
uit vrees daanloor  anderen af te schrikken, die het 
met zich zelven nog niet eens zijn om onvoor-waar-
elijk mee te gaan met hen. die in het oogenhlik 

van het grootste gevaar, na onafgebroken hoven-
menschelijke inspanning, nog moed overhebben om 
ji  betuigen: «/onlang er  nog een voet grond aan 
den dijk zit, moeien en zullen wij  dien verdedigen." 

Nog gevaarlijker  dan bij  hooge open waterstanden 
schijnt mij  de toestand der  rivieren bij  ijsgang . 

e mtigel ijk beid om, op alle punten van dint-t ge-
vaar, materieel en personeel te kunnen aanvoeren, 
is bij  ijsgang eene zorg, waarin soms met den (res-
ten wil niet karr  wonlen voorzien. V verschillende 
ondiepten, dwars- en neerstroomen, de kracht ende 
richtin g van den vrind, ziju tie lieleiiinieringeii , tlie 
aan den gen-gelden afvoer van het ijs in den weg 
komen. 

e ijsseholleii, iu de regelmatig geprofileerde rivier -
vakken afdrijvende, geraken onderling , bij  ontmoeting 
van sterk bochtige oeverlijnen, in eene verwarde 
richting , of wel de neei-strooniingeii, die bij  in de 
rivier  uitstekende dammen of kribben gevonden 
worden, brengen ze irr  een draaiende beweging. e 
onmiddellij k daaropvolgende schotsen wonlen iu tlie 
"wijkend e beweging mede rondgevoerd, of dwars 

afgestooteu tegen deu oever- of tegen tie uuustaari-
drijvendu ijshrokkeu. 

e eene ijsschol houdt tie andere op, err  deze 
weder- oefent invloed op tie ooi-spr-oukelijke beweging 
der  eerste; allen werken , slooten , schuren en dringen 
tegen en schuiven op en onder elkander. 

e schollen, tlie geheel onder  water  geschoven 
zijn , trachten door tie kracht van haar  il ri j  ('vermogen 
de boven liggende te doen rijzen (op te lichten), 
en slagen daarin voor  zooverre dit met de zwaarte 
en het drij('vermogen vnn het ijs bestaanbaar is. 

r  de werking dezer  beide factor-en blijven de 
schollen tip elkander  gehecht, en die aanhechting 
wonlt bovendien nog sterk bevorderd door  net heusijs, 
dat door de sterke wrijvili g tier  ijsschol sen onderling 
zieh vormt en daaraan blijf t vastzitleri. 

e massa vervolgt den weg, tloor  de omslan-
dighetlen van stroom en wind aangewezen, om Op 
andere punten van belemmering dezelfde werking niet 
hare gevolgen te Ondervinden , eu steens aan uitge-
breidheid te winnen. e hindernissen zullen nimmer 
eene totale afsluiting van den afvoerweg bewerken, 
maar zij  kunnen zieh in vele gevallen en menigvuldig 

genoeg voordoen; dikwerf 'in zulke male, dat eeue 
rijzin g van den water-spiegel, bovenstrooms van de 
opstopping, op verontrustende wijze plaats vindt. e 
rijzin g vair  het water  is daarom zooveel zorgvoller 
dan bij  open rivier , omdat zij  zooveel schiclijkcr 
aankomt eu toeneemt j  komt nog, dal de ijs-
verstoppingeu door  deu minder  sterken stroom op tie 
benedenrivieren bij  ons te lande eerder  plaats vin-
den dan iu het buitenland eu voor- hooger  gelegen 
riviervakkc u het geval is. 

(jiuii i op tie i onzer  rivieren, dooi-
de werking van tien vloedgolf, tie afkomende ijs-
schollen al langzamer  tl ri j  ven, van bovenstrooms 
blijf t de aanvoer steeds aanhouden en eene plaatselijke 

vurzaineling van ijsmassa's op tlie punten, alwaar 
de meeste belemmering in het stroomprofiel bestaal, 
ligt voor de hand. 

Voorul wanneer de n ruim bezet ziju mot 
heusijs pakt de aangevoerde massa zich gemakkelijk 
samen tot een vasten klomp, ze| zich dooi- den ilraiu i 
van het afstroomend water  zijdelings meer- eu moer 
tegen en i» de oevers vast en oen ijsdarn , in den 
hegrijpelijkstei i zin van het woord, wonlt dan gevormd. 

t water  stuwt, door  tien aaiigroeiemlen druk 
van tie s afkomende massa, wel sterk 
schurend tloor  de overgebleven ojieniiigeii, diegideel-

k met heusijs zijn gevuld, doch de aankomende 
vaste schollen wonlen iu dezelfde richtin g met hei 
water  aangeschoven , kunnen door  haar  grooten 
omvang niet passeeren, en zetten zich voor  tlie 
openingen vast, verstoppen tleze al meer en meet-
el, geven gestadig al meenlere breedte lichtheid 
aan het oorspronkelijk geheel. t de vergroeiing 
en het meer  stabiel wonlen van den ijsdarn neemt 
tie rijzin g vau den waterspiegel daarboven evenre-
dig toe. 

s de druk van het water  ten slotte sterker dan 
tie massieve zwaarte eu vastheid van tien ijsdarn. 
dan schuift deze door; hccl'l deze doorgang vau den 
dam niet g genoeg plaats, dan zoekt het op-
gehoopte water  elders een uitweg orer of door de 
zanderige uiterwaarden, liestiari tleze laatsten ter-
plaatse niet, of ziju ze mede reeds afgesloten tloor 
liet ijs, dan is overloop of doorbraak der  dijken het 
mogelijke gevolg. 

Er bestaan echter  middelen om te voorkomen dal 
de ijstlaiiimei i zich niet dan in beperkte afmetingen 
vormen en om die dammen op te ruimen. 

Enkele malen zijn reeds proefnemingen gedaan 
lol kunstmatige opruiming van het ijs iu onze rivieren. 

u dezer  proeven geschiedde iu den kirre n winter 
van 1 NUO op i  , door  middel tier  stoomboot 

 zijnde een ijzeren vaartuig, ingericht 
vuor den sleepdienst iu tie zuidelijke zeegaten. 

l schip was destijds slechts zeven jaar  oud, l 
bij  eene lengte over de stevens van ruim 33 meter-, 
een maximum breedte vau ruim G meter  en een 
diepgang van  n

 4 meter. 
e romp van hei schip d uit ijzeren platen 

ter  dikte van U millimeter- aan den voorsteven eu 
van 7 millimeter  iu de zijden en aan deu achter-
steven, terwij l de schepraderen a meter  diameter 
hadden. 

i deze boot dan wenl gedui-eiitle een tiental 
dagen der  maand Februari van hel jaar  (<SG1 be-
proefd, om de natuur  tegemoet te komen in de 
geregelde opruiming van het ijs onzer  voornaamste 

rivieren. 
s had hel voortdurend  tien 

samenhang vau hel ijs op sommige plaatsen verbro-
ken, doch tie massa's waren dikwijl s nog zoo groot 
en zwaar-, dat door  tien minsten omegetmatigeii 
vorm van het stroompi-oliel, de geregelde doorgang 
van lif t losgeraakte ijs werd verbinden! en dit zich 
tot werkelijk e waleikeeringen in tie stroomruirut e 
vastzette. 

e allerceistc , dien de ijshreker  had te be-
wijzen, was het opbreken van de hanle ijsvlakte op 
e Nieuwe s bij , waar de rivier  Ud 

op den bodem niel ijs was bezet. 
n deze lie/ctiiug lui np  vuige meters breedte 

was opgeruimd, keerde zij  nog ongeveer 0.70 meter 
water. 

Nn enkele fikse stouten tier  boot geraakte ook 
dil gedeelte los en de geheele massieve ijsklomp 
dreef stroomafwaarts. t vaartuig miste eenige 
Schoepen zijner  schupr.itleren en  onklaar  roer. 

e volgende opruiming luid plaats op tie rivier  du 
Eek n  alwaar een blanke ijsschol 
van eenige honderden meters breedte het afdrijvend 
ijs tegenhield en waardoor dus OO e op-
stopping plaats groep. 

Na eenige uren stoomens werd ook tleze dam 
doorgebroken en tie losgemaakte massa dreef weg. 

Ook bij  deze gelegenheid waren het voornamelijk 

de schoepen tier  schepraderen, die erg gehavend waren 
tloor  tie zware slagen np tie blanke schotsen. 

|)e grootste en sterkste ijsdarn bevond zich hoogcrop 

in de Eek bij . e was ongeveer '/» 
uur  gaans lang en de bovenkorst bestond uit eene 
blanke vlakte van ongeveer 0.25 meter  dikte. 

Na een viertal uren werkens had tie boot ook tleze 
massa doorgebroken, en de verepreide brokken dreven 
af. e stoomboot geraakte daarbij  echter, door 
gemis aan bevaarbare diepte, aan den grond en 
stoomde, na te zijn gelicht en viotgeinaakt, de 

k af en de rivier  de Noord in, sloeg door tie be-
trekkelij k zwakke ijslaag over de volle lengte dezer 
rivier  heen, en begon daarna hare kracht te be-
proeven op tie blanke ijsvlakte, die zich van t 
tot tie k van l'a pond ree lit op het benedendeel dor 

e uitstrekte. 

r  was bet ijs wel bins, doch van opmerkelijke 
dikte; tie boot sloeg er  ras doorheen en maakte ruim -
baan voor het opgehouden water, dat nu in zijne 
schielijke afslroomiiig ook het ijs, dat zich nog 
lageruit np de s , naar zee mee-
voerde. r  den zwellenden waterstand wenlen 
ouk het l en de Uordsche l los en open. 

t dooiende weer  paarde zijne werking aan tlie 
tier ; soms zelfs wenl het werk der  stoom-
boot er  tloor  bemoeilijkt. Zoo ontmoette deze, op 
hare reis naar de Waal, bijna niet.-» anders dan 
groote drijvende ijsvelden. Alleen bij u zat 
het ijs nog vast, en du breede riviervlakt e aldaar 
was zoo opgepropt, tlat het. ijs op sommige punten 
wel een dikte had vau 4  l> meter  en tie blanke 
schollen zwaar met heusijs waren lieladen. 

e dienst, dien de ijshreker  hier  had te prestoeren, 
bleek niet de gemakkelijkste. 

A l wenlen ook al de zware harde ijsbonken tot 
kleinere stukken verbrijzeld , tlie lageruit dreven, tie 
boot kon de verlangde snelheid niet houden, want 
hare vaart wertl telkens gestuit tloor  bergen van 
heusijs, waarin bet vaartuig letterlij k smoorde. 

p ile boot met volle kracht tegen het ijs, dan 
schoof /ij  zoover en zoo vast op de gladde boven-
korst, met liel voor-schip geheel uit zijn vlot, dat 
men met vee] moeite, tloor  het uitbrengen van an-
kei-s en door' hel loshakken der  scrieprudereii weder 
klaar kon komen. 

Niettegenstaande tleze moeilijke taak ruimde tie 
eersle dag, tloor  tie onveriioosde werking der  boot, 
één duizend meier  lengte van tie ijsbezetting op. 

t de bonken op den rivierbodem hadden vast-
gezeten, bleek duidelijk tloor  bet zand, het grint , 
en andere ingiitlieiiten , die de losgemaakte en in 
deu waterstroom wentelende stukken bedekten. 

n tweeden dag werd ook tie overgebleven massa 
weg- en doorgebroken, en de Brouwershaven bat) 
als ijshreker tie verlangde diensten liewezen, en 
stoomde, al worstelend en slingerend tloor  tie afdrijven-
de ijsbergen heen, met tie verloste zware golf der 
opgeslopte wateren achter  zich, diu nu op hure beurt 
haar tie terugreis naar  de oorspniukelijke bestemming 
zoo gemakkelijk mogelijk maakte. 

Een volgent e belangrijke proef, die voor  bovenge-
noemd doel wenl genomen, was eene tweeledige. 

e e in tien uiterst strengen winter-
van 0 op 1871, op de rivier  de e 
door  middel der  ontploffing van torpedo's en tege-
lijkertij d door het ijsbtvken met stoom booten. 

Nadat van 23 Januari af tot 2 Februari de tij d was 
besteed tot het opnemen tier  ijsbezetting op de voor-
naamste en het dichtst met ijs bezette punten der 
rivier , tie afbakening op de wederszijilsche oevers en 
op tie ijsvlakte , van tie peilraaien , waardoor  de rivier 
over  bai-e lengte wenl verdeeld in vakken van licpaulde 
uitgestrektheid , en tot voorbereidende muutivgelen 
voor  tien dienst der  torpedo's, alsmede tol tien biuw 
in den on be wool ii le streek eener  woning voor de 
militair e manschappen, weid op deir  3, l e n Februari 
aangevangen mei de uitvoering der  ijsopruimin g tloor 
torpedo's. 

l hadden onze polderjongens, diu voor 
het ruwe werk gebruikt wenlen, zich zelven huis-
vesting verschaft iu cen rieten keet van den vissrhers-
zalllisteek vau , up hel benedendeel der  rivier . 

Om tie vereischte welenschap[ielijke gegevens te 
verkrijgen tot juiste bepaling van tie regeling dor 
uitvoeringen, in verband met dc eischen van het 
beoogde doel, werd op deu 3en Februari tie eerste 
kruitmij n gelegd op het lienedengedeelte tier  rivier . 

o torpedo was eene slapende mijn van 100 ki -
logram buskruit lading, en lag op den m der  rivier, 
tlie op deze plaats ongeveer 0 meter  diepte had; 
terwij l tie ijsbezetting bestond uit eene blanke hanle 
korst van  0.30 meter  d ik te , tot op den bodem 
der  rivier  bezet met heusijs. 

e ontploffing van dezen torpedo had ten gevolge, 

dat op de plaats een  ontstond  ongeveer
meter  diameter, terwijl  in de blanke ijsvlakte tot op 
honderden metei's iu deu omtrek straalsgewijze .nopen-
de scheuren wareu ontstaan, tlie ztvr  gemakkelijk 
allen van uit de outploffuigsplauts konden worden 
nagegaan. 

s werden door tie polderjongens op het 
benedenste gedeelte der  rivier , beginnende aan het 
hlaiikwutcr , twee evenwijdige gleuven tloor  tie blanke 
ijsvlakte gekapt, op  100 meter  uit elkander en 
nagenoeg in de strekking der  rivier- ; alleen met die 
afwijkin g vau de rivierstrekkin g als aangegeven weid 
tloor  de richtingslij n van den sterksten stroom, die 
onder het ijs doorging. 

t ijs velt  tussehen tie genoemde gleuven werd 
geregeld van benedenstrooms af door  torpedo's zoo-
danig verbroken en verbrijzeld , dat tie onderlangs 
werkende stroom de stabiliteit der  ijsmassa meester 
wenl, en die gedeeltelijk mee afvoerde lageruit. 

Geregeld wenl met tleze werkzaamheden voortge-
gaan, eu werd de ijsbaan ui de -st vermogende 
stroomlijn der  rivier  opgeruimd: zoodat na een drie-
tal dagen werkeris, bij  voortdurend dooi weer, tie hulp 
eener  stoomboot, als ijsbrekcr , tot spoediger  oprui-
ming wenl nuttig geacht. 

e Stoomboot hiertoe gebruikt, was tie Hellevoet-
sluis, eeu sleeper van de benedenrivieren en zeegaten 
van f00 piurdekracht . 

t schip l >vne lengte over  du stevens van 36 V, 
meier  hij  eene maximum breedte van G 1 / , meter  en 
een diepgang van ruim 2 meter. 

e ijzeren rumpplateri hadden eene dikte vau
millimeter , terwij l du schepraderen rui m 5 meter 
over  waren. 

e boot wenl den Gen Februari in dienst gesteld 
als ijshreker, en daarmede over  eenige hondertien 
meters lengte der  rivier  het ijs verwijden!, waarvan 
door tie ontplofte torpedo's de samenhang was ver-
broken. 

n dag en ook den volgenden, had de boot 
groote schade gekregen aau het klinkwer k der  romp-
platen, zoodat het schip opmerkelijk veel water  be-
gon te muken en directe herstelling k was. 

e hei-stelling tier  geletien schade uan het 
vaartuig, wenl nog als maatregel van voorzorg de 
binnenholte aan tien voorsteven gestul en geschoord 
met houten ribben, zoodat de schok van de aanva-
rin g op het ijs meer  gelijkelij k op het geheele voor-
schip zou aankomen. 

r  deze uangchmchte versterking kwam tie (wot 
wel meer op den kop te liggen, doch het bleek bij 
de eerstvolgende werking der  boot, tlat deze be-
langrij k in geschiktheid voor  het doel had gewonnen, 
zoodat men nn de snelheid tier  aanvaring zonder  be-
zwaar tot bet maximum van tie beschikbare stoom-
kracht kon brengen. 

n was men geregeld gevorderd met het 
verbreken vun tien samenhang tier  ijsbezetting hooger 
de rivier  op, zoodat de boot stroomopwaarts steeds 
kon werkzaam blijven int verdere opruiming der ge-
kloofde ijsmassa's. 

e rivier  had op tleze plaatsen eene vri j  groote 
diepte en breedte, doch niettemin was de harde 
boven ijsvlakte tot op den bodem tier  rivier  met heus-
ij s bezet, en waren in dezen berg van heusijs op-
merkelij k zware en groote hanle ijsschoteen blijven 
hangen, omdat tie stroom , hoe sterk die ook mocht 
zijn . toch tie kracht miste, om de zware, groote 
vaste schollen, door het heusijs heen, verder af te 
voeren. 

r  de gecomliiii.vnle werking van tie torpedo's 
en de stoomboot, was op den 1 Oen Februari over  eene 
breedte van ongeveer 200 meter  de e 
ter  lengte van een klein uur  gaans los en open ge-
maakt. 

r  tleze geul van blank water  liep een woedende 
stroom, tlie naar  schatting wel door  eene drukkin g 
van 1.50 meter  verval werd veroorzaakt. 

t verval, tlat eigenlijk ile opstopping was door 
<|e ij-be/ettiri g veroorzaakt, kou ook duidelijk op de 
ijsvlakte wonlen waargenomen, wij l een persoon van 
gewone lengte, iu zijne horizontale geziehtslijn, de 
ijsvlakte ontmoette, tlie zich hoogei-op over  de rivier 
uitstrekte. 

e gansche 'rivie r  zat zoo opgepropt vol met vaste 
schollen en heusijs. dat de vele \ zware bonken door 
du werking der  stoomboot losgeiamtl, er  geheel 
zwart uitzagen tloor  tien veen- en zandgrond, die ze 
huilden meegevoerd vau tien rivierbodem. 

e losgewerkte massa's waren zoo groot aan één 
stuk, dat men op de t goed had uit te zien, om 
niet onklaar te geraken, wanneer  dergelijke wente-
lende ijsbergen onder tie kiel van het schip kwamen. 

j  tie zware taak, die tie boot op tleze ongunstige 
plaatsen had te volbrengen, ontstonden BT aan de 
beweegbare deelen der  boot nog al schaden, die bin-
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derlij k waren voor de voortzet! h/g van liet werk. 
Van de schepraderen waren <h*  straalijzers gebro-

ken ol'  losgewrongen, en vele schoenen waren totaal 
stukgeslagen op de harde schotsen ; terwij l een der 
zware ijzeren schoren onder het berghout bij  de ra-
derkasten was losgewerkt en gebroken. 

Na herstelling, werkte de bont nog enkele dagen 
aan de verdere opruiming van liet ijs, en wel met 
veel en goed succes. 

Als reserve-ijsbreker  werd de stoumbool Brouwers-
haven , dezelfde die in 1801 op de , k en 
Waal als zoodanig reeds bad gewerkt, in dienst ge-
nomen; doch deze heelt weinig ol'  geen dienst ge-
daan, wij l door het aanhoudend dooiweder eu de 

 werking der  Uellevoetsluis,  Nieuwe-
e bereids van ijs was bevrijd . 

r  den eelttniereu bouw van het voorschip eu 
de meerdere ijzerdikt e der  romppluten, schijnt
Brouwershaven beter  geschikt voor  ijsopruimin g 
dan de aan den voorsteven minder  scherp gebouwde 
stoomboot Jleltcvoetsluis. 

n het geheel waren voor  de opruiming aangewend 
102 stuks torpedo's. Twee van dezen waren gevuld 
met 300 kilogram krui t en 6 stuks met 100 kilo-
gram; 30 waren van 50 lot 25 kilogram kruil -
ladiug; dezen waren allen n in ijzeren omhul-
sels van eveuiedige grootte en ijzerdikte. e overi-
gen bestonden allen uit ongeveer 20 kilogram kruit -
lüding, besloten in gewone eikenhouten tonnetjes. 

t  liestond in 
bet aantal en de lengte dei'  scheuren, die in de 
bovenste ijsvlakte werden veroorzaakt. t losse 
heusijs ondervond vun den schok der  onlpk riling  wel 
de uitwerking , doch voor het doel van opruiming 
had deze geene waarde. 

t heusijs werd in zekeren krin g rondom de 
plaats niet het water wel iu de lucht ol'  langs alle 
zijden venpreld, doch even spoedig werd de ge-
maakte ruimt e in het heusijs weder  door  den stroom 
met ander  beusijs aangevuld. 

e opmerkelijkste uitwerkin g deed zirh voor, wan-
neer de  mijn  deu bodem der  rivier 
lag; de ganse.he waterkolom der  volle diepte was dan 
de tegenstaiid, dien de uitbarstende kracht bail
overwinnen, en de strij d dieu deze had te voeren 
bracht de gansche watermassa iu beweging, en de 
[icrsing van dal water  verbrak den samenhang van 
ib' harde ijsvlakte tot op honderden meters afstand 
uit de plaats waar de torpedo ontplofte. 

e ontstaande scheuren waren de eigenlijke voor-
 voor de ijsoprtiiniing ; daardoor  toch wenlen 

de groote vaste ijsvlakten in kleinere deelen gescheiden, 
en daarmede werd de verdere plaatselijke opruiming 
voor de stoomboot of den sterken stroom mogelrjk 
gemaakt. 

Bij  het ontbreken van de mogelijkheid om de tor-
pedo's op den rivierbodem of diep ouder  de ijsvlakte 
te brengen, was de uitwerkin g tot het verbreken 
van den samenhang  zeer  kleinen krin g beperkt : 
de knal der  ontplofiing was dan wel zeerhnrd.doe.il 
de uitwerkin g bestond alleen in de vorming van een 
scherp geteekend klein wak, niet zeer  weinig en dan 
nog zeer  korte scheuren in de vaste ijsvlakte. 

t de groote mijnen van 300 tot 100 kilogram 
krtiitladin g eene verschrikkelijk e persing op  om-
liggende water- en ijsmassa overbrachten, wenl dui-
delijk genoeg bewezen door de voelbare dreuning vau 
den grondslag der  oevers en op de rivier  in deu krin g 
van V 3 uur  gaans omtrek. 

n de onmiddellijk e nabijheid op de woders/ijilsche 
bekadingen langs de rivier  was het eiTect zoo sterk, 
dat de dreuning grensde aan eeue tolnle grond-
schudding. 

Zierikzee, r  1877. 

§ Voor de eerste maal heefl men onlangs nabij 
Nieuw-York een huis van honlpapïer  gebouwd. Nu 
de proef gelukt is, heeft zich een maatschappij  ge-
vormd vour  verdere toc|>ussiug van deze werkwijze. 
Zij  levert dagelijks zestien duizend kilogr . saamgeperst 

, dal in koeken bereid wordt, die elk 
ongeveer  vijfti g kilo' s wegen en tachtig centimeters 
breed ziju. Onderworpen aan een ilru k van eenige 
honderdduizenden kilo' s worden de vezels verdicht en 
vei-eenigen zich ouderling zoo goed, dat men ze niet 
kan doorboren. r  bordpapier  een slechte warmte-
geleider is, zijn de met den deeg daarvan gebouwde 
huizen in den winter  wurm en in den zomer koel. 

 1 N N E N  A N

'S j  koninklij k besluit is, met 

ingang van  Januari 1878, het lid van den d 

van Toezicht op de spoorwegdiensten . ('. .1. Pie-

pers, aangewezen als voorzitter  van dien . 

— e eominissie, lieuoemd tot bet instellen vau 
een onderzoek naar bel ontwerp van den heer  Wal-
dorp voor een nieuwen waterweg van Amslerdani 
naar den n en van Amsterdam uunr , 
heeft rapist uitgebracht en bet advies bericht gun-
stig voor het ontwerp. r  dit kanaal — zoo 
luidt het slot van het rapport  — zal een uitmun-
tende waterweg verkregen wonlen lot verbinding van 
Amsterdam met de k en met de e te 
uOorinebem. r  wordt voorzien in een door 

melen en zoo dikwerf uitgesproken behoefte van ver-
"bindin g vau bet Noordzcckunnul met den i 
uen van den verbeterden waterweg tusschen de heide 

-te koopsteden vnu ons land. n is 
ser.hter  onafscheidelijk verbonden de  ver-
ïibetering van de rivier  lioven Gorincbeni naar den 

n en van de k beneden k naar -
terdam. Wanneer  zich geen bezwaren van anderen 
naanl daartegen verzetten, meenen wij  de uitvoering 
«van dil werk te mogen aanbevelen." 

e commissie beeft wel eenige be/vvan'll legen bet 
ontwerp — hier  en daar  stelt zij  een kleine wijziging 
van richtin g voor — mnnr die bozwuren zijn h. i. 
niel overwegende. n groot bezwaar is h. i. de 
dwi-snijding der  bijzonder  veenachtige en sliip|«gron-

den, de e Venen, maar  technisch is deze 
moeilijkheid toch te overwinnen. 

e kosten vun het ontwerp zijn door  de commissie 
geraamd op 20 millioen gulden of /'333,000 per 
kilometer, maar in die begrooting zijn de kosten 
voor  rivierverlieterin g nog niet opgenomen. 

— Aan de sAmhomsehi'  Courant.''  vvonlt mede-
gedeeld, dat de directie van den Zuid-Oosterspoorweg 
dezer  dagen op een verzoek aan den r van 
Waterstaai om, bij  voltooiing van dien spoorweg, 
de exploitatie te mogen ovenhagen aan den «Grand 
Central Beige,"  een weigerend antwoord heeft ont-
vangen. 

e heer . .1. , inge-
nieur der e n Spoorwegmaatschappij, 
legde met bet einde des jaars zijne betrekking neder 
als chef van dienst der  Afdeeling »wog en werken," 
doch blijf t r  der . e 
ambtenaren van genoemde afdeeling boden hem als 
souvenir  een prachtig album ine-l hunne port ret tennati. 

— n eene bijeenkomst van de Commissie voor  na-
tionale cn internationale n is 
besloten dit jaar van 11—10 Apri l eene Tuinbouw-
tentoonstelling iu bet Paleis voor  Volksvlij t te doen 
plaats hebbel.. r  wordt vooi- een bedrag van ƒ 3 6 00 
uan prijzen uitgeloofd. 

— n de algemeene vergadering van de Amster-
dainsche. j  , op den laatsten 
Zaterdag van het a^eloopen jaar  gehouden. werd 
tot lid van den d van Bestuur  benoemd deneer 

t . Cronmielin , die deze benoeming aanvaardde. 

r  het bestuur  werd aan de aandeelhouders 
meegedeeld, dat, hoezeer het contract met het Ge-
uieentebestuur  over den aankoop van het terrein aan 
de overzijde van het V nog niet is afgesloten, men 
het toch met de eominissie vnn reiitegevende eigen-
dommen over de voorwaarden eens geworden is, 
waardoor  gegronde boop bestaal dat dil tot een ge-
vvenscht einde zal worden gebracht. 

Overtuigd van de hooge noodzakelijkheid om Am-
sterdam ten spoedigste in liet genot van een gnx>t 
dok tc stellen, heelt het bestuur dan ook niet ge-
aarzeld de aanbesteding tegen 8 Januari e. k. uit e 
schrijven, en de groote belangstelling, welke daar-
voor  door  iiiduslrieelen wordt beloond, doet een goe-
den afloop daarvan verwachten. 

— l de algeloo|ien week heefldeballjaarlijkse.be 
inschrijvin g aan de Ambachtsschool opde Wetering-
schans plaats gehad. Aan bel toelatings-examen 
hebben deelgenomen 47 adspiranten van de navolgende 
leeftijden: 2 oud 12 jaar. 28 oud 13 jaar, 12oud 
14 jaar, 5 oud 15 jaar. n zijn 16 jonge-
lieden algewezen , als zijnde le jong of onvoldoende 
ontwikkeld , zoodat voor den nieuwen cursus 
1878—1880 zijn aangenomen: timmerlieden 21 
leerlingen, smeden 9 leerlingen , menbehiiaker  1 leer-
ling. e klimt uu liet getal leerlingen, nadat 
er  in deze maand 20 zullen zijn ontslagen, tot 100, 
zijnde hel maximum der  beschikbare plaatsen. 

n de raadsvergadering vau 20 -
cember jl , wenl lol deskundige voor het ontwm'pen 
van een plan van aanleg en uilbreidin g der  gemeente 
benoemd de beer t r  te 's-llage met 11 
stemmen. e heer . . Nachenius te m ver-
kreeg 9 stemmen en de heer C. F. . s r 
te e ééne stem. 

Alvorens lot de benoeming over te gaan, werden 
gedurende eenigen tij d de deuren gesloten op bet 
verzoek van hel raadslid Scbilthuis . «un eene mede-
deeling te doen, voor  eene openbare vergadering 
minder  geschikt. 

— Bij  besluit van Gedeputeerde Staten van 28 
r  1877, is aan den heer P. WertmöTder , 

eervol ontslagen opzichter  bij  den provincialen Wa-
terstaat ter  standplaats Winschoten , niet ingang van 
den l r n Januari 1878 , een pensioen verleend van 
f 450 's jaars 

 Ten vervolge op eene vroegere 
mededeeling is dienende, dat de Commissie voor de 
iu 1878 alhier  te houden tentoonstelling van voor-
werpen van nijverheid en kunst, door  vrouwen ver-
vaardigd, zicb beeft geconstitueerd. c echlgi ote 
van den Burgemeester  heeft hel eei-e-presidium op 
zich genomen. Verder  bestaat de Commissie uit de 
dames: u , presidente, Ze|ier  — Sini-
stra, vice-presidente, u -Steenburgli, le secre-
taresse, Speelman, 2e secretaresse, , le 
peniiingmeesteresse, , 2e penning-
meestoresse, Adels—Schimniing. , 

r , -
maii, Corlielij n , u pure —Coopinan, 

e Swarl, , — 
, Van , Prooi, -

ders—Gerants, Van der  Scheer—Bounan en Spran-
. 

t ligt in het plan, ook de verdere uitvoering 
geheel door  dames te doen plaats hebben. 

Ue kosten dar  lenbionstelliiig zijn geraamd op 
f 7000. n wenscht een waarborgfonds op le rich-
ten , om een eventueel tekort te kunnen dekken. 

 België is het land van glasindustrie 
bij  uitnemendheid ; bet voorziet de geheele wereld van 
venster- en spiegelglas. , die op de toepassing van 
gebogen glas voor  gebouwen, rijtuigen , meubelen enz. 
de aandacht vestigt, zal echter  ontwaren, dat Ne-
derland daarin België ver  vooruit is. 

e e Nederlandsche Fabriek vour  gebogen 
Glas enz. te dezer  stede heeft door  de toewijding aan 
deze nijverheid , de meenlen,'  vlucht in dil artikel hier-
lelande lievonlerd en bekomt uit e unlers voor 
hetgeen daar  Op dit gebied ontluikt . 

Thans is aau deze fabriek opgedragen de levering 
der gebogen spiegelruiten, benoodigd voor  het in aan-
bouw zijnde Groot-Badhotel te Ostenile, dnar  deze 
iu e niet kunnen gemaakt wonlen. 

Zijn e Excellentie de r van Financiën heeft 
voor  deze fubrikng e iu Nederland den vrijen in- en 
uitvoer der  spiegelruiten verleend. 

 Voor de vaeeereiide lietrekkin g vau 
gemeente-architect, wnaiunii eeue jaarwedde van 
2500 is verbonden , wonlen sollicitanten ongeroepen. 

n e Gemeenteraad heeft op voorstel 
van vier  raadsleden een wijziging in dt; verordening 
op tien afvoer en de verzameling van  stofleti 
vastgesteld, luidende: »Zij , tlie een lieplant terrein 
bezitten van 1000 2 , waarop niet meer  dan twee 
gezinnen wonen,  hoogstens twee beerputten 
hebben, op vast le stellen voorwaanlen ingericht. 

e  minstens  jaar 
op lust van deu directeur der  gemeentel ciniging ge-

 worden, alles  kosten van deu eigenaar, 
terwij l de mest ten bate der  gemeente komt. Zij , 
die 2500 * terrein bezitten, mogen dien mest voor 
hun eigen land bezigen." 

— t schijnt in het plan der g te liggen 
om voortaan bij  den  van scliolen het advies 
van deskundigen in te winnen, en let men op den 
min guiistigen toestand , waarin vele dezer  vóór korten 
lij d opgerichte gebouwen vorkeeren, dan verdient die 
maatregel toejuiching. Aan de \iruwe Hotteriiamsche 
Courant ontleenen wij  te dier  zake bet onderstaande 
bericht, dat baar uit g werd toegezonden: 

j  tb- behandeling der  van Binnenland-
sche Zaken heeft de heer , minister  van 
dil departement, de mededeeling gedaan, dat bijbel 
plan heeft deskundigen te benoemen, speciaal belast 
met 't geven van advies bij  den bouw van scholen. 

t onderwijsblad Be Wekker betuigt hierover  zijne 
gniotste tevredenheid. En te recht. Tul vau scholen 
toch zijn er  iu de laatste jaren verrezen ; er  zijn vele 
prachtige gebouwen bij , die de gemeente tot sieraad 
verstrekken; maat' of juist tlie prachtige gel wen 
wel altij d geschikte lokalen zijn voor het onderwijs, 
ol' met dezelfde gelden niet iets beters zou kunnen 
verkregen zijn , of eindelijk niet met minder  uit git ven 
iu de behoefte had kunnen voorzien wonlen, waar-
door  gelden beschikbaar  zouden geweest zijn voor 
dringender  hciioudigdhcdcn, dat zijn vragen, tlie tloor 
deskundigen mogen beoordeeld worden. 

rli e nieuwe commissie van adviseui-s zal hoogst 
nutti g kunnen werkzaam zijn, indien zij  de belangen 
van 't onderwijs en der  gezondheid op den voorgrond 
stelt, en ons schoolgebouwen schim kt , the niet alleen 

 uiterlij k schoon, maar ook door  inwendige in-
richtin g aan alle eischen voldoen. r  zal men 
in het vervolg bewaard blijven voor  kostbare ge 
bouwen, tlie slechts hoogst gebrekkig ten behoeve 
van 't onderwijs kunnen ingericht worden, terwij l 
de schoolmeubelen zeer  zeker  veel verbeten! zullen 
worden, zoo nnn die commissie wonlt ongedragen 
ook daaromtrent  te geven. e adviezen
zullen door  zeer  vele gemeentebest uren zeer  gevvaar-
deerd worden, vooral als *t volgen dezer  wenken iu 
een nauw verband staat met biekenning van subsi-
dié'n. i belangstelling ziet men voorzeker de be-
noeming dier  commissie tegemoet; de keuze dezer 
personen is niet alleen van '  hoogste belang voor 
' l onderwijs, maar ook voor de gemeentebesturen. 

sOm dit laatste mot eeu interessant bewijs le sta-
ven , willen wij  o. a. eene school aanhalen, welke 
bel Gemeentebestuur van Sevenutn ) voor 
eenige jaren naar het [dan van den bekenden ketk-
bouwkundige, den beer  Cuypers, heefl laten bouwen. 

"Tegen de kosien zag men er  niet op, daar  men 
een sierlijker  en beter  lokaal wenschte te hebben dan 
'ie naburige gemeente . h hoe deerlijk is 
uien teleurgesteld. Niet alleen dat  schoolgebouw 
voor een  der  kosten bad kunnen gebouwd 
wonlen, maar het is ook nog inwendig hoogst ge-
brekki g  geven van onderwijs ingericht, en 
uitwendig kost 't nu reeds jaarlyk s veel aan repanitie. 

"Wa t rlen ui terlijke n vorm liet reft, lijk t het gobouw 
gel  en al eene kerk of eene kapel le wezen : aan 
de westzijde is een torentje, dut boven 't
uitsteekt; op  voor- en  aan de noord-
en zuidzijde tier  school, alsook op alle hoeken van 
't gebouw torensgewijze verbeven heden van zwnren 
zandsteen, mergel of cement. Tengevolge vau dit alles 
en van zijn eigenaardigen , hockigen vorm is 't lokaal 
zeer  zwak . ztuulat men r b alle mogelijke maatrege-
len moet nemen - - daar  '  op verschillende plaatsen be-
gint ie scheuren — om het aaneen te houden. Binnen 

bel schoollokaal gekomen, kan meu zich gevoeglijk iu 
eene. kerk verplaatst denken: de muren rond en dan 
weer  hoekig, zoodat met veel moeite iets daarentegen 
geplaatst of gehangen kan wonlen: zolder  zeer  hoog, 
waardoor 't spreken zeer  bemoeilijkt wordt ; ramen 
als in een kerk van 2 tot 3 meter  boven  vloer; 
aan de oostzijde wordt 't verlicht door  vier  groote 
ramen, nl. 2 aan de oost-,  mui de zuid- en 1 aan 
de noordzijde; aan de westzijde slechts door 2 en in 
'l  midden tegenover de hooge portalen door... geene. 

r  verkeert men nu ook nog iu 't treuri g geval — 
en nochtans was men hiertoe genoodzaakt , dnar  tb' 
onderwijzers in '  niet gesepaiverde schoollokaal 't niet 
konden volhouden om onderwijs te geven, — dat 't 
gebouw niet tot boven gescheiden kan wonlen of de 
middelste  nog  gebrek aan licht. 
Voor een  jaren  men dan ook

 slechts door eeu  glazen

dc  in  verdeeld. 
illen  zich nu al behelpen zooals het kan; 

want alle mogelijke  die men in  werk 
 gesteld, om 't  le krijgen, 

zijn  gebleven. 
«Veel kosten beeft men hier, tengevolge van ' l 

slechte plan, dus gemaakt, en hoogst gebrekkige 
resultaten zijn verkregen." 

t  geeft den indruk , dat -el aan 
het  is  en dat zoowel doelmatigheid 
als samenstelling daarbij  geleden hebben. Voor het 
jagen naar  effect kan vooral in den tegenwoordigen 

 niet te veel gewaarschuwd wonlen en de g 
moet  zorgen, tint daaraan een einde wordt 
gemaakt. Geeft men zich  moeite tie plans te be-
studeeren der  post- en telegraafkantoren', die in den 
laatsten tij d van Staatswege gelxiiiwd zijn, dan komt 
men tot verrassende ontdekkingen op het gebied van 
distributi e en constructie. t is te wenschen dut in 
deze sjiocdtg verandering  komen. 

Aankondigingen van Aanbesteding,!. 

g < ' 

, te  uron, door den nrchitect A. 
Verleg», iu e m . hot bouwon van con woonhuis. 

Vemeke, te J uren, door  Verschoor van N:sse, iu 
het gemeentehuis: bet maken vim ccn oesterput op 
de buitcugrondeu, liggende voor den zeedijk van liet 
waterschap de - Yerscke tus-
schen de l 102 en 100, iu de gemeente 
Yerscke. 

, te 1 uur, door bet geiiieeulcbcst.: de le-
vering van gegoten ijzeren strontkolkeu cu bet onder-
houd van de straat-, grint- , schelp- cn pninwegen. 

, te 2 uren, bij . : het maken van 
ecu nieuw dak eu torenspits op de . kerk aldaar. 
Aanw. te 11 uren. 

, * Jun. 

 to , door bet bestuur  der  Am-
e , iu t Vosje: 

bet maken cn leveren vau ecu n drijvend droog-
dok, met tie levering der  benoodigde bouwstoffen. Bilj . 
inz. 7 Jan., vóór f» uren, auu het kantoor der -
schappij t 104. 

, te 11 , in o Vergulde Zon: 
bet verdiepen der  ringvaart iu tien Bovenkerkerpolder 
over  eene lengte van p m. 7600 , in 6 perc. 

, tc 12 ureu, door  burg. en weth. van Ooe-
lerwij k en van Esch, bij  Wed. van : het ma-
keu der  aardebaan, van tie gemeente Esch door de 
gemeente n tot dc gemeente Oos ter  wijk , ter  ge-
zamenlijke lengte van 8880 . niet bijkomende werken. 

, te 12 uren, door bet prov. bestuur: 
liet onderhouden van bet kanaal (ingingen—Stroobos 
en van dc kunstwerken eu jaagpaden van het kanaal 
van Groningen uaar l enz. ged. '78, '79 en '80, 
van het p en bet , ged. '78, in 4 
perceclen. 

, te 2 : bet inpolderen van ccn ge-
deelte dor  landerijen, die gemeente toe behoorende, 
bestaande in liet aanleggen van kntlij k en en het graven 
van eonige slooten on greppels. 

 te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan liet centraalbureau: de le-
vering van haak- en schroufbouten. 

.Veuzen, te 8 uren, door het bestuur  tier  waterkce-
rin g vnu den culamttcuscn polder, iu liet Nederlandsch 

: het maken van werken tot verdediging van 
den oever. Aanw. 8 Jan. 

, tc 5 uren, door  het gemeentebestuur; 
liet aanleggen van ongeveer 413 . aardebaan eu be-
strating met klinker s cu gedeeltelijk keien en bet 
maken van 2 bruggen. 

, tc > uren, iu e r Wagen: 
liet bouwen van een nieuw pakhuis, h x. 25 . 
op het terrein langs do Nieuwe n aldaar. . 
bij  dc architecten Gebr. J. en J. Posthuma, aldaar. 

. iu het Timmerhuis: do levering van 
250 stuks gegoten-ijzeren lantaarnpalen cn 100 stuks 
gegoten-ijzeren syphonpottcn met tocbehooren, beiden 
voor do gasleiding op Fijenoord, 

, **  Jan. 

(iel l uf n, te 10 uren, door  burg. cu welh.: het 
afbreken der  school te u en het wederopbouwen 
daarvan, liet tloen van eenige reparation unn dc ou-
derwijzerswoning, het leveren cn stellen van school-
incubelcu enz. Aanw. tloor den arebitect Galden (vaa 
Zalt-liommcl) , te 10 ureu. 

. to  uren, iu e Gouden Leeuw: liet 
bouwen van ecu nieuwe schuur  en ecu nieuw karhuis 
met varkenshok en liet doen van herstellingen aan 
bet woonhuis, op de bouwhoeve iu don , 
iu pacht bij  Cornclis Willem . 

'a-llage, tc 11 uren, oo  liet ministerie van water-
staat enz.: liet wegruimen van een iu de -
wede, boven Werkendam, gezonken vaartuig. 

 te 11 uron, door  het gemeentebestuur: bel 
bouwen van eeu pust- en telegraafkantoor. Aauw. te 
9 uren. 

, 10 Jan. 

, te 11 uren, ton huize van . J. -
per: de levering van 70,000 Groninger  vlakke
klinker , le soort, franco te leveren S Sludska-
nnal, van dc grons der  gemeente Wildervank tot deu 

. Bilj . iuz. 'J Jan. bij . J. van . 

e 12'/j  uren. door  dijkgraaf eu heemraden 
van den Zuitlpbispolder, in e Zalm: liet uitvoeren 
van vernieuwingen cn reparatiëu aan, benevens bet 
onderbonden van tic anuhlaegeboBwen. woningen, 
sluizen, bruggen, duikers, scheringen en verdere ge-
timmerten des polders, ingaande met don dag der 
goedkeuring van dc unn bested ing en eindigende 31 

. 'Sit, in 3 perc. . bij  dijkgraal eu heemraden 
en bij  don n opzichter . Exttlto, tn . 

.runhijii , tc 12'/] uren: het maken en plaatsen 
van kasten op de kamer der  secretarie no. 2 in het 
raadhuis, Bilj - inz. '.  Jan., vóór 7 uren. 

, te l uur, door  liet dagelijksch bestuur 
van het waterschap Schouwen, uun s : 
het leveren on verwerken van 0 seheepstoiis ge-
wonen eu 2200 scheepstons afval van n 
steen aan het waterschap Schouwen. 

 te 7 uren, bij  Wed. EckholV: het bou-
wen van 0 woningen uabij  Groningen, aau deu Frieseheii 
straatweg, lui . bij  dou architect N. W. . Auuw. 
8 Jan., tc 10 uren. 

,  Jau. 

, te  uren, door het ministerie van ma-
rine; de leveriug, te Willemsoord, van ijzeren ballast 

, tc 12 uren, door het bestuur der -
vormde gemeente, bij . Brugman: bet bouwen cener 
nieuwe pastorie. 

, te 12 , ter  plaatse in bet, bestek ver-
meld : liet mnken van een geheel nieuw dak eu verdere 
belangrijke vertimmeriug aan de pastorie der . 
gemeente. Bestek cn teekening liggen iu het stations-
koffiehuis aldaar. . bij  F. Brouwer, tc Cornjum. 
Aanw. 7 Jan., tc 10 uren. 

, to 1'/, uren, door  burg. cn weth.: het 
onderhoud cu schoonhouden van de binnen dc ge-
meento gelegen wandelplaatsen, euz. ged. 3 jaren, 
(llcrbestcdiug.) 

. 11 Jan. 

nevenlcr, tc 0 uron, in bet bierhuis van Bircken-
hauer, in dc e Bissehopsstraut: het verbouwen 
vnn een stal on koetshuis tot ccn pakhuis aan de 

t nldaar. Aanw. 7 Jan. en 12 Jan., te 
2 uren. 

Zwolle, voor . , bij  G. , buiten de 
 )iczerpoort i bet gedeeltelijk afbreken cn wederop-
bouwen vun eeue boerenwoning met veestalling op 
den huise de g bij  Zwolle. Aanw. Jan.. 
van 10-12 . 

, 14 Jan. 
l i c l l i . tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -

itapel- eu coustructie-magasijncn: de leveriug vau 

E  Zaterdag 5 Januari 1878. 

30,000 . mcssingplaat, dik 0.0023 , en 50,000 
. idem, dik 0.0020  , ten behoeve vnn dc ovcr-

zcesche bczittitigeu. 

, te 2 uren, door tie eonim. van adm. 
der gevangenissen: du levering vau machinaal gespon-
nen vlassen, bieden, wollen eu kaloencn weefgurens 
ged. '78. 

Yeeiidain, te 4 uron, tloor het gemeentebest..: bet 
leggen van een grintweg: lo. aan het Beueden-dwars-
tliep te Vcendam, lung p. tn. u : 2o. door de 
Nieuwe , lung p. m. SO . 

. bij  deu landbouwer P. . Boama: de ver-
timmering eener  boerenbuiziug onder . Aanw. 
11 Jan., te 11 ureu. 

, l &  Jan. 

, te 12 uren. door het prov. bestuur: 
het onderhouden tier  zcewulcrkcering tusschen dc 
flunsingoosluis te Zoutkamp eu dc Nittershock iu 
Friesland, met bijbehoorende werken, over  '7S. Aauw. 
S Jan., te 12 uren. 

, te  uur. door  dükgraaf cn heem-
raden vnn liet waterschap Eemnes, brj  J. Fcrier, Ou-
der don : de herstelling ea gedeeltelijke 
vernieuwing van de schutsluis van genoemd waterschap. 

 lu > uron, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, uau bet Centraalbureau: lo. tic 
levering van stalen puutslukken; 8o> itlem vau 86 
stalen (oogbewegingen; So. het uitbreiden der  sporen 
en het nuikcii van ecuc bestraling op elk der  stntions-
emplacementen Oostcrwijk ou , ton be-
hoeve vau den spoorweg . g 
/14,100. . hij  deu sectieingüiiieur U Botterdam. 

, door het dijksbestuur van bet waterschap 
Zcveii-Grielenijen-cu-Stad-Slootcn: lo. het onderhoud 
voor '78, van tic wegen, iu 3 pcre., als: ten oosten tie 

, ten westen de r en ten westen Zand-
: ^o. de Opbooging van eene verzakking 

in den Zeedijk, nevens de voormalige , 
te  lengte van 40 . tot 1.50 . boven tic tegen-
woordige kruiiisboogtc; 3o. bet opmaken van de slooten 
cn gnippcls, in dc uitlieiiugen, met herstelling tier 
kadijkcu ; 4o. bet uitvoeren van aardwerken aau liet. 
westeiodé van den Wicldij k ;  tie leveriug van palen 
en gordingen, voor bet jaar '78, in 8 perceelen. 

, bij  Anne de : het bouwen eoncr 
stelpbuizing nau tien Fin't l weg tusscheu Outlegu (gcm. 
Wijnihritserudeel ) en . Bestek cn teekening lig-
gen bij e , op de t onder  Wcsthcm. 
Aanw.  Jan., te 10 uren. 

, bij  Abele . : het afbreken vau 
eene oude- eu het bouweu vnn een nieuwe boorenbe-
huiziuge eu schuur, voor  tic diakonic der . gem. 

, op liet s ter , door  het water-
schap Zeveu-Grietcnijcn-en-Stud-Slootcn: de leveriug 
vuu 280 stèro riviergrint , als: S0 stère middelsoort, 
GO stère verbrijzelde keien, 205 stère kalkkeizcl, 10 
stère leegrint en 225 stère brik , iu verschillende perc. 

Waensdag, li t Jan. 

ih-u it.immt-l. te 10 uren, door hot gemeentebest.: 
de levering van 500—000 1 gehorde grint . 

V l l a g e, te 12 ureu, ton dienste der  Stontssnoor-
wegen, tloor het minist van waterstaat, enz.: do le-
vering van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbin-
dingen en vun haakbouten, in drie perceelen. 

, 17 Jan. 

»l . tc 11 uron, door  kerkvoogden vau 
liet dorp , bij  W. du Jong: het bouwen eener 
kerk en torcu c. a. te , gein. Aclitkarspelcu. 

. hij  P. vaa dor  Werf, te Buitenpost. Aanw. 14 
Jan., le 10 ureu. Bilj . inz. bij  G. E, Bocrstua, te 

. 

 te 12 uren, ten gemeenteliuize : de bouw 
van ecu liavenmuur  lungs de oostzijde der  haven al-
daar, inet bestrating en seliermwerken, en van eene 
eikenhouten beschoeiing langs de westzijde van die ha-
ven, het opruimen vuu eenige oude werken, het ver-
ruimen der  kolk en haven euz. Aanw 10 Jan. 

u eiui. i i i i . te 12 uren, tloor  kerkvoogden der 
. gemeente, in e Zou: do aan- eu verbouw vnn 

een huis, in te richten tot pastorie, aldaar. Aanw. 
15 Jan., te 11 uren. 

Un-tci i um, tc 2 uren, bij  S. . : eene 
vertimmering van de pastorie dor . gemeente al-
daar. Aanw. 12 Jan., te 10 uren. 

, i s Jan. 

, te 12 ureu, tloor het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het geb. van bet prov. best.: de uit-
voering vun werken tot normaliseering van de Waal 
te lluuften, tusschen tie kilometerraaien 78 en 80 der 
herziene rivierkaart . Auuw. 12 en 14 Jun. g 
/10,660: 2o. de opruiming van 'i kribben in dc Waal 
onder  lluuften. 

Uimidag, Jï Jan. 

 kampei. te 12 uren, door het bestuur  over 
tie werken nau dc Broekcrbavcn, in t e : 
het bouwen vau ecn doorvaart sluis met draaibrug in 
tien Wcstfricschcu zeedijk tc Broekerhaven. . bij 
den ingen. , te n eu den opa. . 
Bwagerman, tc Bovenkarepel. Aanw. 14 on 15 Jan., 
telkens tc O uren. 

l t , le 2 uren, door de maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen , aau het. centrnalbureau : lo. 
het leggen vau sporen en wissels en dc uitvoering van 
daarmee in verband staande werken nau de halten 
Windcshcini, n cn Echten, ten behoeve vau deu 
spoorweg n on -
gen. Auuw. 12 Jan.; 2o. de levering van spoorstaven, 
lusch- cn eindnlatou; 3o. bet bouwen vrn oen wach-
tersbuisje bij , ten behoeve vau den spoor-
weg t — Eindhoven. Annw. 12 Jan. 

, ÜS Jan. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie vnu wa-
terstaat enz.: het wijzigen van het remmingwerk bij 
pijler  van tie brug over dc n tc 
Fijenoord. . bij  tien eerstaanw. ingenieur te -
terdam. Aanw. 15 en 17 Jan.. telkens tc 11 nn-ii. 

, 3N Jan. 

, bij  den rentmeester  van den e : 
bet bouwen van ecn logement, aldaar. Bilj . iuz. . 

ninndag, 2« Ja». 

, te 12 uren, tloor  liet gomeentehest.: het 
makeu van cene bestrating bij  het ziokonhuis, bij  de 

g cn bij  de Oude Olie mole usteeg, zoo-
mede van het maken van 30 str. . walbeschoeiing 
aan de Zuidergracht. 

Atloop van Aanbestedingen. 
, 21 : lo. het onderhouden der  straat-

wegen ged. '78, '79 cn 'S0; ingek. 13 bilj. , als 
Peters en Steijaart, 
A. Vos , 

. de Vries, 
Gebr. , 
Gebr. Bmnholt, 
P. Spruit, 
1'. Verhcy, 
J. Giltjcs, 

te , 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

2li,0u0 
11,0 50 

24,4(111 
24,2(10 
22, S 
22,7:!:i 

P. , 
Gebr. , 
(iebr. , 
Gebr. Jnnzuu, 

. , 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 22,528 
„  21,400 
n 21,280 
„  21,173 
„  20,300 

2o. het onderhoud god. '78 der  gcmecutegcbouwcri, 
bruggen enz.; ingek. 0 bilj. , als \ 
1). de Vries, tc , / 5400 
Gebr. . „  idem „  4400 

. , „  idem „  4900 
Gebr. , „  idem „  4835 
Peters en Steijaart, „  idem „  4835 
(iebr. , „  idem „  4700 
P. Spruit, „  idem „  4700 
P. Verhcy, „  idem „  4088 
Gebr. , „  itlem „  4500 

, 22 : dc levering aan de artillerie-stapel-
en coustni'tieinuguzijiieii van : lo. 2000 heele grenen 
heddmgplenken no. , in 2 perc.; minste inschrijver 
was J. P. , te c  warde  resp. voor ƒ 8.48. 

2o. 560 grenen ribben, lane; (;( breed en dik S 
: minste inschr. was dezolfde, voor  ƒ10.49. 
Vliteilngfii , 22 c : dc verschillende Onderhouds-

werken 1 nu diensteder  gemeente; minste insciir. waren : 
pcre. 1, 2 ou 3, 0. , to Vlissingen, resp. voor 

f 0511, f 5 en f 320; 
perc. 4, .T. Filis, te idom, ii ƒ 0.333/, per 3 ; 
„  5, . . , te idem, voor  ƒ1460; 
„  0, A. , tc itlem voor  /"S75; 
„  7, A. J 'u i -, te idem, voor ƒ 1275; 
„  8, . . , voor /"05; 
„  B, A. C. , le Vlissingen, voor  ƒ 4 1 9: 
„  10, de levering van 10,000 machinale Waal-

klinkers: . , tc Breskens, a ƒ21.97 per  1000 
stuks; 

perc. 11, idem vau 20,000 Quenastkeien, 0.14 bij 
0.16: s en Van . te r  lam, ïi ƒ99.34 
por 1000 stuks; 

perc. 12, idem vuu 30()ii 1 plaatsend  A. E. Crah-
nier, te Vlissingen, a ƒ 0.99 per 1 ; 

perc. 13, het verleggen van 5000 * kei- of klin -
kerstraat: J. Ta vernier, te idem, a ƒ0.13 per . 

iiuuc .veeii, 22 : lo. bet slechten van dc ves-
tingwerken tusschen deu weg naar n cn dc haven 
en bet auuleggen van twee wegen op dit deel der 
vesting: ingekomen 4 bilj. , als: 
P. , te Gorinchem, / 30,590 

. Wcertnian, „ , „  20,880 
, s , „  Sliedrecht, „  26,810 

F. r  en 
. Gotli, „  Emden (Pruisen), „  20,090 

2o. de verdere slechting dor  vestingwerken gelegen 
ten zuiden en westen vau n tusscheu do ver-
lengden der  Bentheimer- en Fricschc straten, bene-
vens het aanleggen van wegen op dut deel der  ves-
ting; ingek. 2 bilj. , als . 

. Wcertnian, tc , f 58,400 
F. o en 

. Goto, „  Emden (Pruisen), „  57,08S 
voor de massa ingek. 7 bilj- , als: 

J. Schreuders, te , ƒ 98,900 
, Brands , „  Giesendam, „  89,990 

B. Berends Jz., „  Avereest, „  84,990 
1'.  en 

. Goth, „  Emden (Pruisen), „  84,590 
.1. Sebaafsma, „  Groningen, „  09,800 
G. .1. , „ , „  68,760 
.1. van Oijen Pz., „ l „  02,738 

, 24 : liet onderhouden van- en hot doen 
vau herstellingen uun de gebouwen van dc universi-
teit tc n god. '78; ingekomen 0 bilj. . als: 
P. Verbruggeu, te Waddinksveen, f 86,263 
J. , „  Ocgstgccst, „  20,125 
W. v. d. , „  Oudewater, „  26,000 
P. n den Bouw-

meester. „ , „  25,992 
A. , „ , „  25,800 
W. . , „  idem „  25,395 

, 24 : het maken van een goederen-
loods ami ile Nieuwe Vaart; ingek, 18 bilj. , als: 

A. , to Amsterdam, J 90,000 
B. , „  idem „  89,530 

. , „  Baarn, „  88.88S 
W. . , „  Amsterdam, „  84,320 
J. J. Visser, „  Nicuwcr-Amstcl cn 

. t Jr., „  Amsterdam, „  82,000 
0. , „  idem „ 7 

. J. , „  idem „  78,870 
.1. Postma on . Smit, „  idem „  77,777 
\Y. Wienhovcu, „  Schiedam, „  75,000 

. Atidricssen, „ . „  74,600 
A. , „  idem „  74,400 
J. C. Tom, „ , „  74,183 

, , „  Capelle , „  70.4G2 
-ht 24 : het uitbreiden tier  pnuncnfnbrick 

vnn . dc r Fz., ouder  Jutphaas; ingekomen 13 
bilj. , uls: 
W. van Zooien en Zn., te Utrecht, ƒ 19,333 
G. Beniner, „  Werkhoven, „  10,09s 

. J. van Baaren, „  Utrecht, „  10,195 
Gebr. Fukking, „  idem „  15,997 
C. van Zeeland, „  idem „  15,987 
.1. J. , „  idem „  15,847 

. Vermeer, „  idem „  15,040 
J. . dc Vos. „  idem „  14,727 
W. . vnn , „ , „  14,000 
.!. vau Ellen, „  Utrecht, „  14,180 
A. J. Gronert, „  idem „  14,000 
E. van litnium , „  Jutfaas, „  13,864 
J. van Os, „  Amcrongen, „  12,050 

/ i j l , 24 : bet vervangen vau bet Booms-
boofd in dc haven aldaar  door een hoofd vau znileu-
bazalt; ingek. 3 bilj. , als: 
J. , tc Sliedrecht, ƒ 48,900 
J. Schreuders, „ , „  46,910.44 
1). , „ , „  41,880. 
gegund. 

. 27 : bet bouwen vnn eeu fabrïokj e 
met dubbel woonhuis aldaar  voor P. 11. Trimbos; 
ingek. 9 bilj. , nis: 
P. Stevens, tc , f 5070 

. J. ücers, „  Borgcu-op-Zoom, „  4879 
P. v. d. , „ , „  4760 
W. J. Segboer, „  Zevenbergen, „  4090 
A. . „ , „  4043 
P. J. Eikous, „  idem „  4417 
,1. van Beckhovcu, „  idem „  4163 
G. Suijkcrbuijk , „  idem „  4148 
J. , idem „  3535 

, 27 ; voor dc verschillende onder-
houdswerken ten dienste der  gemeeute wurou minste 
inschrijvers,  a.: 

perc. 1, stadsmilieu wen: G. Surendonk, tc , 
voor  ƒ7196.50; 

pero. 2, 6S huurhuizen, dezelfde, voor  ƒ454 .50; 
„  3, schoolgebouwen, perc. , houten eu steeuen 

bruggen, perc 5, houten wallen, perc. 6, steeuen idem: 
. A. Brunkenburg, tc , resp. voor

/"788S, ƒ 1 2 40 en ; 
nero. 10, : dezelfde, voor ƒ 1488 ; 
net doen van schilderwerk: stadsgebouwcu, J. vau 

n en Zu„  te , voor ; stadsscholen, 
J. W. Veldheer, voor  /"2093. 

Vtceip. : bet onderbond van gemecutewer-
keu: perc. 1 ingok. 4 bilj , als: 

f 11,950. 
„  11,748. 
„  9,505.05 
„  9,485. 

f . 
„  1319. 

1222.22 

G. Prent, tc Weesp, 
B. Vermolcn, „  idem 
J. C. van Gijn , „  idom 
J . Vree, „  idem 

perc. 9 ingekomen 3 bilj. , nis; 
J. Vree. te Weesp, 
B. Verinolen, „  idem 
J. C. vim (Üjn, „  idem 

, 27 : het maken van eene ijzeren 
draaibrug over de Noorderhaven, in 2 perc.; lc perc. 
bovenbouw ingekomen 3 bilj. , als: 
1). A. Bchretlen en Co., te , ƒ 10,320 
G. J. Wispelwcij  Co., „  Zwolle, „  9,520 

. , „ , „  7,810 
2c perc. onderbouw ingekomen 4 biljetten als: 

Geb. J. cn J. Posthuma, tc , ƒ 11,315 
. 1). Faber, „  idem „  11,000 
. v. d. Zee, „  idem „  10,782 

G. Anemn, „  „  9,800 
voor  bade perc. ingek. 2 bilj. , als: 

.1. P. Selianfsmu, te , 
onderbouw ƒ 10,757 tc zamen f 19,887 

.1. , idem, 
onderbouw „  10,500 idem „  19,900 

gegund san . n en G. Anema. 
«liei-1,111 : het bouwen eeuer  nieuwe pas-

torie; ingekomen s bilj. , als: 

. J. Frummel, 
. Tonkens, 
. Ergens, 
. . , 

J. , 
G. , 
J. . , 
S. Straling, 
E. , 
gegu  tl. 

te (irouingen, ƒ 18,199 
„  idem „  17,900 
,, idem „  17,879 
„  idem „  17,654 
.. idem „  10,700 
„  idem „  16,080 
„  itlem „  15,615 
.. idem „  15,469 
„  idem „  14,812 

. , 
S. WoUringh, 
F. . VTeeterdijk, 
P. , 
.1. , 

. , 
A. Sickmiiu, 
B. Schuur. 

te Zuidwolde, ƒ 16,989 
Zoutkamp, „  S,995 
Uithuiscu, „  7,500 
Groningen. „  7,300 
Wnrffnm , „  7,186 
Bafloo, „  6,995 

, „  0,945 
Groningen, .. 5,987 

, 27 : het afbreken en wederop-
bouwen eeuer  kerk voor  de . gemeente te ; 
ingek. 9 bilj. , als: 

t 
bruggen te 
4 bilj. , als: 
1). , 
J. Otteu, 
J. vau Goor, 

.

2e perc. ingek. 4 bilj . 
1). , 
,1. vnn Goor, 
J. Otten, 

. , 

27 :  maken van 2 ijzeren draai-
, in 2 porc: le perc. . 

te Baarn, 
„ , 
„ , 
„  idem 

, als: 
te Baarn, 
„ , 
„ , 
„ t 

ƒ 4666 
„  4114 
„  4310 
„  4300 

ƒ 4444 
„  4180 
„  4140 
„  Ï1Q0 

u , 
school; ingek. 12 bilj. , als: 

: het bouwen van ecn bewaar-

. van , 
A. Brouwer, 
.1. , 

. v. tl. Wulp. 
. . 

J. Peijl, 
. dc Jonge, 

B. de Jonge, 
G. Peijl, 
 Oostdijk, 

C. , 
. v, , 
Wnrcnar , 

te Snijkeuisse, 
1 , 
, , 
, , 
 idem 

, , 
, Niunuusdorp, 
, N.-Bcierland, 

Numansdorp, 
, , 
, , 
, t en 
, Spijkeuisse, 

ƒ 8099 
„  8300 
„  8274 
„  5200 
„  8199 
„ 0 
„  S000 
„  79S0 
„  7975 
„  7974 
„  7959 

. 7142 

, 2S : het leveren van geschilde maston-afrastingpalen, benevens eiken- en dennen stationsafras-
tcringpalen, in 7 perceclen, ten dienste der  Staatsspoorwegen; ingek. 31 hilj. , nis: 

. . le perc. 2e porc 3e perc 4e perc. 5e perc. 6e perc 7e perc. 

A. Stroeks, Blerik , ƒ538.65 
b. Entermau, Gorsel, ƒ 0 . 1 8, 0.S3, Gorsel, 

1.78 p. st. 
G. Boer, Assen, ƒ 466 f 2256 
11. Jausscn, , ƒ1115 f 815 

. . Palstru, Franeker, 794 3040 
. Veaniuk, Assen, 250 1648 

J. S. Pilaar, A reen, 510 325 ƒ C99 / 569 
. Schut, , 234 967.75 — 

P. vun der  Plas, Udcuhout, 456 620 
li . J. van der  Schoot, Üirschot, 630 435 

. G. van Walree, B rum men, 1270 900 — 

A. van Beurden, Tilburg , 
Tegel eu, 

538.75 1120 
Q. , 

Tilburg , 
Tegel eu, 506 530 1019 

J. Steegh, , /0 .18» '1 0 | p. s. 
G. , Silvolde, 276 921 952 641 610 750 865 
C. , Breda, 419.50 500 
W. Gicsen, , 240 11S9 1129 629 405 629 807-
J. W. ten Braak, Zutfen, 280 -
J. , Sittard, 905 
Te Strake on Co., , '230 814.50 
P. Wcsterdijk , Assen, 600 2850 
J. W. , , 1362 
J. v. d. , 715 
.1. Jurriuause, , 310 2292 1215 

. Spierings, Bokstel, 354 2140 1845 714 394 591 916 
J. van , idem 868 
A. Willaert , idem 713 404 600 8S8 
J. van Gaal, , 547 1154 
J. J. v. d. Ecrdeu, Bokstel, 495 965 
B. . Clercx, idem 835 529 760 1073 
J. vnn , Venloo, - 1122 755 1011 889 

A. van , 
P. van der , 
G. C. , 
A. , 

. , 

Utrecht, 28 : het maken eener  lampistcric iu 
de rijtuigeuloods westelijk van het hoofdgebouw op 
het station , met bijkomende werkeu, teu be-
hoeve vuu deu Stuatsspoorweg ; 
ingek. 5 bilj. , als: 

tc Bokstel, / 1408 
„  idem „  1364 
„  idem „  1180 
„  idem „  1039 
„  's-Bosch, „  1035 

V i n c i h , 28 : het Sjarig onderhoud der  werkeu 
van dc Zuid-Willemsvaart voor  liet gedeelte van 
Noord-Brabant; minste iuschr. was G. J. de Groot, te 
St.-Aniia, voor ƒ ,988 per  jaar. 

'N-llage, 28 : het verhoogen van den strekdam 
en de aaulicchlingskrib langs de Vondelingeplaat, langs 
deu linkeroever vau dc Nieuwe , tusschen dc 
kilometerraaien 145 cn 146; ingek. 7 bilj . als: 

P. 
P. tie Groot, 
NeilcrloiT , 
A. A. v. , 
dc , 
Bakhuizen, 
vau , 
J. tie Groot, 

A. S. Schaafsma, 
.1. vun Straten VYz. 

. A. J. Taverne, 

te Giesendam, f 7750 
„  Sliedrecht, „  7400 
„ , „  7355 
„  Gorinchem, „  6990 
„  Sliedrecht. „  6665 
„ , „  6220 
„  Giesendam, „  6031 

l lel levaetalul i, 2S : het verbeteren en uitbrei -
den der  kazerne u c te Brielle; minste in-
schrijver was W. van , te , 
voor  ƒ52,900. 

, 28 : het verbeteren van het fort anu 
de Qagelj  iugek. 4 bilj. , als: 
J. A. vuu Straten, te Utrecht, ƒ 16S.000 
J. v. d. Vlugt, „ , „  106,500 
A. C. Vink , „  Utrecht, „  165,009 
A. S Scliuafsmn, „ , „  163,900 

Ba idem van hot fort op den Voordorpsclicdijk ; 
ingek. 3 bilj  , als: 

te , ƒ 170,800 
„  Utrecht, „  102
„  idem „  100,900 

en, 2S : het uitvoeren van eenige werk-
zaamheden aan- cn ged. drio jarau onderhouden vnu 
dc gebouwon dor s hoogere burgerscholen tc 
11  lingeii. Sappemeer  cu Wurffu m in 3 perc.: lepere, 
te Groningen; ingek. 7 bilj. , als: 
B. de Jong, tc Groningen, ƒ 8986 

. J. , „  idem „  2750 
J. Poclmau, „  idem „  2745 
W. Cones, „  idom „  2598 

. , „  idem „  2549 
J. Werkman, „  idem „  2546 
B. llcrkcubosch, „  idem „  2500 

2c perc to Snppemcer; ingek. 2 bilj. , als: 
S. , te Sappemeer, ƒ 978 
A. Schreuder, „ , „  956 
ieder  per  jaar. 

:ie porc. tc Wurffum ; 1 biljet ingok. vnn G. Be-
cherer, te Groningeu, voor /S50 per  jaar. 

Aiaen, 28 : liet maken vau euu kanaal en de 
verder  noodige wurken tot verbinding vau de -
vaart in e met de t iu Fries-
land, iu 2 perc: 

le perc. 
f 224,897. 

204,463.7' 
204,000. 

198,184. 

2e pere. 
f 11,600 

 8,155 
J. , te Amsterdam, 
J. W. de Vries, te Sniilde, 
J. J. , tc , 
G. P. van Balen, te 

Nieuweschans, 
J. N. , te Blijham 

en E. , , tc 
Finsterwold, 197,500. 8,200 

Nijmegen. 2S : lo. dc onderhoudswerken aau 
de kadeu, havens, straten, pompen, gebouwen enz. euz. 
ged. '78, in 5 perc; minste inschr. waren: 

porc. 1, 3 cu 4, onderhoudswerken: A. Beuming, 
te Nijmegen, voor  ƒ 4 8 0] ; 

pcre. 2, pompen: G. W. Westrhenen, te Nijmegen, 
voor  /"723; 

perc. 5, verfwerken: . P. van den Akker , tc Nij -
megen, voor ƒ 5S9. 

2o. dc leveriug van Niedermendiger  banden en 
keien: minste inschr. waren 1). Serphos Sóhue, te 

, voor  /1042. 
 idom vuu e keien; minste iuschr. waren 

Erven E  Trip , te Utrecht, voor  ƒ5114.60. 
4o. idem van bout voor do gierbrug; minste inschr. 

was  W. Schneider, te , voor  ƒ1079. 
 vnu  raat kl  kerst ccn en ; minste inschr. was 

W. C. Burgers, te Wcurt , ad ƒ 16.89 per  1000 stuks. 
 a. vervoeren vnn bandsteenen en keion; minste 

inschrijver was P. Peters, tc Nijmegen, voor  ƒ269 .40 
in massn; 

dagelijksche karvrachten; minste inschr. was J. 
Puin, te Nijmegen, ad ƒ2.90 por  dog. 

'n-llage, 29 : hot maken van ccn gebouw voor 
een holiometor, benevens het verrichten van eenige 
duarbijbehoorcude werkzaamheden op het terrein van 
dc Sterrenwacht te ; ingek. 5 bilj . nis: 
W. . , to , ƒ 16,800 
J. v. d. , „  idem „  14,410 

. 11. , „  idem „  14,300 
J. , „  Oegstgeest, „  13,995 
J. C. Tom, „ , „  12,974 

, 29 : lo. het bouwen eener  doodgra-
verswouiug op de algemeene begraafplaats; ingek. 5 
bilj, , als: 

. Zwikkcr , te , ƒ 1545 
. , „  idem „  1524 

J. Withaar  Jz., „  idem „  1499 
G. , „  idem „  1395 
J. , „  idem „  1383 

2o. het onderhoud van de gemeentegehonwen, brug-
gen, wallen enz. ged. '78; 1 biljet ingekomen van

, voor  ƒ2179; beiden gegund. 

 31 : lo. het vernieuwen van de 
nog onvernieuwde gedeelten der  stoep ten oosten langs 
het raadhuis; minste inschr. was P. . , te 
Groningen, voor  ƒ3299. 

. het aanleggen en bestraten van de , 
cn GrÜTcstrnnt en het Winschoterdiep; minste 

iuschr. was T. de Jong, te Grouiugeu, voor  ƒ5727. 

3a dc levering van p. m. 400 . lengte ruwe of 
onbewerkte Niiaaische vloereu; minste inschr. was A. 
C. Simmers, te Groningen, ü /1.13 per  str. . 

, 31 : hel bouwen vnn een gebouw 
voor  vrijmetselnarsloge; minste inschr. wns 11. Stel-
wagen, tc , voor / 27,777. 
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E  — Zaterdaa, 5 Januari 1878 

Atmtor-Jam , 3 Jan.: lo, dc levering aan dc ge-
meente van: perc. , granietkcien voor  4000 cent. 
bestrating; geen inschrijvers. 

perc. 2, Fnucon val keien voor  &600 cent. bestrating; 
minste insclir. was T. J. Smit», te , voor 
ƒ4 .40 per  ceut. 

perc. 3. Andernacliscbc keien voor  3500 cent. be-
strating; minste inschrijver  was VV, (ïoedkoop 1)/.., te 
A r  lu. , voor ƒ 2.5U per  cent. 

2o. dc voortzetting van het pneumatische buizennet; 
minste inschr. was J. , te Amsterdam, voor 

/ 18,930. 

. 

Z . 2 Januari 1878. 

 de Bedacteur, 

e instructie voor den tv benoemen architect heeft, 
in den Zutfenschoii gemeenteniad aanleiding tot
discussie gegeven, en voorzeker zou ik n hieromtrent 
een en under  hebben medegedeeld, ware het niet, 
dat ik bet gedrukte verslag dier  zitting had
Onder toezending van een exemplaar der  Nieuwe 
Zutphcnsche Courant van 29 r  j l . , verwijs 
ik naar het daarin geplaatste verslag van het ver-
handelde in de zitting, door den Gen teen teraad den 
22  gehouden. 

e Voorzitter  herinnerde in de eerste plaats, dat de 
instructi e grootendeels gebleven is als vroeger  en dat 
de commissie alleenlijk beeft voorgesteld den naam 
van Architect tc vervangen dooi1  der Ge-
meentewerken , welke  later  worden
gemaakt, Van meer  belang is de verandering, 
waarbij  deu titulari s verluiden wordt voor  particulieren 
werkzaam te zijn ltchoudcns het licpualde iu de laatste 
alinea van art. 30 dor  ontwerp-instructie. e 
zinsnede luidt uls volgt: 

» Al loei dijk zal hij , ua telken- vooraf verkregen 
verlof en goedkeuring vim Burgemeester en Wet-
houders lievoegd zijn tendienste van particulieren 
pluimen en bestekken te ontwerpen en mede te din-
gen nuur  uitgeschreven prijsvragen, zonder  dat daar-
uit echter  ooit het recht zal kunnen ontleend wordeu 
om verdei' aan zoodanig werk werkzaam te zijn." 

Een drietal sprekers gaven uls hunne meening te 
kennen, dat dc bouwkundige der  gemeente niet voor 
particulieren t "p e treden; zeer  terecht ward 
door  anderen in het midden gebracht, dat de liezwa-
ren, nu in het breede uitgemeten, bij  den vorigen 
architect nimmer gebleken ziju en dat hel niet aan-
gaat iemand te verbieden in zijn vrijen tij d teeke-
ningen voor  anderen te maken, waardoor  de ambitie 
en de lust voor  studie uitgedoofd /ouden worden. 
Bovendien heeft bet dagelijksch bestuur  steeds de 
bevoegdheid het werken voor  |iaiticulieren te ver-
bieden, als daardoor de belangen der  gemeente op 
ecnigcrleiwijze l worden. 

n weerwil van de verdediging v.ui den Voorzitter 
werd met 7 tegen 4 stemmen bet besluit genomen 
de bovenaangehaalde zinsnede le doen vervullen, 
zoodat het den te benoemen architect uitdrukkelij k 
verboden is werk voor  particuliorei i te verrichten, 
j a zelfs naar  prijsvragen mede te dingen. Vooral 
die laatste bepaling is wel instaat om ambit ie te geven. 

Bij de vaststelling vau hel  nir  temen t wenl be-
sloten daarvoor  ƒ 2 5 00 uit te trekken en tien titel 
van genieento-aivhitert te behouden. k kan niel 
nalaten liet advies omtrent het laatste punt aau te 
halen, zooals tli t door een tier  leden volgens het ge-
drukt e vei-slug gegeven wenl. 

..Spreker  blijf t zijn  hij  ziet 
het nut vun zulk eeu weid schen titel niet in; ook 
ziet hij  niel iu, waarom een ingenieur  niet zou kun-
nen dingen naai1 eene oproeping uls architect. Wij 
moeten een practisch man hebben. Spreker is ook 
niets gesteld op een ingenieur: meestal zijn zij  zeer 
eenzijdig ontwikkeld; wat men ziet van het door 
ingenieurs gebouwde is alles even log en lomp; 't 
lijk t  naai'  hokken dan naar  hui/en. j  heeft 
liever  een goede architect dau een slechte ingenieur." 

Wat dunkt u van zulk een practlsrhen rand? Ge 
ziet eruit , tlat wij  ook flink e woordvoerders heblien 
cn bij  lezen van ul de wijsheid, die in onzen 
Baad wordt ten beste gegeven, komt het dankbeeld 
bij  mij  op. dat. wij  het zeer  goed zonder
ingenieur of directeur des gemeentewerken konden 
stellen; de gewone zaken en bet toezicht zouden aan 
een opzichter  en het maken van plans aan de meest 

 van den d opgedragen kun-
nen wonlen. Wellicht ook dat dau blijken zou dat 
het lichter  valt bemerkingen te maken dan iets deug-
delijks te ontwerpen. 

En hiermede voor  ditmaal genoeg. l het boven-
 Strakke tut voorlichting vun de sollicitanten, 

die iu hun belang bandelen zich bij  tien geacht en 
spreker  niet als ingenieur, maar uls architect aan te 
melden. 

Geloof mij  hoogachtend. X. 

. 
e abonnementen voo  het bnitenland 

moeten vóó  15 i e. k. betaald 
, e het g pe  post-

wissel aan het u van dit weekblad 
t ingewacht. 

Advertentien. 

: 

een T voo  Locomotief, 
van g e getuigschriften voorzien. Adres VAN 

N ,  te Nijmegen. 

. 
Gevraagd een wetenschappelijk gevormd B O U W -

G , vlug in het maken 
van schetsen eu bekwaam in de liehaudeling vau 
teekeningen met waterverf. Eigenhandig geschre-
ven aanbiedingen, met opgaaf van het salaris dat ver-
langd wonlt en verdere bijzonderheden, wonlen franco 
ingewacht  motto »Bouwkunst"  aan het

 van  Blud. 

Bij  eene Spnnrweg-iidministmtic te 
Utrecht  gelegenheid tot YOCT-

loopige plaatsing op eene l^zoldiging van f1400 
 f1600 's jaars, om later  door  eene definitieve 

aanstell ing te worden gevolgd, voor  iemand bij -
zondere bekwaamheid bezittende voor het verrigten 
van  u\o--aangelegenheden van 
verschillenden aard. 

Personen in het bezit van het a van Civiel-
ingenieur der  School te t genie-
ten dc voorkeur. 

Adres met franco brieven onder de letters A. X. 
aan het Bureau van deze Courant. 

Een T die grooie werken onder ban-
den heeft vraagt 

aanvnnkelijk als Vo lon ta i r , om zich venier  te
kwamen. Goed teekenen is vereischte en eenige prak-
tische bekwaamheid strekt tot aanbeveling. 

Adres met franco brieven onder  letters , . 
aan het Algemeen Advertentie-Bureau vuu  .t 
VA N T , Botterdam. 

OJ g 22 Januarij  1878, "s middags 12 
ure, zal door het Bestuur  over de werken aan 
de Broekerhaven in de herberg vliet
Bert"  te Bovencarspel, worden aanbesteed; 

t bouwen van een doorvaartsluis 
met draaibru g i n den West Fr icschon 
Zeedijk te Broekerhaven 

l le i k is op tranen aanvrage voor / 0,50 e 
verkrijgen bij  de Boekhandelaars E ZONEN 
te

Aanwijzin g g 14 eu g 15 Januarij 
1878, voormiddugs 10 ara. 

e vau de teekening en nadere inlichtingen hij 
tien r B.  te  en deu 
Opzichter . N Pz., te fiorrncarspcl. 

op  8 Januari 1878, in het Timmerhuis 
te  de G

250 stuks gegoten ijzeren -
len en 

100 stuks gegoten ijzeren Syphonpot-
ten met toebehooren; beide voo rde 
Gasle id ing op Feijenoord. 

e voorwaanlen liggen, op de gewone dagen en 
uren, ter  lezing op liet Bureau vour tie Plaatselijke 
Werken ei1' . , in het Timmerhuis en zijn, voorden 
prij s van 10 Cent, verkrijgbaar bij  Wed. P. VA N 

E EN ZOON , Boekdrukkers in den -
tuin No. 73. 

. 

Op  den 22», r n Januarij  1878, des na-
middags ten 2 ure, aau het Centraalbureau der -
schappij  lot Exploitatie van Staatss'toorwegen bij  tie 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 187. 

t bouwen van een Wachtershuisje 
bi j , ten behoeve van den 
Spoorweg van t naar  E i n d -
hoven. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g vol-
gens Art . 19 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 3*™ Januarij  1878 ter 
lezing  het Centraalbureau bij  de e n 
en aau het bureau van tien r te Venlo 
en is op franco  op gemelde plant sen te 

n worden gegeven door  tien Sect -
genieur te Venlo. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1 2d « Januarij  1878. 

Utrecht, den 31»'™ r 1877. 

Op  tien 22" lr n Januarij  1878, des nn-
middags ten 2 ure, aan hel Centraalbureau der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de e n te Utrecht, van: 

Bestek ii° . 30. 
e levering van Spoorstaven, -
en E indp la ten. 

e besteduig geschiedt bij  enkele inschrijvin g vol-
gens art. 21 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 84** r  1877 
ter  lezing aan het Ontranlbureau bij  tie e 

n en uau tie bureau\ van tie s 
te  en ' l Uertogenbosch en is op franco 
aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven op het Centraal-
bureau der j  en door  tie s 

Utrecht, den 29-" n  1877. 

S N te Breda, 
door  uitbreidin g der  zaken eu de ttiepassing van 
Stoom tot Spoedige aflevering in staat gesteld, 

hevelen zich hierbij  aan voor bet maken van 

E N GEBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt,  na ontvangst van 
40 cents in jxislzogels kan worden toegezonden. 

. 
Op  den 22"*' "  Januarij  1878, tics na-

middags ten 2  aau het  dei 
t schappij  tol Exploitatie van Staat ssj  «oor wegen 

hij de e n te Utrecht, van: 
 n°. 186. 

t leggen van Sporen en Wissels en 
de ui tvoerin g van daarmede i n ver-
band staande .werken aan de hal ten 
Windeshe im, n en E c h t e n, ten 
behoeve van den Spoorweg van A r n -
hem naar n en van -
pel naar  Groningen. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 15 van het

l Bestek ligt vnn den 3 r  877 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  tie e bian 
en aan liet bureau van den i  te
pel eu is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te . 

n wonlen gegeven door den -
genieur te

e nanwijzing op het terrein zal geschieden den 
12*"  Januarij  1878. 

Utrecht, den 29-""  1877. 

Te r  eu Te . 
N sn N van 

YCrs«'liill«!iiili ! nliuütil if. '. 'N . 

' ,„ . 
 A N  in N en 

. 
Adres: ilu Firm a Gol* . , . 

Witlniliurusnitnia t te

Al'srliiïlti' n vau atu-sten op fr . aanvr. jrrati s cn franco 

 VA N J T 

Willenbunjer dijkje, 31A,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis cn franco. 

\ VV V 

-<  | | \ \ | | ; | . » 

 zicb 

N ieuwland N-.  Bloemgracht

(Vaal,land) G . Sc J . . Fabr ikanten . 

» 

Amsterdam Parij s A rnhe m Phi ladelphia 

Amsterdam

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de llollantUche 'Ê'iiin. 

S van alle hek. e tvjich 
en reparatien aan e S wonlen in 
den korist moeilijken tijr l eclcvenl en uitgevoerd. 

, 

. 
. 

. 
S voo . 

- EN E ' E 

in

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

 X.zijtle 55, . 

A T 
levert op keur, 

per vat tot ƒ6.—, per  25 vaten ƒ 5.70b 

per  &0 vaten ƒ5.40, 

by grootere partijen over den prys nader 
overeen te komen, 

t+lashaven 12 t« . 

E N 

V A ! , 

geeft berigt dat door  haar tot esojgs A 0 E N T E N voor den 

verkoop van T i n brooden «ijn eeagestaléT: 

S &, C". te Amsterdam, 
l l o o r »'i * '" '  bet leggen van  'udiehtuiuvu worden verstrekt .'li orders voor cbeol Neder-
land aangenomen op «clijk e raoraaanba als aan de Fabr iek , llelnveg x». 3, le Amtterdam. 

E . 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

 &  C \ 
Cl-\nol-ln«©nle\j.ra i te Oudewater, 

leveren en vervaunligen in tien  mogelijke"  lij d nlle soorten van 8toombaggermolena in hout- of 
ijzercoiistriirtie . volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst vau 150 tot 2000 s per 

 en rerder .
 en  eu  enz. 

, 
. 

le kwaliteit T op keu  uit de n van de m 
k Lime &. Cement Company Limited te London. 

Gedrukt hy 0. W. VA N .  &  C' 0 te Arnhem — All e stukken en advertentien te adresseeren aun den r F. W. VA N T JGxn. te Arnhem, Uitgave van . A. . 

e . F. 2. g 12 i 1878 

VOO

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

: 

Veruhün t Zaterdajn. Pry . eer  3 maanden /'  1.15. n abonneert «ich \ 

tea junjsug. Afionderlijk e nommer. bij  vooniitbctelline 15 cent,. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regels f\.—, vertier  voor  eiken regel plaats ruimt e 20 cents en 10 centi 

voor  een nommer van liet blad. Advertentien voor  liet buiteulnml 25 cenUner regel. 

O V E S VV E t  E N . 

(Vervolg cn slot van N°. 50.) 
Ten vervolge op de mededeelingen , in eenige nom-

inal* vnn den voorguoiiuVn jaargang over du vloei-
ingsworken in verschillende landen gedaan, komen 
de beschrijving dier  werken in Spanje en Frankrij k 

in aan rirïng.  Vooraf achter  nog een enkel woont 

over die in . (') 

t  vertakt neb hij  Cussuno uit 
de Adda, loopt op den rechteroever  nagenoeg even-
wijdi g met dc rivier en mondt er  hij  Cnstiglione 
weder in uit ; de gezamenlijke lengte hedruugt 57.7 

. e laatste '20 . dienen echter  niet tot 
besproeiing, maur slechts tot afvoer vun het over-
tollige water. t volstrekte verhang liedruagt 70.70 

. J het wordt in dc afzonderlijke kniiuulvakkeu door 
13 stuwen verminderd, waarop zich 10.5 . van 
het verhang concentreoreii. Niettemin is liet verhang 
nog altij d zeer  aanzienlijk cn wel 1.3 . |«er . 
Tot het verkrijgen van den normalen waterstand hij 
hoogen was der  Adda, zijn tal vun sluizen eu een 
stuw vau 234 . lengte lu «le nabijheid tier  mon-
ding gchomvd geworden. 

e gevloeide vlakte bedraagt 74,000 h.A., de 
watert uw veelheid 0(1 tot 02 5 [ter  seconde, dus 0,8 
liter per  h.A. en sec. lu den winter  worden met 
het gezamenlijke water  1100 h.A. vvinterweide ge-
vloeid. Bovendien wonlt van hel water  parti j  ge-
trokken tot het in-howeging-biviigen van 127 rade-
ren, tlie 02 korenmolens, 30 rijst molens, 96 olie-
molens, 1 zaagmolen enz. tl lijven. 

e overige merkwaardige kanalen van e 
/.ijn hel , tlat uit de Adda nuur 

n voert cn tiaar  door den Naviglio
in verbinding staat met den Naviglio Grande,' zijne 
lengte liedraagt 38.5 , de gevloeide vinkte 
23,800 h.A. Vérder een groot aantal kanalen, 
die zich uil tie Adda en tien Oglio vertakken, waar-
van tie beschrijving weinig oorspronkelijks /ou aan-
bieden. 

n Viemonl verdient iu de eerste plaats het in 
1802 1870 gelmuwde Cavoiir-kanaul onze volle 
belangstelling, liet scheidt zich bij  Chivnsso uit tie 
Po nf, Overschrijdt in eeu aquOduat de a , 
venier een gmot aantal kleinere, knust matige eii 
natuurlijk e stroomen, snijdt deu spoorweg van Turij n 
naar n en loopt door een hevel under  de Sana. 

Niet ver  vnn Novara vertakt zich een kanaal, dat 
zuidelijk in de u voert. e gezamenlijke 
lengte van het Cavour-kannul bedraagt 82.2 , 
die van hel l 28.2 : het vol-
strekte verhang is 21.73 , dus 0.25 \ l . park.W 

e breedte van het kanaal, aan den bodem gemeten, 
neemt allengskeus al'  van 40 tot 7.50 ; de glooi-
ingen zijn zonder  tranpan

Weinig kanalen van tien nieuvveren tij d liozitleii 
zoo vele en zoo gmotsrhc kunstwerken als het Cavour-
kanaal, die allo vuu gebouwen steen (massiv) ziju; 
volgens s zijn de hieronder  genoemde groote 
werken uitgevoenl geworden : 

e iiilnulslm s mei den stuw (Uit opstuwiog van 
liet water 2.5 . boven de lieddmg van tie Po), 

2 spoorwegbruggen, 

9 bruggen in straatwegen, 
4  » buurtwegen, 
38 » » veld- of landwegen, 
8  in kunualwogen met hevels of onder-

nanlsehe leiding, 
38 brugkanalen om liet Ca vour-kanaal OW dc 

kruisende rivieren ennntleit'  wateren te brengen, 
1 brugkanaal met onderonrdschc leiding, 

11 bruggen met aipiotliirte n in buurtwegen, 
5 dito in landwegen, 

185 onderaardaohe leidingen of hevels, waarvan 5 
meer duu eVne opening hebben, 

i ondemanlsche leiding met 3 openingen en 2 
kleinere leidingen (Seben-Unterleidungcn), 

8 groote uitwaleringsluizen, waarvan 2 met onder-
aardsche leidingen vereenigd , 

19 wachthuizen. 
Benevens tic werken aan den mond van een 

voetlhigskanual uit tie , een korte waterleiding, 
waanloor het eerst mogelijk werd het kanaal met tie 
vastgestelde hoeveelheid, 110 5 . in de seconde, le 
voeden, en die slechts later  wertl aangelegd , bestaan 
alzoo tic kunstwerken vun het Cuvour-knnanl uit: 
118 bruggen, 

39 bmgknnulen, 
197 e leidingen of hevels, 

8 uitwutcringsluizuii ; 

' l i . i l ir i k uan plaats nas oorzaak, dat het belangrijke 
artike l van tk-n heer a van Evsiugn iu deu voorj/min -
deu jaargang niet geheel kou nortleu opgenomen. 

J 

dus komt: 
 0.7 . lengte

B 2.1 »  » i
 0.4 o i> > o leiding. 

 in  reeds meermalen  werk 
van , vindt men een zeer  uitvoerige beschrijving 
met atlieeldingen van de kunstwerken nau het Cuvonr-
kanaal in een grool opstel van het 38" ,e deel van 
77ie  jaargang 1874, bl. 319cnvv., ge-
titeld : Canal Works and the  of
tion in êforihem  door P. le Neve rosier. 

t l vermindert (eoncentrirt) een 
gedeelte vau zijn verhang door twee opgestuwde 
vakken (Wehre), welker  helling of verhung 2.00 eu 
2.30 . bedraagt, lïi j  28 s water in de seconde 
slaat alzoo een drijfkrach t van 9G7 en 843 paar-
den ter  liesehikking. 

e  het Cuvour-kaimal  vloeien vlakte 
draagt, gelijk reeds gezegd wenl, 120.000 bekt. 

e aanlegkosteii werden in tien beginne geraamd
53,400,000 Ure  francs; bij n 
zij  echter  102,000,000 lire, nadat de aanvankelijke 
maatschappij  zich lu C insolvent verklaard had 
en tie bouw voltooid was geworden dour  een comité, 
deels door de , deels door de aandeelhou-
ders gekozen. Üe inkomsten zijn np verre uu niet 
toereikende om tie renten vau het aaulegkapitaal en 
de exploitatie-kosten e dekken, maar men mag 
lio 'ti , dat zij  in vervolg van tij d stijgen /uilen, 
zoodat het kanaal in elk opzicht aan het doel zal 
hen nl wo< ut len. 

l tarief van het jour 1872 stelt vast: 
n de toovoerslotiteii of kanaaltjes een lengte 

van minder  1 , of wonlt hel water
streeks uit het. Cavour-kanaal genomen , zoo moet 
voor de zomervloeiitig per e hen mndit'.us \au 
100 liter in de seconde 3400 lire betaald worden. 

u tie kanalen  lengte van 1 u.l 5 , 
zoo lioilraagl de prij s per  modulus 2000  en van 
5 kilom. en meer  voor tie kanalen, die sedert 1808 
aangelegd ziju, 1700 lint . 

Voor tie eerste vloeiingen, die grootere water-
mussa's vorderen, wordt dc prij s met 15°/„  verhoogd, 
maar iu geen geval mag meer dun 2 liter  |ier  hek-
tan! en per sec. worden afgegeven. 

Voor de winterltevvatering bedraagt de prij s 170 
lir e per  modulus. j  aanwending van het water  tot 
drijfkrach t moeten vij f lir e 's maands worden betaald 
voor  elke [laanlekracht. 

e tuiden*  Pieinonteesclie kanalen , waaronder  niet 
name het Calnst>.kanaal tusschen de Orgu en tic 

, 32 . lang, het  tUStchen
laatste en tie Sesia, 72 . lang, alsmede de ka-
nalen dgliano  Botto vermelding verdienen, 
vloeien te zamen oen vlakte van 124,000 h.A.. 
waaraan zij  in tie seconde 105 * water  toevoeren. 

e beknopte opgaven mogen genoeg ziju oi 'ti 
i"'-'  van het grootsche tier  vloeiuigskanalen in 

e te geven. Er  blijf t ons nog over  iets mede 
e deelen omtrent hel gebruik. 

Wat  de eerste plaats de wcidetcclt bctivl't , 
onderscheidt men zomerweiden en de aau

ë eigene winlcrweiden (marcite). Optlezomer-
weideu wonlt meestal wissellmuvv gedreven, slechts 
bij  uitzondering ziju zij  aanhoudend liestemtl lot voe-
dering van vee. Steeds wordt de bodem ruimschoots 
voorzien öf van compost óf van kunstmest; de -
werking, namelijk het  zuiverai vau onkruid , 
geschiedt met de meeste zorg. e gn
jaarlijk - vóór het v|tteiiiigstijd -ik schoongemuakl, en 
onder  gebracht (abgeglichcn), zoodat het water 
de velden gelijkmatig baapraeian kun. e vloeiing 
begint meestal eerst  vóór of ua  eerafee
daar  vóór dien tij d tie grond genoeg vochtigheid 
bezit. p wordt tot liet eind van September iu 
tijdsruhutoi i van 5 tot 15  ééns ge-
vloeid ; men ut*emt het getal bewateriugen geringei 
naarmate de bodem zwaarder  Als regel geldt, 
tlat steadl slechts niel kleine  gedurende 
korten tijt l altijddoor  gevloeid wonlt. 

e hoevend het len wonlen  verse  lei ul opge-
geven ; gemiddeld tekent meu, bij  gestadigen toevoer, 
1  1.5 liter  h.A. en seconde. 

n verkrijg t gewoonlijk  sneden en da nnweide ; 
lei gezamenlijk lietlrag aan  luut  gemiddeld 
stellen op 7000 k.li . per  h.A.  blijvende
wonlen driemalen gemaaid,  zeer  vroeg begonnen 
vloeiing ook wel viermalen. e  snede grijp t 
'ui i plaats en levert het voortreffelijkst e gras.de 
twetnle in Juli , tie  einde Augustus of  Sc|f 
teinlier. Tot aanwijzing van de veischil  hoeda-
nighet'eu draagt het hooi van  eeu /.on-
deren naam : liet  heel maggengo , het tweede 
agostano ,  tcrzuolu ,  na weide yuartirolu. 
Als  vier  genomen wonlen, heet de tweede 
magghengino,  denk' agostano, enz. 

e opbrengst dezer  drie sneden geeft Balld Smith 
op als volgt: 

Eerste  2870 k.G.  h.A. 
Tweede » 2330 » » » 

 » 1750 » » » 
Te /amen 0950 » o » 

e winteriveiden (marrite) wonlen des winters 
gevloeid met bronwater, welks warmte 8 tof 10° C. 
bedraagt, dus huogcr is dan tlie van de lucht en 
deu grond.  planten wonlen  gevrijwaard 
tegen  00 de wasdom door de voortgebrachte 
hoogere temperatuur  mogelijk gemaakt. Ook be-
werkt dc rijk e toevoer van water  eene oplossing van 
de in tien bodem bevatte voedingstoffen, waardoor 
eveneens bet welig tieren vau het gras luuuncrkelij k 

worth, bevoiderd. Benevens het bronwater  wonlt 
tot vloeiing van de marcite ook wel dat uit tie ka-
nalen gebezigd, maar  niel met even vourdeeligen 

Wat de  wonlt 
in den regel de ruggenbouw aangewend, en wel 

 volkomen mogelijk. Plaatsruimte t ons over 
de afmetingen der  ruggen eu der  daarbij  liehooiviide 
greppels in nadere bij  letheden te treden. 

e wiiiterweiden worden zeer  rijkelij k bemest en 
wel meestal met compost, waarvan 15 tot 22 . 
per hektare vvunleii aangewend; ook wordt vloeibare 
mest, zoowel uls het uit dc steden afgevoerde water 
tot bemesting van de marcite gebedgd. 

e waterhoeveelheid wonlt verschillend opgegeven ; 
gemiddeld worden, uls men slechts ééns vloeit, 50 
liter per . eu seconde gerekend, bij  herhaald 
parti j  trekken van het water 30 liter . 

e opbrengsten van de winter  weiden zijn zeer 
aanzienlijk : gelijk 'm den aard van tie /aak ligt , 
loojien de opgaven daaromtrent zeer  uiteen; gemid-
delde oogsten ziju, volgens Borr .i, een i 
grondbezitter, als

Eerste snede in Febr. 10,580 . per . 
Tweede » tusschen t 

en Apri l 15,875 » » » 
e t i) Apri l 

cn i 10,570 »
Vierde » 1 i en 

begin Juli 0.2G0 » » » 
Vijld e  » Juli en 

midd. Sept 7,940 » a » 

Te zamen 60,225 , . 
e marcite in tien omtrek van n geven na-

genoeg hel dnblH'lc dezer  opbrengst in reeën sneden. 
n Nov., Jan., t en Apri l wonlen zij  gemaaid 

voor  groen voeder, in Juni, Juli  Aug. voor  liet 
winnen vuu hooi. Buitendien geven zij  nog in Sept. 
eene overvloedige weide.  het ulgcmeeu
aangenomen, tint 14 bunders marcite toereikende 
zijn voor  liet verkrijgen van het gras en het hooi tot 
stal voet lering vun 50 koeien, uitgezonderd de maan-
den Sept. en Oct., waarin hel vee naar de weide 

t hoofd voordeel tier  winter  weit len ligt hierin, 
dal door tie ook ties winters mogelijk gemaakte 
groen voedering de voor c zoo gewichtige 
en winstgevende kaasbereiding in dat jaargetijde kau 
worden voortgezet. 

e lezers van  weekblad, die er  belang in stel-
len iets naders te weten over de e he rijst-
en vlasteelt worden  het werk van Perels ver-

 j mi zal ik s (t. a. pl. hl. 14) nog 
 voorbeeld van  land hou wstelsel aanvoeren, 

gelijk het in ë zeer  dikwijl s  aan-
getroffen. 

liet |iachtgned Badilc, nabij  tien weg van n 
 Pavia, heeft 230

en  mei eeu hoeveelheid water  van ongeveer 
.5 . volledig gevloeid; ties zomers lin t men

water  eerst over tie rijstvelden stroomen eu daarna 
over de weiden. Er  zijn 30 bekt. marrite voorbanden 
en 00 bekt. e weide;  140 hekt. wordt 
wisselbouw gedreven:  jaar  tarwe, 1 juar  weitic, 
3 jaren rijst , daarna  jaar  tarwe, 1 jaar  weide. 
1  maïs, 3  rijst .  vlakte, als rijstveld 
gebezigd, bedraagt bij  tie  wisseling 84 bekt., 
bij  tweede 71. 

e opbrengst is >r  hekf.: 
rijs t 00 tot 120 mudden (of 111,.) 
maïs 22 » 60 »
tarwe 12  20 * » » 

 koeien, 16 ossen,
00 varken- gehouden; gemiddeld wonlen jaarlijk s 
2550 . melk vtwrtgebraclit , en is tie opbrengst 
aan kans 20,000 lire  aan  10,000 
fr .  uan varkens 4000: in het geheel uil de melk-
exploitatie 34,000 liiv . ) 

{') Zie ook omtrent vlociiugcu in c UlttrtbêellVUOni 
luut. van /wy., 1 8 ( 1 7 e » ^  «binr  unugeliaiihle geschrif-
teu, en nog omtrent verdamping bet .'tu ilecl {tf'asterbau), 

Bewateriugen in r , naar 
mijn welen, geen volledig werk over de Fransche 
besproeiingen, daarentegen wel een groot aantal ge-
schriften, die ze afzonderlijk besproken en alzoo elkan-
der aanvullen. Als /eer  leerrij k in dit opzicht zijn 
te vermelden: é ,  sur Vem-
ploi des eaux dans les irrigations. Paris, 1869; 
hel reeds aangehaalde deel van ; verder 
Cliai|ieutier  de Cossigny, Notions élémentaires then-
riques et pratiques sur les irrigations. Paris, 
1874; het kleine, zeer a rtigens waan e geschrift 
van Vidaliii .  des irrigations en
et en Algerie, Paris, 1874 (s). 

frankrij k biedt, meer dan eenig under  land, tie 
voortreffelijkst e gelegenheid om de verschillende wijzen 
van bewatering e leeren kennen, daar de luchtge-
steldheid in de zuidelijke departementen ten eenemale 
verschil! van tlie tier  iioonlelijkc . n de eersten stemt 
tie watervenleeling iu het wezen tier  zaak overeen 
met die van Spanje en ook van , dat wil zeg-
gen, er  wordt iu den regel een zeer geringe water-
hoeveelheid gebezigd , dit*  meestal slechts dient om 
den bodem e bevochtigen, maar  niel instaat is be-
mestend te werken. s moet er  ruimschoots genoost 
worden om de aanvulling  dc door den oogst 
aan den grond ontnoniene voedingstotfen le leveren, 
en geldt flitst ook de regel, dat de bewaterde vlak-
Uu steeds grootere hoeveelheden mest krijgen dun 
de onltewaterde, daar  tengevolge vau den door 
bevochtiging versterkten wasdom ook bet afgeven van 
vocdingslolTen in grooter  mate beeft plaats gehad. 

n noordelijk Frankrij k daarentegen vindt men 
vele gevloeide weiden, tlie haren mest uit sluitend 
door het water  ontvangen, op gelijke wijze als dit 
bij  eenige der e weiden het geval is. e 
waterhoeveellieitl verschilt in beide gevallen aanmer-
kelijk , iu zuidelijk Frankrij k bedraagt zij  hij  aan-
houdenden toevoer  gemiddeld 1 liter  per  bunder en 
seconde, gelijk in Spanje; in Normandië en tie Vo-
gezen gebruikt men daarentegen 80 liter , in enkele 
gevallen zelfs 200 voor  dezelfde eenheid van opper-
vlakte eu tijd . 

n Frankrij k onderscheidt men tie besproeiingstel-
sels naar dit zoo verschillend watergebruik, dat den 

 der  verdeeling, bemesting, enz. vormt; de 
eerste met hotte heet arrosage simple, de tweede 
irrigation ferUUsante. e laatste term beantwoordt 
nan Vincent's uitdrukkin g bctlrieselen voor die 
vloeiïitgsnianier, waarbij  tie werking van het water 
hoofd zakt dijk in zijn mestgehalle gezocht en geen 
mest iu andere git laan te den bodem toegevoerd wonlt. 

B'ieateringrn in zuidelijk -
werken in de departementen Vaiieluse. (hoofdplaats 
Avignon) en Bouchea du e (hoofdpl. ) 
zijn de belangrijkste in Frankrijk ; tal van kanalen 

 bet water  deels aan tie , een zij-
tak van de , waarvan het slibrijk e water  veel 
bemestende zelfstandigheden ix'/i l en this een voor-
treffelijk e werking op den bodem uitoefent, tl eels aan 
hare bijrivieren ; ook wonlt bel heldere water  der 
bron van Vuueluse gebruikt, tlat zich uit een regen-
gebied vau 00,500 bektaren venamatt e water-

hoeveellieid dezer  hren t 10 tel 12teerling-
inelers in tie seconde. Uit de zicb van haar  afschei-
dende natuurlijk e stroompjes wordt het kanaal van 
Vuueluse gevoed. l brengt eeu groot aantal 

drijfwer k en of molens lu beweging, zoottat slechts 
3580 bunden kunnen wonlen gevloeid. 

t belangrijkste der  uit tie e afgeleide 
kanalen, eu wel eeu schepping van nieuwere dag-
teekening. is het kanaal van Carpentras. 

e bouw ving aan in 1854, na vorming vaneen 
vrijwillige  maatschappij  der  naburige gnnidbezitters; 
tie uitvoering wenl geleitl door een syndicaat van 
elf jiersnnen , gekozen door de elf gemeenten, dietle 
voordeelen der  vloeiing deelachtig moesten wonlen. 

e Staal gaf een subsidie van 400,000 ; de aan-
legkosten hel.lteu in 't geheel bedragen 3,000,000 fr . 

e verdeeling vuu de kosten over de girodbentters 
geschiedde als volgt: tie belasting wenl vastgesteld 
per blinder np 375 fr. , betaalbaar in 10 hnlfjaar -
lijkscbe lei-mijnen, namelijk 0 gedurende tie uitvoe-
rin g en de overige O na de voltooiing van de werk-
zaamheden; eeu rangschikking van de stukken gromt 

bl. 19— '2'2, van het llundhurh der
vau l baai agar  vun Walden. frtinai,  8oaac, , 

, l'estaloz/.i, l.inkc, SiOdiclitiug, eu/. 
. v. E . 

(J) Zie ook bet reeds genoemde
prt'ukrijk  en/, iu de VerlitiHtletiniien  vnu ons ln*t.  r,
n l het n de vorige  vermelde* * tlccj  t tfm'erbtiu) van 

 Sonne eu untlen-n. lu dat deel wurdl betreurd, 
dnt meu vóór bel :ifd rukken ^n n partij  kou trekken van bet 
uil munt ende werk vnn , T)e.t raas tourantes. ln 

nature, . !  halfjaar , eu . 1877. vindt men 
iiiededeelingcii en ufliirldiuge u omtrent ile ttrgnnrkoiuuiei i iu 
tie Vogezen eu de tverken in de . Zie umtreut deze 
(SStstmil ''Utr.  c. . V. E. 
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naar  de waarde bestaat niet. e bouwtijd werd op 
driejare n bepaald. Bovendien werden 1.700.000 fr . 
door  een leening bijeengebracht. 

t kanaal ontneemt zijn watei aan de e 
bij , doorsnijdt tal van wegen, zijtakken r 

e  kanalen in duiken, hevels en tunnels 
door  rotsen en loopt bij  Tnivudlans in de Aigues 
uit . Eeu groot  leidt bet water 
over  de akkers. e lengte afmetingen zijn: 

l van l tot Tra -
vaillans 83 ,357 . 

Vij f groote zijkanalcn 32 ,719 » 

Verdeelingsgreppels 362,.">89 » 

Te zamen 478 ,005 . 
e bodembreedte van het hoofdkanaal is S tot 

10 , de glooiing meestal J op i cn de diepte 
boven Carpciitra s 1.5 , beneden Carpentrai 1.20 

. t verhang is, gelijk in de bergen verwacht 
kan worden, zeer  afwisselend; bet verschilt van 
0.000'25 . tol 0 .00100 . . ((j 1,,,) tot T ^ J . 

e vereisehte waterhoeveelheid bedraagt aanvankelijk 
8.84 3 en neemt af tol 2.43 3 in «le seconde. 

e te vloeien vlakte is groot 10.040 . : tot 
heden heeft echter  slechte dc helft van deze uitge-
strektheid het voordeel der  besproeiing. 

Onder  de grootere nieuwe kanaalwerken zijn ver-
der te vermelden: 

Het kanaal van  dat aan de stad 
e bet drinkwater  toevoert en gelijktijdi g tot 

vloeiing van 4000 bunden dient: 
verder  het  de , een zijtak der e (de-

partement ) afgeleide kanaal tot bewa-
tering van het hekken van Gap, dat tengevolge 
van groote, niet voornitgeziene moeilijkheden hij  den 
bouw nog niet voltooid is S Juli 1873 door  de 

g in beslag genomen); 

het kanaal van den Verdon , dat aan de stad 
Aix (depart. Bouches du ) het, water  van den 
Verdon, een zijtak der , toevoert eu gelijk-
tijdi g 6 0 00 bunders . l kanaal wordt door 
middel van een stuw van 11 . hoogte en 42 . 
breedte bij  Quinson uit den Venion afgeleid, gaat 
eerst over  het dal van t in een door  tien 
bogen gedragen brugkanaal van 05 . lengte, hierna 
door  een rotsachtig nivijn , 11 kilometer  ver, deels 
in tunnels, deels in een gemetselde leiding. p 
volgen de tunnels vau m ras (lang 4120 ) en 
Ginasservis (lang 5150 ) en de overschrijding van 
het dal van St.-Paul met behulp van een bevel 
(oorspronkelijk waren twee hevels naast elkander 
ontworpen), bestaande uit een gesmeed-ijzeren buis 
van 2.3 . wijdt e in den dag met twee hellende 
kniestukken (Schenkel).  buizen rusten aan baai' 
uiteinden in gemetselde luiidhoofden, tusschen welke 
de gezamenlijke lengte vau den hevel 251.8 . 
bedraagt; alleen aan de beide kniestukken zijn zij 
bevestigd in fundeeriiigen, terwij l overigens 23 steun-
punten met rollen zijn aangebracht, zoodut bij  ver-
andering van warmtegraad een verschuiving van de 
buisdeclen mogelijk is. e ijzenlikten der  aaneenge-
klonken buizen Uili-agen in de bellende kniestukken 
8 , in de horizontale vakken 1 . 

Nn den hevel volgt een tunnel hij , 425 . 
lang, en na eenige kleinere, twee tunnels bij  Pierre-
fiche (3040 . lang) en e (950 . lang). 

e laatste doorsnijdt de waterscheiding tusschen de 
e en den Touloubre. 

e gezamenlijke lengte van liet hoofdkanaal be-
draagt 82 , die van de sijkanalen 150 , 
de noodige hoeveelheid water  (i \ in de seconde. 

e waterdiepte van het kanaal bedraagt 1.5  2 ; 
de laatste werd gekozen in de tunnels om baar  br e 
te kunnen verminderen. t verhang van het kanaal 
wisselt af tusschen 0 .0002 en 0.0011 . per  strek-
kenden meter; binnen de tunnel bedraagt bet 0 .0008 
tot 0.0011 . e breedte verandert met het ver-
hang en bedraagt. als maximum aan den water-
spiegel gemeten, 8.5 . Om het kanaal dicht te 
houden moest een vak van 21 . geheel in met-
selwerk wonien uitgevoerd. 

Aanvankelijk werden de bouwkosten op 81 millioen 
bancs geraamd, waarvan de Staat 1  millioen, hel 

t 1 millioen francs zouden geven. e 
stad Aix , die de concessie van het kanaal verkreeg, 
droeg de uitvoering cn exploitatie voor  99 jaren 
aan de General irrigation and water supply Com-
pany of  over, een Engelsche maatschappij, 
die reeds een groot aantal besproei mgsk analen ge-
bouwd beeft. e j  ontving, behalve de 
subsidies van den Staat en hel , nog J 
millioen van de stad Aix , dus in '  geheel i milli -
oen fr. ; bet overige moest zij  zelve hijiiassen. t 
tarief van het water  werd in bet verdrag bepaald 
en wel op 200 fr . per  paardekrarht bij  drijfwerken . 

op 60 tot 70 fr . per  liter  voor  de grandnezitten, 
naar  gelang de venleelingslooten door  hen of door 
de j  gegraven wenlen. Na 99 jaren ver-
valt het kanaal vri j  van kosten aan de stad Aix. 

e aanvankelijk geraamde kosten zijn echter  tenge-
volge van vele niet vooruitgeziene moei lij k lui len aan-
merkelij k ovei-schreden; zij  beliepen tot 1877 als volgt: 

Aardewerken 2 ,029550 fr . 
Tunnels 4 ,385600 i 
Gewone bouwwerken . . . . 5 9 7 3 50 s 

n en hevels . . . 980575
Stuwen, inlaatsluizon. . . . 8 9 4 2 50

, glooiingen, neven . 1,237050
p 6 0 9 3 00

Zijkanalen  397500 » 
Aanplantingen 225225 » 
Traktementen 978800 » 
Bestuur  143450

, waaronder  6 °/„  rente. 3 ,883050

Te zamen 1 6 , 2 9 2 3 00 fr . 

Om den arbekl geluid te voltooien is nog een uit-

gaaf van 50 millioen fnuics noodig. 

t opstel is misschien reeds te lang geworden 
voor  de meeste lezei-s vnu dit weekblad. Wie meer 
over  vloeiing weten wil , ook voor  suiker- en rijstteelt, 

e zich Penis aan ('). Een enkel woonl ten 
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slotte. t heeft zeker  menigeen getroffen, dnt in 
e weder  opgebouwde oude besprociing*-

werken tot 128 % route afwierpen, terwij l nieuwe 

slechts 3 tol 4% given, n weet,  achter-
eenvolgens onder  llindoesche en e 
hnerschers gestaan heeft. n heeft ook hierboven 
gezien, dat iu Spanje oude e bespnieiingswer-
ken wonien aangetroffen. t is bekend, dat Java 
vele mcrkwiuinlig e bouwvallen uit rroegeren tij d bezit 

t is niet onwaarschijnlijk , dat er  nog  sporen 
van oude vloeüugskaualen zouden te vinden ziju. 

j  dunkt , dat de g eeu flink e premie be> 
hoonle uit te loven voor  eiken kilometer  ontdekte 
gemetselde waterleiding uit den vorigen tijd . r 
zelfs al vond men niets meer  van dien aard dan men 
nu reeds kent , zou zij  toch verplicht zijn met krachtige 
hand nieuwe kanalen aan te leggen. t Handelsblad 
heeft onlangs aangetoond, dal de stijging der  gewone 
middelen op Java niel is het gevolg van meer  wel-
vaart onder  di- inboorlingen, maar slechts van scher-
per belasiinglielllng. e pen kan niet venier  worden 

aangeschroefd. 
Eveneens hebben ambtenaren, o. a. de heer  Bergsma, 

uitgerekend, «lat de oppervlakte rijstveld per  hoofd 
telkens afneemt. Als men zich den hongersnood van 
1 8 4 9, het later  telkens dreigend gebrek en de stij-
ging der  rijstprijze n herinner! ; als men let op de 
jongste hongersnooden iu ; als men be-
denkt «lat de Javanen aan e mocdcrlands-hc - « b a l-
kist (zonder  de particulieren te rekenen) sedert veer-
tig jaren bijna duizend millioen gulden geschonken 
heblien voor  schulddelging, spoorwegen, kanalen, 
vestingen, euz., zal l misschien toestem-
men , «lat het meer  dan tiji l is om door  aanleg van 
vloeiingskanalen onze zware schuld aan Java le del-
gen. n wijst, wel is waar  op de drii'homh'ii l 
kilometers , daar  gebouwd, en op de haven 
vun Batavia, maar  verzwijgt. dat de spoorbanen aan 
gelegd werden èn uit staatsbelang èn op aandringen 
van de  handelaren, muur  waarachtig 
niet uit Javanen liefde, En een haven vuu 27 nul-
boen gulden is niet noodig voor  Javaansche dfanggol-
lans en tambangans van één of twee voeten diep-
gang, maar slechts voor  Euro) sehe schepen, waarvan 

geen inlander  gebruik maakt, behalve eene enkele 
tiaiioe. t wordt tijd , dat men eens jets doe, waar-
van in de eerste plants de Javanen voordeel trek-
ken. r  hel wan' naief slechts f spreken van 
plicht , recht, billijkheid , menschelijkheitl, geweten 
«ai dergelijke weelde-artikelen, die door allo gouver-
nementen met «'en verluid van invoer  wonien getrof-
fen. u het ufgeloopen jaar  hebben Gortsjakoll , 
Andrassy , Bismarck, , Beaconsfield, Glad-

stone, Waddington, Vont i en de edele Christe-
lijk e Prins o van Serviö tot walgens slechts 
de noot van het belang doen hooien. 

Onze censuz-kiesen en hunne lasthebbers zijn niet 
beter. Welnu, bun belang eisehl den aanleg van 
vloeiingskanali'u voor  de rijstteelt . Een volk , dat niet 
genoeg te eten heeft, sterit uit. Een uitgestorven 
volk kan geeu batig slot betalen, zelfs geen gewone 

; het ken geen koffietuinen onderhouden, 
geen opium rookcii, geen zout van e g 
knopen, geen heeniliensttui verrichten, geen staats-
spoorwegen rente doen afwerpen, geen afnemers 
leveren voor  Twent-sche katoentjes. s uit belangzucht 
logge men kanalen aan. Als dan eens hot klassieke 
land van den bongennood weder  de rijstschuur  van 
Java zal zijn geworden (*), als het water  van de 
l'rog o gedeeltelijk naar  Straat a over  de vlakte 

, Soerakarta, , g en Soera-
» zal stroomen, zal men wel liewereri, dat die 

toestand te danken is aan do Javanenlicfde der  «li-
berale"  parti j , ' t is mij  wel, mits  Javanen 
slechte behoorlijk gevoed zijn en niet langer  uit ge-
brek bun kinderen behoeven le verkoopen voor  een 
kwartje . n mag dan voor  mijn pir t voortgaan 
met mij  uit te maken vonr  een beethoofd, en, ge-
lij k een volksvertegenwoordiger, die in 1845 tot mijn 
vrienden behoorde, maar  na een gunsteling der  een-
sus-kiezers is, mijn denkbeelden ^opgeschroefd'' 
noemen. n ziet wel, dat bij  nooit verplicht was 
uit armoede zijn eenigen zoon te verkoopen. 

Geneve, , '77. 

S. E . VV. A VAN . 

J TOT G
. 

G . 

Vergadering van 4 Januari 1878. 
e vergadering 'gehouden in het lokaal He

gezindheid) wonlt geopend met een hartelij k woonl 
van gelukwoiisching op deze eerste vergadering in 

di t jaar. 
e ltestuunlers P. F. n en J. Smit moes-

ten volgens de wet aftreden en zijn niet herkies-
baar. c Voorzi'.ter  dankt beide heeren in naam 
des bestuiirs cn der  loden voor  de verdienstelijke en 
trouwe wijze, waarop de eerste hot weietariaut ge-
durende vijf  jaren en de tweede bestuurder  niet min-
der dan achttien achtereenvolgende jaren het pen-
ningen M I eer, beblieu waargenomen. u hunne plaatsen 
wonien bij  meerderheid van stemmen benoemd de 
heeren A . k en J. N. , die onmiddellijk 
toetreden, tot vreugd der  vergadering. 

e Voorzitter  deelt nog eenige bijzonderheden van 
buislioudi'lijke n aard mede, en herdenkt de afgestor-
vene leden, waaronder  de heer  G. . , die 
meermalen bewijzen van belangstelling had geleverd. 
Na afloop van deze zaken komt de voorlezing van 
den hoer  J. . n aan de beurt en wordt hij 
door  den Voorzitter  lot bet houden zijner  voordracht 
uitgenoodigd. 

e spreker  honlenkt iu zijn inloiilin g het pas af-
geJoopeU jaar  '77. Zij n hart is vol van dank voor 
bijna alles wat daarin is voorgevallen, zoowel op het 
terrein «lor  wereldgeschiedenis als op dat dor  kuust-
vraagstukkon, mof inliegrip zelfs van de hevige be-
weging die er  ge maak! wordt over  een (nooit be-
staan hebbenden) »oud-Hotlandschcn bouwstijl. Na 
het bestuur  en den leden iu ziel ou huis, in werk 

{*) niet t leit, «bit k cn Grobojrnn Java vrue-
 vnu rij* t  vermoeden, «lat er  toen vlwritiijs -

kanalen waren? m bi  met te zoeken uaby' dn 
bouwvallen van g . 

en kerk alles goeds te hebben tocgewenscht, henlenkt 
de  onze vrienden die hoeiistierveu en thans 
leven, waar  aanlsche zorg noch verdriet hen knn 
kwellen  zij  geen oud-Hollandsche kunst meer  te 
zien krijgen. Spreker  zijn  in drie 

 gesplitst.  Wat is houwkunst? 
hei  Wat is stijl? bet  Hoe moeten 
wij bouwen f Na herinnering van

 den groeten n criticus, dut het plicht 
is viij  tc zijn. zelfs op het  af aan 
anderen te mishagen. i spreker  de eigenaar-
digheden van n tij d waarin wij  leven en werken, 
en ach! hij  het noodig elk stelsel, waarbij  do inensch 

zijn hartstochten botviert - vooral bij  de kunstbe-
oefening — recht in dc oogen tc zien en deaioods 
te bestrijden met waardige taal  fikse middelen, 
opdat menigeen zijn ijver  lemjtere, en afzie om op 
zijn eigen stokpaanl le rijden , leneindc op die wijze 
te weren dat de oudste r knn-tcn. zc.mler  welkt? 
geen muutschapjiclijk leven mogelijk zou zijn. Wonlt 
benadeeld, 

e bouwkunst is geroepen ban zusterkunsten te 
beheerschen in menig opzicht. Zij  is tie meest nut-
tige  noodige en onontbeerlijke, n de kunst-
schilder'  eu beeldhouwer veel bij  tot «le tiesehaving, 
tie n in wim vst er  is daarenboven de man , die bet go-
loof en den roem vun volken tracht tc vereeuwigen 
en daarbij  iu meer  directeii zin aan e behoeften ties 
levens heeft te voldoen. j  hij  overal door  een 
ruggi'stool op  n eersten rang plaats neemt, of 
schier  onopgemerkt iu het kleine arbeidt, hij  is een 
nutti g mensch voor  de samenleving. Vitruviu s leerde 
liet dat tb- bouwmeester  veel adel vau ziel u 
moest, nooit geheim mocht ziju, en  werk mocht 
afbedelen, ondanks alle intriges, waarmee «lit thans 
straffeloos eiken dag plaats heeft. Spreker  noemt 
«lil ih' finesses onzer  «lagen, die menig bouwmeester 
even sterk schijnt te beoefenen, als de markt -

schreeuwer cn neringdoende mouse llhcid. 
f is een enkel gelukje  buitenkansje voor 

den bouwmeester  genoeg oin hein te helpen op de 

 kunstladder, en niettegenstaande dit is zijn 
n>eiu zeer  ho[«erkt en van allerlei oiiistandighi'den 
afhankelijk . Zooals het gaat met den beoefenaar, 
gaat bet ook met zijn kunst en liosehormers. t 
een koning als k , die zeide: *de Staat 
ben Ut,"  valt niet te gekscheren over  eeno kunst 

die hij  zeei genegen was. Napoleon  gebood een 
stij l uit te vinden en beschermde de bouwkunst zelfs 
te midden zijner  veklslagen. Penner  en e 
waren zijn architecten, met ben schiep luj  den stijl 
des keizerrijks, en al zijn wij  — zeggen sommi-
gen — geen n  Napoleons, we kunnen 
toch evengoed eeu natioiialen bouwtrant invoeren. 

Na verschillende beschouwingen over  de bouwkunst 
en hnrv roeping vraagt spreker: wal is stijl:'  en 
antwoordt: stijl is mensch, teven, geesl. Wat 
letten zijn voor  den donker  en schrijver, rijn  rechte 
en kromme lijnen voor  «len bouwmeester. n die 
taal der  kunst dicht bij  — bij  veel talent — zoet-
vloeiende verzou en oden. Op de Egyptische tempels 
was het hh-roglvjihen-svhrift , |)e heieckenis hiervan 
was schier  teloor  gegaan, totdat ('ha mp dl ion de 
wereld verbaasde mei zijne ontdekkingen en ontcijfe-
ringen. ' ging het dezen geleerde uit het begin 
dezer  eeuw? Zóó goed, dat hij  even na zijn «lood 
werd miskend doorzijn eigen leerlingen en school, 
die aan zijne ontdekkingen een geheel anderen uitleg 
en beteekenis gaven. 

Aangaande het bouwen in verouderde stijlen , heeft 
spreker  eeue illlilinjlellill g k u voor  een oogen-
blik een plein, straat of buurt , waar  geitouwen slaan 
vau verschillende architecten uit vroegeren en onzen 
tijd , bedolven onder  de lava van eenvuurspuwenden 
berg. t tli* *  lava, die asch er  op zijn Poin|ieinausch 
een paar  duizend jaren op liggen, klop «lan iu 
geschriften hij  het gou vernemen t ann tot benoe-
ming van eenige s of andere commissie 
en ' deze het onderzoek nanr  tb* jaren van bouw 
op. k zet een cein tegen een gulden, zegt spreker, 
dat die geleerden over  2000 jaren zich met 90 van 
de 100 geitouwen een eeuw of wat vergissen, want 
er  zijn voorbeelden le noemen van dergelijke ge villen 
uit onze dagen. Er  is echter  een middel om die 
commissie niet noodig le hebben. Plaats slecbls op 
elk gebouw een jaartal , zooals naar  ik hoor  in 

h cijferschrif t zal geschieden op al do ge-
bouwen, die op last van het rij k der  Nederlanden 
in aanbouw zijn. 

Na ii: vele beschouwingen te zijn getreden over 
het kiezi'i i van een stijl voor  elk gebouw, beantwoordt 
spreker  zijn derde vraag :  welken stijl moeien 
wij bouwen? met deze woorden: n een stijl geput 
uit , geïnspireerd en verlieten! naar  alle bekende 
stijlen , vormen , constructieve lieginsels op den geheelen 
aardbol van  vroegste tijden  de
volken. n  stijl  eenvoud en waarheid, 

 op  lief klimaat. onzen donsachtigen
grond, onze dikwerf berooide beurzen, onze karige 
bouwmaterialen en voor  alles zoo armelijk om er 
monumenteele gebouwen van le makeu, onze eigen-

 tegen praal aandruisende levenswijs en wat tie 
hoorder  nog  bij  te voegen. Spreker  waar-
schuwt  uitverkoren stijl , want

 leidt lot hartstocht, en hartstocht tot allerlei 
kwaad en zonden. s men eenmaal op den r 
eenzijdige kuustliesehouwing, tlan is overleg gedaan 
en is de mensch  en blind genoog om zich op 
tie lijst der  te doen inschrijven en tevens 
op die tier  onrecht vaardigen, dan is zijn eind nabij. 

Elk gebouw moet aan vele eischen beantwoorden. 
t mag niet stijlloos, vahrh in vorm of

kaal in detailpmnk, wankleurig en smakeloos zijn , 
en  te beantwoonlen aan alle
der gezondheids-, geluids-, gezichls-, klimaat- on 
schoonheidsleer. t hel tlat niet, dan is het geen 
kunstwerk, Alles wat onduidelijk is en ellenlangen 
uitleg behoeft, is onwaar  of  on stoort de 
harmonie des mnatschap|>elijken levens, ja ontheiligt 
die. Torentjes, te hooge daken, dakvensters zonder 
licht , tinnen, transen en kropgezwellen zijn dure 

, overal waar  ze geen doel hebben ol'  oen 
functie vervullen. Zulke kostbare samenstellingen mtigen 
niet voor  versiering of om den stadsgezichtschilder 

 behagen worden aangebracht, tenzij  de bouwmeester 

in den hof der  ongerechtigheden wil dolen en dus 
karakterloos handelen. 

Want stijl is iu do bouwkunst ook — zegt de 
spreker  — karakter, adem, gevoel, ziel en het alles 
van den mensch. Zooals hij  denkt zal hij  ook ontwer-
l>eii, bouweu en  arbeiden. e kunstenaar  moet 
leiden, want bet volk wil dat cn is voor  '/a deel 
afhankelijk of heeft niets te coiniuantleeren. 

n moet de bouwkunstenaar  zorgen, 
dat in zijn kunst als het ware bet ambacht en de 
nijverheid liggen opgesloten. Wordt in deze niet op 
hetzelfde aanbeeld geslagen, tlan ontstaan er  wan-
klanken, tlie altij d worden waargenomen en afge-
keurd , zelfs door  leeken en liefhebbers. 

Zij n er  ouder  ons, die laug afgedane bouwvormen 
weer  uit tie voorraadschuur  bovenop willen leggen , 
sloor  ze in die hartroerende bezigheid niet en laat 
ze iu stilte maar  voortgaan. Eindelijk slaan ze hun 
eigen glazen ln. t publiek doet altij d uitspraak in 
het allerhoogste ressort. Appèl is daar  verloren 
werk, tijt l en geld. 

Zij n er  onder  ons, die den Griek de voorkeur  geven 
boven den middeleeuwer, of wel do renaissance ver-
kiezen boven den moorschen stijl , laat tien liefnebben 
vri j  spel, en dwing hun geweten niet, want's men-
schen zin is zijn leven cn elk wat wils. r 
laat ons strijden tegen verkeerde inmenging door 
onbevoegden, want dezulken zijn «le kunst gevaarlijk 
en iloodon haar. e uw best tlat elk gebouw zijn 
eigen vorm en slij l bekome en dal niet één enkele 
of dezelfde vorm toepassing vindt op ieder  gebouw, 
want in dat geval kunt ge spreken van stijlarmoede. 
Zorg daarenboven dat k u niet verwijten kan, 
dal gij  in uwe scheppingen van gebedeld brood leeft, 
en daarom steel uwe tpiasi oud-Hollandsche vormen 
niet aan den oud-Germaansohen, den volbloed pro-
tcstunlschoit stijl . t ieder  bouwmeester  vri j  in zijn 
denkwijze, e critiek is daar, om hem tot rede en 
plicht tc brengen, als hij  uit den hand springt, 
gelijk poëten en oudheidlicfhchlicrs tlat bijna altij d 
gewoon zijn te doen met een kolossaal aplomb. 

t eigen stijl hebben is zoo goed als kwaad. Zeer 
dikwerf levert het postiches en parodieën. Gij  zult 
velen <ler  ontwerpen kapers noemen van de lee-
lijkst e soort. En toch zult ge in hun c.beid niet 
vergeten het goede op te sommen, dat tot leering 
en navolging geschikt is. Spreker  ugt: het is mijn 
schuld allerminst, dat in een straat, op cru plein, in 
eene buurt , huizen en gebouwen vlak naast elkander 
staan, die 2, 3 en meer eeuwen in bouwkarakter 
verschillen. t is een uitvloeisel ties tijds, zoo rijk 
in richtin g en verschil van opvaiting. n elk geval 
moeten we geeu enkele kunstrichtin g geheel afkeuren, 
waul in elk is wat goeds. En o i die reilen doet 
spreker  het gehaspel over  den ot, '-Hollandschen 
stij l (die niet bestaat dan in de verheel ibig van opge-
wonden kunstnaturen) leed, en wonlt bet ranten-

geschrijf reeds vervelend en niet meer  gelezen. Gedu\3 
oefenen cn toch au qui vice zijn is plicht voor  tien 
bouwmeester, die vri j  is  altij d de broeinesten der 
ongnreentjgbeden wil helpen uitroeien. r  studie 
en waarheidszin moeten wij  voorwaarts. t voor-
waarts blijv e ons wachtwoord hier  en daarbui-
ten — nu en altijd . t zal ons pantseren tegen 
kwade trouw er. elke knoeierij, die zonder  het te 
weten, zelfs door  zeer  kundige mannen van veel 
invloed, alleen op verkeerde raadgeving, wonlt in 
practij k gebracht. Spreker  zou voorbeelden wil-
len noemen , maar  liever  laat hij  later  tie geschie-
denis zelve spreken, want het leven is kort en de 
bouwkunst is lung en moot eeuwig zijn. 

e rede werd met belangstelling aangehoord, te 
moer  omdat de spreker  hier  en daar  voor  eenige pas-
sende afleiding bad gezorgd. Na tb*  pauze spreken 
verschillende leden tier  vergadering over  het behnn-
del«h' onderwerp, eu betuigen hunne adhesie mot de 
voordracht e Voorzitter  verklaart dat men in het 
kunstrijk e , in denzelfden stijl —naakt en met 
aanplaksels voorzien - - bouwt als in Nederland. 

j schetst verschillende eten all in eiken stijl : als 
een voor  volksnion timen ten, een ander  VOOT kerken, 
een derde voor  de behoeften des levens, die hij  den 

stij l der  nooddruft noemt, een vierde voor  de nederig-
ste mort van gebouwen. 

e heer n bepleit  andere manier  van 
uitleg tier  steden. — e heer  Schouten spreekt over 
de gebouwen van minder  gehalte en gelooft, tlat de 
aanleg van straten niet iu verband staat lot de 
schoone of mindere fraais bouwkunst 

Te hal fel f wordt de vergadering gesloten, onder 
dankbetuiging aan tien spreker  vonr  zijne voordracht. 
tlie algemeen heeft voldaan. 

NB. e redactie is den inzender  van dit verslag 
dankbaar: n vroeg zij  indirect en direct 
aan i der  afdeeling Amstenlam, om de 
verslagen barer  vergaderingen. Tot beden maakte 
tie hoofdstad des s eenc ongunstige uitzondering 
bij  tie overige afdeelingen, die bijna allen de lezen 
van dit blad op de hoogte houden. 

Unkondiffingen van Aanbestedingen. 
, 14 Jan. 

i lein , te 12 uren, door  den directeur  tlornrtillerie -
stnpcl- en constructie-magazijnen: do levering vnn 
30,000 . mcssingplaat, dik 0.0023 , cn 50,000 

. idem, dik 0 0020 , ten behoeve van dc over-
teeaehe bezittingen. 

, tc 2 uren, door  de comm. van adm. 
der gevangenissen: do levering vnn machinaal gespon-
nen vlassen, liiedeu, wollen cn katoenen weewaren» 
ged. '78. 

Veendam, te 4 uren, door  het BCmeentebest.: het 
lo»gen van een grintweg: lo- un het Beneden-dwars-
diep lc Veetidam, laug p. m. 1130 ; 2o. door  de 
Nieuwe , lang p. m. S'JO . 

, hij  den landbouwer P. . Bosma: dc ver-
timmcrin g eener  boerenbuizing onder  Wirdum . 

it o i t e m u i s t, bij  notaris Beekhuis: liet houwen eener 
stelphiiizing, in te richten voor  boerderij, op bet 
Noord vliet te . 

, door  het dijksbestuur  van het wnterschap 
Zevoii-Grictenijen-on-Stnd-Slooten: lo. liet onderhoud 
voor  '7S, vau tic wegen, in 3 pcrc, nis: ten oosten de 

, ten westen de r  cu ten westen Zend-
voorderhoek; 2o. de ophooging vnn eenc verzakking 
in den Zeedijk, nevens dc voormalige , 

r lengte van 40 . tot 1.50 . boven de tegen-
woordige kruinshoosrle; 3o. het opmaken van de slooten 
eu gruppcls, in dc uithciingen, met herstelling der 
kaïlijken ; 4o. het uitvoeren van nardwerken  liet 
w.;siciudo van den Wieldijk ; . de levering van palen 
rn gordingen, voor t jaar  '78, in 8 perceelen. 

, A Jan. 

 tc 11 ureu, door . Wijbclinsh , bij -
driks, in t : liet bouwen  cene boerderij 

 den Grnnfseheii dijk op den k onder . 
Aanw. le 10 uren. 

f; n n , te 12 uren. door  het prov. bestuur: 
lint ou'lci houden der  zeewaterkcering tusschen de 

s to Zoutkamp cn de Nillcrshoek in 
Friesland, n:ct bijbclioorende werken, Over  '78. 

- i i i i i i e i i . tc 1 uur, door  dijkgraaf cn heem-
raden van het waterschap Ecmncs, bij  J. Perier, On 
der don ; dc herstellingen gedeeltelijke 
vernieuwing vnu de schulsluis van genoemd waterschap. 

i , te 2 nren, iloor  de maatschappij  tot espi. 
van , aan hel Centraalbureau: lo. e 
levering vnn stalen puntetukken; 2o. idem van 'i' ï 
stalen longbcwegingen ; 3o. het uitbreiden der  sporen 
en bet maken van cene bestrating op elk der  stations-
emplacementen Oostcrwijk ,  be-
hoeve van den spoorweg . g 

ƒ 11.400. . bij  den scclieingenieiir  : . 
. bij  Anne tie : bet bouwen eener 

stel pluming aan den l'uinvvcg tusscheu Oudega (gcm. 
Wijinbrilseradcel ) eu . Beslek en teekening lig-
gen bij  Baake zaiedoma, op de t onder  vTestaem. 

, bij  Abele . : het afbreken van 
eene oude- cu bot bouwen van ccn nieuwe boerciibe-
hui inge en schuur, voor  de diakonie der . gcm. 

, o» bet s ter , door  betweter* 
se' ip Zeven Grictciiijen-cn-Stad-Slootcn : de levering 
va: 280 stère riviergrint , ais: SO stère middelsoort, 
00 stère verbrijzelde keien, 205 ilèr e kalkkeisel, 40 
stère zeegrint cn 225 slèrc brik , in verschillende perc. 

, O Jan. 

n , te 10 uren, door  bet gcmecnlehest.: 
de levering van 500—000 ' gehorde grint . 

, lc 12 uren, ton dienste der  Sinutsspoor-
 door  het miuist. van interstaat, enz.: de le-

vering van stalen spoorstaven met ijzeren ciudvcrbiii -
d n :.n cn vnn haakboutcn, iu drie pcrceulcu. 

, 17 Jan. 

, te 12 uren, door . J. van do Wa-
ter, bij  Verstecgcn: liet verhouwen vau ziju woonhuis. 
Aanw. 15 Jan., van 10—12 uren. 

e malen. e 11 uren. door  kerkvoogden vau 
in .'  dorp , bij  W. dc Jong: het bouwen eeuer 
kci-r. ou toren c a. tc , gcm. Achtkarspeten. 

. bij  P. van dor  Werf, te Buitenpost. Aanw. 14 
Jan., te 10 urcu. Bilj . iuz. bij  G. E. Boersma, te 

. 
, lc 12 urcu, ten gcmccntcliuizc : dchouw 

van ccn have  langs dc oostzijde der  haven nl-
daar, met best rating eu scljcrmwcrken, cn vnu reno 
eikenhouten besehoeung langs de westzijde  tlie ha-
ven, let opruimen  eenigo oude werken, het ver-
ruimen der  kolk en bavcu enz. 

Nieiiwendam, lc 12 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, in c Zon: do aan- en verbouw van 

een buis, in te richten tot pastorie, aldaar. Aauw 
15 Jan., tc 11 uren. 

, lo  uren, door  burg. en weth.: lo. 
het vergrooten van het schoolgebouw in de Prinsen-
itraat ; 2o do levering van 486 . lengte trottoir -
banden, zwaar  0.15 bij  0.25 , vaa Escaussijnschen 
hardsteen. 

, tc 2 uren, hij  S. . : cene 
verlimincrin g vun de paitoric der . gemeente al-
daar. 

 . tloor . Veth , firma  Veth cu Co.: 
het maken van een booten bergplaats op steenen voet. 
Tcckciiingeu liggen in bet café Pus Builen. 

,  Jan. 
, te 12 urcu, door  het ministerie van wa-

terstaat enz., aan het geb. van het prov. best: de uit-
voering vun werken tol normaliseeriiig van do Waal 
te , tusschen de kilometerraaieu 7S cn 80 der 
herziene rivierkaart . Aanwijzing 14 Jan. g 
/10.500; 2o. dc opruiming vau 8 kribben in tic Waal 
ouder . 

, ) Jan. 
 to 1 uur, door  don raad van administratie 

der . . AoadenuO: de levering der  god.'78 voor 
dc kadotten benoodudc geweven ouderbroeken, wit-
katocneu sokken, linnen goederen, balsdassen, knoo-
pen enz. 

, Z l Jau 
, tc 10 uren, door  het ministerie van 

waterstaat euz., ann het gebouw van het prov. best.: het 
bouwen eu leveren van cene veerpont tc Elsloo len 
behoeve van do Nedcrlandsch-Belgische veren op de 
rivier  de s in , met liet onderhoud van 
al hel materieel dezer  wren van 1 Jan. '78—81 . 
'80, voor  gemeenschappelijke rekening der  Nederland-
sche en Belgische rcgflcringon. Aanw 14 Jan. -
ming r*1400 per  jaar. 

Amsterdam, le 12 uren, door  burg. cu weth.: lo. 
hot uitdiepen vnu oen gedeelte van de Buiksloterhzven 
(Petroleumhaven) en het in '78 uitdiepen van builen-
wateren, van het J cn van de dokken; 2o. het ma-
ken van nfsluilwerkci i voor  het plantsoen bij  den 

s Botanicus. 
, te 12 uren, op het raadhuis: het vor-

ricblcu van eenige werken ten dienste van den ooste-
lijken stniUwalergang langs den Singel aldaar. 

 tc 12 uron, tloor  burg. en weth. van -
lumerlnnd ou : dc levering van 5Ü0 

3 grint . 
, te 1 uur, door  bet , kerkbestuur, 

bij  J. : hot bouwen oener  nieuwe kerk. 
. te 2 uren, door  de Chr. Gcrcf. gemeente, 

hij s : liet amoveeren der  besUnndc- cn 
het bouwen vnn eenc nieuwe pnstoric aldaar. Aanw. 
tc 10 uren. 

ninndag, 23 Jan. 
a vena ampel, tc 12 uren, door  hot bestuur  over 

de n  dc Brockcrhnvcn, in t o : 
' ct houwen van en «loorvanrtsluis met draaibrug in 
den Wcstfricschcn zeedijk te Brockerhavcn. . bij 
den ingen. B> c boom, lo n cn den opa. . 
Swagcrmnu, te Bovei karspel. Annw. 14 on 15 Jan., 
telken1: tc 10 uren. 

, te 2 uren, door  dc maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo. 
hel let'gon  sporen on wissels en dc uitvoering van 
dnnrnit' c in verband slaande werken aan de halten 
Windodicim, n cn Echten, ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—1 warden on -
gen. g f8800; 2o. de levering van spoorstaven, 
lasc  cn eindplalcn; 3o. bet bouwen vrn «ou wach-
tmhttty a bij , ten behoeve van tien spoor-
wog t — Eindhoven. ; i in i i i_ '

, in hol. Timmerhuis: de levering van 
gegoten-ij  ze ren buizen en hulpstukken, tot ccn gc-
zamealijk gewicht van 511,000 . voor  de gasleiding 
op Fijeuoord. 

, bij  N. J. Osiuga: het afbreken on op-
bouwen eener  ronrhuizlng, bals en voorgedeelte tier 
schuur  te , bij  A. N. Osinga iu gebruik. 
Aanw. lu Jan., te 10 uren. 

, tc 11 uron, door  burg. cn weth.: het 
bouwen van 3 ondcrwijzerswoningeu, tc Asseu, Pesse 
on . 

'a-llage, te 12 uren, door  liet ministerie van wa-
terstaat enz.: het wijzigen van het rontmingwerk bij 
pijler  van de buig over  de n te 
Fijfiioord . . hij  den eerstaanw. ingenieur  l c -
terdam. Aanw. 15 cn 17 Jan., telkens 1c 11 uren. 

'-ih.ee to 1 uur, door  het mimsicric vau waler-
slant enz,: het verp'nntscu van ie loods tot berging 
van tclograafrnatericel op bet slrtlioiislerrci n t«' Zulfen. 
Aunw. Jau , ic 12 uren. 

. ten k in l ' in : der e -
delsvereeniging: het maken van een gebouw nan de 

n «>p Fijcnoord, bestemd voor  dc bureau's 
der administratie vau 's s belastingen. 

, ZZ Jan. 
k . te 10 uren, door  het bestuur  vnu 

hel waterschap , aan deu Tolakker: do 
verhooging cn verbetering van liet jaagpad langs e 
Groolc Vaart, beginnende aan dc br.ig bij  deu Tal-
akker  tof. aan het einde van hel jaagpad iu liet fort 
nan dc Blauwkapel. Aanw. 21 Jan., te 10 uren, rum 
deu Tolakker. 

Wnesp), e 12 uren, tloor  het bestuur  van den Gu-
meenscbapspolder, in e m  het onds houd van 
tie 2 watermolens inet hijleverinu r herniodi.'de ma-
terialen ged. '78, en liet vernieuwen van eenig schoei-
iugvvcrk aau «len 8tammerdijk. Annw. ii. Jan., van 
12—2 nren. 

ii .oi o , door  do firma  P. g Antz.: hot sloepen 
vau het winkelhuis e Gekroonde Jaagschuit en hel 
houwen van ccn winkel, met kantoor  en magnzijnen 
op het Breed tc . Aanw. 14 Jan. 

, 2Z Jan. 
l . l l * i te 12 uren, door  den burgemeester: het amo-

veeren der  bestaande- cn e plaatse opbouwen 
nner  nieuwe school voor  openbaar  onderwijs. . 
hij  den architect A. Breunissen Troost, ie Sneek. Bilj . 
inz. vóór 11 uren. 

g . 20 Jnn. 
, te 1 uur , door  de Ndorl. g 

maatschappij! bet maken van 4 waterkranen met tic 
noodige buisleiding en verdere aauhoori dioden ophot 
station Arnhem. Aai w. 18 Jan., tc 11 uren. Bilj . 
iuz. 25 Jan. aan dc directie tc Utrecht. 

, 2  Jan. 
, te 12 uren, icu raadhuize: dc levering 

van ccn tender  hij  de luchlpomp-locoinohilc ten dienste 
der piiotiiualischo rioleering altlaar. Aanw, l'J Jan., 
te 2*11 urcu. 

, te 2 uren, door  deu kerkcraad der 
. gemeente, bij  1). Post ma ; het afbreken van hot 

bestaande- eu wederopbouwen van reu nieuw diaco-
niehuis. Aanw. 24 Jan., te 11 urno. 

. door  de adniinistratietler . Uzeren-
spoorwegmaatschnppij, in het Stationsgebouw buiten 
do U illenispourt : de levering van 3000 tons stalon 
spoorstaven en 150 tons ijzeren eindverbindingen. 

 ton bij  den rentmeester  van den e : 
bel bouwen van een logement aldaar. Bilj . inz 20 Jan. 

, 20 Jan. 
, le 11 ureu, door  corniissarisscu over 

liet Vuilcrlaudsch fonds ter  aanmoediging van 's s 
Zeedienst, in l Vosje: het bouwen van cene kweek-
school voor  de leevi art, op de , groot ong. 
100(1 1 , bij  cone gemiddelde boogie van ong. S . 

. aau bot tij.lelrj k gebouw op den Siugel. 
, te 12 uren, door  lu-t gemcentchest.: hot 

mnkeu van eene bestrating bij  hel ziekenhuis, bij  do 
g en bij  dc Oude Oliemolensteeg, zoo-

mede van het maken vau 30 str. . wal beschoeiing 
aan de Zuidergrncht. 

, 31 Jan. 
, tc 11 uren, tloor  burg. cn weth.: het aan-

leggen van en een hulfjnarontlcrbo u n vau ecu keiweg 
vau Aardenburg naar , tor  lengte van 2S00 

. . bij  het gemeentebestnur, ou bij  Van der  Ven 
lc Sluis. Anii'v . 25 Jan., te 11 uren, te btviriuc u bij 
dc herberg l Groene woud, gen. Aarden burg. 

, . 
v*  al i «aiiodljk . tloor  hel gemeentebcstuur: do leve-

rin g vau 86,000 harde straatklinkers. 
, Z . 

, te 12 uron, tloor  het dijksbestuur  der 
, iu e Nederlanden; 

hr l aanleggen  steenglooiiiii; van hazalt cn het 
verzwaren van tien zeedijk daarnevens, over  eeue lengte 
van ) , len zuiden van de , sleon 48 
wcilerszijtis. Bilj . inz- vóór 11 urcu bij  den secretaris. 

Uitvent, te 2 uren: t leveren on stellen van den 
tweeden bovenbouw op 14 bruggeu cn 2 n in 
den spoorweg van c naar  Willemsdorp ten 
behoeve van den spoorweg van m naar  Breda. 

. 20 . 

'a-llage, te 12 urcu, door  hel ministerie vnn wa-
terstaat enz.: bel maken van dc grond werken, dc 
kunstwerken, den bovenbouw, de overgangs- eo eenige 
verdere werken voor  den spoorweg Zivollo —Almeloo. 
Aunw. 9 en i Febr. 

\lloop van Aanbestedingen. 
, 24 : bet bouwen van een woon-

huis; iugek. 5 bilj. , als : 
. Vos en J. , te Slndskanaal, / 1869 
. , „  Nicuw-Buinon, „ S 10 
. Toukeus, „  Stadskanaal, „  1795 

J. Bcuos, „  idem „  17S0 
. J. v. d. Borgh, „  idem „  1749 
n. ' i i - io io 'k . 2S : liet bouwen van oen nieuw 

raadhuis; ingek. 14 bilj. , als: 
J. Peer. boom, te , f 19,080 

. 1'ojipen, „ , „  10,51-8 
J. van k en 

W. Bus, „  Niouwe-Nicdorp, „  15,9!)'.) 
J, N. Vlaming, „ , „  15,094 
Simon Wit , „  Oteileek, „  14,980 
P. Vorst, „  Schermocr, „  14,607 

. Bikker , „  Olorlcok, „  14,548 
.1. Verwoei, „  Schermecr, „  14,686 

. Schouten. „  Nibbikswoud. „  14,280 

. Pecrohouiu, „  Otcrlcek, „  13,860 
. Butler, „  llensbroek, „  13,800 

J. , „  Zijbokarspcl . „  13,700 
. , „ , „  13,720 

A . Uk , . , „  13,049 
gegund. 

, 2$ : het bouwen van een woonhuis 
voor  S. van dor  Vegt in don Niouwewcg bij ; 
ingek. 8 bilj  , als ; 
B. v, d. Weerd, to , / 3920 
B. Snel, a i'tcr n „  8800 

. J. van Werven, „  idem „  3723 
. van k , „  idem „  35S0 

B. .1. Bouhuij». „  idem „  3490 
Gebr. V. d. Werf, „  idom „  3489 

. van Werven, „  Brunnope, „  3255 
A. . Gilles, » , „  3095 
gegund. 

, 29 : het bouwen eener  school met 
onderwijzerswoning aldaar; iugekomen 13 bilj. , als: 

A. W. Bos, te , / 22,000. 
- . „  Zuid Bciorland, „  21,300. 

J. van Wingerden, „  Plmhil , „  21,000. 
A. Weijers, „  Zuid Beierland, „  20,750. 
J- Pyl. „  Nieuw-Beierland, „  20.000. 
P* Smit, „  Oud-Boicrland, „  20,000. 
G. Pijl , „  Nu mansdorp, , 19,909. 
W. Bottenberg, „  Oud-Beierland, „  19,750. 
J. dc Gilde, „  Pfenbil, „  19,(350. 
J. Botttinbecg, „  idem „  19,050. 
J. A. Bogaerta, „  Nam tazdorp, „  19 589. 
C , „  Piershil, „  19,490.39 
J. Weeda en Zn, „  Oud Beierland. „  19,2S9. 

, 29 : dc levering der  in '78 voor  de 
gemeontefabrikagfl benoodigde materialen: 

a. gesmeed ijzer: W. Jansen, a  pot bon. tarief; 
* . olio, verfstoffen, glas enz.: U. , a 10 

pet beu. ur.; 
e. eiken-, grenen-, vurenhout, enz.: Firma Schaep-

man en , a, 12 pit ben. lar.; 
d. looi, zink, soldeer, leien enz., met loodgictors-

cu lei lekkersarbeidsloonen i J. . van I, ii 13 
pet. beu. tar.; 

e. spijkers, sloten, hengen cu andere gcrnaakle ijzer-
waren: Wed. . J. J. Boltc, k 40 pet ben. tar.; 

/ . slccn, knik, cement, dakpannen, vloeren, estriken 
enz.: S. J. . Trooster, il  pet. boven tar. 

. 31 : do levering van bouwmateria-
len, enz., in 21 perc. 

Perc. 1, getrokken Waalstmutkünkers; 
Wel. 1). van e en Zn., te , f 19.59 
A. Terwindt , „  W.-Psnaerden, „  19.50 

. . m , „  18.90 
n en Braat, „ , „  18.S8 

Wed. . vau e cn Zn., „ , „  18.74 
Van Noorden cn Schwerzel, „ , „  18.00 
J. , „ , „  18.58 

n cn Braai. „ , „ 8 
C Boi>maa, „  idem „  18.50 
N. van . „  Nijmegen, „  17.90 

. Janssen on F. v. d. , „  idem „  17.79 
 VV. G van , „ n burg, „  17.65 

per 1000 stuks. 
Perc. 2, vlakke Waalklinkcrs : 

. , te , / 19.90 
A. Terwindt , „  W.-P»mierden, „  19.85 
Wctl . 1>. van e cn Zu., „ , „  19.59 

c s eu , „ , „  19.18 
n en Bruut, „ , „  19.10 

Van Nooiden en Schwerzcl, „  idem „ 1 9 . 10 
.1. Verwaaijen . ou Co., „  Arnhem, „  18.99 

. van e en Zn., „ , „ 1 8 . 74 
C. Bosman, „ . „  18.50 
N. van , „  Nijmegen, „  18.30 
H. Janssen en F. v. d. , „  idem „  17.79 
Wed. W. G. van , „ , „17 .65 
Schalj  .n Bekker. „  Schoonhoven. n 16.25 
per 1000 stuks, 

l'erc. 3, vlakke Waalklinkers: 
. , / 19.90 

A, Terwindt , „  19.45 
s cu , „  18.87 
n en Braat. „  18

vVed. 1). van e en Zn., „  18.34 
Oebr. s , to Amcrongen, „ .32 
J. , „  17.88 
Van Noorden en Schwerzel, 17
Wed. W. G. v. , „  17.05 
X. van , n

N. Terwindt , „ , „  17.40 
. Janssen cn F. v. d. , „  17 10 

per 1000 stuks. 
Perc. 4, kleurige Waal-bardgrattwen: 

Wed. . v. e ou Zn., / 20.59 
J. Verwaaijen , en Co., „  20.59 
A. Terwindt , 19.30 

e lla  cn , „  19.42 
N. van , f ( 19 40 

n cu Braat, „
Van Noorden en Schwerzel, 19.10 
Gebr. e , „  18 82 

. Janssen cu F. v. d. , „  18.79 
per 1001) stuks. 

Perc. 6, miskleurige Wnnl-hnrdgrauwen: 
A. Terwindt , / 17 70 

c s on ,  17.24 
Van Noorden cn Schwerzel, 16.90 

n cn Braat, „  16.90 
J. Verwaaijen . eu Co-, „  16.63 
Wed. . van e cn Zn., „  16.
AV. C. Burgers, tc Weert, „  16.49 
N. van , „  l(j.40 

. Janssen en F. v. tl. , „  15.79 
Wed. W. G. van , „  15.05 

Pcrc. tl, Waal-boerengrauw: 
n en Braat, ƒ 17.40 

A. Terwindt , H \r>.\$ 
J. Verwaaijen . en Co., „ 3 

c s , 15.95 
Van Noorden en Schwerzcl, „  15.S5 
Gebr. o , „  15.S
J.  v. d. Eist, te , „  15.30 
Wed. 1). van e cn Zn., „  15.29 
N. van , „  15.10 
W. C. Burgers cn Co., „  14,'J0 

. Janssen ;n F. v.d. , „  14.79 
J. , „  14,73 
Wed.  G. van , „  14 60 
per O stuks. 

Pcrc. 7, Usclstraa'stcen: 
Van Noorden nn Schwerzel, / 7.45 

. F. f Az., te Nicuwerk , „  7
Schalv en Bekker, „  7.18 
per O stuks. 

Pcrc. 8, idem: 
. F. f Az., f 7.G0 

Schalï cn Bekker, „  7.58 
Van Noorden  Schwerzel, „  7.45 
per 1060 stuks. 

Tere. 9, l ondersteen: 
. F. f Az., / 7.44 

Van Noorden  Schwerzcl, „  7.40 
Schaly cn Bekker, „  6.75 
per 1000 stuks. 

l'erc. 10, idem: 
Van Noorden en Schwerzel, / 7.60 

. F. f Az., „  7
Schaly ou Bekker, „  6.98 
per 1000 sinks. 

l'erc. 11, trottoirbanden
. Sa be lis Jr., te , / 3.21 

1'.  v. d. l en 
F. , „ , „  3.17» 

W, n cn Zn., „ , „ .12 
l' . Bosman. „ .07s 

. uijlen en Buiterman, „ , „ .015 

Van Noorden cn Schwerzcl, „  2.955 

A. P. Schoic! Ga, „ , „  2 955 

T. J. Smits Jz , „  idem _ 2.S7 
per . 

l'erc. 12, c kluitknlk , in massa: 
Erven 11. Trip , to Utrecht cn 

 / 1305. 
Van der  Wallen en Co., „ , „  1155. 
J. F. de Vo'.'cl „ , „  1147.50 
V . Noorden en Schwerzel, n 1125. 

Perc. 13, Qiionnstkcien: s en Van , 
tc , / 96.71. 

Porc. 14, bazulikeien: 
Van Noorden eu Schwerzel, / 59.63s 

Erven 11. Tiip , m  19 
T . J. Smits Jz., 5G.50 
per 1000 stuks. 

Pcrc. 15, eikenhout in mn*sa: 
J . en A. van Vol eiihoren, ie , / 1953.93 
A.  Stolk en Zn., „  idem „

Pcrc. 16, c i.  1  i 1  1 in massa: 
J. en A. van Vollenh  2h00 
A. van Stolk cn Zn., m 2500 

Perc. 17, greneahout, in
J. cn A van Vollenhavcn, f 1931.30 
A. van Sluik cu Z>., „  lüOG. 

Perc. 18, dennenhout, in massa: 
J. cn A ran Vollenhoven, f 30^9 
A. vau Sto'k eu Zn., „  3054 
B. s on Zu., te Blokzijl , „  2323 

i'crc . 19, vurcuhoit, in massa: 
Van p cn Co., te , / 5935.60 
J. cn A. ren Vollenhoven, „  5810. 
A. van Stolk  Zu., „  5798.50 
B. s en Zn., „  6093.50 

Perc. 20, Noordsche bulsems, in massa: 
B. s cn Zn., / 1300 
A. van Stolk en Zn., „  1200 

Pcrc 21, ijzeren straat*yphons en dito berrierauden, 
iu massa : 
A. J. Joekes, te Amsterdam / 7087.50 

. A. Schreden cn Co., „ , „  6^85. 
J.v. d. Pol t en Co., „  Oosierhoiit, „  5976.75 
Peiin cn Bauduin, „ , „  5060. 
B. n cn Co., „ , „  4S97.50 
Van Oppen en de 

Beaumont, „ , „  4785. 
W. n eu Zn., „  's llaic, „  4779, 
Bekker  cn Co., „ , „  4365. 
J. Zimmer cn Zn., „  Amslerdum, „  4120.50 

n en Penning, „  Bletick, „  4036.50 
j  dc l'rin s 

vnu Oranje, „ , „  3033. 

. 31 : het bouwen van ccn houten brug 
in tien Westbuilcusingcl voor  do gewezen lunet B; 
iugek. 4 bilj. , als: 
P. van Glabbeek, tc Breda, / 2596 

, „  Ginneken, „  2340 
B- \eilegh, „  idem „  2055 
C . „  Breda, „  1469 

, 31  lo. het bouwen van  winkel-
huis en bovenkwartier  daaraan vm houden 6 bur-
gerwoningen met bovenkwartier; ingek. 6 bilj. , als: 

. Wicrkx , te Breda, ƒ12,842 
B. Verlegb, „  Ginneken, „  12,190 
En  Van , „  Bnda, „  12,137 
J. Schoenmakers. „  idem „  11,873 
J- , „  idem  11,823 
C. van Blerk, „ , „  11,235 

?o. paklmis mot bovenkwartier; ingek. 3 blij. , als: 
. Wierkx , te Breda, / 13,661 

C. van Blerk, „ , „  11,764 
B. Verlegd, „  Ginneken, „  11,724 

voor  tie massa ingek. 3 bilj . nis: 
A. , te «loerdijk , ƒ 26,000 

. U rerkx, „  Breda, „  25,993 
A. Oomen, „  Oosierhout, „  24,118 

, 31 : het bouwen van 9 dubbele wacli-
tanwoningen in tien spoorweg ,
3 perc: . T. F. , ie , 3c perc. /14,900; 

 Zancn, lc perc. ƒ13,000; . Vlarotan, lc p« rc. 
/11.155, 2e perc. fVOOS, maaS ; Van , 
3c poic/12,630. 

koeterden, 4 Jan.: het mnkon van een straatweg 
van klinkormoppen vnn do Buitengracht tc n 
 f lot aau de , gcm. , ter  lengte vnn 

18,806 , benevens liet bouwen van 2 tolhuizen
onderscheidene gemelseUlo duikers; ingekomen 6 
bilj. , als: 
J. , te , / 179,900 
W. Arniz , „ , „  160,805 
J. Veldkamp. „  Bcdum, „  142.000 
AV. B. 11 rkerna, „  VVarfliuizen , „  189,488 

.  man, „ , „  185,890 
A. Woltcrsom, „ t cu 

J . Nijcnhoort , „ , „  130,000 

, 4 Jan.: voor  dc verschillende onderhouds-
werken der  gemeente ged. '78 waren minste inschrijvers: 

Perc. 1, gemeciiiegclioiiwcn.sclio  bruggen, riolen 
enz.: C. Grootegocd, le Alkmaar, voor/ SSSS. 

Perc. 2, vcruieuwiiigeo aan bruggen: . Sehuijt, 
tc Alkmaar, voor  ƒ 15S5. 

Perc. 3, het leveren cn vervoeren van dc benoodigde 
materialen vonr  buitenwegen enz-: J. Oldenburg, te 
Bergen, vonr  ƒ6000. 

Pcrc. 4, het vernieuwen vnr. Benige gedeelten wal-
muur: C. Grootegoed, vonr  /4SS4. 

Pcrc. 5, het onderhouden vau den g 
met toobehoomn: J. Oldenburg, voor

Pcrc 6, hcslrutcn der  Breelaan; 11. Sehuijt, voor 
ƒ 6959. 

t i o s t . n i . u o,  ,lnn,: dc onderhoudswerken  de 
woningen der  Vereeniging ter  vcrbeterini: der  wonin-
gen voor  tic Arbeidersklasse; minste iuschr. was A . 
Stuart, le Amsterdam, voor  /40S4. 

a , 7 Jan.: tic levering van gegoten i'Zeren 
streatkolken; minste inschr. was de j e 
Prins van Oranje, to , voor  ƒ 2870. 

2o. bet onderhoud van wegen; minste inschr. was 
G. , lo , voor  ƒ34,000. 

, 7 Jan.: het maken vau een oesterput op 
dc buitengronden, liggende voor  den zeedijk vnn het 
waterschap do Breede-Wnteriug-hewcsicu-Ycrseke ; 
hoogste inschr. was A. vau Popering, tc Bruiuisse, 
voor  ƒ 60,500; minsle iuschr. C. , te Wc-
mcldinge, voor  ƒ45 980. 

, 8 Jau: het maken en leveren van een 
ijzeren drijvend droogdok, met dc levering der  benoo-
digde bouwstoffen; ingekomen 18 bilj. , als: 
Actien-Gesellsehnlt Vuikan, 

tc Sieltin, 1 Jau. '80 ƒ 1,150000 
W. Simons rn Co., 

to , 24 mnauden 820,000 
Schneider  on Co., 

e Parijs, 16 „  807,220 
Cail en  tc t '79 805,000 
Edvv. c en Co. 

. Bridge works, 
tc Sliep»tone, 30 Oct. '79 790,200 

J. cn G. Benny, 
to , 31 j u ] j  79 776,000 

F. s eu Zonen, 
lc Alblasser.lam, 21 maanden 775.000 

. labriek vnn s'nom-
cn enden werktuigen, 
tc Amsterdam. 12 ,, 752,000 

John Elder  en Co., 
tc Glasgow. 31 Jan. '79 750,000 

j o Schelde, 
to Vlissiugen, 14 maanden 738,000 

Nederl. Stoombootmaat-
schappij, lo Fijeuoord, 2 jaar  725,000 

Ch. Bosch , 
to , 30 Nov. '78 725,000 
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12 maanden / o90,0«i 

31 Oct. '79 
11 maanden 6G2.40" 

:t0 Sept. '7'J 0111,0110 

15 Jan. «22,50.'! 

44 weken 500,000 

Th. Windgate ea Co.. 
te Glasgow, 

C. l cn Co., 
te Newcastle, 

John Cockcrill , te Seraing. 
Act ion-Ucsell schaft 

J. C. , te 
, 

Union Actien-Gescllsclmft, 
te , 

Skern , 
te , 

, S Jau-: du leveriug vnu haak- eo schroef-
bouten; ingek.  bilj. , als: 
Gebr. , te 

, / 5781.40 
. S. Stolcvia en 
Zn., tc , 6947.47 

Ad. le y en Co., 
te k 
St.Jean,

Fr . Niist, te , haakboute»  f 142.'J7 p. 1000 . 
schroefbout.,,,, 141.OT „  1000 .. 

Schoefboutim, zw. 
kal. met 2 moeren / 1511. p. 1000 . te Tilb . 
schrorfboutcn, zw, 
kal. niet  moer „  118.45 „ 
schroefbouten, zw. 
knl. met 2 moeren „  i 53.65 ,, 
schroeibouteu zw. 

. 

3 

159.75 „ 

154.(10 „ 

lfiO.35 „ 

, 155.20 „ 

, 134.80 „ 

, 152.95 „ 

idem 

te Zwolle 

|(ll lil 

tc Tilb . 

idem 

te Zwolle 

idem 

idem 

te Tilb . 

te Zwolle 

. met 1 moer 
1 sell roef bouten ligt 

kal. met 2 moeren 
e- Ë£ .'schroefbouten ligl 

£ \ kal. met  moer 
B tt sahroefbouteti, ligt 
& 5 knl. met 2 moeren 
F schroef hou ten, ligt 

kul. met  moer 
fi".  haakbouten, zwaar 
-- kaliber 

haakbouten, liyt 
kaliber 

— haakbouten ligt 
\ kaliber „  134.80 

, 8 Jan.: lo. het driejari g onderhoud vim 
het kanaal Groningen—Stroobos; minste inschr. was 
B. . de Jontr, te Groningen, voor ƒ 19,920. 

2o. idem vau het ; minste insofar, was 
F. Veldman, te Zeerijp, voor f 1956. 

3o. het éénjarig onderhoud vaa liet ; minste 
ieschrijver  was . , te < , voor 
/ 2500. 

. idem van hut n sknrj  aal; minste inschr. was 
A. E. Stijkel, te Appingedam, voor ƒ 12,S40. 

, 8 Jan.: de levering van 250 lantaarn-
palen cn 100 syplionpottea voor dc gasleiding op 
Fijenoord; iogek, 13 bilj . als; 

lantaarnpalen syphoupottrii 
. J. Enthoven cn Co., 
te , 

j  dc Prins van 
Oranje, te , 

Penn eu Bauduin, te 
, 

J. Zimmer en Zonen, te 
Amsterdam^. 

n t ;m\, tu llaine 
St.-Pierrc (België), 

G, J, Wispclwoy en Co., 
te Zwolle, 

Van Oppen en e Beau-
mont, tc , 

Ned. Stoombootmaat-
schappij, te , 

C. p de Bruyn cn 
Zn., te Breda, 

h s en 
Co., idem, 

. A. Schreden en Co., 
te , 

J. van der  Pol, t 
en Co., tc Oosterhout, 

J. . Nering Bögel cn 
Co., te , 
Xeuxcn, $ Jan.: liet maken vau werken tot verde-

diging van tien oever  aim tien Nieiiwc-Nenzrnpolder; 
minste inschr. was . , te , voor 
/ 20,147. 

, 9 Jan.: het wegruimen van een in tic -
, boven Werkendam, gezonken vaartuig; 

minste iuschr. was J. vau Gelder, te Gotde reede, 
voor  /2103. 

f . / 1866 

3485. 1768 

3212. 1500 

3400. l O 

3575. 1550 

3508. 1676 

3907 1587 

3900. 1920 

4231. 1935 

4455. 1986 

4575 1954 

4620. 2198 

4971 2027 

Berichten eo mededeelingen. 

 Z. . heeft met ingang vau 
1 Januari aan den heer .  J.
zijn aanwijzing als voorzitter  van tien raad van toe-
zicht op de spoorwegdiensten, eervol ontslag verleend 
uit zijn betrekking van lid der  permanente militair e 
spoorwegen)nmissie, en tot lid dier  commissie be* 
noemil tie beer  VV. J. Wol  litt
van toezicht op de

— e vergunning vuor een stoomboot dienst tot 
vervoer van personen, goederen en , tussehen 

r en Amstenlam, door deu r van Bin-
nenlandsche Zaken verleend mui J. J. Postmu, c. s. 
is overgeschreven op naam der  Firm a VV. de liaan 
en A. S. de Jong, ti- . 

— Volgens het Utrechtsch  reeds een 
aanzienlijk aantal echte e met.seist eenen naar 
Parij s gezonden voor '1 typisch gebouw, tlat tip 't 
Champ de  tloor de zorgen der
hoofd-ctiiiimissie  de  Parijs 

totstand zal komen, eu naar wij  met g 
 verzekeren, ons land niet

architect-onlwerjter , den heer  11. J . van den k te 
,  zal  een paar  dagen 

vertrekken uit e eenige metselaars, gevolgd 
door den architect Van den Brink zelf. 

t houten geitouw, waarin de Nederlandsche land-
botiw-inzendiiigeu zullen opgesteld worden, en dat 
in den Niilerlalidscheu tuin op 't tentoonstelling— 
terrein ie parij s verrijzen zal,  te e aange-
nomen. t is in goede handen genuikt, zoodat ook 
hier  alle kans is, dat't ontwerp van denzelfden heer 
Van dun Brink overeenkomstig tie Uil oei ingen van 
den maker zal uitgevoerd wonlen. 

 is aan tien heer , timmerman 
te Vlissingen, vanwege de Nederlanilsche commissie 
voor tb- wereldtentoonstelling tu Parijs opgedragen 
het makeu vau een nmnistering mut hoofd- en zij-
gangen, ten behoeve tier  afdeeling »Nederlundsche 
industrie' ' op die tentoonstelling. 

— t Algemeen Handel'sblatl!, dat ons de eer  deed, 
du biugmphic van den heer r  over te nemen, 
schrijn den 5 Januari jl .  ter  aan-
vullin g en verbetering. 

Ofschoon wij  den  van het Algemeen 
Handelsblad dankzeggen voor  zijne mededeel ingen, 
verzoeken wij  hem zieh r te infonneerèn uaar 
het hantlelsreizigerschap ties heeren , en uaar 
tie directe verhouding, the tie venlienstelijke over-
ledene innam ten opzichte van tie luituiemcrs-fir -
ma's 1 u in-. i i eu Staal, latei' eu lutitt i Staal en 

. Ook zal hij  ons verplichten met de op-
gave van het lal ran gebouwen, tlat tie lieer  aan-
nemer r  stichtte onder  directie van de archi-
tecten .1. . n en (P. ) . Aangezien 
vergissingen ook bij  biogmpliiecn zeer  menschelijk zijn, 
zal de <7e/.sWm/-lierirhtgever de zijne wtd ge-
lieven te erkennen. 

Ten slotte  wij  in ons bericht, één storende 
druklont . Aan het eind staal : nlie hém willen 
navolgen en blijven evenals bun vrientl . 

n gelieve te lezen: »die hem willen navolgen en 
blijven eeren als hun vriend

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j « l n « j - : i  u o u r f i i u i f i i 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

. 

, 
op  22 Januari 1878. in bet Timmer-
huis te Botterdam, naar de levering van: 

e voorwaarden met Teekeningen liggen, op tie 
gewone dagen en uren, ter  lezing op het Bureau 
voor de Plaatselijke Werken euz., iu hel Timmer-
huis en zijn, voor den prij s van ƒ 1 , verkrijgbaar 
bij Wed.  VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in den , N°. 73,

. 

Tot het nmken van een GE-
BOUW aan de koningshaven 
op Feijenoord, bestemd voor  de 
Bureaux der Administratie van 
's  belastingen en het Vrij-

 worden vóór of op den 
23 Januari 1878 inschrijvingen 
ingewacht ten e der -

E -

, Boompjes No 40, te
terdam-

Aanbesteding. 
Op  den 2 8 », t n Januarij 1878, des 

middags ten twaalf uur , zal in het * der 
Gemeente  bij enkele inschrijving, 
wonlen aanbesteed: 

t liestek en tie teekening liggen ter  inzage aan 
het Bureau der  Gemeentewerken, alwaar  de noodige 
inlichtingen e bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zaturdag 
den 10"1 Januarij te voren, des namiddags ten 
half drie uur, terwij l tie iiisclirijviiigsbillette n moe-

 ter  Secretarie tier  op 
den dug der  aanbesteding, vóór den middags 12 uur. 

Op g '22 Januarij , 's limiting ? 12 
me, zal  het

 in ile  »Het
Hert"  te , worden ann lusteed : 

liet bestek 'is np franco auilvnige voor  f 0,50 te 
verkiijgeu bij  de Boekhandelaar* E ZONEN 
te Hoorn. 

Aanwijzin g g 14 en g 15 Januarij 
1878, voormiddags 10 ure. 

e van tie teekening en nadere inlichtingen bij 
den r .  te  en den 
Opzichter . N Pz., te

. Architekten. 
Ecu .  met het 

 en  van
 ervaren in het maken vau

. sepia- en . wenscht 
van g te

Adres franca ouder het motto »A B C ' aan het 
Bureau van dil blad. 

N oviit T ï 
S TF G VAN 'S S ZEE-
T zullen op

des voormiddags ten 11 uur, iu het lokaal genaamd 
Het Vosje up het u te Amsterdam, bij  enkele 
inschrijvin g aanbesteden: 

n zijn te bekomen vau deu loden tol
20eu Jnnnarij c.k. gedurende alle werkdagen , van 
's morgens 10 lol 11 uur, in het tijdelij k
tier l voor tie Zeevaart np tien Singel bij 

e Wurmoesgmcht No. 250. 
e gedrukte bestekken mei tie daarbij  hel looiende 

teekeningen zijn le verkrijgen , voor  zes gulden per 
exemplaar, bij  dc Boekdrukkers . &  F. C. WES-

N , Achterburgwal 205, en n 4, 

 en S der ge-
meente  zullen

 ten 12 un- ties middags, op het 
, iu het n|ienbuur bij  enkele inschrijvin g 

doen aai i Steden ; 

e  zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  tier  Gemeente, tegen 

 vau ƒ 0 . 15 voor  sub a en ƒ 0 . 25 voor 
tie sub b genoemde, en liggen 'oorls ter  inzage ten 
kantore van tie Publieke Werken op liet

Nadere inlichtingen zijn te bekomen leu kantore 
van tien Stads-lngenieur op het , des mor-
gens van 10—12 uur. 

 en Wethouders mom., 

Amsterdam ,  ESSEN, Weth. 

8 Januarij  1878.  Secretaris. 

E . 

N . 

Xieuwehacen X.zijtle 5.*,. j 

Te r  cn Te . 
 run 

verschillende afmetingen, 
 ea

 A N  E  in  ga 

Adres: di: Firm a Gnlir . , . ii,.-
Wittenburgeratmal te

N van  rn 
 alle n v:m 

 geijkte
 ens. ens. 

. 

Op  den 5',t"  Februarij  1878, des
 ten 2 mi ',

stdiappij  tot Exploitatie van Staatsspmrwegou bij  tie 
n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 188. 

e liestetling  bij  enkele inschrijvin g
 14 van hel Bestek. 

t Bestek ligt van den 18*"  Januarij  1878 ter 
lezing  het  bij  de e n 

 aan het bureau van den r te
terdam cu is op franco  genaaide plaat-
sen te bekomen. 

n worden gegeven door den -
genieur te

Utrecht, den 10**  .laiiuari j  1878. 

e . ï°. 3. g 19 i 1878. 

A T 
levert op keur, 

 ƒ6.—,  25  ƒ5.70, 
 50  ƒ 5.40, 

bjj grootere partijen over don prij s nader 

overeen te komen. 

 V~l

voor de halve waarde 
Een nog nieuwe dubbele horizontale

 met til zonder twee blaa.sevlinders. 
. stnomcvlinders 0,., , . blaascv lint s 

0,0 , slaglengte O,0 . 
Een  met appen-

dages, heefl ;t maanden gewerkt, stoomdruk 5atm. 
lengte 0 , . 2 meter, front platen tl ik 0,02 

, buitenromp 0,013 . 
Eentwee  gi heel nieuw. 

 lang 2 , met zwaar  support, 
nieuw, zeer  geschikt voor een kophank. 

Aan tc vragen en te  bij . . 
, Constructeur te  (0). 

Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 
de Stollandtche ' r u i n . 

 van alb « typen 

en  ann e S wunlen in 

den kortst rnujrelijke n tij d geleverd en uit -rrl . 

door  uitbreidin g der  zaken en de toe|aissinp van 
stoom tot spoedige aflevering in slaat gesteld 

 hierbij  aan vuur  liet

 1.1 . l 1 U
Prijscouranten wonlen op franco outivragi 

verstrekt, terwij l het modelboek na ont vangst van 
40 cents in pistzegels kan wonlen toegezonden, 

E N 
VA N 

V A E , 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

erknop van  i n brOOden zijn aangesteld : 

S &. C». te Amsterdam, 
 wie m>k tot liet  wurden verstrekt en  vuur  geheel Neder-

land  op gelijke  do  N" . 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON. 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst niegelijkeii rij d alle soorten van  in hout- of 
ijzerconstrnclie, volgens eigen systeem, gosehikt vuur  elke diepte en uphi-engst van 15fl tot "2000 * |ier 
werkdag, eu

 en  en  enz. 

Uedrult t by 0. ff, VA t  *  C° te Arnhem. — All e .tukken en advertentien le adresseeren aan den r F. W . VA N T JOsn. te Arnhem. Uitgave van 1)1 A . . 

VOOB 

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

: 

Veraebgnl Zaterdag. Prij s per  S muntten f 1.15. n abonneert aich foo 

een jaargang. Afiouderlijk e nummers bij  voeruitbcstellini;  cent.. 

T B N T 1 E N: 
Vau l 5 regels ƒ 1 . —, vertier  VOOTelktB reu-ul jiUaUmiiut c Uu cents eu 10 ceiit» 

vuur  een nommer  v.i u lietlilitil . Advertentien vour  liet buitenhuid  n' i - 1 - . 

; TOT G VA N T 
S AA N . 

e Vereeniging tol bevordering vau het Onderwij l 
aan Aiiibarhls-clmlen hield l̂ U r  hare achtste 
Algemeene Vergadering te -(iraveiihage. 

e Voorzitter |iende tt'  elf uur de vergadering. 
e notulen tier  vorige vergadering weiden gelezen en 

gtiedgekeiinl. Namens 't Best  d't' d de Vtwrzitte r 
de volgende iuedeth?e|ingen: in. «lat in deu loop des 
jam  le Utrecht eene ambaclitsscliool was geojiend. 

 wenschte
1). .Vf. G. , in tie vergadering aanwezig, 
geluk eu veel succes , en voor de Vereeniging achtte 
hij dil leit van lieteekenis. want elke school, tlie 
wonlt opgericht, levert het bewijs, dul hei ambachts-
onderwijs zich uitbreidt , eu dit is juist wat  Ver-
eeniging tracht te bevorderen, ilo. dat op daartoe 
gedane aanvrage tie Statuten der  Vereeniging bij 

k Besluit van tien  Sl lc"  Augustus 1877 nu. 1 
zijn  en tie  als 
reclitspersooii is erkend, lio. wenl de aandacht der 
leden gevestigd op verschil lende werken op ' l gebied 
van Onderwijs en voornamelijk ambachts-oiiderwijs, 
door  eenigen tier  leden uitgegeven, znoab:
lltkenboek voor  ambachtsscholen ea andere inrich-
tingen van Onderwijs voor den handwerksstand 
door de . de Vries en P.  van der  Bill . 
Handleiding bij het onderwijs iti  de kennis der 
Bouwmaterialen aan Ambachtsscholen enz. door 

 heer . tie Vries. Het Ornament of dc leer 
iter versiering in de theorie en praktijk van de 
Nijverheid tloor  tien heer . . , en Hand-
boek voor waterbouwkunde tloor  den hoer  V. . 
Berghuis Ez. 

4o. dat een der  leden iu n g wegens veran-
dering van betrekking voor  /ij n lidmaatschap lteduukt 
had , doch dat drie nieuwe leden waren toegetreden, 
waarvan een te Amsterdam en twee te e tutu 
de ambachtsschool werkzaam,  dal ingevolge besluit 
der laatstgehouden vergadering het Bestuur

technische woordenlijst, teneinde een plan van uil -
gave voor  tlie lijst op te luukeit. 

Er wertl  de lijst in twee deelen uil te 
geven en wel: bel eene deel, bevattende eene wmnileii-
lijst van technische benamingen. met
noodig enkele aanteekeiiingen en onistairijvingen, 
geschikt gemaakt vuor  schoolgebruik, - het andere 
deel echter  wenschte men meer als wooiilen'-oc/.- iu 
te richten en zou dau ook veel omvangrijker
dan 't eerstgenoemde. Elk deel zal this op zich /elf 
staan en afzonderlijk verkrijgbaar  gesteld worden. 

Co. tlat ' l Bestuur  vooi-stclde alle otlicieele werk-
zaamheden voor tie pauze al'  te doen, eu ua de pauze 
tie vergadering wel voort le zetten, doch als ge-
zellige bijeenkomst. 

Uit de g en Verantwoording van tien Pen-
ningmeester,  nu wordt Vota-gelezen, blijk t dat 
de rekening sluit met een tekort vuu / 2.35: hier-
bij dient echter  opgemerkt te wonlen dat de aan-
vrage om iiYht-spersoon lij k heid en het drukken van 
nieuwe reglementen uitgaven zijn , die niet telken 
jar e terugkomen, eu dit tekort alzoo geene aanlei-
ding tot /org moge zijn. Bovendien bezit tie Vereeni-
ging nog een spaarfonds. e heeren Olie en Snoer 
werden uitgennodigit de rekening en verantwoording 
na te zien. 

Als plaats voor de volgende bij een kon isl werd 
Utrecht aangewezen. 

Ter vervanging van den lieer J. .1. . Cornelisse, 
die voor 't volgende jaar als voorzitter  moei aftreden 
en volgens tie wet uiet dadelijk herkiesbaar is, wertl 
tie heer 11. l„  Boersma gekozen. r  kwam 
de betrekking van Vico-voorzilter  eu Penningmeester 
Open. waartoe de vergadering den heer . O. Snoer 
benoemde. 

Beitle heeren lieten zich tlie keuze welgevallen. 
Vervolgens kwam , tiaar de inleider van punt 1 

afwezig was, het eei-st punt 2 aan de oide , op den 
beschrijvingsbrief luidende: 

«Vraagpunten betredende eene regeling van het 
leerlingschap tier  handwerkslieden, uaar  aanleiding 
van 'tgeen daamver  gesproken is, op een
iu het vorige jaar te Eisenach gehouden, te behan-
delen tloor den heer . . Boersma." 

Spreker  deelde tijede, tlat opliet programma voor 
bovengenoemde vergadering o. a. ter  lwsprekiiig was 
voorgesteld i 

Hervorming van het leerlingschap der hand' 
werkslieden. 

c i daarover  gehouden, en de verschil-
lende vraagpunten die daanloor aan de orde gesteld 
Wenlen achtte spieker  belangrijk genoeg om de aan-
dacht der  erop  vestigen.  toestan-
den in d eu hier  verschillen iu menig Op-
aicht,  hel gebrekkige, dal tiaar  erkend wonlt 

iu tie vorming en opleiding der  handwerkslieden, lie-
staat bij  ons ook. e Vei-eeniging voor  Volkshuishoud-
kunde (Social-Pnlitiki had, teneinde zooveel mogelijk 
omtrent bineiigeui-eiu.il onderwerp te worden inge-
heid , aau verschillende volkshuishoudkundigen en 
nijverheidsmannen de beaiilwnord'uig verzocht van 
drie vnigeu. Zestien antwoorden werden hij  haar  in-
ge/oitdeii, welke werden gepubliceerd in deu zomer vau 

het jaar  187ö onder den titel: c m des 
. Seehszehli (iedaiiketi  Berichten 

verolfentlichl voiii Ven-in lur  Social-Politik, , 
 kar  und llumhlot . 1875. 

u tli t werkje wonlen verschillende vragen, hel leer-
lingschap l>etrellende, op zoo uitvoerige en overtui-
gende wijze behandeld, als volgens spreker lu de 
laatste jaren nog niet is voorgekomen. 

Spreker  achtte dil van groot gewicht, vooral om-
dat men overtuigd is, dal de voortbrengingskiaclil 
der eigenlijke nijverheids* en  mud we rksk lassen in de 
laatste tientallen jaren aan merk el ijk is verminderd . 
en dat er  iets gedaan nmet wonlen, om die krach-
ten op ie wekken en e versterken. Verschillende 

bevoegde personen hadden zich reeds geruimen tij d 
onledig gehouden met hel zoeken nuar  de ivileil vau 
den achteruitgang en de middelen tot verin-lering, 
doch lotnuioe had men daarover  zooveel belangrijks 
nog niet vernomen als iu c nticdanken 
und Belichten." 

Een gelukkige oplossing vnn hul onderhavige vraag 
stuk acht spreker van den groot sten iiivlned np alle 
iiidustrïeeli - en maatschappelijke verblindingen , zoowel 
'ui ons land als iu lluitsrhlaud . en 'l  was daarom, 
dal hij  meende de aandacht op enkele meeniugeii 
omtreii l dil vraagstuk te moeten vestigen. 

lu dele plaats noemde spieker  den heer  J. Nebulize, 
secretaris van de r vau l te . 
die zich de luimt woon tig van drie vragen stelde en 
ilaaiii ; nige middelen voorstelt, die 7. \. tot tic op-
lossing der  vraag zullen leiden: 

le. vraag: 
Welke veranderingen zijn t-r sedert tie ophef-

fing vun den ouden toestand der  voor-
goed gekomen in de positie der leerlingen in de 
groot- en klein-indastrie >n

e heer S. treedt eerst iu eem- beschouwing over 
de gelegenheden tot opleiding iu vroegeren tijd . en 
vergelijkt ze met den iegeiivvoonligen, betoogt daarna 
dal sedert de ophelïliig der  gilden de gelegenheid 
lol vorming langzamerhand verminden 1 is, zoodat 
er  thans in 't algemeen geene gelegenheden meer 
bestaan, waar meu «t-n liepaulde opleiding kan ver-
krijgen . 

Ouder de verschillende redenen, die lol het vormen 
vau dien toesiuild geleid hebben, iinemt de lieer 
S. tie uitvindin g en toepassing vau den stoom, eu 
e vorming van maatschappijen en vennootschappen 

(ass. a . 

e groot-industrie, tlie hierdoor  ontstond, schiep 
zich -ii eigen leerlingschap, en vormde werklieden die 
voor  hare eigene inrichtingen de noodige bekwotim-
hetleii verkregen: verschillende bekwame werklieden 

k zij  np die wijze tot zich , waardoor  voor  dc klein-
industri e gnmtendeels alleen gewone werklieden en 
arbeiden overbleven. 

e langzamerhand opkomende n 
werkten uiet veel mede om liekwame handwerkslieden 
te vormen; want na '( onderwijs daar  gevolgd te 
hebben, achtte meu veelal een degelijke practische 
opleiding te gering, terwij l bovendien liet theroretisrh 
onderwijs de behoeften der  practij k niet zelden uit 
't oog verloor. 

Waar in deu laai-ten tij d bij  particulieren
gelegen heit  bestond tot leerling aangenomen te 
worden, beeft de ondervinding ook al geleen , dut 
dikwijl s tie bedoeling was, met tien leerling zaken te 
maken. Bij  den leerling ontwaakte dan veelal tie 
zucht tot vroeg en veel geld verdienen , terwij l zijne 
zedelijke beschouwingen en gedragingen eer  verzwakt 
«hm  wenlen. 

Na hierop deu toestand der  leerlingen en de ge-
volgen, die daaruit  den haiulwerkssiaiitl
vloeien, le hebben aangetoond, stelt de heer S. tic 

ll'elke verbeteringen kunnen met goed gevolg 
uit eigen beweging van de tverkgevers ufzontlcc-
lijk,  zoowel als van werklieden-en werkmeesters-
rereenigingen verwacht worden? 

e meening des schrijveis omtrent deze vraag is 
dat er  aangaande de mede werk ing van dc iu dc 
vraag genoemde verenigingen niet veel te verwachten 
is,  zij  leerlingschap  veel als op zich 
/elf  beschouwen. Alleen wanneer  liet stichten 
van vcivenigingen  wonlt en zij  zoo veel 

d verkrijgen , dat zij  in zekeie gevallen ook int 
daadwerkelijke machtsuitoefening bevoegd wonlen, 
dan zou meu daarvan iets kunnen verwachten. 

 nu ile tierde vraag: 
Hoe kun tie wetgeving naar eisch met klem 

of wet door dwang invloed uitoefenen? 
e maatschappij  moet overtuigd worden, dat een 

goede regeling vau het leerlingschap eene zaak is. 
tlie niet enkelen , maar het algemeen geldt, waarbij 
toezicht ei u zekere dwang van rechtswege nood-
zakelijk is, opdat de overgang van leerling tot 
zelfstandig werkman daardoor  bekrachtigd wonlt. 

Eeue commissie, liestaando uit werklieden en werk-
niiTsters, /.tui daartoe met zekere mate  niacin 
moeien wurden bekleed. e commissie zou zich 
moeten belasten e met de controle op het regis-
treeren der  overeen komsten e liet leerling-
schap; 2e nut het toezicht op de leerlingen; 3emet 
het instellen van  vast scheidsgericht; le met de 
zorg voor  ln*t behoorlijk naleven  den overeen-
gekomen  5e met toezicht te houden op het 
lie/oek der  vakscholen. 

Vervolgens geeft tie schrijver  nog eeuige wenken en 
aan wij  zingen omtrent de samenstelling en den werk-
krin g dier  commissie, ook met het oog op bet hand-
haven vnn bepalingen iu het belang van tien werkman 
te maken. 

e heer  Boersma vermeende aan tleze belangrijke 
II ie, let leel ingen nog te moeten toevoegen de besluiten 
op d Eiseiiarlier  Congres ten opzichte 
van de lie handelde vraag genomen; zij  lukten aldus; 

Om voor  tien vakleerling  opleiding te verkrijgen 
nv.-ieenknjn-.lig zijn belang, het lielang der  iuduslrieele 
voorthiviigin g en van het volksbod rijf , is oen hervor-
ming vnn hel leerlingschap noodzakelijk.  *t bijzon-
der is iiinViig : 

lo. e instelling van bijzondere rnrporutiei i van 
overheidswege, welke, samengesteld uit vertegen-
woordigers van de staatsmacht, uit werkgevers
werklieden, het leerlingschap regelen, en daarop 
toezicht houden en die in moeilijkheden uitrent de 
verhouding der  leerlingen uitspraak doen. 

2o. e wettelijke invoering vau  proeftij d van 
minstens ééne maand, voor tie rechtsgeldigheid tier 
gesloten overeen komst  omtrent tien leerling, gedu-
rende welken lij d leerling  leermeester  heiden vrij -
heid heblien terug te treilen. 

.lo.  verpli, hte schriftelijk e o|wtelling  ivgis-
treering van de nvon*eiikomsten aangaande den leerling. 

lo.  invoering van stmlfen, bij  weden-echtelijke 
 breking dier  overeenkomsten, met hel nog op de 

daders, autihilsers, deelgeiiouten  begunstigers; in ' l 
bijzonder nok leu opzichte van hem, die, wetende 
van een leerling dal hij  weggeloop  is. hem iu 't 
werk neemt  houdt. 

."in . t behoorlijk onderricht iu voor den leerling 
geschikte . 

tio. l verbod om werklieden lieiuileii l8jarigen 
leeftijd uau te nemen, voor  regel matigen arbeid 
in handwerk cn fabrieksnijverheid , wanneer deze niet 
vun een bij  de wel voorgeschreven werkboekje voor-
zien zijn. 

"o. liet algeveii van  getuigschrift na afloop 
vun den leertijd , waarin tien leerling de lievoegheid . 
om als gezel te werken , wordt gegeven  verzekerd. 

8o. t opstellen van wettelijke voorschriften. 
welke, in 't geval out de schriftelijk e opstelling der 
overeenkomsten omtrent den leertijd slechts in onvol-
doenden vorm heefl plaats gehad, helpen  kracht 
te zijn. 

Spreker  erkende, dut niet alle toestanden in -
land dezelfde ziju als hij  doch zeker is 't dat, 
ook hiertelnnde, tie voortbrengingskracht van den 
handwerksman verminderd is. Verschillende sprekers 
vvaieii uit met tien inleider  eens  gewichtige discus-
sién wenlen gehouden naar  aanleiding der  gedane 
riiededeelingiüi, waarbij  werd aangetoond, dat ook hij 
nn-het peil van deu werkman verlaagd is, zooals
tier  sprekers zich uitdrukte .  groote zucht naar ge* 
lijklie'u l en hel iiicl-erkeimen der  bekwaamheden van 
anderen waren de oorzaak vau veler  outev redenlieid 
en "iivet i aanleiding, t vele werklieden zochten nuar 
verlielering, doch juist iu verkeerde richting . Eeuige 
sprekers deelden vunrlieeldeu mede uit hun werkkrin g 
al- bewijzen vau de zucht, die  tegenwoonlig onder 
deu hniidwerksslaiiil beslaat om hunne kinderen zoo-
genaamd liongeiop le doen gaan; ja  zijn  zells 
die zich schamen dul hun zoon  schootsvel draagt. 

n der  sprekers had opgemerkt dat, wanneer
under den werkman  of andere bijzondere kracht 
ontdekt wordt, meu zich beijveii zoo iemand zooge-
naamd op te beir.n nl'  voort te lielp-il np  wijze, 
die tie nog wezenlijk goede kracht aan het handwerk 
nul trekt . j  wenschte dit daarom sterk te veroordelen. 
Er werd verder  gewezen op ' l vele goede, tlat tlooi pai -
.ieulien-n eu vereen .gingen tegenwoordig iu 't belang 
van deu werkman gedaan wonlt, zooals tentoonstel-
liugeii, lezingen enz. enz. e spieker  geloofde, 
dal tie werkman daarmede niet erg gediend was. 

omdat hij  nl ('te recht  teu  dat der-
gelijke gelegenheden dikwijl s worden te haai genomen 
als een middel, om sich  of
diit g iu de maatschappij  le U-zorgen, en alzoo het 
heil vau den werkman maar eene bijzaak is. 

Een ander  spieker  wenschte ie doen uitkomen, 
dal hij  tien umhuchtsstund veel gebrek beslaat aan 

terluke
van dien toostanir  niet alleen kan verwacht wonlen 
vau hel onderwijs, daar  juist  richting , die het 
ouderwijs in tie laatste jaren heeft genomen, nadeelig 
werkt vour de g le ontwikkeling van hei gemoeds-
leven; tlat aan dat ouderwijs en vooral hel middel-
baar  onderwijs teu eenemule het opvoedend karakter 
ontbreekt, eu men daarom van tli t onderwijs voor  de 
toekomst der  maai-chuppij  weinig heilrijk e vruchten 
kan verwachten. Eerst dan zal verbetering van tien 
auibaclitssland le verwachten ziju, als bij  het aan-
brengen van tie nouilige kennis (zonder  daarbij le 
overdrijven) levens gelet zal worden op de oni wikkeling 
van bel gemoedsleven en op uiterlijk e beschaving. 

Van de ambachtsscholen verwachtte hij  veel, doch 
niet s|  lig genoeg, verlietering; tleze kon eerst nu 
verloop vau tij d verwacht wonlen. 't Was dan ook 
daarom dat enkele leden betoogden dat ook bij  ons 
een wettelijke regeling in 'i belang van den werk-
man is. 

e Voorzitter , hei voorgaande  is 't 
nl-'. ' eens met hen ilie hei meesterschap van den 
werkman aan een bij  tie wet geregeld examen willen 
onderwerpen. j  gelooft, dat de nadeelen uit eene 
dergelijke regeling voortkomende, veel grooter  zouden 
ziju dau tic vnonleeleii, die men droomt daaraan ver-
bonden te wezen. j  vermeent this dat de wet zorg 
moet dragen, dal het onderwijs goed zij  eu dat van 
dal miderwij s zoovtvl mogelijk gebruik gemaakt moei* 
eu kan wonlen. j  zon wenschen , dat aan een di-
ploma, verkregen op eene ambachtsschool na vol-
brachten leertijd , meer  voonleelen verbonden waren 
voor 't maatschappelijk leven. n zou naar  zijne 
ineeiiuig alweer van 't onderwijs, en van cen degelijk 
onderwijs alleen. alles te hopen zijn , ook tie alzijdige 
verlietering van deu ambachlsstand. 

Wegens hel groote gewicht van het onderwerp 
achtte de Vergadering het niet wenschelijk dadelijk 
ef 'oiiclusie te netueii, doch hel gesprokene te 
overwegen en zoo mogelijk op eene volgende vergade-
rin g eeu en ander  nader te bespreken. 

t bet oog daarop werd tien inleider  verzocht 
eenige vragen te stellen, in  met onze toe-
standen, 'l  geen wenl toegezegd. 

n tie pauze wenl een bezoek gebraehl aan de 
onlangs voltooide . . , in de Parkstraat te 

, gebouwd naar tic plans van den lieer Ph. 
.1.

Na de  bracht tie commissie tot nazien der 
rekening en verantwoording haar  rapport  uit. Zij 
verklaarde de zaken iu orde  te hebben. 

e Voorzitter  dankte den Penningmeester  voor 
diens gehouden r en verklaarde hem van zijn 
verplichtingen nut heven. 

Vervolgens ging de Vergadering over  tot een gezellig 
onderhoud, over de vraag: 

Welke is de positie, die dc onderwijzer aan de 
ambachtsschool behoort in te nemen onder de 
onderwijzers in H algemeen ? 

Zeer  lielungrijk e besprekingen wenlen hierover 
gevoerd, die echter  wenlen afgebroken door  het ver-
gevorderde uur. t een woonl van dank aan de 
aanwezigen vuur  hunne belangstelling, en hunne 
pogingen lot bevordering van liet aiubachts-onderwijs, 
sloot de Voorzitter  tie vergadering. 

G VAN S N E 
E -

. 

t onderstaande verslag der  vergadering.  12 
dezer te Amsterdam gehouden, is aan tie Nieuwe 

 Courant j
in herinnering' gebracht, dut tleze bijeenkomst door 
tie heeren l en s was belegd om tot 
tiveivensieimniiig le geraken met g tot de 

. die  de
worden aangenomen op dc algemeene vergadering, 
welke legen 7 Februari is belegd. 

e bijeenkomst, die te /even uren een aanvang nam. 
duurde tot e|f ureu. Zien wij  ons daardoor  gedwon-
gen tot  wc  ook  kort 
ziju , omdat veel van hetgeen ter  sprake kwam, 
zoiitli- r  jinsi onbelangrijk te zijn, aau de openbaar-
heid kan vvnrden onttrokken, terwij l Wort-omtren t 
enkele pinnen aau alle aanwezigen geheimhouding 
werd opgelegd. 

e lieer  EysseN, die Je vergadering presideerde, 
verwees, voor wal het doel der  bijeenkomst betreft, 
uaar tie brochure cn de circulaire, die duor  hemen 
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den heer s in druk werden verspreid. j 
constateerde het teil, dal de positie van de ubliga-
tiehomlei-s verbetering behoefl en «lat ook het be-
leid vnu de [lennaiienlc eomiuissie zeer vee) to wen-
schen overlaat. e echter tol verbetering te ge-
raken? Tot dusver  staan twee wegen open: het 
plan, iu de brochure ontwikkeld, dat wil /eggen 
conversie van de rentelooze achterstallige intrestschuld 
in reiitegevend pupier, waartegen dan de ohligatie-
houders liereid zouden wonlen bevonden pro raio 
te voorzien iu de behoefte aau kapitaal voor  vorlte-
tering en uitbreidin g van sjworbunn en materieel, 
ofwel het plan, dat in de  door  den  r 

a werd ontwikkeld eu bet sluiten van eene 
nieuwe leening door de j ten doel heeft. 
Spreker  vroeg of zich muist die twee denkbeelden 
nog andere plaatsten? 

t antwoord bleek ontkennend te luiden. Wel-
is-waar  trad de beer .1. van tien Bergh een- eu an-
dermaal als spn'ker op en zinspeelde op een nieuw 
plan, doch het ware daarvan kou meu niet te we-
ten komen. Zooveel kon uit zijne opzettelijk on-
duidelijk e mededeelingen word ipgemaakt, dat er 
een algemeen plan vun conversie aanhangig is. waar-
in ook de aandeelhouders zonden wonlen begre|n-n. 

e spreker, die ter  vergadering was toegelaten met 
dc voorwetenschap dat lu} kwam om npposilit'  te 
voeren, verdedigde op deze vergadering van obliga-
tiehouders de aandeelhouders, voor  wier  hellingen 
nnar  ziju oordeel in billijkhei d behoorde zorggedra-
gen te wonlen. /ij n algemeen ronvrrsicplun , dat 
den aandeelhouders ten bate kwam, had naar  zijn 
beweren S de goedkeuring van de |»eriiianente 
commissie verworven, niettegenstaande bet haiv roe-
ping is het belang vnn de ohligatiehouders iu be-
scherming te nemen. 

e milled eel ingen maakten op de aanwezigen 
kennelijk een pijnlijke n indruk . Er  volgde een kruis-
vuur van interj-ellatién , die ten gevolge hadden, dat 
het scheen te blijken dat de heer  Van den Bergh 
te ver  was gegaan door  zich op de medewerking 
vau de gansche permanente commissie te beroepen; 
maar de heer s kou dan toch zonder  tegen-
spraak te vinden constateeren, dat uil de verkla-
ringen van den heer  Van den llergb bleek, dal al-
thans de heer  Perk en professor  Asser  hunne me-
dewerking hadden toegezegd tot een plan, hetwelk 
ten gunste van de aandeelhouders en ten nadeele 

van de obligatiehonden zou ziju. 
e te commissie, tegen wie men reeds 

grieven meende te heblien, kreeg nu de gansche 
Vergadering tegen zich, met bet gevolg dat de  r 
Bekkering, die eerst het gevoelen had vcnhtligd, 
dat het beter was tot het sluiten vnn eene nieuwe 
leening te komen, zich terugtrok en men zich met 
bijna algemeene stemmen (23) stemmen voor  de plans 
van de heeren EyaseU en s verklaarde. e 
beraadslaging, die dit besluit vooialging, verspividde 
geen ander  licht over de /aak dan nvds in de bro-
chure cn ciiTuluir e werd ontstoken. Slechts wenl 
bij  monde van den heer k het denkbeeld ver-
dedigd , dat bij  het sluiten van cene nieuwe leening 
nimmer zonder  toestemming van de ohligatiehouders 
eerste hyiiotheek kon wonlen gehandeld. Bij  liet 
contract van conversie hebben zij  wel-is-wunr af-
stand van nl hun rechten te dien aanzien gedaan, 
maar  onder het beding, dal de j  naar 
behooren aan hare nieuwe verplichtingen zou vul-
doen. r  dh nu niet het geval is of later  bet 
geval niel kan zijn, treden de ohligatiehouders we-
der in hun recht vun eei-sto hypotheek; dat wel-is-
wnar  uiet behoorlijk is ingeschreven en geregistreerd, 
maar  toch den onvervroeindhnrcii grondslag heeft 
uitgemaakt van de voorwaarden, waarop de oor-
spronkelijke obligatieleeniiig werd volteekend. 

Er zijn bovendien obligatiehoudei-s, die indertij d 
niet tot de conversie ziju toegetreden (de zooge-
naamde ongestempelde obligatien), die buut rste 
rechteli hchheu behouden, evenals hunne bevoegd-
heid, om de , die hare verplicht ingen 
niet is nagekomen, failliet e verklaren. Zij  zijn 
niet tot het accnonl toegetreden, maar  behielden 
hunne positie als crediteuren in een faillieten lioedel. 

Gevraagd waarom de ongestempelde obligatien 
niet tot deze bijeenkomst werden opgeroepen, ant-
woordde de voorzitter, dat het tegeiiwoonligconllict 
alleen de gestemjieldo obligatien , aangezien 
het de naleving geldt van een accoord, waartoe de 

ongastempelden niet toetraden. 
Alsnu traden meer  bepaald de grieven legen de 

permanente eomiuissie op den voorgrond , omschreven 
in brochure en circulaire, waarheen wij  verwijzen. 

e rnededeelingen vnn den heer Van den Bergh 
hadden dc som der  grieven verhoogd. Andere sprekers 
klaagden over  kennelijke tegenwerking en gering-
schatting vau de overgroot? n nlerheid, die op de 
vergadering van i hare be/wareu bij  monde van 
den lieer s bud geformuleerd. n der 
spreken, de heer  Schilt, beschuldigde de commissie 
bovendien, dat zij  de e had aangespoord tot 
onregelmatige handelingen, door het te hoog opdrij -
ven vnn dividenden, waardoor nau obligatiehouders 
eeu schijnbaar  voonleel was bezorgd, maai in hel 
wezen van de /aak de voel was ge/et op den meesl 
verderflijke n weg Vruchteloos beproefde de  r 
Boers , secretaris van de j  . de vergadering 
te bewegen haar  oonleel op e schorten totdat de 
leden van de commissie aanwezig / len zijn 
zich te verdedigen. n antwoordde, dat men niet 
oordeelde op grond vau gerucht eu, maar  up grond van 
feiten. e commissie bad bovendien volle gelegenheid 
gehad zicb te verdedigen. Zij  is mei open vizier  aange-
vallen door de brochure en de ciivuluir e van de 
heeren Eysscll en s Zij l ft niet geantwoord, 
want eene anonieme brochure en een d 
bericht in de Sieuwe flatterdamsc/ie Courant kun-
nen niet als rotwoord iu aanmerking komen, Zij  is 
evenmin in deze vergadering verschenen, waarin zij 
toch evengoed zou zijn toegelaten als de bei-ren Van 
den Bergh en Boers. e stemming der  gemoederen 
was zóó ongunstig voor de commissie, dal met bijna 
algemeene stemmen eene motie van de heeren Evssell 
en s wenl aangenomen, waarin zonder  plicht-
pleging werd verklaard, dat le-t wenschelijk i- de 
commissie te zien aftreden. 

lu liet  dat de meerderheid op de alge-
meene  7 Februari  dien wensch
zal instemmen en dat de commissie goed zal vinden | 

 verlangen te voldoen, ging de Vergadering | 
over tot het stellen vau eandidaten en formeerde hij 
stemming een vijftal , teneinde hij  de evciitiicelc ver-
kiezing van -eue nieuwe permanente commissie ver-
snippering van stemmen ter  algemeene vergadering le 
voorkomen. Tot deze handeling is men gekomen in 
de overtuiging, dat, indien de commissie te liewegen 
is af te treden eu op staandeti voet ontslag neemt , 
dadelijk iu de vacaturen moet wurdeu voorzien,
einde stagnatie e voorkomen. 

Niettegenstaande ib' heer k S namens de commissie 
verklaarde, dal bei i.verboili^  m i - , bleef
wantrouwen vasthechten aau de bepaling, dat zegel 
en registratie uoodig  voor de volmachten der  al-
gemeene vergadering, en zal daarvan eerst afwijken, 
wanneer de commissie haar  .schrijven daaromtrent 
aan de hei-ren Evssell en s herroept. 

e aaiilx-veiiiig lol inlevering van obligatien en 
 van de Btemmen, gelijk die in de circulair e 

voorkomt , werd door  den voorzitter  herhaald , waarna 
de vergadering werd gesloten onder  dankbetuiging 
aan den voorzitter  vour  zijne leiding. 

N T
TENT» . 

i -gi-n verneemt men. dat de inzendingen 
van e naar de Parijscho tentoon-
stelling een goed figuur  zullen maken. e .lava-
bode geeft eene beschrijving vau de tentoonstelling, 
die daarvan gehouden wordt iu bet gebouw der 

c j  van Nijverheid eu 
, die wij  gaarne onder  het oog onzer  lezers 

brengen. 

Allermerkwaardigst , en ongetwijfeld eene der  be-
langrijkst e van de geluide tentoonstelling, is de af-
deeling van het , voor het bijeenbrengen 
waarvan vooral de mijningenieur  lste klasse -
nin geen  zorg  Op een 
schaal van  op 50 (de diepte-schaal is van
op 20) is daar een model van een Bankasche vallei-
mijn met vallei-kaut ontginning, eu wordt de ge-
heele bewerking met de Chineesche tiiihonr  voorge-
steld; men ziel het landschap en het werkvolk, pop-
peil vun ruim een decimeter  lengte, en heeft de 
meest aanschouwelijk mogelijke voor-stelling der  win-
ning van het tin. Een piramide van 400 op elkan-
der  gestaiwlde schuitjes tin stelt de gemiddelde dage-
gelijksche (hi-pniductic over de laatste 45 jaar
en een nndere piramide stelt voor  hel ééninillioenste 
gedeelte der  geheele tin-producti e van het eiland 

 hetzelfde tijd[ierk . 

Een monster  Ombiliën-steenkool, van het ontgin-
, in kojieren letters versierd met 

zijn eigen chemische ontleding, en met  woorden; 
Appel aux eapitaux sterile*, opent de ri j  der 
>teeiikoolnionsters van de vallei der  Toeban, van 
Tinggi , van de vallei der , van Segala , 
van de mijn l , van Celebes en van 

, en daarop volgt eene geheele rijde r 
rijk e voortbrengselen van den boiiedongrond van 

. 
e afdeeling Bosch wezen is met zorg en vooral 

niet lukt behandeld, üe monsters houtwerk ziju 
blokken, hall'doorgezaagd om de dwais-divirsuode, 
en half geklooid om de doorsnede overlangs te toonen, 
terwij l van hetzelfde k de eene helft  i - . 
teneinde bet onderscheid met het ruwe hout te 
doen uitkomen. 

Scheepvaart en Visscherij  /ij n op zeer  practische 
wijze vertegenwoordigd. Talrijk e modellen vnn prau-
wen , van schepen te g gebouwd, van een 
ziekensloep der  marine, vau vaartuigen en visebge-
r p uit vele streken van den Archipel. 

e afdeeling Natuniliën met haar  insecten, ku|«-l-
leu, opgezette dieren, pn rad ijsvogels en fraaie roller.-
lien schelpen en zeegewassen; de afdeeling die aller-

 modellen van e woningen, huisraad en 
gereedschappen bevat; de alileeluig vezelstnllen : 
rameb-, ananas-, aren, widoeri-, , euz. 

 wij  door,  blijven staan voor de afdeeling 
t van Oorlog, iu de groote zaal rechts 

van den ingang. Prachtig, buitengewoon prachtig, 
zijn de 'uizendingen van liet topografisch bureau,
wij  gelooven, dat de uitvoering van verscheidene 
kaarten en plans in Europa moeilijk kun worden 
overtroffen. e inzendingen van den gewevrnmkei-s-
vv'uikcl te Batavia kunnen, meenen wij , wedijveren 
met de meest volmaakte producten van den/elfden 
aard uit de fabrieken van k en Aken, en geven 
een hoog donk beeld vau de werklieden, die onder 
leiding van den wakkeren eu verdienstelijken kapitein 

l in zooveel schoons opleveren, Ook dc inzendingen 
van deu artillerie-constructie- winkel le Soerabaia 
munten uit , cu in hooge mate leerzaam is hetgeen 
door den geneeskundigen dienst werd ingezonden. e 
practische en nette ziekenkur, de brancard, bet 
brancard-veldbed, de ziekenstoel, alle outworiien en 
vervaardigd door  den heer , civiel-ingenieur, 
verdienen iu ruime male de aandacht. 

h niet minder  trekken onze opmerkzaamheid 
de aldeelingeii kina, thee, stapel pr-od tieten, ol iën, 

'cerijeti , koffie, suiker, verfstoffen 'indigo, gambier, 
kurkuma) , gommen en harsen, inbak, voedingsge-
wassen (pudi, rijstsoorten , peulvruchten j , kleeder-
drachten (wuanmder de compleete kleediug van eene 

e bruid) ,  rtoffeii , batiks, waj  reuen . 
 eu

tograplii e , schilder- en toekenkunst , ouderwijs, zilver-
en goudwerken, lakwerken, muziekinstrumenten, 
wajangs eu s , kunst bloemen en snij-eu vlecht-

 cn ten slotte de  Weiken, 
waar o. m. kaarten, teekeningen en een overzicht van 
de e havenwerken voorkomen , en oen fliiai e 
reliëfkaar t van een gedeelte van Poeloe Bras, uiet 
den vuurtoren , vervaardigd door  den to  Schliep. 

Een ieder, die de tentoonstelling liezocht, moet 
getroflen geweest zijn door den rijkdo m dien de ver-
zameling tentoonspreidt, door de buitengewone ver-
scheidenheid welke zij  te zien geeft. Zij  bevat de 
voortbrengselen van den bodem , vau landbouw , nijver -

 kunst der  weinige in ludië gevestigde Euni-
pennen, en geeft een zeer  boog denkbeeld  de 

vatbaarheid en  wone geschiktheid vau den 
inlander  voor  alle amlwchten. 

Wat nu den v aangaat, geeft liet offieicele rap-
port van den ('oinuiissiiris-tieneraal, den ingenieur 

, geruststellende verzekeringen en zou het werk 
thans twee maanden verder  zijn. dan toen men aun 
de werkzaamheden voor de tentoonstelling van 1807 
in dit tijd|n-r k bezig . Sedert den n Januari 
staat bet den tentoonstellen vri j  hunne vorwcrjiei i 
in le /.enden; ofschoon dc loting naar de plaatsen 
nog niet is afgeloopen en dus dc inzending eeuige 
moeilijkheden voor de commissie kan geven, heeft 
deze toch gemeend dezen maatregel in het belang 

van
liet metalen geraamte vau het gebouw op hel 

Champ de s is geheel gereed, mei uitzondering 
van den cent ralen koc|>cl, die in hel midden van de 
«vestibule d'lioiiueur "  geplaatst is. Verder  ziju gereed, 
wat het ijzerwerk aangaat, de galerij  voor  de Fran-
sche werktuigen en de twee paviljoens, waarin de 
bureau's voorde administratie zullen gevestigd worden. 

e paviljoens, die met een buitengewone snelheid 
zijn opgetrokken, geven niet biiiui e eenvoudige lijnen 
een i indruk ; deze wonlt nog verhoogd 
door de goedgeslaagde kléin-versieringen, die uien 
verkregen heeft, door  gelijktijdi g gebruik te makeu 
van  baksteen eu hout. welke materialen hunne 
oorspronkelijke kleur  behouden hebben. 

Auu dezelfde zijde van het hoofdgebouw als waar 
de/e -ns zich bevinden, /ij n s aange-
legd  midden kleine gebouwtjes verscholen 
zijn , waarin de stoomketels een plaats zullen vinden, 
die  zijn om de , be-

>digd tol hel drijven van ul de tentoongestelde 
Fransche werktuigen. 

Aan de andere zijde, langs de Avenue de Sulfren, 
heeft Engeland een giimte ruimt e builen de galerijen 
in g genomen en er  kolossale n opgesteld, 
die bijna geluid zullen gevuld worden door de in te 
zenden rijtuigen  eu hijlielioorei i , eene inzending waar-
aan de Britten ditmaal ecu /ouder  groote uitge-
breidheid zullen geven. e galerijen, door  Engeland 
in bezit  wonlen door een laan in tweeën 
verdeeld; in de galerijen ter  eene zijde n zich 
de inzendingen op industrieel gebied. terwij l de 
andere de kiuistzalen bevatten. n deze laan (Avenue) 
is een gebouw verrezen, dat door  zijn origiueele con-
structie zeer ile aandacht trekt : het is niet veel zorg 
gebouwd in een stijl , die vnieger  langen tij d in En-
geland in dc mode

Niet ver  daarvan al', vinden we in de Belgische 
afdeeling dil voorlieehl van Engeland gevolgd; evenzoo 

 Zwitserland , dat een  vau chalet in den al-
gemeen bekenden stijl tentoonstelt. Om ook een 

'elil te geven van zijn nationale bouwkunst, 
heeft Portugal binnen in het liootügelwuw een gevel 

 hout  gips opgetrokken, die versierd is volgens 
motieven van dien  stijl , welke langen tij d 
in dat land gevolgd went, en waarin uien voorbeelden 
van den rijksten l vindt. n herinnert 
zich, dal >k de Nederlandse he bouwstijl op dc ten-
toonstelling znl vertegenwoordigd zijn. 

Aan den linkerrivier.ieve r  zullen maritieme voorwer-
'ti en een aipiuriiui i tent  ingesteld worden. terwij l 

op den  zich hei i  du Trocadéro" 
 waarvan de bouw reeds zeer ver

is.  zich  Perzische  Al -
gerijnsclie gebouw; het eerste is geluid gereed; de 
bouw van bet  met
"Compagnie  coux"  is thans h-zig met het maken 
der  fundeeringen voor  een gebouw waarin drie krach-
tige machines, elk van honderd pao n lek nicht. zul-
len geplaatst worden. e werktuigen zullen dienen 
om deu grooten waterval van het Trocadéro, het aqua-
riu m en andere inrichtingen , over  het geheele Chump 

e s verspreid, van het noodige water te voorzien. 

's-Gravenhage. Wij  nutleeuen aan de U-richten , 
door de laatste mail uit Nederlandsch ë aan-
gebracht, hel volgende: 

 maakt melding van een plot-
selinge kolossale verzakking, die 30 November  jl . te 
Semarang plaats had aan hel reeds voltooid gedeelte 
van het verlengde 'sterhiivenhoold. e verzakking 
had een meter  diep plaats over een lengte van i mui 
100 meters! t is zoo snel in zijn werk gegaan, en 
ging van zulk oii<li-raurdsr h gedruis gepaard, dal de 
opzichter, die zich juist op het zakkende gedeelte 

 gekleed te water  sprong,  hij  ie 
 meening  dat het  hoofd weg/akte. 
Beuoeiad: tot ingenieur 2de klasse hij  het mijn -

wezen «le ingenieur 3de klasse . de .longh llzn. ; 
tot opzichter  3de klasse bij  de Slautss|>oorwegen J. 

d de Froideville : tot ailspiraut-iugenioiir  bij  tien 
Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare Werken 
A. P. . 

Ontstane,»: eervol met [ictisioen, de gewezen opzich-
ter  1ste klasse bij  deu Waterstaat Th. la Fontaine 

 zulks met inlrekkhi g van  hem verleend twee-
jari g verlof'; de opzichter 2de klasse J. . Bos. 

— e tentoonstelling van n vun levende 
meesters, in het gebouw der  Teokenacademie. zal dit 
jaar  aanvangen op 20 i en tot en met 30 Juui 
d. a. v. voortduren. e inzending der  kunstwerken, 
die, naar wij  vertrouwen, groot zal zijn , moet ge-
schieden tusschen 23 Apri l eu 4 ; uu dien tij d 
worden geen inzendingen door de commissie meer 
aangenomen. t genoegen vermelden wij  tlat het 

r  een som r  beschikking van tic 
commissie gesteld heeft, teneinde daarvoor  écu of 
meer  schilderijen, als een bijzondere onderscheiding 

 den kunstenaar, aan te  en aun het h 
m van e t al' te staan. 

— Volgens  Handelsblad is afwijzend lieschikt 
op de door tie j  aan 

 liegeering gevraagde verlenging van tien termijn , 
gesteld Voor de voltooiing vnn de sjioorwegliji i Til -
btirg-s-lloscli-Nijmegen, welke termij n iu r 
. was geëindigd. 

Unkondi<rin<ren van Aanbestedingen. 

g , S  Jan 
t . te 10 uron, door hel ministerie vnu 

Waterstaat enz., anu liet gebouw van bet prov. best.: bet 
bouwen en leveren van cent- veerpont te Elslno ten 
behoeve v.tn do Noderlatidsch-Belgischc veren op dc 
rivier  de s in , met liet onderhoud van 
al het materieel deter  veren van 1 ,lan. '78—31 . 
'so, voor  geateeesebeppeJöks rekening der  Nederland-
sche en Belgische regeeringen. g U per 
jaar . 

, lc 18 uren, door  burg. en weth.: lo. 
het uitdiepen vau eeu gedeelte van de Buiksloterhaven 
(Petroleumhaven) en het in '78 aitdiepen van buiten-
wateren, van het  cn van de dokken;  het ma-
ken van afsluit werken voor het plantsoen bij  den 

s Botanicus. 
i in . to 12 uren, op lint raadhuis) het ver-

richten van eenige werkeu tcu dienste van den ooste-
lijken stadswatergung langs deti Singel aldaar. 

. te 12 uren, door  burg. ou woth. vau -
lumerland eu : tic levering van 520 

3 griut . 
, te 12 uren. door het gemeentebestuur 

van Pronekorndeel: het verven vau de huizing rn 
schuur op tic antbc bewoond door T. . Wiersma, 
e . 

h i i n i T . i l o tc ] uur, door hel , kerkbestuur, 
bij  .1. : hut bouwen oener  nieuwe kerk. 

, te 2 ureu, door dc Chr. Gercf. gemeente, 
bij s : het amoveeren der  bestaande- cn 
het bouwen van ceno nieuwe pastorie aldaar. Aanw. 
tc 10 ureu. 

, SS Jan. 

. te 12 uren, door hot hestuur  over 
dc n tui. dc Brockerliaven, in t o : 
liet bouwen van -cu is met draaibrug in 
den Westfriesohen zeedijk te Broekerharen. . bij 
den ingen. B. g 'boom, le n cu den ops. . 
Swagerinan, tc Bovci karspel. 

-Jk , te 12 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, bij  den koster  Poppink: het verbou-

wen van eene tier  pastorieën dier  gemeente. 
n te 12 uren, door  1  a-S. gcincentebesl.: lo. 

liet vernieuwen en herstellen van tie straat- en grint -
wegen en het onderhoud der  brik - en strenglooiingen, 

- on oi-verwcrkcu, in tic gemeente Zaandam, tot 
uit . . '78j  2o. het doen van eenige vernieuwingen 
en het Sjarig onderlioud van de Papemwidsluis, de 
Noordervaldcursluis cn dc Zuidervaldeiirsfui s te Zaan-
dam, tot uit. . 'SO; So. de levering van eenige 
houtwaren. 

, e  uren, door bet . vnn 
: het verven van: lo. dc school met 

onderwijsenwooing tc ; 2o. de ouderwijztrs-
 te Behingen, Aanw. tc O men. 

Utrecht, te 2 ureu, door  de maatschappij  lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo. 
het leegen vau sporen cu wissels cu d  uitvoering van 
daarmee in verband staande werken aan de halten 
Windesheim, n en Echten, ten behoeve vnu den 
spoorweg n en l - Qromn-
gen. g ƒ8800; 2o. de levering van 1,700,000 

. spoorslaven, 39,000 . lascli- on 30,000 . 
eindplatcu: 3o. UvA bouwen van een wacliterslmisje 
bij  Slaasl richt , teu behoeve van den spoorweg -
tnebt —Eindhoven. g ƒ051, 

, in het Timmerhuis: de levering van 
gegoten'ijzeren buizen en hulpstukken, tot u ge-
zamenlijk gewicht van 611,090 . voor  dc gasleiding 
op Fijenoord. 

 j p, bij N. J. Osiuga: hel afbreken cn op-
bouwen eoner  voorhuising, hals en voorgedeelte der 
schuur te , bij  A. , Osiuga in gebruik. 

, ter  plaatse iu het bestek bepaald: het 
houwen van eeue burgrrvvootiliiiizin g cn pakhuis voor 
F. Plantings, aldaar. . bij .

VVni i i . i ia - S3 Jan. 

, te 10 uren, door het bestuur vau deu 
polder t Oudeland, iu de raadkamer: de levering 
van p. in. 500 stère grint . 

. te 11 uren, door  W. J. Wagner, in het 
hotel : het houwen van aan woonhuis met 
afzouderlijk opgaand bovenhuis, op cou terrein gren-
zende aan hel hotel gelegen aan (le t aldaar. 

. hij  den architect . E. . van den Arend, aldaar. 

, te 11 uren, door  burg. cn welh.: 'liet 
bouwen vau 'A  oiiderwijzcrswoningen, te Assen, Potte 
en Fluitenburg. 

, to 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz.: het wijzigen van het rcmniingwerk bij 
pijler  van de brug over de n te 
Fijeuoord. . bij  den eerstaanw. ingenieur te -
terdam. 

, to 1 uor, door  liet ministerie vau water-
staat, enz.: bet verplaatsen vau u- loods tot berging 
van telegraalinatcricel op het stationsterrein te Zutfen. 

. ten kantore der e -
delsvereeniging: het maken van reu gebouw aan de 

n op Fijenoord, bestemd voor  de bureau's 
der  administratie van 's s bclasliniren. 

, bij  Vau der  Veen: liet graven van cen 
kanaal, ter  vereeniging der  terp tc d met 
de . 

 h het vertimmeren van cen woonhuis inct 
verf- en behaagerswerk. . hij  dm architect A. 
Brcuuissen Troost. 

 ii n ite  tin if, SS J N ». 
-riijk . tc 10 ureu, door  liet bestuur  van 

bat waterschap , nau den Tolakkcr : de 
verhoogiug cn verbetering van het jaagpad langs de 
Grooie Vaart, beginnende aan dc brug bij  den Tol-
akkcr tot aan liet einde vau het jaagpad in liet fort 
aau de Blauwkapel. Aanw. 21 Jan., te 10 nren, aan 
deu Tolakker. 

i te 11 uren, door de directie der 
marine : de uitvoering der  werken, voor  liet onderhoud 
der  dok-, sluis- cn andere waterwerken van het mari-
tinie-ctabliscincnl tc Willemsoord, ged. '"** . . inz. 
vóór of op den dag der  besteding, n 11 uren. Aanw. 
2 dagen vóór dc besteding. 

, tc  ureu, in dc heiberg van Benne-
niecr: het bouwen van een burgcrwoonhuis met afdak, 
veranda enz. 

, te 12 uren, door  liet hestuur  van den Oo-
meenschapspoldcr, in e : het onde. houd van 
de 8 watermolens met bijlevering der  benoodigde ma-
terialen ged. '7S, en hot vernieuwen van eenig schoci-
iugwerk auu den Stamtnerdijk. Aanw. 22 Jan., van 
12—2 uren. 

Pierahll , te 1 uur , door het gemeentebest.: het 
houwen van cen schoollokaal voor 100 kinderen met 
onderwijzerswoning enz. Aanw. door  den architect 
Fop Smit, 23 Jan., te 11 uron. Bilj . inz. 23 Jan., 

hi^dci 
 sl uk. 

vóór 3 ureu. 
 , door de lima P. g Antz,: bet sloopen 

van het winkethuis e Gekroonde Jaagschuit cn het 
bouwen van eeu winkel, met kantoor en magazijnen 
op het Breed te . 

, S Jan. 
. to 10'/, uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het geb. van het prov. best.: het 
3jarig onderhoud der s haveu- cn rivierwerken te 
Willemstad, Anuw. l!» cn 21 Jan. g ƒ 18,600 
por jaar. 

i . i t - i , te 12 uren, door  den burgemeester: het amo-
veeren der  bestaande- en tcrzclfde plaatse opbouwen 
eeucr  iiionwc school voor  openbaar  otidurwijs . . 
bij  den architect A. Brcuuissen Troost, te Sneek. Bilj . 
inz. vóór  u r e n -

, te i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz.: bet doen van voorzieningen aau den 
BoOgenWa] cu daar  bijgelegen duiucu op Scliiennou-
nikoog ged. '78. g /-2150. 

Neuzen, tc 3 uren, door hul bestuur der  water-
keering van don cal. polder , in het 
Nederlandsch : het n vau werken lot 
verdediging vnu den oever. Aanw. s en Vrij -
dags vóór de besteding door  A. Visser, opzichter  bij 
dc waterkeering. 

Gaaikemawee (gcm. Oldehove), bij . . Gaai-
kema: het bouwen eener  kapitale hoeren behuizing met 
schuur, bijschuur cn slookhut. . bij  A. , lc 
(irijpskerk . Aanw. 21 Jan., te 2 uren. 

, SO Jan 
, tc 11 uren, bij  P. . 1). Spijker: het 

verbouwen der  bovenwoning TOOT . . Boe tink aau 
den Brink . Aanw.  Jan., te 10 uren. 

, te 12 uren, door  liet gemeentebest.: dc 
™ levering van ongeveer  30,000 beste straal klinkers, 

franco op de losplaats te . . iuz. r  secre-
tari e tc ilhedersteeg. 

i , te 1 uur , door de Nderl. g 
<. maatschappij  : het maken van 1 waterkranen met de 

noodige buisloidiug en verdere aaiihoori/hedeu op hel 
station Arnhem. Bilj . inz. 25 Jan. aau de directie tc 
Utrecht. 

, Ss Jan. 

Ui l , tc 11 uren: luit bouwen van ren 
bouwmanswoning met annexe werkplaats en koestal, 
in deu polder  Prins-Alexander  nabij  dc . 

Annlrrdum , te \2 uren, in het lokaal het Vosje: 
het houwen van 8 woonhuizen on een terrein in de 
Sarphatistraat bij  de l aidaar. lui . bij  den 
architect T. Sanders. Aauw. 25 Jan , te 10 uren. 

\ | iehl  . tc 12 uren, door het gemeentebest.: 
lo. bet omzetten, verbreeden cn gelijkmaken van een 
gedeelte  den Zandweg bij  den -chen koren-
molen; 2o. het Sjarig onderhoud van de grintwegen 
en dc hermen iu en om het Oranje-park cn deu Stati-
onsweg aldaar. Aauw. vnu perc. 1 24 Jan., van 0 — 10 
uren eu van perc. 2 2(i Jan. tc 9 uren, in bet Oranje-park. 

, tc 12 uren, teu raadhuize: do levering 
van ecu tender  bij  de luchlpomp-locomobilc ten dienste 
tier  pneumatische rioleering altlaar. 

l le l l ï , tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- cn constructie-magazijnen: dc levering van 
verschillende behoeften ten bcliot-ve vau tie ovrrzecschc 
bezittingen, als: 

Artillerie  civiele eixch. 

1. O . alcohol, van 95 pet 
2. 5 boksreeptn 
3. 5 haudbratidspuifcn 
4. 100 haren huskruitklcotlen (heele) 9 „  „ 
4. 150 idem idem < halve) „  „  „ 
6. 10 kanoiist rappen (G.) „  „  „ 
7. 10 idem ) „  „  .. 
8. 10 taliën. „  „  . 
9. 20 kanontrekioepen, „  „  „ 

10. 600 teUioeksohe brandemmers, „  „  „ 
11. 10 hoofdtouwen tot bran<thsken. „  „  „ 

Artillerie  eoHatruclincinlcrl, 

12. 1000 . bandijzer.  22, B. 0.000 . O.OOfi 
tot pickspitsen, kernspillen tot punt-
granatcn, enz. bij  het . 

13. 5000 „  zink, bladen, <lik 0.014 , voor het 
maken van nokken iu punt projectielen, 
bij  het . 

14. 100 „  dak, bladen, dik 0.000S6 0.00081 . 
voor de hulzen tot luchtfakkels, kar-
tctsbusscn vau 8 . Bg. enz. bij 
bet . 

Artillerie  l*i/roleihm.\rhe werkplaat*. 

15. 2O00 . alcohol van '.tOporceul, tot hot maken 
van slagkwik BO bereiden van schel-
lakvernis, bij  den liter . 

10. . plaatkoper, 1), .001, tot bet vervaar-
digen van i voor  de patro-
nen tot achtcrlaadgcweren kl . kaliber, 
bij  het . 

17. 300 riem gewoon kartloespapicr, tot aanmaak 
van lichtkogels, vuurpijlhiilze u enz. 
en inpakken van verschillende muni-
tiën, b den riem. 

18. 1000 . salpeterzuur  vim 3fl° Bcaumé tof het 
vervaardigen van slagkwik, moet ziju 
van zeer  goede kwaliteit en zuiver. 
Op dc zuiverheid zal vooral gelet 
worden, bij  liet . 

'd-llage, te 1 uur, oor  het ministerie van water-
staat enz.: bot onderhouden van- cn hel doen van 
heraicllingswcrkon aan het r met 
directeurswoning te Arnhem, ged. '78, '70 eu '80. 
Aanw. 20 Jan., te 12 uren. 

. tc 2 uren, door het bestuur  der  bouw-
maatschappij  Nieuw-Bussum, in het hotel Nieuw-
Bussum: het bouwen vau een school, gymnastieklokaal 
cn onderwijzerswouing met naiihoorighcden aldaar. 

, le 2 uren, door  deu kerkeraad der 
. gemeente, bij . Postma: bet aftreken van het 

bestaande- cu wederopbouwen van een nieuw diaco-
niehuis. Annw. 24 Jan., tc 11 uren. 

\\\ n , door  do administratie der . -
spoorwegmaatscliBppij, in het Stationsgebouw buiten 
de Willemspoort: de levering vau 3000 tons stalen 
spoorstaven cn 150 tons ijzeren eindverbindingen. 

, bij  den rentmeester  van tien e : 
het bouwen van een logement, aldaar. Bilj . iuz 20 Jan. 

« l e d, door  kerkvoogden der . gem., bij  J. . 
: het maken van p. in. 03 str. . metselwerk, 

benevens het stellen en leveren van p. m. 68 . ijze-
ren hekwerk. Aanw. 24 Jan., to 11 uren. 

. bij . Brameijer: het bouwen vau 4 
wcrkiiianswoniugen, op Nergens buurt te Bolsward. 
Aauw. 24 Jan., tc 11 uren. 

, » Jan. 
, te  uren, door  commissarissen over 

het Vndcrlaiidsch fonds ter  aanmoediging van 's s 
Zeedienst, in t Vosje: het bouwen van cene kweek-
school voor de zecvrart, op de Ugracht, groot ong. 
1000 : , bij  eene gemiddelde hoogte vau ong. 18 . 

. aau het tijdelij k gebouw op deu Singel, 
-r , te 12 uren, door het gemeeute beat.: bet 

maken van cene bestrating bij  het ziekenhuis, bij  de 
g en bij  de Oude Oliemolenstecg, zoo-

mede van het maken van 30 str. . wal beschoeiing 
aan de Zuitlergrachl . . bij  den gamcentebouwmeester 

, . . 
 to  uur, door het ministuri e van water-

staat euz.: lo. hel spannen en ophangen van één draad 
aan tb- bestaande eu aau ceuige nieuw te plaatsen 
palen langs  loll . g van Amster-
dam tot , het leggen van ecu zevendraads 
kabel onder tic bestraling tc m cn bet ver-
lengen van drie geln -peitsjadradeu in de beslaande 
buizen aldaar; 2o. het spannen cu ophangen van één 
tlraad aau de bet taande palen laugs den Staatsspoor-
weg Groningen—Assen — . 

u . te 7 ureu, door het geineuntcbest. van 
Siualliugcrlaii d : lo. dc aan- cn verbouw der  school tc 

; 2o. dc aau- en verbouw der  school 
te . 

, 30 J.m. 

V l l i i - ; c , te  uren, tloor  bet iniuisterie van water-
staat enz.; bet wegruimen vau een in de Waal onder 

, aan den linkeroever, tusschen de kilometci-
raaien 07 cn fit*  der  herziene rivierkuart , gezonken 
vaartuig. Aauw. 25  20 Jan. 

'n-llna-e, tc 12 uren, ten kantore van  spoorweg* 
maatschappij : het maken  aarde-
werken van deu spoorweg - Woerden. e be-
doelde boeveelheden  de inkliukiugziju : gemeente 
Bodegraven,  de piketten 05  02, 37,000 

J ; gemeente e on Zoeterwoude, 
tusschen tic piketten 104 en 381, ongeveer  169,000 . 

, e 12 uren, door hel . . parochiaal 
kerkbestuur, in den : het maken van deu boven-
bouw van een kap l op tic begraafplaats aldaar. . 
bij  tien architect 11. . van  Aardweg, aldaar. 

, te 12 uren, ten gcmecntchuizc: het 
doen van verfwerken aan de won in;  deu directeur 
der  geinec]itei:asl;tbiiek. Bilj . inz.  Jan., vdor 
'savonds 8 uren. 

i ld i i h . te 12'/  ureu, door  burg. en weth.: 
het doen der  noodige werkzaamheden tot eeue nieuwe 
indeeling vnn bet schoolgebouw opliet dorp, met aan-
hooren. Aauw. te 10 uren. 

. i l l Jan, 

, te 11 uren, door  burg.  weth.: liet aan 
leggen van  ecu halfjaaronderhou  van ecu keiweg 
van Aartlenbur g naar , ter  lengte van 2800 

. lui . bij  het gemeentebestuur, eu bij  der  Ven 
te Sluis,  25 Jan., te 11 ureu, te beginnen bij 
de herberg t Grocncwoud, gcm. Aardenburg. 

i.emeu, te 12 uren. door de comm. van admin. 
over de gevangenissen, in het huis van mil. detentie: 
tic levering van hennep, vlas, paardclntar, alpengras, 
leder, napier, coufeeliemitldcleu, ijzer- cn bouwmate-
rialen, benoodigd voor  den arbeid der  gevangenen in 
genoemd huis over '78. 

, te 1 uur, ten kantore van de gemeente-
gaslabriek : tie levering van 5,000,000 e gas-
kolen. 

ileum n. te 2 uren, door  burg. cn weth.: het bou-
wen vau con raadhuis met veldwachterswoniug. Aauw. 
te 11 uren. 

, i febr. 
«olfwitrtsdljk , tloor het gemeentt bestuur: de leve-

riu g van 80,000 hardt: straatklinkers. 
g . 4 . 

, bij  deu gardiaan iu bet St.-Antony<rnst-
huis: het bouwen eener  nieuwe stelphuiziug op cen 
onbewoond terrein aan deu l'aaldij k ouder  Bnrgwerd, 
op dc zathe Audehthiiis. . bij  don architect B. .1. 
Sitcnga, te Wommels. Aanw. 31 Jan., van 9—11 uren. 

, . 

, tc 12 uren, door het, dijkshestuur  tier 
, in  Nederlanden: 

het aanleggen eener  steenglooiing van ba/alt  het 
verzwaren van den zeedijk daarnevens, over  eene lengte 
vnn 100 , ten zuiden van tit- , steeu 4̂  
wederstijds, Bilj - iuz. vóór 11 urou bij  den secretaris. 

! t i l i t , te 2 uren: het leveren en stellen van den 
tweeden bovenbouw op 14 bruggen  2 poorten in 
den spoorweg vnn l monde naar  Willcmsdorp ten 
behoeve vau den spoorweg van m naar  Breda. 

g ƒ 25,500. 
Win n-.l. iü . 0  . ln 

, te 12 uren, tloor het gemeentebestuur: het 
sticiitcu van eeu schoolgebouw te llarich . lt,! . bijdeu 
bouwkundige l'> 1'. .  5 Febr-, te 11 
uren. 

, door de commissie van beheer  tier  gc-
mfculf-gasfahrick : het maken vau een nieuwen gas-
houder. 

, s . 

! , le 7 unu, tloor het . . parochiaal kerk 
bestuur  St.-Cyriaciis, iu t Onvolmaakte Schip: het 
bouweu ceuer  hulpkerk aau het Acht erom, nldaar. 
Teekeningen liggen bij  den bouwmeester  A. C. Bleys, 
altlaar. Aanw. 28 Jan., tc 11 uren. 

, i a
, te 3 uren, door den ontvanger  tier 

reg. eu dom.: hel aftreken der  bestaande bouten brug 
over de rivier  Jekcr, buiten tie -
wenpoort te , tui het j» plnals metselen 
eener  brug op de beslaande steenen land hoofden, met 
bijlevering van  daarloe benoodigde malerialcu. e 
te ver  werkeu hoeveel heden bedragen o. n. ongeveer 

'  metselwerk van nieuwe brikken iu baslcrdlras, 
eu 1',, 3 hardsteen. Anuw. 13 Febr., tc 12 ureu. 

Waemidag. SO . 
V l l a g e . te 12 ureu, door bet ministerie van wa-

terstaat euz.: lo. hel makeu vau de grondwerken, dc 
kunstwerken, den bovenbouw, tie overgangs- eu eenige 
verdere werken voor  don spoorweg Zwullo —Alnieloo. 
Aauw. '.) en 111 Fobr.; 2o. liet uitnemen cn opbergen 
van de 2 noordelijke elidcureu iu de voormalige
riuesluis te Vlissingen Anuw 11 ca ll> Febr. 

O» late  te bepalen datum. 
: bet verven binnen- en buitenhuis (elk 

afzonderlijk ) van hel nieuw gedeelte van het St.-An-
touygastliiiis aldaar. 

; bat houwen ceuer  schuur  met voor-
huizing, vuor . Baron van Beoautraj  op cene 
zathe aldaar. Teekening en inl. bij  A. . , 
aldaar. 

; bet bouwen eener  huizing in de Schrans 
nabij , lal bij  deu architect l i . . Stoett F... 

: de verbouwing van het woonhuis vnu F. 
Faakcn .lubbingn. 

Alloop van 1 

, 4 Jan.: liet bouwen eener  hoc-
renhuizingc met s euz., naar de plans vau deu 
architect F. Brouwer, tc Corujum; ingekomen 11 
bilj. , als: 

A. J. v. d. j  ou 
Nieuwcnhuis, te Berlikum, f 19,900 

T. . Bijlsma, „  8t na-parochie, „  19,885 
. v. d. , „  Brantgum, „  19.019 

P. S. , „ , „  18,993 
1). . \\ etherraun cu 

Bakker, „  St.-Jacobi-par.. , 18,320 
. G. Brouwer. „  Stiens, „  17,990 

. . , ., Ternaard, „  17.8S4 
. . , „ m „  17,832 
. ti . , „  Teruaard, „  17,778 
. , , „  17,770 
 S. Nieuwland, , „  17,418 

, 5 Jan.: hot herbouwen van 
het logement c Vergulde Wagen; ingekomen 10 
bilj. , als: 
('. E  B. v. d. Belt. te Amersfoort, / 14,845 
J. W. Venhof, „  Voortbuizen, „  12,700 

. dc Boer, „  Barncvcld cn 
. v. d. Bleek, „  Voorthuizcn, „  12,296 

J. v. d. Braak, „  Apeldoorn, „  11,600 
.1. n  „  Nijkerk , ., 11,51'i 
.). , „  Apeldoorn. „  11,400 
Job, Woierif , „  idem „  11,312 
J. v. d. Poll, „  Putton, „  11
J. v. d. Berg, „  Ermeloo, „  10,600 
A.  d. , „  Barueveld, „  10.G00 

, 5 Jan.: het ouderhoud ged. '78 van-, 
alsmede het doen van eenige herstellingen en ver-
nieuwingen aan de tloor dc Vereeniging teu behoeve 
tier  Arbeidersklasse gebouwde woningen le Amster-
dum; ingek. tt  bilj. , als: 
E. F. Sohnke en 

J. . Behnnraun, te Amsterdam,  7200 
 Paaas, „  idem „  0425 

(i. A. J. , „  idem .. fiosn 
B. Vuurberg en Zn.,  „  idem „  53fi(ï 
A. E. W. , „  idem „  6207 
Jalink cn Gmle, „  idem „  4970 
F. , „  idem „  4S33 

. „  itlem „  4660 
A. Sluart, „  idem „  4084 

 7 Jan.- het bouwen van cen woonhuis 
en aanhoorigheden voor .1. Biest raten; ingekomen 
10 bilj. , als: 
A. Onmens, tc Zwaluwe, /'  10,900 
A. de Graaf, „  idem „  9,700 
O. van Schcmle], „  idem „  'J.320 
<-'  Vrolijk , „  Wagenberg, „  8,700 
\ au , ., Zevenbergen, „
A. den Ekster. „ , w 8,800 

. van , „  idem „  8,600 
J. Gordons, w Wagenberg, „  8,41*7 
('. Wijdemans, „ n , „  8,058 
G. Verlegh, „  Tcrlicijdcn , „  7,S60 
gegund. 

, 7 Jan.: het bouwen ceuer  nieuwe kapen 
torenspita op de . kerk; ingek. 17 büj. , als: 
.1. Pestman, tc Ton Post, / 3150 
li . Jan-en, „  Weslerwijtwerd, „  3085 
A- Post, „  Wirdum , „  2920 
ti . , „  Eenrum, „  2S99 
.1. 11. (Jroeneboom. „ , „  28fi7 

. Scbonuebeek. „  Ten Post, „  2S28 
P. , „  Groningen, „  27SO 
. Wildeboer, „  (Jarrclswcer, ., 2740 
. , „  Zeerijp, „  2080 
. Wieringa, „  Ten Post, „  2000 

11. , „  "Wittewiorum , „  2573 
. , „  Stedum, „  2500 

P. Post, „  Ten Post, „  2490 
J. Storm, „  Garmerwüldc, „  2375 
J. Fokkcns, „ , „  2249 
F. Vellman, „  Zeerijp, „  2106 

. Nieland, „  Wirdum , „  2049 
geguud. 

'tjk , 8 Jan.: het inpolderen van ecu gedeelte 
der  gemeciite-iandcrijcn, enz.; ingekomen 0 bilj. , als: 
C. vnu , tc Beverwijk, / 2924. 
F. . . „  idem „  2850. 
C. J. v. d. , „  idem „  2380. 
B. , „  idem „

. van , „  idem „  2199. 
A. Posluma, „  idem „  2149. 
B. Janse, „  idem „  2100. 
. Vijverber g Ca., „  idem „ . 

P. , „  idem „  1999.99 
niet gegund. 

, 1  het verdiepen der  ring-
vaart in den Bovcukerkorpuldcr , over  cene lengte vnn 
p. m. 7500 ; minste insehr. wareu: 

lo. 2e eu 3c pere.: ü. , te Ouder-Auisiel, 
/"507, /1798, / S ; 

4c, 5e perc.: . Staal, te Nicuwer-Amstcl, f 1010 
en f2650: 

Oo porc: B. G. , te Amsterdam, ƒ3004.40; 
massa ingekomen 3 bilj. , als: 

B. G. Buut, tc Amsterdam, ƒ 18,950. 
. , „  Oiidcr-Amstel, „  1S.311.50 

P. Schuurman, „  Nicuwcr-Amstel, „  17,777.77 
, s Juu,; hot '..-ik ii van een klinkerweg, 

van Oisterwijk over  llaarcu uaar dc gemconte Esch; 
minste iuschr. was , van Gaal, te Geldtop, voor 
/ 80,760. 

, ) Jan.: het bouwon van een nieuwe 
schuur en nieuw karhuis met varkenshok, en het doen 
van herstellingen  een woonhuis, op tie bouwhoeve 
iu tien a polder, gemeente ; minste in-
schrijver  E , te Steenbergen, 
voor  ƒ9180. 

,  Jan.: het afbreken der  oude- cn 
het bouwen eener  nieuwe school te n enz.; 
ingekomen fi  biljetten nis: 
W. 1). vau , tc , / |o,ssn 
B. Schuurmaus, „ . „  10,092 
B. A. van Es, „  Utrecht, „  10,360 

. . , „  idem „  10,273 
j . ff.  „  lO
W. en . Nahnijscii, „  Utrecht, „  9,692 

Jiinrsveld, 9 Jan.: het bouwen ceuer  schuur -t 
eenige werken  het woonhuis op de Waraardshocvt-
van . J. C. van ; ingekomen fi  blij. , als: 
A. J. vnu , tc , f 5180 

 B. Woudenberg, „  Schoonhoven, .. 4980 
0, tic Bruin , „  Jaarsveld, „
11. T. , „ , „  4S30 

 de Jougb, .. Ameide, „  4825 
W. v. d. . „  Oudcwaler, „  \ ï \ \ 

snerk, 0 j n t l - . | , r t gedeeltelijk vernieuwen  3 
bouten draaibruggen, iu .1 perc; minste insehr. waren: 

le perc. J. de Graaf, te Sneek, voor  ƒ 1 0 7 0; 
2e „  dezelfde, voor  ƒ 2 2 8 9; 
3c „  J. P.Sjaanleuin, te Oppenhuizeii, voor ƒ SOU. 
i i . i—i -U . 0 Jau.: het houwen van  post- en tele-

graafkantoor; gegund  B, . Trooster, te Zwolle 
voor  ƒ9991). 

, lo Jan.: bet uitvoeren vun vernieuwingen 
 repnratiën  benevens het onderhouden vnu de 

 hi  egc hou wen , woningen, sluizen, bruggen, dui-
kers, scheringen en verdere getimmerten van den Ztiid -
plaspoldcr, iuganndc met den dag vau dc goedkeuring 
der  aanbesteding tot 31 . '80. 

perc. 1 perc. 2 perc. 3 perc.lenS 
in massa 

G. , te 
 ƒ 3900 ƒ 4474 

. , tc 
Nieuwerkerk a.TJ., 350" 

J. v. n en Zn., 
te Wnddinksvecn. 327Ü 3780 ƒ 6943 
. J. , 
tc Gouda, 3159 3919 6999 

P. Verbriiggcn.tc 
Wnddinksvecn, 6543 

A. , te 
idem, 5900 

A. d:ut Ouden, te 
, 4192 

J. , te 
Waddinksvcen, ƒ 1050 

J. J. B. Tamsc, 
tc , 1440 

 10 Jan.: bet leveren on verwerken
 sehcepslons gewonen en 2200 schcopstous afval 

van n steen aan het waterschap Schouwen ; 
gegund anti . F. Willems, tcSclzaetc, voor  /"13,14s. 

, 11 Jan.: de levering van 100,000 . ijze-
ren ballast: ingek. 13 bi l ja ls : 
A . J. Joekés, tc Amsterdam, f 8700 
Ch. , „ , „  0000 
.1. v. d. Poll t en Co., „  Oosterhoot, „  5930 
E  S. Stokvis en Zn., „ , . 5S10 

h , Breda, „  5740 
Engelmannen Van Stiriiui,. , . „  5089 

. J, Entboven on Co., „ , „  55S0 
l>. A. Schretlen cn Co., „ , „  5510 
Wod. J. C. e cn Co., „  Goes, „  5499 
Nederl. Stoomboot mauls., „  Botterdam, „  5250 
G. . Broekman , „  Amsterdam, „  5235 

j  Prins van 
Oranje, „ , „  5024 

Penn :n Bauduin, „ , „  4'.)80 

,  Jnu.: hot onderhoud cn schoon-
houden van tic binnen dc gemeente gelegen wandel-
plaatsen en weren, alsmede van dc buitensingels en 
tic begraafplaats, ged. '78, '79 cn 'SO; ingekomen 4 
bilj. , als: 

. dc , te . ƒ 1375 
J. Bdjeu, „  idem „  1050 
P. Tavonier, „  idem „  959 
F. , „  idem „  800 
alles per  jaar. 

.  Jan.: dc levering aan de astillerie-starel-
en coiislruet e-magazijnen van: 30 . ines-iug-
plnat, dik .0023 , en . idem, dik

 , len behoeve van dc pvrotcelinischc werkplaats iu 
; minste in  was G. J. , 

te , n r 92.49 per  100 . 

, 15 Jan.: hot ged. '7S ondeibouden der 
zecwalerkecring tusschen dc llunsingoosluis to Zout-
kamp o?i dc Nittcrshock iu Friesland; ingekomen 9 
2bili., als: 

. s , te Sliedrecht, ƒ 11,880 
J. v. d. Veen, „  Zoutknmp. „  11,200 
P- Timmer, „  Ulrum, „  10,990 
. . . ,, Groningen, „ 0 

T. , „  Bedum, „  10,799 
. v. Wijnganrdcn Wz., „ , 10,737 

J. Vcltlkump , „  Bedum, „  10,480 
. A. Smith, „  Ulrum , „  10,390 

S. . Woldringb , „  Zoulkamp, „  10,315 
l'irrrht ,  Jan.: lo. het uitbreiden der  sporen en 

het mnken van  bestraling op elk der  stations-
emplacementen Oosterwijk en , ten be-
hoeve vnn den spoorweg ; ingek. 

 bilj , nis: 
J. Schonk, te Oisterwijk , f 14,374 

. J. v. d. Steenhovcn, „ , „  13,800 
C. . , „ , „  12.9S9 

. „  Sitiard, „  12,898 
.1. vnn Eijk , „  Tilburg , „  12,843 

. Bolermatis, „  Gjlzen, „  12,635 
A. , „  Wouw, „  12,475 
A. F. van Sclers, „  Vught, „  11,960 

2o. de levering van 00 stalen tongbewegingen; 
ingek 7 bilj. , als: 
Btiohiimcr  Vcroin für  Berg-

bau und Gussstalilfabrik., te Bochum, f 15,227 
Fr . . „  Essen, „  15,200 

. n en Co., „  Braincle-
Comtc, „  15.100 

n en Co., „  Amsterdam, „  13,926 
. .1. Enthovcn cn ('o., „ , „  13,360 

k , „ , „  12,950 
Union Aelieii-Gesellschaftj 

lur  Bergbnu-, Eisen- und 
SOihl-luduslric , „  idem „  12,290 
3o. idem van stalen puutstukkeu; ingekomen S 

bilj , nis: 
E. n cn Co., tc -

Comtc, ƒ SSOO 
Boohnmer Vcroin für  Berg-

bau und Gussslnhllabrik., „  Bochum, „  8798 
Fr . . „  Essen, „  7700 

. , „ , „  7190 
. J. . ii -n en Co., „ , „  7329 

n cn Co., „  Amsterdam, „  7200 
. A. Schretlen en Co., „ , „  7031 

Union Aeiicn-Gcscllscbaft 
für  Bergbau u. s. w., „ , „  6706 

, 10 Jan.: dc levering, ten behoeve der 
Staatsspoorwegen, vnu t tal en spoorstaven mei ii teren 
eindverbindingen eu van haakbmiten, iu 3 perceelen; 
minste inschrijvers wuren: 

perc. 1 en 2, (spoorstaven): F. , te Essen, 
elk voor  ƒ166,560; 

perc. 3, (haakboutcu): A. y cn Co., te -
beek St.-Jean, voor  ƒ11,249.50. 

 17 Jan,: de bouw vau een liaveninuur 
langs de oostzijde der  haven nhlaar, met bestratingen 
scherm werken, en vau cene eikenhouten beschoeiing 
laugs dc westzijde vnn tlie haveu, het opruimen vnn 
eenige oude werken, het verruimen der  kolken haven 
euz.: ingekomen 17 bilj. , als: 

. v. d. Endt, ƒ 2S6.500 
Wessels, . n 232,200 

. cu A. de Neef, „  230,500 
J. , „  229,900 

 Veenenboa, „  229,887 
C. v. d. Plus, B 210,900 
h. A . vnu Wijnganrdcn, „  212,900 
P. A. van , „  202,900 

. J. v. d. S  „  199,489 
Verheul, „  19-1,000 

Firma ' cn Schouten, „  183
. van llnultcn , „  182,585 

11. Wieiihovcn, ( , 180,000 
J. . Tom, „  177,7SO 
Jnu Smit  „  175 999 
C. ,  174,987 
J. P, Cornclissen, „  174,755 

. 17 Jan,-, lo. het vergrooten vnu het 
schoolgebouw in dc Prinsenstraat: minste inschr. was 

. 11. , te Groningen, voor ƒ 6990. 

http://liaMJe-Nas-.au
http://hiiniT.il


 —  19 Januari

2o. de levering van 4% . lengte trotlmrbandeu. 
twaar 0.15 bii 0.25 , van Escnussijnscheii hardsteen; 
minste inschr. was F. , te Groningen, voor 
f 16ö:j.(i4. 

, S dan: de uitvoering van werken tot 
Umnaliaaering van dr  Waal te . lusschen de 
kUonieterraaieu 78 on SO der  herziene nvierkaart : 
minste inschrijver  was . van Wijngaarden Wa.,
Sliedrecht, voor  /87'.»0. 

Vervol*  der  Berichten en . 

. 

— n Hel Nieuws ran den  van 10 dezer  heefl 
de heer . B. C. , heeldhouwer te -
den, zijne grieven kenbaar  gemaakt leg e hande-
lingen van bet Spinoza-Conuté* met betrekking mt 
den onlangs gehouden wedstrijd. n een ingezonden 
stuk, in Hel Vaderland vun 17 de/er  geplaatst. 
worden deze grieven door den heer . .1. Bete te 
'e-Gravenhage besproken en naar  onze meening 
grootendeels weerlegd. Wij  vermccticn de aandacht 
van belanghebbenden op deze polemiek t teteii 

— e Gemeenteraad heefl g jl . mei » 
tegen 15 stemmen verworpen het voorstel der -
commissie voor de rioleering, tol bel doeu makeu 
voor  ƒ 3 0 00 van een schetsontwerp 

, op gn  id 
 aanmeening, dal hel voorstel vreemd 

daat der  Commissie tol ondersoek van het spoelstel-
sel, anderzijds omdat zoodanig sehets-onlwerp over-
bodig wenl geacht bij  de genoegzame bekend beid 
van het stelsel zeil'  en van zijne toepassing, lu bet 
debat werd echter  uitdrukkelij k geconstateerd. dut. 
bestrijding van bet voorstel niet moest bescl wil 
wonlen als eene veroordeeling vim het l 
voor  deze g nte. 

Amsterdam. i let i Best der 
gemeente zijn dc heeren , n J. van , 

. .1. P. Six, . .1. A. Sill . . , 
Prof. A. Pierson, C. Becker en Joh. C. Zimmerman 
uitgenoodigd, zich tol eene commissie te vormen, om 
der gemeente, in vereeniging met de commissie van 
toezicht van het n der , bestaande 
uit de heeren Jhr. . C. J. A. den Tex, .1. de Vos 
Jz., C. P. van Eeghen, C. Sprengeren J. W. , 
te dienen van advies in zake het beboer  dei ge-
meentelijke kunstwerken, schilderijen en/. 

(iet mde heeren zullen maat regelen treffen over 
de permanente tentoonstelling der  stedelijke schilde-
rijen  en zich ook belasten met hel toezicht op het 
museum Van der . iiiplaut s van den conser-
vator, den lieer  J. C. van Pappelendam, die mei |o. 

 ontslag bekomt. 

— t groote stuk van den schilder  Jan van 
Boers, voorstellende: «de uitvaart van i de 
Goede te Brugge", dal op de jongste stedelijke ten-
toonstelling van levende meesters bekroond weid en 
zeer dc aandacht trok , is aangekocht en reeds ter 
bezichtiging gesteld iu bet museum voor e 

t te Amsterdam. 

Amsterdam. Binnenkort zullen de voorstellen 
voor den stadsreuiigiiigsiliensi. ontworpen d * den 
directeur der  stadsreiniging met behulp van de hee-
ren Van Niftri k eu Stcenkaiiip, aan de leden van 
den d wonlen toegezonden. 

Nijmegen, lu de op Zaterdag 12 dezer  geb len 
Gemeenteraailsziuiug is met 0 legen  stemmen de 
heer ,1. S. Grand-Jean Perrenod Comtesse, bouwkun-
dige aldaar, tot opzichter  der  gemeentewerken be-
noemd. e benoemde st  niet op de voordracht. 
door  Burgemeester  en Wctl s opgemaakt. 

* s-Bosch. n deelt ons mede dat bij  de -
schappy tot exploitatie van Staatsspoorwegen ile beer 

, sectie-ingenieur  over  de lij n -
trich t . sedert 15 de/er  belast is met de lij n -
terdam— Bokstel. Op verzoek is tegen 1 , 
in diens plaats benoemd de beet Van dcc . al 
hier, thans belast met de sectiën Utrecht—Bokstel 
en Bokstel- Eindhoven, terwijl  de heer  Sassen . civiel-
ingenieur, werkzaam bij  de genie te Utrecht, tegen 
dien datum de betrekking van ingenieur  over  laatst-
genoemde sectiën zal aanvaarden. 

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

JF  o d a c t i e 
van genoemd Weekblad. 

worden advertentiën voor bui eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

. 
e X hoeft in 

zijn Vergadering, gehouden den d - dexer, besloten, 

op voordracht «in '  ™ A. W. VA N  on 
W . C. VA N GOOl i , urrhitoetei i te , als 
beoordeelaar*  daartoe aanjrezucllt, toe le kennen: den 
eerstel] prij s van twee honderd Gu lden aan 
hel ontwerp lei de spreuk ».V|7 llisinvandum," 

en e premie n vijfti g Gu lden  het ontwerp 

 Curia." 

be Secretaris, Oe Burgemeester, 

V . VA N , /. S. C. . . 

 en S van -
BAN . daartoe door den Gemeenteraad gemigtigd. 
roepen bij  deze den inzender op van het ontwerp 

. om met hem over zij  twerp in 
nadele onderhandeling te treden. 

X , 17 .hlllilaii j . 

Ue Burgel .slee van Vrijenban . 

<;. . . 

. 
Een  zoude zich gaarne geplaatst 

zien als  ol . in 
welke betrekking hij  het vorige jaar is werkzaam 
geweest, kunnende de beste getuigschriften over-
leggen. 

Adres franco bij  den r lb , Nieuwe 
Boteringestraat te Groningen. 

E T  A A N : 

wiens werkzaamheden legen 1° Februari zijn afge-
loopen en die tie liesle getuigschriften kan overlegden. 
Adres mot franco brieven onder  letter  bij  Wed. 
S. , j  Zuidblaak N°. 82, 
Hotterdam. 

Aanbesteding. 
Op  den 28"™' Januari) 1878, des 

middags ten twaalf uur , zal iu het s der 
Gemeente , bij enkele insrhrjjving, 
worden aanbesteed: 

e g van een  bü de 
luchtpomp- locomobiel ten dienste 
der pneumatische r io ler in g te -
drecht. 

liet bestek en de teekening liggen ter  inzage aau 
bet Bureau der  Gemeentewei*! r  de noodige 
inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco /al geschieden op Zaturdag 
den 19en Januarij te voren, des namiddags ten 
half drie uur , terwij l de inschrüvingsbilletten moe-
ien zijn ingeleverd r  Secretarie der  Gemeente, op 
den dagderaanliestediiig, voir des middags 12 uur. 

N .li T
S G VAN' S S ZEE-
T zuil™ op g 29 Januar i j  1878. 

des voormiddag ten 11 uur, in bel lokaal genaamd 
Het Vosje op het n te Amslerdani, bij  enkele 
inschrijvim ï aanbesteden: 

t Bouwen van eene
V O O E , op de -
gracht hoek Schippersgracht te A m -
sterdam, groot ongeveer 1000 vier-
kante meters, bi j  eene gemiddelde 
hoogte van ongeveer 18 meters. 

n zijn te bekomen van den lSden tol den 
20en Janimrij e.k. gedurende alle werkdagen , van 
's morgens 10 tot t l uur, in bet lijdelij k Gebouw 
der l voor de Zeevaart op den Singel bij 
de Wannoeagracht No. 250. 

c gedrukte bestekken mei de daarbij  behoorende 
teekeningen zijn te verkrijgen , voor  zes galden par 
exemplaar, bg de Boekdrukkers . &  F. C. WES-

, Achterburgwal 205, en n 4, 

Ontmanteling van . 

E . 

e 

 de 
Bureaux der Administratie ran 
's  belastingen en het Vrij-

-

E  A N E ES -

,

terdam 
e n en Teekeningen zijn al-

daar te verkrijgen tegen betaling van fi. 
E . 

A T 
levert op keur. 

 ƒ6.— 25  ƒ 5.70, 
 50  ./' 5.40, 

by grootere partijen over den pros nader 

overeen te komen, 

U  ld N VA N 
N 

8 
 zich 

N ieuwland N». 1. Bloemgracht 77. 

(Vasteland) G . &  J. , Pabr ikanten. 
» 

Amsterdam Pari j s A r n h e m Ph i lade lph ia 
1866 1867 1868 1876 

Amsterdam 1877. 

lil ; ONTVANGE S A E N -
N :  zal op Vrijdag den 

»  1878, des iiuuiiddiun i om :t ure, 
n gijnen kantore in bel openbaar 

: 
t afbreken der  bestaande houten 

bru g over de r iv ie r  de Jeker  buiten 
de O.  V . poort te , en 
het i n plaats metselen eener  bru g 
op de bestaande steenen landhoof-
den, met bij leverin g van de daartoe 
benoodigde materialen." 

.  te verwerken hoeveelheden -
tlec anderen ongeveer: 

55 T metselwerk van nieuwe brik -
ken i n basterd tra s en 

1 1 hardsteen. 

e g geschiedt bij  enkele inschrijving . 
k en teekening liggen van af '20 Januari 

1878 r  inzage aan de kant oren tier e en 
n te Venlo, Hoer mout!. Sittard en

tricht, eu zijn aau laatstgenoemd kantoor  tegen he-
taliug van /'  ( N T exemplaar le bekomen. 

e aanwijzing iu leen /al gegeven worden np 
Woensdag den 13den Februari 1878, des middags 
om twaalf ure, 

lie t tul ranger vimrnoeinil, 

. C. .1. VAN . 

Wonlt len spoedigste prijsopgaaf gevraagd van 
T  E N ongeschonden hardsteenen 

N 
niet vermelding van lengte en zwaarte. 

Franco brieven wonlen ingewacht bij  den Notaris 
te Zwartsluis, 

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franco. 

 VAN U T 

Witlenburger dijkje, 31*,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. oralis en franco. 

/ \ S N te B reda, 
 tb  uitbreidbar der  zaken en de toepassing van 

\ l sloom lol spoedige aflevering in staat gesteld, 
; bevelen zicb bierbij  aau voor bel maken Van 

Prijscourant en wonlen op tranen aanvrage gratis 
verstrekt, terwij l bet modelboek nu ontvangst van 
40 cents iu postzegel*  kan worden toegezonden. 

, 
. 

E E , 
G Nd. . 

lie Amari l Schijven en s vun linvvnstnniiil e j  over-
i rellen ulle andere dergelijke toestellen in qualiteit. 

t liet gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt, dat tol heden uil de hand werd afgevijld. 

Voor hel scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

.  &  ZOON, 

E N 

V A  3313 , 
geeft berigl dal door  baar lol eenige A G E N T E N voorden 

^jSse*  verkoop van T i n brooden zijn aangesteld: 

S  Amsterdam, 
door wie ook lol bel leggen van Vloeren iulicblingen worden verstrekt en orders voor  gebecl Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabr iek , g N». 3, le Amsterdam. 

E . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 5">, l to t terdt t ,n . 

T E . 
N en N van 

verschillende afmetingen. 
 in N .„  B O U W -

. 

S van 6 tot 16 P.E. 
Stoomheimachines. Stoommortelmolens 

en meerdere Aannemersgereedschappen. 
2 Zaagramen niet b.-t noodige drijfwerk . 
2 Cirkelzaagbanken mei V i j l - en Ploeg-

toestel. 
1 . 
Eene party E iken- cn Vu renhou t , gezaagd 

eu .ingezaagd. 
Adres . W. . i , 

Witienburg . Amsterdam. 

Voor afbeeldingen van dc Te lephoon, de Ba-
romoteur . de mil i tair e Telegraaf, enz. ver. 
wijzen  naar de 

vol boeiende verbalen, en voor ƒ 5 per  jaar  ver-
krijgbaa r bij  T. N , lc Amsterdam. 

VA N N & W E S, 
, 

. 

Vertikal e Stoommachines niet of 
zonder  Stoomketel uit de fabriek van 

Y &  C». te
Van het nieuwste model zijn ateetls van 

2 tot 12 paardenkracht gereed. 
e prijzen zijn wederom belangrijk 

verminderd. 

.  te . 
 en N vau n 

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
Baro- en Thermometers. Ve ld-, - en 
Theaterk i jkers , Brie f balansen, en/, enz. 

II i : J O I 6 H & . 
s t© Oudewater, 

leveren en vervaanligen in den kortst mogelijken tij d alle soorten vau Stoombaggerniolens in hout- -* 

ij/erct>listruclie . 
werkdag . 

soorten 
volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diept opbrengst  150 lol 21100 > |ie 

verder  Stoomwerk tu igen, . , . . 
Steen- en T . g . l v o r m m a o h l n e .. n - en B r u g c o n . t r u o t l ë n enz. 

Uedruk. bg ü . W. VA  U U .  e. f le Arnbem. - Al.e stukken ™ „d.er tenüè i , te adresse-ren aan de., r  F. W. VA N T JOsn. t . Arnhem. - Uitgave van U. A. . 

e . JVU. 4. g 26 i 1878 

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

: 

V,r,(,l]ijii t ZntcrdBip . Prg. per  11 iiiuionl.i l /' l.f.5. n abonneert ï ich voo 

n jurgsini . Afzonderlijk e nononers bij  voomitbcstellinz  cent.. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
V»n l i f i regels f\.—, vertier  voor  ellcen regtd plaaturuiiiiü : 20 ceatï en 10centi 

nommer m lietblail , Atlvertcutie n vuor  tiet buitcnlaml 2ficeutiperre>tel. 

T ] . 

n menige Opmerker van bel afgeloopen jaar is 
de bouw van bel llijksuuiseuti i bopruken eu gegispt, 
niet uil zuebt nni aanmerking op  bandelingen des 

s ie maken, maar uil pliehtbtïsel'. 
 EOO ooit eene opdracht en een wedstrijd ius-

scbeii drie pei-siuien verwondering wekten bij  neer 
velen, dan was bet deze museumgeschiedenis. Wie 
de gevolgde gedragslijn vergoten mocht zijn , berle/e 
He Opmerker van 1877,  neme zijn iulicblingen 
aau afdeeling V  van bet e van liinnenlnnd-
sebe Zaken , waar de altij d beusclie beer  refereiula-
ris tien vrager  stellig /al vertellen wal bieitjjide r  in 
' i kort vermeld word!. 

Up publieke of n iu Nederland seliijii t 
een vloek te rusten. t -rste van eenig kiinsthelung 
staat op bel.  iu tic . 

Ofschoon bet w van deu n d in ziju 
karakter en onderdeelen vele verdienste beeft, alleen 
omdat, bet breekt met eeu onbekookt verleden, is tie 
hoogst kundige ||ijksb.>iivvmivster  wijlen tie heer 

e minder  gelukkig geweest met zijn n , 
waarvan o. a. liet bek een meesterlijk werk iu con-
ceptie is. Waren de bogen driemaal r  cn bree-
der,  stonden zij  iu tie lij n vau bet ministerie 
van , video /ouden er  geen aanleiding in heb-
ben gevonden, den oiitwer|>er (tot over  zijn graf) er-
mee te vervolgen. 

 tweede gegeven vinden wij  iu tie si iel it ing 
van een . Wie hierover wat goeds wil 
lezen, hij  doorbladere  Opmerker  koope van 
Het Nieuws van den  bet »Zondagsblad"  dato 
11» November 1876. 

Toen tie commissie ad hoe te Amsterdam — 
was ingeslajien, en  intussiiieu een moedig man was 
opgestaan in Ue Gids, om onzen uatioiialen kunstver-
zumelplaaiseii cn haar  heheenlers eeiisduehtigdeonren 
te wiissehen, wenlen tmk anderen vvakkergesebud 
en de  duur bet k tiveigeiioitien met 
een nooit genoeg le prijzen ijver  en nmed. e zaak 
in de beide s aanhangig gemaakt , vond 
steun, bijval  werd als eeue nationale beschouwd ; 
vooral toen de vreemde kunsieu van zekeren welbe-
kenden museum-secretaris bekend en mislukt waren. 

e dal nationaal kunsllielang uu le rijmen was 
met eene speciale uitnoodigiltg aan drie s 
tot bet inleveren van een bouwplan, tegen belaling 
aau elk van drie duizend gulden, en volgens een 
programma waarin de bouwsom op een millioen 
gulden wenl vastgesteld, is uns te geleerd. Onbegrij-
pelijk l bet allen toegeschenen, l een Vogel in 
wedstrijd werd gesteld met  Cuypers, eu deze 
op zijn beurt als Hijksadeiseur, en boezemvriend 
van dun beer  i-elerendaris Victor tie -Stuei-s, in-wed-
strij d tnii l met een Elierson. n wedslrijd  lei i 
was bet eigenlijk niet, en daarom is eu kau van 

 bekroning geen sprake zijn. l vnn
keuze, want ieder der  drie bevoorrechten wisl dal bij 
betaald sou worden. Genoeg, de beer  Cuypers was 
de man; zijn plan  stijl i raden d  eene koninklijk e 
aanstelling np. Zij n heide confraters ontvingen bun 
geltl en moesten tevreden zijn niet de uitspraak der 
'20 juryleden, waarbij  een man uit 't vak, tevens 

r  en bondgenoot vau deu beer  Cuypers. 
V^' k gewicht, er  voor  bouwkundigen aan te hech-

ten wanneer n bun werk goed-
ot'afkeuren, mogen zij  inededeelen die hiervan
dervinding hebben kunnen opdoen, eu  dikwerf 

 door  sluwheid een gunstig oordeel  eene veroor-
deeling is te krijgen, is in deu laatsten tij d tt; dik-
werf gebleken, dan dal bet bier  vermelding behoeft. 

j het museum in 18ü.'t, bij  het nationaal mo-
nument voor 1803, bij  de rijks-universitei t te n 
(in bewerking), bij  bel rijks-museum in 1877,
nog bij  vele andere kmutpfana zijn feiten tc ver-
melden, ilie bet daglicht schuwen, en dit utet kun-
nen verdragen, omdat veten der  landslieden met bij -

i bijzonder  ingenuineu schenen. 
En vooral vvns de toeleg voor bet museum bijzon-

der en eenig iu zijn soort. 
Wie verwonderde de doodelj)ke stilte niet, waar-

mee deze , die door  alle burgers wordt be-
taald , van den beginne aau werd liehandeld ? Aan 
niets wenl openbare bekendheid gegeven. e drie 
uitverkorenen kenden hunne beoordeelaars niet, be-
halve de heer  Cuypers, wiens adviezen stipt blijken 
gevolgd tt! zijn. Aan een dringend verzoek, even 
billij k als gerechtvaardigd, door de j  \Oi 
bevordering r Bouwkunst, word geen gevolg ge-
geven, evenmin als aau dut door de j 
Art i et. Amicitiae tol den r k ge-
licht . n np die geheim-voorbereide, eigendimkelijkeen 
al' te keuren manier  werd Cuypers de uitvoering van 
".l "  ingezonden ontwerp in banden gespeeld. Wij 
willen niet onderzoeken in hoeverre het belang vun 

d tri i t hierbij  is behartigd , doch moeten 

het boekstaven, dal bet plan donr  de (onbevoegde) jm-y 
den voorrang geschonken, van liongerhaiiil niet is 
goedgekeurd , want zijn ontwerper tie beer  Cuypers 
was dadelijk bereid, gevels te ontwerpen iu etui min-
der iniddeleeuvvscb karakter , helgeeil was afgekeurd. 
Zoo het beetle bail die stijl plaatsgemaakt voor 
een oud-Hollandeche renaissance, eu sooah het 
nu van mond tot mond gaat, is tlie renaissance 
onherkenbaar  omgewerkt, OU weer  middeletuiwstli 
geworden. 

Zij n wij  wel ingelicht - en niets verhindert ons 
tli t aan te nemen, —dun beeft de heer  Cuypers zijn 
ontwerp dermate gewijzigd, dut liet in niets meer 
op het eerste, waarover  zicb de jur y uitsprak, ge-
lijkt . En nu is onze vraag, of dergelijke bundeling 
oogluikend wordt toegestaan en of hel niet in 's
liclnng hnognooilig zijn zou, een commissie van ad-
vies cn controle te benoemen, die voor  elke verande-
rin g en afwijkin g van liet aangenomen plan bud (e 
waken. Want er  zijn voorvallen te noemen, waarbij 
zich de heer  Cuypers bitter  weinig stoort aan zijn 
eerste ontwerpen, al ziju die ook gewaarmerkt door 
officieele personen en voorzien van zegels en leges. 

Aan hen, tlie geen vreemdelingen zijn in hetgeen 
met zijn monument A/O voorviel, behoeft geene her-
innering te dien opzichte worden verst nik t , ondanks 
tie vrome bewering vun professor  Thijm , iu het 
Weekblad van  (4 80.ÏJ, dut zijn' s zwa-
gers bouwscheppingen zijn: É ,

É U " 

n dal tlie e voor  controle bij  liet 
m geen luxe ziju zou, maar bel veeleer 

als etui t moet beschouwd worden, deze 
zon spoedig mogelijk iu ' l wei k te stellen - daar-
voor  pleiten verschillende omstandigheden, waarvan 
wij  er  voorloopig een paar  zullen aanstippen. 

e eerste is, dut het museum en zijn stichting, 
zooals bet. thans door  zijn ontwerper  wonll aange-
legd eu voorliereid , ver, zeer  vera*  over hel vastge-
stelde millioen zal komen te kosten, en de tweede, dat 
alle bouwmaterialen uil den vreemde schijnen te moe-
ten komen. Ue blauwe hardsteen uil België, de 
roode metselsteen uit : ilaureuboven zijn 
ile teekenuais met de modeleiirs uit den vreemde 
ontboden en nis rijksambtenaren aangesteld. 

t zou hoogst wenschelijk zijn, dut tie .Neder-
landsche belangstellenden en belastingschuldigen van 
maand lot maand , door bet k of zijn museum-
commissie van controle, op tie boogie wenlen gehouden 
omtrent den voortgang van den bouw , over  tie bestede 
en nog noodige gelden, over den bouwstijl en zijn 
delails, opdal bel publiek en de kunstenaren op raste 
gegevens oonlcelen , cn de richtin g des heeren Cuypers 
iu liet museum aan de critiek kunnen ondeiwerpen. 

Want ile critiek is liooguoodig en nuttig, / i j 
houdt tien kunstenaar in hel gareel eu belet hem te 
overdrijven, of een leer te verkondigen, diehoe voor-
tredelij k nok voor de zijnen, toch uan de groote 
Nederlandsche menigte niel als bij  verrassing mag 
wonlen opgedrongen. r  loopen geruchten, die deze 
stellingen rechtvaardigen. Er is in tie werkloodsen 
van het museum - werkplaats gevestigd voor 
af te vormen heelilliniiwfragmcnicn naar  hier  en daar 
aanwezige details. r  was np bel tooneel van hel 
Paleis voor  Volksvlijt , tijdens tie tentoonstelling van 
kunst  nijverheid in 1877,  proef van de 
richtin g gegeven, die voortaan door het k op 
teekensibolcii zal worden aangewezen. e richtin g 

durven wij  overal eene hoogst verderfelijk e eu een-
zijdige noemen, en het was met medelijden en leed, 
tint velen iu den lande zicb bekluugtleti over  de mid-
deleeuwsche pleisters, op dal tooneel met pracht en 
bluf te zien geweest. 

n herkenden zij  Cuypers en niels dun ziju 
invloed. n zagen zij  de aantijgingen in de hoogste 

g vau '7ti en '77 uitgesproken, ten 
volle bewezen, en ofschoon tic ijver  van de geestver-
wanten e Stuei  en Cuy  zelfs geprezen moet 
wonlen, omdat zij  meer  leven in vele doode geiuoe-
dereh brengen, wij  moeten legen hunne overdrijvin g 
cn meer dan kerkelijk e richtin g wam-schuwen en 
protest aan teek enen. 

Wanl het is een feit, dut tie leer-Cuypeix, sedert 
ziju optreden als , tloor  tie -
daris e Stuers trouw wonll gedeeld en ten uitvoer 
gelegd. n hoeverre de vele duizenden . tlie daarbij 
door bet k reeds ziju betaald eu nog dagelijks noodig 
zijn , goed en spaarzaam worden besteed, willen wij 
uu in bel midden luien en het onderzoek liefst opge-
diligen zien aau de weinige leden der  lieide , 
die zich de kunstzaken in meer of mindere male 
willen gaan aantrekken. Wut hiervan ter algemeene 
kennis kwam is zoo ongunstig en partijdig , dat. wij 

moeten breken niet net verleden en menige -
daad uf keu rei et den wensch dat tie r 

e nog bijtijd s zal weten paal 60 perk te 

stellen aun een drijven, dal bijna algemeene afkeu-
rin g bij  alle M wineesters heeft gevonden. 

e lezer  meene niet, dat de verdienste van een 
schrijver als e Stuei-s en eeti architect als Cuypers 
wonlen aangerand of kleiiigeaehl. , wij 
zijn de eersten die te erkennen en te wuaitleeren: 
maar  coalitie, en het voeren uuar een enkel begin-
sel in de kunst van houwen, beitelen en decoreeren, 
keuren wij  af, en zullen eenzijdigheid bestrijden . 
zoodni die van bet k uitgaat of tloor  één hoofd-
ambtenaar  wordt beschermd en hij  eeu kracht weet 
ie ontwikkelen, die zegevierend vour  zijne kunstin-
zichten optredend, niet bet minste bewijs levert, dat 
 leze de ware, de algemeene of tlie der  groote meer-
derheid van de Staatsburgers zijn. 

t is altoos nog lij d terug te treden op den weg, 
dieu men uil misplaatsten ijver  heeft meenen te moeten 
inslaan. Beter  half gekeerd dan geheel gedwaald. 

n om die reden dringen wij  bij  het Oppergezag 
in Nederland zeer ernstig aau, dat ook andere 
deskundigen dan Cuy|»ers en Gosschalk over  bouw-
ontwer|ieii worden geraadpleegd, wanneer het k 
adviezen behoeft, of tie eerste r  besluiten moet 
nemen, waarbij  het algemeen kunsthelang op tien 
voorgrond wordt gesteld. 

Wi j hebben hel noodig geoordeeld, deze mede-
deelingen te doen, teneinde op tlie wijze veler  ge-
voelen daarover uit te lokken, 'tl s meer  dan tijd , 
dat tie s zich verklaren over de werk-
zaamheden sedert een tweetal jaren door tie -
adviseurs verricht . Wij  beoogun vau onze zijde geen 
stelsel matigen tegenstand , maar  verlangen van de 
andere zijde hetzelfde. n zijn te beoordeelen, 
Vele daden op het kunstgebied door hel k ten 
uitvoer  gebracht, zijn verre Vanoiilierispelijk . s 
enkele s zien dat in en komeu terug 
van hunne zienswijze. Wiede Sederlandsehc Spectator 
eu daarin de Vltigmaren van , (!. Vosmaer  trouw 
leest, zal de krachtige tegenweer met belangstelling 
hebben opgemerkt. Steunen wij  allen dien eerlijken, 
kundigen geleerde, die op het terrein der  Bouwkunst 
zoo bij  uitstek tehuis is, en wiens adviezen SOO diep 
doordacht en degelijk zijn. Scharen we ons als één 
man aan zijn zijde, en verzoeken we hem een protest 
uan den , uun tie beide , aan den 

g op te stellen, waarin tbr  Nederlandsche kun-
stenaars hunne grieven bluoi leggen over  de arbitrair e 
en eenzijdige handelingen van den referendaris, aan 
het hoofd gesteld van de afdeeling . 

l is buiten twijfel , opden opvolger  van r 
k zal eeu zoodanig protest aangenaam zijn, 

en hem voor  zijne te nemen besluiten kracht geven 
en hij  voorraad reeds den dank van alle bouwkunste-
naren, die hunne personen en kunst niet aan de 
willekeur van eenige eenzijdige ambtenaren verkiezen 
prij s te geven. Wanl willekeur is afschuwelijk en 
sleept de meest lietrourctiswaardige gevolgen na 
zich — niet voor  enkele jaren , maar  voor  eeuwen. 

Wi j hebben dil opstel geschreven, voornamelijk 
naar  aanleiding van liet dezer  dagen verschenen boek 
met afbeeldingen, uitgegeven door bet k en 
suaiugesteld door tie . e tekst en tie 
prentje- zijn tuis zoo ei'g tegengevallen, dat. wij  den 
heeren redacteuren aanraden de afleveringen der oude 
gebannen, die de j tot Bevonlering der 

t uitgeeft, wal te gaan bestuileereii of na-
volgen, en vooral geen typt! huisjes voor n 
of dom mé'B-won ingen meer te geven, want het door 
hen uiitwor[ieii c is beneden het middelmatige. e 
prentjes, door  den Weener  vri j  aardig 
en vlug geschetst, zijn weinig tot. ernstige studie ge-
schikt en onderscheiden zich allerminst door  nette 
uitvoering. t schijnt, dat hel llijk  in deze zeer 
zuinig heeft moeten zijn , want hel geheel beeft geen 
lined aanzien. e tekst is zeer  weinigbeteekenend. 
Al> eeivsto proeve eener e is bet hoekje 
tamelijk voldoend. Wij  hopen op beteren en meer 
nitgewerktcn arbeid voor  vervolg van tij d , en ko-
men er  dan nader op terug, zoodra bei Hijk  en 
zijn adviseurs nat rijke r  voor den dag komen. 

E N 11 T . 

l is drie en twinti g jaren geleden, dat eenige 
iiiaiineu ie Amstenlam — meest tet tien werkenden 
stand beboerend — de handen schreiend len hemel 
hieven eu jammerden over den toesta ml, het gedrag 
 ti het onderwijs vuu het meerendeel der  werklieden. 

Zij  Oordeelden de toestand van enkelen beklagens-
wa.intig, bet gedrag van zeer  velen ineerdan onvol-
doend, hel. onderwijs voor  allen ver  beneden peil. 

11 blur  in le voorzien' vroegen zij  zich af, eti besloten 
nut eenparige stemmen zich te vereonigen, teneinde 
hun en ander  werkvolk e belpen opbeuren uil een 
slaat vun verval, die weldra Uit ondergang dreigde 
over te slaan. Zij  stichtten eene j  en 
gaven die een naam, baai- doel duidelijk makende. 

e naam was :  tot eerbetering van den 
Werkenden Stand. 

Gesteund door  zeer  vele werkbazen, werkte dit 
zedelijk lichaam met moed en zonder  ommezien op 
verschillend terrein, en getrouw aan baren titel wasdeze 

j  bel , die lu 1800 de eerste Ambachtsschool 
in Nederland — inet de hulp van eenige vrienden - -
stichtte, omdat zij  te recht meenden, dat onderwijs en 
beschaving alleen verbetering konden brengen. 

Geen offers wareu de moeder  voor  bare dochter 
ile Ambachtsschool te gmut. n en duizenden 
offerde de , en offert zij  nog voor  hare 
aldeeling, die van zuigeling tot eene maagd van 17 
jaren Opgegroeid, den 19 Januari jl . haar  1G* jaar-
lijksch examen met glans volbracht. 

Evenals de s baren titel drie 
malen veranderde (zij  beet thans voor den werken-
den Stand, op verzoek indertij d door  huren voorzittter 
den beer n gedaan en algemeen goekgekeurd), 
wisselde de Ambachtsschool drie malen van woonplaats. 

Wie herinnert zich haar  niet in het bovengedeelte 
van hel maatschap) iel ijk gebouw Oudezijds-Voorburg-
wal  3, later in de Gravenstraat achter  den 
nieuwgebouwden gevel, belangloos ontworpen door 
ecu medebestuurder, die er  nooit één dunkwoord 
voor  kreeg, en ten derdemale nu gevestigd aan de 
Weteringschans bij  de Vijzelgracht, waar ze in een 
sierlij k en ruim gebouw van  GO bij  20 meter 
oppervlakte en met twee verdiepingen, belangloos door 
haren medebestuunler  dou heer  Salm ontworpen, 
prijkt , in vollen gang en aan haar  opschrift VOOT 
allen te herkennen en te bezoeken is. 

Wi j zouden gaarne hier  eene volledige beschrijving 
van het gebouw geven, maar  overtuigd dat vele 
lezen het van nubij  kennen en anderen liever de 
plan teekeningen voor  zich zagen, melden wij , dat 
de practische timmer-, smids-, draai-, beeldhouw-
en schrijn- of meubelmaken-lessen beneden  de 
teeken- en scheikundige lessen up de bovenvloeren 
plaats hebben, en dat daarbij  assisteeren 145 leerlin-
gen eu l i l onderwijzers, aangevoerd duor  den trouwen 
directeur den heer  Olie. 

Zeer  gaarne zouden we tie verdiensten van elk be-
stuurder, onderwijzer  en leerling in 't bijzonder  en in 
't breede bier  mededeelen, maar  vraeaande «lat soms 
tleze of gene dit onwelvoeglijk zou noemen, vatten 
wij  liever  uilen te zamen en zeggen dat het korps 
leeraren, evenals het korps bestuurden (onlangs 
gebracht van 7 tot 22, waarbij  12 commissarissen) 
erop uit zijn , bet tien leerlingen zoo nutti g en aan-
genaam mogelijk te maken, teneinde hun een werk-
krin g vuor te bereiden, die velen moet doen water-
tanden. 

En toch schijnt tie  belangstelling nog niet 
eene zoodanige, als waarop de uitgebreide bestuurs-
krin g zijn volkomen recht bij  den ambachtsstand 
kon doen gelden. t is een feit, dat Amsterdam 
met zijn 300,000 inwoners, slechts 145 jongelieden 
levert uit tien ambuchtsstaiid, om zich voor een 
wekehjksch leergeld vau 30 centen (voor tie helft 
door  protectors betaald) op eene school te bekwamen. 

e belangstelling is derhalve even boven het nulpunt 
verheven voor  eene instelling, waar  leder  leerling 
of zijne ouden minstens 100 gulden per  jaar  meer 
present krijgen dun zij  inbrengen, want algemeen 
bekend is bet, dat deze school niet ver  vun de twinti g 
duizend gulden iu dit jaar zal noodig hebben,
eeu bijna gelijk aantal leerlingen voor  eenige jaren 
in de Gravenstraat aanwezig, tlie toen de helft kostten. 

En waaraan dit; verhooging  kosten te wijten 
is, behoeft niemand te vragen eu moet toch iedereen 
weten. Aan niets anders dan aan uitbreidin g vooral 
van practisch onderwijs, aan verhooging van de 
salarissen der  onderwijzers,  meerdere dagelijksche 
behoeften, als licht , verwarming, toezicht in de 
vcrgroote eu hijuu dubbele ruimten, naar  onzu meening 
nu zeer  goed geschikt, of door  verdeeling tier  lessen 
geschikt te maken, voor  minstens 250 knapen. 

Zooals wij  hierboven zeitien, hud  op de Am-
barhtsscliool zelve eeu jaarlijksc h examen plaats. Wij 
verheugden  over  dit feit, want de vroegere onkosten, 
tlie de pompeust- eu publieke jnarhjkscli e vergaderingen 
dec Ambachtsschool meebrachten, was verloren geld

 groot deel en gaf de gelegenheid  bloot 
nieuwsgierigen, de beste zitplaatsen  belangstel-
lenden in te riemen. Ook beviel ons dat slaan op de 
groote trom minder  voor  ernstige inrichting , 
die voor  liet. % uit liefdegaven moest liestaan. Wij 
vertrouwen dal de stille, kalme eu minder  gerucht-
makende wijze, waarop het Sidioolliestuur  thans voor 
de eerste maal een 2tital jongens eervol ontsloeg,
hun allen een ges-beuk iu gereedschap|>eu voor het 
door beu gekozen beroep mee op tie groote «wens-
en werkieize gaf, eeu zeer  gunstigen indruk zal 
achterlaten en levendig houden. Wij  raden dan 
ook tien yead'teii bestuuidei-s en raad van commis-
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arissen op «lil aanbeeld van eenvoud en doeltreffend -
heid te blijven slaan. 

r  die eenvoudige en veel meer  indrukwekkende 
handeling /al menig jongeling eu ouder  binnens-
kamers meer  op zijn gemak zijn, diui wel temidden 
van een groot. veelal meer  nieuwsgierig dan belang-
stellend publiek. 

e vergadering weid ingeleid door  baren tweeden 
Voorzitter  deu lieer  C. , bij  ongesteldheid 
van den heer  N . Tetterode. Aanwezig waren  de 
schoolopziener  Jhr. . . d> Bosch , de 
gemeenteraadslede» t en Van Sonsbeeck (tevens 

, bet bestuur  der j  voor 
den Werkenden Stand, «ertegenwoonligd door  Voor-
zitter  en Secretaris de heeren J. . n eu 
F. , bet bestuur  van Amstels Bouwkring 
door  dc heeren Brink , Vun Os eu ï (tevens be-
stuurders der  School.) 

Om de bestuurstatel, waaraan dc heeren -
rinck  als Voorzitter . . J. r  als Secretaris en 
C. Visser  als Penningmeester, hadden zich om twintig -
tal bdungstel lende heeren geplaatst, daarachter  het 
twintigta l onderwijzers ter  eene cn de ouders der  20"  te 
ontstane leerlingen ter  andere zijde. e 14"i aan-
wezige jongens, die de overige ruimt e der  weinig 
plechtstatige vergaderkamer noodig hadden, toonden te 
zamen krachtige stemmen te hebben, toen zij  onder 
leiding van hun ouderwijzer  den heer  Smit eenige 
liederen ten gehoore brachten, zoo ten genoegen van 
de aanwezigen ids r  hunner  opfrissching. 

En nu eene mededeeling over  het werk der  jon-
gens en vooral van hen , die na driejarigen leertijd 
de school moesten verlaten, om op eigen hcemui te 
leeren gaan en hun werkmansleven moedig in te treilen. 

Over  het algemeen waren de vele werkstukken 
beneden cn de teekeningen boven, bij  honderden op 
zeer  doelt rollende manier  tentoongesteld, de bijzondere 
opmerkzaamheid waard, doch viel ons in het oog, 
dat het naakt menschelijk beeld, in allerlei onderdeden 
eu standen geteekend, bij  velen der  leerlingen nog 
zeer  veel te wenschen overliet. Wij  weten het. dat 
in i-en driejarigen cursus van weinig ontwikkelden 
geen kunstenaars zijn te torman, en waarschuwen 
daarom ernstig heeren teskentorareu, dat zij  aan 
hun onderricht voor  werklieden geen te hooge ol ar-
tistieke vlucht geven, '.ij  kiezen de voorbeelden 
liever  uit den schat der  industrie en van het orne-
ment, dan uit die, waarbij  diepe kennis der  anatomie 
geéischt wordt om iets dragelijks voor  oogen te bren-
gen. Voor  ons is een slecht geleekende mciischen-

r  een horreur , en wekt altij d het denkbeeld 
van den ongelukkigen drenkeling of van een mis-
geboorte. 

Opmerkelij k was de serie machine-, rechtlijnig- , or-
nement-en constructie-teekeningeri. allen naar  goede 
practische voorbeelden ol'  losse opgaven . e 
meubelteekeningen muntten minder  uit. Ook waren 
verschillende beetseerseb) verre van gelukkig te noemen, 
en zou in de keuze der  modellen eenige verandering 
zeker  veel goeds kunnen opleveren. Een vervaardigde 

predikstoel, die stellig iu weinig stijlverband i de 
kerk zijn zal, en ons iu details wat minutieus toe-
scheen, gaf blij k dat de jongelieden, die hem tim-
merden , eeu goed onderwijzer  huilden. Eeu ieder 
kome, zie en oordeels de vruchten der  inrichting , 
die op publiek terrein arbeidende, ook publiek eigen-
dom is en daarom beoordeeld zal worden. j  ver-
een (zooals de Voorzitter  te recht zeide) het r 
met zyn opmerkingen. 

e bovenstaande leveren het bevrijs eener  innige 
gehechtheid aan eene inrichtin g van onderwijs, die 
veel krijg t en dus re l kan en moet leveren. 

| gesteld : s de klacht gegrond. dat tegenwoordig 
; Zoo weinig jongelieden uit den zoogonaainden fatsoen-
 lijken stand (middelklasse der  maatschappij) zich 

: op de practische beoefening der  bouwkunde, t. w. het 
i aanlceren van een ambacht zooals timmeren, met-

selen enz... toeleggen ol ertoe opgeleid wonlen, en 
oefent het middelbaar  onderwijs hierop 'invloed uit.' 
Wat moet cr  gedaan wonlen, om, evenais voorbeen, 
het aanlecren van bat ambacht en het verkrijgen 
van een grooter  aantal practisch-gevormde werk-
bazen en werklieden bevorderlijk te zijn?' ' 

e heer  J. . n beantwoonlde hel eerste 
gedeelte van de vraag in onlkenneiideit zin. Eene 
veertigjarige ondervinding heefl hem doen zien, dat 
het aantal jongelieden, uit de middelklasse der  maat* 
schappij, die zich op de practische beoefen ing der 
bouwkunde toeleggen, niet verminderd is. 

Wat het tweede gedeelte van de vraag betreA. 
vermeent hij , dat bet middelbaar  onderwijs er  in zoo-
verre invloed op uitoefent, dat de jongelieden, die de 
hoogere d bezoeken, geen tij d hebben om 
zich practised te oefenen, en het dus wenschelijk sou 
ziju indien aan die scholen, voor  deze bepaalde kategorie 
van leerlingen, eeu volledige werkplaats werd ver-
bonden , waarin zij  zich zouden kunnen oefenen in 
het timmeren, metselen enz. 

Nadat door  verschillende leden het woonl wus ge
voord over  deze hoogst belangrijke vraag, wenl de 
vergadering wegens het vergevorderde uur  gesloten. 

J TOT G
. 

G 's . 

c afdeeling hield den n Januari jl . hare maan-
delijksche vergadering en deed eenige huishoudelijke 
aangelegenheden af, waarop de heer s een 
stuk Portland-cement steen ter  bezichtiging stelde, af-

komstig van een liodeiiisluk van een riool te Sche-
veningen, hetwelk l ü ii 1*2 jaren dienst had gedaan, 
zonder  dat er  sporen waren dat het doortrokken was 
met fecale stoften. n ziet hierin hel bewijs, dat 
Portland-cement, mits van goede ipialiteit . en in dc 
juiste verhouding met scherp zand vermengd, een 

goed en dicht materiaal geclï voor  het maken van 
riolen. 

Spreker  deed daarna eene belangrijke mededeeling 
over d kunststeen, en liet monsters van 
deze steen zien, om aan tc toonen, dat zij  het meest 
nabijkomt aan de natuurlijk e zandsteen. u kan 
die steen in verschillende kiemen verkrijgen. u 
Engeland wonlt zij  veel gebruikt tot het makeu en 
restaureeren van monumenten, alsmede bij  den w 
van spouiwog werken. Zij  wonlt vervaardigd uit krijt , 
zand en kiezelziire soda, en na droging overgoten 
met eene oplossing van chloorkalk. e vorm blijf t 
onveranderlijk en de steen is aan geen krimpin g of 
uitzetting onderhevig. 

Spreker  stelde nog r  liezichtiging kiinstgraniet-
 hoi dil zakelijk vervaardigd lli l opgeloste vuur-

steen. e steen is zeer  geschikt voor  het maken 
van trottoirs , waarmede binnenkort te e eene 
proef zal genomen wonlen. e prij s is ongeveer  drie 
gulden jie  vierkanten meter. 

e heer r  deelde een en ander  mede om-
trent de ruïne op Java, van Boro-Boedoer, en hel-
derde het gesprokene door  photogralische afbeeldin-
gen op. e ruïne is een merkwaardig overblijfsel 
uit de 8e of 9e eeuw, toen de s op .lava de 
overhand hadden en de godsdienst van Boeddha de 
heersfhei.de was. liet gebouw, op eene hoogte en 
temidden eener  schoone bergvlakte gelegen , was zeer 
geschikt voor  het doel, om tc stemmen tot eerbied 
voor- en bewondering der  grootheid van den Schim* 
per, en het leiden der  gedachten van het aanbche 
naar  het bovennatuurlijke. 

e heer r  gaf daarna tan zeer  belangrijke 
kunstbeschouwing, bestaande in photogiallsche afbeel-
dingen van e en e monumenten, 
alsmede van voorwerpen in é vervaardigd, op 
het gebied van de kunstnijverheid. 

Jn eene vorige veigadering was de volgende vraag 

s Gravenhage Aau W. . , te -
lingen is tot wederopzegging vergunning verleend 
voor  cen stoomsleepdienst op eenige stroomen, rivie-
ren cn kanalen in Friesland, Overijsel, Groningen 

. 

- Bij  beschikking van den r  van
r  van , ziju, krachtens de laatste 

alinea van art. 1 vau het koninklij k t van 13 
 1873, n". 7, de heeren G. . . van 

Oonlt , laatstelijk hoofdingenieur  , chef van het stoom-
wezen in , thans met verlof hier 
te lande, . A. C. Oudemans Jr. en F. J. vau den 

 hoogleeraren aau de Polytechnische school le 
, en W. A. . Piepers, ingenieur  voor  het 

stoomwezen in lu-t 3de district , benoemd,  eerst-
genoemde  voorzittend lid , en de laatstgenoemden 
tot leden der  commissie, belast met het iu Neder-

 alnemen van het vergelijkend examen over  dc 
in de bekendmaking van hel t van -
niën , dd. 20 November  1877, omschreven vakken, 
ter  bepaling wie van de hiervoren bedoelde candidaten 
iu aanmerking kunnen komen voor  de vervulling der 
vacature van ingenieur  3de klasse van het stoom-
wezen in Nederland d ie 

— s vroeger  deelden wij  mede, dat achttien 
antwoorden waren ingekomen op de prijsvniag. door 
het k t van s uitgeschreven 
voor  het ontwerp van een gebouw voor  de samen-
komsten der  leden  het bewaren der  boekwerken 
en andere eigendommen van hei . Wij  zijn 
thans in de gelegenheid de velschillende motto's 
mede te deelen , luidende : 
1. Aan de bouwkunst gewijd. 

2. Volharding. 
3. Wetenschap. 
4. F. W. Connid. 
5. Arbeid. 
0. Nihil sim- labore. 
7. . . V. . 
8. idem in ecu wapen. 
9. Een rood kruis. 
10. . 
11. . 
12. Concurrentie. 
13. X iu een cirkel. 
14. Binnenhof. 
15. All e waar  is uaar  zijn geld. 
lij . Eiscbt niet te veel. 
17. Ar s longa, vita brevis. 
18. . 

e commissie vau beoordeeling heeft het rapport 
o[igemaakt en aan den d van Bestuur  gezonden, 
zoodat de uitslag in de vergadering van Febniari s k. 
kan worden medegedeeld. e beixinleeling was op-
gedragen aan de  Jhr. 0. J. G. k cn 
A. J. Voonluiti , leden van den d van Bestuur, 
cn de heeren . van der  Tak, G. B. Salm en F. 
W. vau Gendt JG*. , daailoe door  den voorzitter  der 

j  tot Bevordering der  Bouwkunst nange-
wezen. 

e Amstenlainsche Omnibtismaat-
sclmppij  heeft zich tot den Gemeenteraad van Amster-
dam gewend om ronffssin voorde tramlij n -
tage en met het verzoek oni de lij n -
str.iat uit te breiden. r  deze tracés wonlen op heid» 
lijnen, met uitzondering van de titrechtsche-slruten, 
dubbel moor  verkregen. Adressunie verklaart zich be-
reid de kosten voor  de aan deze concessie verbonden 
werken te dragen, mits deze lol geen hooger  cijfer 
geéischt worden dan vau boudenhluizeiid gulden, en 
de vergunning veer  lijnen voor  20 jaren ver-
leend worde, of wel, dat indien de opzegging vri j 
blijft , en vroeger  mocht geschieden, haar  dan zoo-
veel 20e gedeelten van liet aan genoemde wegver-
beteringen uit te geven bedrag zal wunlen geresti-

 , uls er  minder  dan 20 jaren door  haar  ge-
bruik vau is gemaakt. 

— e levering van het ijzeren drijvend droogdok 
is opgediagen aan de Actiën-Gesellschaft »Union" 
te d cn niet uan den laagsten inschrijver 
dc nSkcnie n Works"  te . e reden 
daarvoor  ligt volstrekt uiet in een minder  gunstig 
oordeel over  het werk van laatstgenoemde fabriek, 
maar  alleen in de omstandigheid, dat zij  nog nim-
mer werken van dezen aard hieilelande had ge-
maakt. e j  vreesde met het 
oog daarop voor  misrekening, vooral wat den tij d 
van levering betreft, en wilde zich, om voor  dit laat-
ste meer  waarborg te verkrijgen, een geldelijke op-
offering getroosten. 

t hier  gevestigde Aesthetisch 
Genootschap is voornemens in Februari a. s. eene 
buitengewone uitvoering te geven, waarvan dc op-
brengst zal si rekken lol het goedmaken van de 
kosten, verbonden aan een plan. dat het Genoot-
schap iu het belang van kunst eu industrie heefl 
opgevat. i i- namelijk voornemens eenige jonge-
lieden, aanstaande kunstenaars en indtjstrieelen, vau 

meer  dan gewonen aanleg, iu de gelegenheid te stel-
len i-eii k te brengen aau de stad Parijs gedu-
rende de aanstaande wereldtentoonstelling aldaar  . welk 
bezoek, onder  met zorg gekozen leiding, ongetwijfeld 
vau grooten invloed kun zijn op de vonning van jon-
gelieden van talent. 

e leiding der  jongelieden zal door  bestuunlereii 
vau het Genootschap, in overleg met de voorzitters 
vnn de Academie vau Beeldende kiiiisien en Technische 
wetenschappen eu van de Ambachtsschool, wonlen 
opgedragen aau iemand, van wien zij  met grond 
mogen verwachten, dat hij  niet sal verzuimen de jon
gelieden opmerkzaam te maken op hetgeen hun nut-
tig eu noodig kan zijn. 

Of aan het plan uitvoering zul kunnen gegeven 
Worden, hangt vau de medewerking onzer  studge-
nooten af. t Genootschap sendl inteekenbujetten 
rond, waarbij  de gelegenheid wordt gegeven zoowel 
door  het inschrijven voor  toegangkaaiien als door 
het toezeggen van giften, bij  te dragen in de kosten , 
aan de verwezenlijking van het plan verbonden. 

Wi j  twijfelen niel, of het Genootschap zal ruime 
deelneming vinden, liet denkbeeld om jongelieden 
vau aanleg in het belang hunner  vorming de wereld-
toonstelling te doen bezoeken, is een gelukkigdenk-
beeld. dat ieders waan leering en ieders steun ver-
dient. Wonlt het verwezenlijkt, kunst en industrie 
zullen er  lielimgrij k door  wonlen gebaat 

Omtrent de proefhemattng van het nieuw ge-
stichte stoomgemaal in den Oost- eu Wesi -
polder  onder , wonlt nog gemeld dal 
de voorzitter, de heer . J. . C. C. VV. Baron 
de Constant , in ziju bij  die gelegenheid ge-
houden rnlevoering dunkbetiiigde aan den Commis-
saris des s en aan Gedeputeerde Stalen dezer 
provincie, aan f en n van 

l en aan Burgemeester  eu Welhondei-s van 
n , die allen om ' l zeerst hun hulp eu steun 

aan de zaak huilden verleend. r  niet minder  lof 
bracht de spreker  deu ingenieurs W. F. A. Beijerinck 
en J. C. de w van het ingenieurs-bureau voor 
atoombemaling te Amstenlam, voor  de uitstekende 
wijze waarop zij  zirl i van huu taak hadden gekweten. 

t zelfvoldoening mochten /ij  op dit eerste door  hen 
ju deze provincie gestichte stoomgemaal wijzen. Ook 
den aannemers van gehouwen cn machines, den lieer 
P. r  te r  cn de j e Alias" 
te Amsterdam, bracht hij  hulde, terwij l hij  den op-
zichter  hij  't werk, den heer , als liewijs 
van waardeering met een geschenk vereenle. 

 (Friesland). Op dc voordracht voor 
gemeente-are hit eet in deze gemeente zijn geplaatst : .1. 
Wintgens . gemeenle-architect te Worknm ; A. 

, idem, le . eu . de Boer  van 
der , r  op hel eiland Urk 

 Aan de l voor  meisjes 
alhier  is door  iemand, die onbekend wil blijven, 
ƒ' 500 ten geschenke gegeven. 

— n dc voorgaande week had de heer  G. van 
Berkum, aannemer van publieke werken,
voorrecht den dag te herdenken, waarop hij  zich. 
een halve eeuw geleden, hierterstede als aannemer 
vestigde. t ontbrak deu jubilari s daarbij  niet aan 
bewijzen van g en de ontvangst van den 
bijna tnchtigjuiïgen grijsaard in de zaal van het 
Nulsgebouw was allerhartelijkst . Vele leden der 
vereeniging llandswerkshioei hadden zich daar  met 
eenige genoodigden verzameld, om hulde te brengen 
uan den wakkeren man, die de vereeniging geslicht 
had en sedert 25 jaren lid van het bestuur  was. 
Onder  gejuich en fanfares wenl de jubilari s door  het 
bestuur  van Haudwerkshloei naar  de eerczitplaats 
gebracht; het woonl van welkom, hem door  den 
voorzitter  toegeroepen, werd door  den heer  Vau Ber-
kum beantwoord. 

e heer s schetste het leven van den ouden 
bouwmeester  en bracht welgemeende hulde aan zijne 
verdiensten. n de toespraken van de heeren Cohen 
en From berg herdacht laatstgenoemde de moetehjke 
omstandigheden, waarmede Van Berkum te kampen 
had gehad cu die hij  steeds met eere was le boven 
gekomen. e burgemeester  veraarde het feest met 
zijne tegenwoordigheid cn schetste in een uitvoerige 

rede het aandeel, dat Van Berkum genomen  ft 
iu de ontwikkeling van Arnhem. 

e vereeniging llandwerksldoei bind den jubila -
ri s aan zilveren beker  met allegorische voorstellingen 
aan, en droeg hein hel -erelidmaawhap op. 

Ue heer  Van Berkum onthaalde de feestgenoten 
en de samenkomst liet hij  allen een hoogst aunge-
namen indruk na; met de brsle wenschen voor  het 
welzijn van den waunligen man, verliet een ieder 
het lokaal der  leiwtviering. 

n volgenden avond werd den jubilari s eene se-
renade gebracht. 

. 

n de Opmerker van 5 Januari j l . , overgeno-
men uit de A'. tlotterd. Courant van 3 Januari jl . 
komt, als e correspondentie, een stukje 
voor, waarin verschillende grieven wonlen ingebracht 
legen het in deze gemeente «voor eenige jaren"  (.dat 
is in 1864) gebouwde schoollokaal. 

lk veroorloof mij  die grieven alle, zonder  uitzonde-
ring , ongegrond te verklaren. 

Over  den stijl zal ik met den ongenoemden schrij-
ver  in geen redetwist treilen; maur  het is een onbe-
schimmdc leugen, dat het lokaal laser  zwak"  zou 
zyn; ^reparatie"  is er  jaarlijk s zeer  weinig aan te 
doen en bij  het nuuwkeurigste onderzoek zijn er  gcciio 
«scheuren"  uan het gebouw ontdekt e scheiding 
ut 3 afdeelingeu is zeer  doelmatig en er  is overal 
(ook in de midden-afdceling) voldoende licht iu de 
school. S , 

Burgemeester van Sevenum,

Aankondigingen van \nnnratpdin:rei.. 

, Stt Jan. 

, le  ureu: hut bouwen vaa ecu 
biuwmnnswoniiig niet annexe werkplaats en koestal, 
in deu polder  rails-Alexander nabij  de . 

, tc 12 ureu, iu liet lokaal liel Vosje: 
liet bouwen vau 3 woonhuizen op een terrein in de 
Sarphatiatraal hij  de. s aidaar. 

. e 12 uren, door  bet goneentebcst: 
lo. bul omzetten, vurbroedcii cu gelijkmaken vau ecu 
gedeelte van den Zandweg bij  deu Wenuinsehcn koren-
molen ; i'u. liet 3juri g onderhond van de grintwegeu 
ea -te hermen in en um bet Oranje-park eu deti Stati-
onsweg aldaar. 

nurd. e< iii , tc 12 uren, ten roadbiuse: de levering 
van eeu tonder  bij  de luclitpomp-locoiiiohil c ten dienste 
der pucuniatischo rioleering aldaar. 

Welft, te 12 uren, door  de'i directeur  der  artilleri e
stapel- cu constructie-magazijnen: dc levering vau 
verschillende behoeften ten behoeve vau dc ovcrzecschc 
bezittingen. (Zie verder  no. 3.) 

'a-llage, tc 1 uur, oor  liet ministerie van water-
staat enz.: het onderhouden van- cn let doe i van 
hers, ellingswcrkun aan het r  niet 
directeurswoning e Arnhem, ged. '78, '79 en 'S0. 

BuaSW  . te 2 oren, door  liet hestuur  der  bouw-
maatschappij  Niouw-Btissuin, in liet hotel Nieuw. 
Bussum: het bouwen vau een school, irymuasticklokaal 
cu ouderwijzers woning met aatihoorigliedeu aldaar. 

. tc 2 uren, door  deu kurkeraad der 
- gemeente, bij  1). Postmn: liet afbreken van liet 

bestaande- en wederopbouwen van een nieuw diaco-
niehuis. 

, te J'/ i ureu, door  de administratie der 
. J zeren-spourvvegmaat schappij, in het Stations-

gebouw buiten de Willcmspoort: dc levering van 3000 
tons stalon spoorstaven en 160 tons ijzeren eindver-
bindingen. 

, te 8 ureu, in het Concert huis: lo. voor 
. : het bouwen vau eeue burgerhuizingj 

2o. voor  Wed. Woldriugh : het houwen van 10 wo-
ningen. 

, door  T. a Jz.: het vernieuwen 
van het voorgedeelte zijner  behuizing. Gegadigden 
vervoegen zicli tusscbeu 3 en 5 uren ten kantore van 
deu architect . . Jager. 

u , bij  den rentmeester  van den e : 
het bouweu van een logement aldaar. 

, door  kerkvoogden der . (rem., bij  J. B. 
: het maken van p. m. 03 str. . metselwerk, 

benevens het stellen en leveren van p. ni. 63 . ijze-
ren heiwerk. 

d . bij . Brameijer: hel bouwen van l 
werk m mis won iugon, op Nergensbuurt te Bolsward. 

, Sa Jan. 

, te 11 uren, door  com lissarissen over 
bet Vaderlaudscb fonds ler  aanmoediging  's s 
Zeedienst, ln t Vosje: hot houwen van eene kweek-
school voor  de zei:vi uri , on tie , groot oug. 
1000 1 , bij  eene gemiddelde hoogte van oug. 18 . 

. aan het tijdelij k gebouw op den Singel. 

V i l a * * , te 11 uren, door  het ministerie van ma-
rine: het bouwen en levercu van 2 loodskotters, nut 
beschieting cn mastgcstel, van 20 . 

. te 12 ureu, door  het ge meen te best: hel 
maken van eeno bestrating bij  hel ziukeuhuis, bij  dr 

g cu bij  de Oude Olicmolensteeg. zoo-
mede van het maken van 80 str. . walbesclioeiing 
aan de Zuidergracht. . bij  den go meen te bouw meester 

. . . 
 to 1 uur, door  liet ministorie van water-

staat enz.: lo. het spannen ou ophangen van één draad 
aan de bestaande cn aan ecmgc nieuw tc plaatsen 
palen langs den . g van Amster-
dam tot , hot loggen van een zevendraads 
kabel ouder  dc bestrating te m en het ver-
lengen vau drie getaiipcrtsjadraden in do bestaande 
buizen aldaar; 2o. het spannen en ophangen van één 
draad aan dc beslaande palen hou- den Staatsspoor-
weg Groningen—Assen . 

n , te 7 uren, door  het gemcontcbest. vnn 
Smalliugcrland: lo. de aan- cn verbouw der  school tc 

; 2o. dc aau- en verbouw der  school 
tc . 

. in het Timmerhuis: de levering vau 
23 partijen iepenhoutcu brugstrooken voor  rijvooringen, 
samen bevattende 3187 stuks. 

Waenadac, S*  Jan. 
, tc 11 uren, door  hetministerie van water-

staat enz.: het wegruimen van ecu in dc Waal onder 
, aan den linkeroever, tussehen dc kilometer-

raaien G7 en O'.t der  herziene rivierkaart , gezonken 
vaartuig. 

, te 12 ureu, teu kantore  de spoorweg-
maatschappij n : liet maken vau anrde-
werkeu van deu spoorweg n -Woerden. e be-
doelde hoeveelheden met de inklinkiu g zijn: gemeente 
Bodegraven, tussclieu de piketten 81 cn 92, 37,000 

; gemeente c cn Zoeter  woede i 
tussehen de piketten 104 en 981, ongeveer  109,000 l ï ' . 

, tc 12 uren, door  liet . . l(;hinn l 
kerkbestuur, in deu : bat maken van i ; s óvcii' 
bouw van een kap 1 op de begraafplaats aldaar, inl . 
bij  den architect . P. van don Aardweg, aldaar. 

, tc 12 uren, teu geinccnteliuize: bet 
doen van verfwerken aan de woning van den directeur 
der gemeentcgasfabriek. Bilj . inz. 29 Jan., vóór 
's avonds 8 ureu. 

, te 12 ureu, door  kerkvoogden der 
. gemeeute: het doen van vernieuwingen en her 

i stellingen aan het kerkgebouw cu dc predikantswoning 
! Aanw. 28 Jan., van 10-1 uur. 

, te 12'/i uren, door  burg. en wetli.: 
het doen der  noodige werkzaamheden tot eene nieuwe 

; iudecling van het schoolgebouw op het dorp, metaau-
 hooren. Aanw, te 10 ureu. 

j , te 1 uur, door  het ministerie vau water-
staal enz.: het leveren van ijzerdraad, ijzer-, zink- e" 

' koperwerk, papicrrollen enz. ten behoeve van dc -
 telegraaf, voor  den dienst '78, in 20 perceelen: 
 1. 50,000 . gegalvaniseerd ijzerdraad no. S; 

2. 1,000 . idem idem no. 15; 
' 3. 5,000 . idem ijzeren draadtouw; 
| 4. 3,000 stuks idem ijzeren haakvormige isola* 

torstangen; 
5. 8,000 stuks idem ijzeren rechte isolatoratangco 

met 2 venen, 2 inoerboutjes en ziu-
ken kap; 

7. l  stuks idem ijzeren champiguonbeugel 
200 idem ijzeren bouten daartoe; 

7. 100 stuks idem ijzeren oogbouten voor 
trekschoren; 

S. 500 st. ijzeren gelede pijpen; 
9. 20 st. ïdem straat blokken; 

10. 10 st. idem waterzakkon, groote; 
11. 10 st idem idem, kleine ; 

12. 5 gros l'Yiinschc hou (schroeven, lang 0.04 
 . dik 0.004 ; 5 gros idem idum 

huig 0.086 , dik 0.0035 5 gros 
idem idem lang (1.02 , dik O.O02 ; 
i gros idem idem met ronde koppen, 

lang 0.O0S , dik 0.0018
13. 5,000 st. zinkstaafjes voor  eaiiclic-elenientcn 

mot koperen strooken, lang l l 17 ; 
14. 10 st. roodkoperen iiardplalen, dik 0.00] 

, lang 0.75 , breed 0.5 „  met 
roodkoperen strooken, lang 10 „  breed 
0.025 eu dik .001 lt.; 

16. 50 . roodkopcrdnuid. dik 0.001 : 
10. 2.000 . salmiak; 
17. 1,000 . cokes; 
18. 50,000 rol papierstrooken voor ; 
19. 2,000 rol idem voor ; 
80. 10 st. takels met looper  eu strop. 

 u | . t i l

, to  ureu, door  burg. eu weth.: het aan 
leggen van un eon halfjaar  onderrum len vaa oen keiweg 
van Aarden burg uaar , ter  lengte van 2SOO 

. lui . bij  bet gemeentebestuur, en bij  Van der  Ven 
te Sluis. 

. te 11 uren, bij  den kastelein . J. Ster-
renberg: hel bouwen vau cen wooii'-ui s met boerderij 
voor  P. ti . Brouwers alduar. 

Leli leit , lo 12 uren. door  dc comm. van adiniii . 
over  de gevangenissen, iu luit huis van mil delenlir: 
de leveriug van lieunep, vlas, |iaardehaar, alpengras, 
leder, papier, oonlecliemiddeleu, ijzer- en bouwmate-
rialen, benoodigd VOO  den arbeid der  gevangenen in 
genoemd huis over  '78. 

, le 1 uur, ten kantore win de ge meen te-
n s fabriek : dc levering van 5,000,000 Engelsche gas-
kolen. 

, le 2 , door  burg. eu neth.: hot bou-
wen vau een raadhuis met veld waeb ter . Aanw. 
te 11 uren. 

, tr  0 uren. door  hel gemeentebestuur 
bet makeu eu leggen vnn enne nieuwe draaibrug. 

ii;».mt. bij  O. P. Biarsma: bel verven en behangen 
zijne  nieuwgebouwde herberg. Aanw. tc 10 uren. 

, door  het . . paroohiaal kerkbest̂  
bij n Van : bel doen van liet benoodigde 
metselwerk der  nieuwe kerk. alsmede de levering van 
eene groote parti j  steigerbout. 

, . 

— m l i , te lO '/j ureu, dour  liel ministerie vuu 
waterstaat enz., aan het geb. van bet pruv. best: het 
muken cu iuhaugen van 2 houten deuren voor  liet 
buitenboord van dc a binnen het fort 
Crèvecoour, behoorende tol de dlohlia ptwerken van 
hot kanaal dc . g ƒ 7140. 

. te 12 Uren, iu het C dé-Belvedère 
(Westerdok lijk) : hst bouwen eeaer  boerenbofstede met 
woning ia den Grootc-lJpolder  op kavel 5, afdeeling B. 

WeiraarladUk , door  liet gcmeenlrbcstiiur  de leve-
rin g van S0,000 harde straatklinkers. 

Veinklao- ip  : hel bouwen eener  huizing ea schuur 
voo  O. . Spiers ma, Aanw. 29 Jan, te  ureu. 

, V . 

, te 11 uren, door  den architect . W. 
Veth, iu l eu Zeevaart: de opbouw van een 
dubbel woonhuis aan het Brgtjnhof . 

, te 11 uren, ten gemeenlehuizo: liet 
doeu eener  belangrijke vergrooting uau du woning vuu 
den hoofd ouder  wijzer  tc Firdgum. Aauw. 31 Jan., te 
12 uren. 

, tc 12 , ten gonieeiitehui o vau 
Behnterlaadi de verbouwing vau de dorpsherberg te 

. Aauw. 30 Jan., te 11 uren 

Zotten, te 2 uren, bij . Olthol, aun bet lokaal 
der Zondagschool: hot bouwen eener  school met on-
derwijzerswoning iu de buurtschap Belde. Aanw. 30 
Jan., te 10 uren. 

Nmtlde, door  liet veenschap -
righcibii , bij  .1. . : lo. hoi maken ran 'J 
pompen in den weg bijlang» de zuidzijde der  Saer-
inoiidswijk ; 2u. : het makeu van don 
weg bij  langs dc zuidzijde der  Suermoudswijk, voorzoo-
verre loopen dc langs de gronden van G. (i. Veouik. 
Annw. op den bestedbujpdag, te . 

, 4 . 

n te 11 uren, door  liet gemeentebest. het 
bouwen eener  onderwijzerswoning met gedeeltelijke 
levering der  materialen. 

, bij  den gardiaan in hel Bt-Antonjgast-
huis: hel bouwen eeue nieuwe stclpliuizing op'run 
onbewoond terreiu aan dou Paaldijk ouder  Baigward, 
op de zul hu Andchihiiis. . bij  dou architect B. J. 
Sitenga, tc Wommels. Aanw. 31 Jan., van 0—11 uren. 

, S . 

, tc 10 , door  bet gemeente 
best, ten raadhuize: het bouwen van ccne school eu 
onderwijzerswoning bij  de . 

, to 11 uron, door  het gemeentcbest.: het bou-
wen van eeno ijzeren ophaalbrug over  bet beucdcii-
sluishoofd vau sluis no. 5 der  Zuid-Willemsvaart on-
der die gemeente. 

, ic \2 uren, door  bet dijksbestuur  der 
, in e Nederlanden: 

het aanleggen ceucr  steenglooiing vau bazalt eu liet 
verzwaren van don zeedijk daarnevens, ove  eene lougte 
van 100 , ten zuiden van dc , steen 48 
wederszijds. Bilj . inz. vóór 11 uron bij  den secretaris. 

, tu 2 uren: het leveren en stellen vau den 
tweeden bovenbouw op  bruggen eu 2 poorten iu 
den spoorweg vun Uselmunde naa Willenuulnr p teu 
behoeve van den spoorweg vau m naa Breda. 

g ƒ25,500. 

Waenadag, « . 
'a-llage. te  uren, door  bet ministerie- van water-

staar  enz.: dc levering van bazalt tol het onderhoud 
der u op den , in 2 
perc. Aauw. 1 eu 2 Febr. : perc. 1 ƒ6700, 
para 2 ƒ7630; 2o. het leveren vau voorwerpen van 
(egoten- en gesmeed ijzer, staal, koper  en metaal, 
benevens het bezorgen vnn smeden on werklieden, tot 
bet doen van herstel lingen nnn dn - ou 
andere vaartuigen, in gehruik bij  het hnggerwerk ten 
behoeve van de e ou , vau  April '78— 
31 t '79. Annw. 1 Febr. 

, tc 12 ureu, door  het gemeentebestuur: bet 
stichten van eca schoolgebouw te llaricb . . bijden 
bouwkundige E- P. . Aai w. 5 Febr., te 11 
uren. 

Zwolle, te 1 uur, bij  Blankhart : het bouwen van 
eon pakhuis, met hijbehoorende worken, in dc Nieuw-
strant aldaar, voor  firma Gebr. e Goeijcn aldaar, 
lui . bij  de architect . Aanw. 30 Jan., te 10 uren. 

Vllaalngen, door  de commissie van beheer  der  ge-
meente-gasfabriek: het maken vnu eeu nieuwen gas-
houder. 

, ; . 

 , te 11 uren, door  bet miuisterie van tnariuc: 

hol. gereedmaken cn leveren vnn het hardsteen werk 
voo  de randeering van den ijzeren kustlichttoret i aan 
den VUkkenhoek, Z.W punt vau Boeïnatra. 

, bij  leu burgemeester  der  gemeente 
: de levering van 200 a grint 

, bij  E. T. s 1 bet bouwen eener 
boerenhoising aldaar. . hij . van der . 

, s . 

, te 7 uren, door  liet . . parochiaal kerk 
bestuur  Sb-Cyrinciis, [  Bet Onvolmaakte Boblp: het 
houwen eeuer  hulpkerk aan liet Aeii erom, aldaar. 
Teekeningen liggen bij  den bouwmeester  A . V,. , 
aldaar. Aanw. 21 dun., tc 11 uron. 

, S> . 

Lelden, te 2 uren. door  dc coiiini. der  stedelijke gas-
fabriek : het bouwen van eene directeurswoning. . 
bij  deu goineetitcarchitoot Aanw. 31 Jan. eu 7 Febr, 
telkens te 11 uren. 

Uarkiim , door  burg. en weth.: dc levering van 200 
ilèr e middeigriiit . 

.  Vrhr. 

, le 18 ureu, op het raadhuis: liet uit-
diepen en i der  havens en ba ven monden 
binnen de gemeente , ged. deu tij d van B'/i 
jaar, van 1 Apri l ' 7 S ~| Oct. '83. ) 

, te 12 uren, teu raadhuize: het doen 
van eenjge herstelli'igen tuin den kerktoren dier  ge-
meeute. Toe ken ingen liggen n. a. hij  den bouwmeester 
A. C Bleys, le . Auuw. 30 Jan. 

, S . 

, tc 12 ureu, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden vau den llondsbnssehe cn n tot Petten, 
in c Toelast: lo. hot éénjarig onderhoud van- en 
uitvoeren vnn eeuige werken aan de e 
zeewering en eenige hitmen werken; 2o. hel leveren 
van 1,100,000 vlakke straatklinker s (moppen) Waal-
vnrin , ten behoeve dier  zeewering. 

, » . 

, te 1 uur, door  het ministorie vau Justitie: 
liet uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingon lian-
en hut onderhouden, gedurende 1878, 1870 cu , 
van ln. dc rechisgcboiiweu te Groningen, -
den, , Assen, Zwolle an Almeloo: 2o. dc 
gevangenissen ie Appiogedam', Winschoten, Gronin-
gen, n warden, Sneek, , Assen, Zwolle, 
Almeloo en . Aanwijzing, zie adverteutie. 

, tc 1 uur, door  burjf . uu wetli., bij  F. Wcc-
niacs: hot verbeteren en met keien bestraf eu vau a. 
den weg, beginnende auu den g -
brug eu eindigende aan de grensscheiding tussclieu 
Nederland en België, nabij  paal no. 275; h. den weg, 
beginnende bij  dc grensscheiding tussclieu Nederland 
en België in bel dorp , tot aan den dijk van 
den polder , tul eene gezamenlijke 
lengte vau 5800 . Ann* . 12 Febr.. te r  te 9 
ureu cu te Cliuge te 1 uur. 

, | | . 

ttteftlhuUen, le 12 ureu, dour  het gemeentebest 
vuu Avenhorn, bij  1'. P. : bet slaopen vau hot 
oude- cn bouwen v in ecu nieuw raadhuis te Grost-
lniizeu. Teekeningen liggen bij  deu bouwmeester  A. 
C. Bleys, te . Aanw. 13 Febr. 

, te 3 uren, door  het . . kern bestuur, 
bij  F. : het bouwen eeaer  kerk met toren te 
Beemster. . bij  den architect Y. Bijvoets Gz., te 
Amsterdam. Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

, 1.1 . 

u, . .»i l o i n . te 3 , door  don oni vanger  der 
reg. eu duin.: bet afbreken der  bestaande houten brug 
over  de rivier  de Joker, buiten de -
wenpoort tc t en het iu plaats metsolen 
eener  brug up dc bestaande steenen lundlioofder., met 
bijleveriug van de daartoe benoodigde materialen. c 
tc verwerken hoeveelheden bedragen o. a. ongeveer 
55 J metselwerk van nieuwe brikken in bastcrdlras, 
ea 17, 1 hardsteen. Aauw. 13 Febr-, te 12 uren. 

, duur  burg. eu welh.: de levering 
van 200 J grint . 

, 20 . 

'a-llage, to 12 , door  het minislerio van wa-
terstaat euz.: lo. bet maken vau de grondwerken, de 
kunstwerken, deu bovenbouw, do overgangs- en eonige 
verdere werkuu yoor  den spoorweg Zwolle—Almeloo. 
Aunw. 9 cc 16 Fobr.; 2o. liet uitnomen cu opbergen 
van de 2 noordelijke ebdearen in dc voormalige ma-
riucsluis te Vlissingen Aanw 14 co 10 Fehr. 

p late  le bepalen datum. 

: hel bouwen van 2 nieuwe inolkcnkclders op 
de beide Weslcrsche plaatsen te Beet», oigen aaa 
Baron Van . 

-it IMIru m bet bouweu eener  schuur  met -
huizing, voo . Barun van , op eene 
Bathe aldaar, Teekening cn iul. bij  A . . , 
aldaar. 

: het amoveeren der  bestaande en bouwen 
van eene nieuwe schuur  en l uis c. s., aan de 
plaats bewonnd door  G. 11. Vlasmn, aldaar. . bij 
den architect J. . Bruns, te lvccuwnrden. 

, door  het bestuur  over  het weeshuis 
der  Chr. Gercf. kerk: het bouweu vau ecu weeshuis tc 

. . bij  11. Schoonejongen Jacz., aldaar. 

Allooi» van Aanbestedingen. 

, 7 Jau.: he*  maken vau een oesterpul; 
ingekomen 6 bilj. , als: 
J. van Popering, te Bruinisse, / ' 00,500 

. Bolier, „ , „  57,090 
B. den Exter  van den 

Brink , „ , „  50,990 
C. dc Wilde, „ , „  55,800 
G. Bolier, „  Scherpenisse, „  55,600 
C. , „  Wemeldinge, „  45,980 
uiet gegund. 

Neuaen, S Jau.: het makeu van werken tot verde-
diging van den oever  van den poldor  Nieuwe-Ncuzen: 
ingek. 7 bilj. . als: 
. van , te Breskeus, / 29,500 
. Tholens, „ , „ 27,990 

1). de Jong, „  Sliodrccht, „  27,300 
C. m Jz., „  idem „  27,000 
C. v. d. , „  Neuzen, „  20,890 

. F. Willems, „  Selzaete, „  26,6411 
. , „ , .. 20,147 

, S Jan.: het bouwen van een nieuw pak-
huis, op het terrein langs de Nieuwe Willemshaven : 
ingek. 8 bilj. , als: 

1). v. d. , te , f 14,750 
J . Schaafsma, „  idem „ 14,37(1 
J. , „  idem n 13,330 
G. Spoelstra, „  idem „ 13.3 ) 

. v. d. Zaag, „ , „  12,090 
T. , „ , 12,800 

. . , „  idem „ 12,777 
J. Posthuma, „  idem „ 12,300 

, 11 Jau.: liet bouwen eener  nieuwe pas-
tori e voor  de . gemeente; ingek. fi  bilj, , als: 

. , te , ƒ 13,845 
J. N. Vlaming, „ , „  13,742 

. .Schouten, ., Nibbikswoud, „  13,689 
. , „ , „  13.634 

A- . „ , „  13,548 
gegund. 

a 12 Jnn.: het bouwen van ecu heerenbuis 
met e uu de daarvoor  benoodigde materialen voor 
Van Aken , onder  beheer  van den architect 
Vorlogh; ingekomen 13 bilj. , als: 
C. van Pelt, te , f 9295. 
Claessen, „  idem „  8792. 
O , n üinneken, „  8690. 
Th. , ,, Breda, „  8684. 
P. , „  Ulvenbout, „  8190. 

. Wien, „  Breda, „  8180. 
A. BaBclier, „  idem „  7973. 
Erven A. van , „  idem „  7915. 
Veldkamp, „  idem „  7867.50 
A. v. d. Akker , „  idem „  768S. 
Gorden-, Wagenberg, „  7450. 
Erkelens,  Breda, „  7395. 
.1. Schoenmaker, „  idem „  7105. 
gegund. 

, 12 .lan.: hot afbreken en wederopbouwen 
van con boerenwoning met vecstalUng op den huize 

g bij  Zwolle; ingek. 5 bilj. , als: 
. tor , i e Zwolle, ƒ 37,090 

M idem 
„  idem 

30,050 
35.075 

. , 
G. van Unen, 

. v. d. Sluis en 
 §. Otlen, „ , „  29,077 

B. , „  Zwolle, „  28,039 
gegund. 

, J Jan.: hot verbouwen vau een koets-
huis en stal tot koreniiukhuis, onder  beheer  vun den 
architect G . te o \Vz.; ingekomen 14 bilj. , als : 
B. v. d. Worp, to , f 8600 
A. Fcbcrwee, „  idem „  8000 
G. , „  idem „  S3G0 
G . . , „  idem „  8341 
A. J. , „  idem „  8268 
Et , „  idem „  8138 
 1'ot Jz., „  idem „  8018 

J. Witteveen, „  idom „  7800 
. van , „  idem „  7787 
. B. , „  idem „  7668 

A. G. Beltman, „  idem „  7642 
W. J. , „  idem „  7622 
J. v. d. Woerd, „  idem „  7413 

. v. d. Spoel, „  idem „  7310 
gegund. 

, 14 Jan.: het schilderwerk der  goederen-
loodsen; ingekomen 20 bilj- , als: 
W. Verheij  cu 

tc , 
„  idem 
„ . 
„ . 
,, i 

, 
„ , 
„ , 
„  Utrecht. 
„  idem 
„  Charlois, 
„ , 
„  idem 
„  idem 
„  idem 
„  Tuil , 
.. Botterdam, 
,, idem 
„ , 
„  's-llage. 

G. , 
. , 

G. Schipper, 
C. C. van , 
P. Ouwerkerk, 
Gebr. V. d. Burg, 
E  Tonkert, 
Wed. .1. Quost en Zn, 
J. van , 
W. van VVilgeuburg, 
Wed. G. , 
F. C. Cleton, 
W. dc Jong, 
J. . , 
W. v d. Schild, 
P. vau , 

. 11. . 
lt . Witieus, 

. B. Zwang, 

. van Vriesland, 
gegund. 

 16 Jan.: de herstellingen der  groot e 
sluis ; ingek. 14 bilj. , als; 

ƒ 11,800 
„  11,050 
„  10,720 
„  10,262 
„  10,190 
„  9,999 
tt 9,695 
„  9,500 
„  9,400 
„  9,258 
., 9,810 
„  9,180 
„  8,900 
„  8,888 
„  8,800 
„  8,310 
„  8,149 
„  7,560 
„  7,210 
„  0,912 

E. , te Amsterdam, 
J . Galinau, „  idem 

. , „ , 
P. Andriessen, „ , 

. lt . vau , „  idem 
A. , „  idem 
T, de Bruijn , „ , 

. Vlasman, „  Amsterdam, 
J . U. v. d. Veen, „  Baarn, 
W. van , „  idem 

. van , „  Naarden, 

. , „  Baarn, 
J . Vermeer, „ , 

. Petrus, „  Utrecht, 
gegund. 

, 15 ,lnn.: het afbreken eeuer  oude eu 
bouwen eener  nieuwe stelphuizinge met schuur  voor 
do diakenie der . gemeente; ingekomen 12 bil -
jetten, als: 

. Brouwer, te *t r  bij 
, 

„ , 
„  't , 
., Gorredijk , 
„  Nijehorne, 
„  Torwispcl, 
„ , 
n idem 
„  't , 
„  Tcrwisuel, 
„ , 
M l.uiige/.waag, 

. . dc Vries, 
G. . , 

. V. d. Wijk , 
O. G. Zwaagstra, 
C. de Vroeg, 
J. v. d. , 

. F. Brouwer, 
F. A. , 
Aunu F. v. d. Veeu, 
Siocrd W. de Boer, 
P. S. Fcijonia, 
gegund. 

16 .lan,; 

/  37,200 
„  36,820 
„  25,000 
„  20,888 
„  20,850 
„  20,780 
„  19,800 
„  19,300 
„  19,050 
„  18,680 
„  18,449 
„  18,333 
„  18,327 
„  17,600 

10*860 
10,110 
9,947 
9,885 
9,199 

4 
9,012 
S.9S6 
S.954 
\s:ui 
8,790 
B.746 

levering ton dienste der  Staats-
spoorwegen van: lo. 4,000,000 . stalen spoorstaven 
en 620,000 hid. eindverbindingen, in 2 perc. 

le perc. 2e perc-
Bocliiimcr  Vurciu , te 

Boelium, 
Eisen- und Stahlwcrk 

i sell, to , 
Phoenix Actiën Gesells., 
tc , 

Actiën -
Btlls., teOsnabruck, ƒ178,560. 

r  Bergwerks-
und , 
tc , 

e 
Actieii-Verein, te 

. 
Union Actien-Gesells. 
fur  Eison- und Stahl-

, te , 168,833. 
F. , te Essen, 166,500. 

2o. de lovering van 100,000 . haakbouten; 
komen 7 bilj. , als: 

te , 
„  Aken, 

ƒ 379,572 

386,485 

367,475 

195,361.34 f 195,361.34» 

190,009. 

, 
Otto Asbeck, 
Booié  AnuiiYiii e de 

pont d'Acelles, 
N. J. Cajiibier , 

. S. Stokvis en Zu., 
Société Anonyme dea 

forges d'Acoz. 
Ailli . le , 

168,833.70 
166,500. 

/ 14,973. 
„  13,190. 

.. , 
„ , 

„  Acos, 
n k 

St.-Jeau 

12,439.60 
12,l()̂ .'i0 
12,100. 

11,390. 

11,249.50 

te Groningen, f 3150 
„  idom „  2949 
„  idem „  2435 
„  idem 8486 
,, idem „  2295 
,, idem „  2293 

 idem „  2208 
„  idem „  2131 
„  idem „  1080 

, 10 Jan.: liet bouwen van een woon-
huis met schuur; ingek. 7 bilj , als: 
A-  V er, \ Q Oostvoorue, ƒ 3911 
A. de Briiijiic . , Nieuwen hoor  u, „  3910 

J - ' l""t . „  Brielle, „ 3823 
Y da Vos, „  Zwartewaal, „  3683 

. du Neef, „  Brielle, „  34Ü2 
j* "  Wrvel, „  lleeuvliet, „  3480 

d "  s la" > „  Vier  polders, „  3475 

«en , 16 Jan.: dc levering van 500 S 600 
J grint ; minste inschrijver  was . , tc Slie-

drecht, a /1.89 . 

, 21 Jau.: lo. het uitdiepen van ecu ge-
deelte van de Buikslotcrhavon (Petroleumhaven) eu 
het ui 78 uitdiepen van buitenwateren, van het J eu 
vnu de dokkeu, in 2 perc.; minste inschr. waren: 

. 1, W. Goedkoop , tu Amsterdam, voor/7700; 
„  2, B. Bo-.teSt-hrlliukwoudo, it ƒ0 .68 per  stère. 

2o. het maken van nfstiiitwerkc u voor  het plantsoen 
bij  den s Botauicus; minste inschr. was Th. 
Scholte. te Amsterdam, voor  /2144. 

, 21 Jan.: het verbouwen van l 
no. 216 aan den 'Amstol, voor  rekening van F. W. 
Schrutter, onder  beheer  van den architect Y. Bijvoets 
Gz.; minste iuschr. n J. L van n en P. G. 
Bloem, le Amsterdam, mor  ƒ10,198. 

, 21 Jan.: bet makeu eener  bovenwoning 
voor  J. r  Jz., ouder  beheer  van dnn architect 

. : ingek. 0 hilj. , als: 
. J. , 

L  hissel, 
J. de Vries, 
J. Storm, 
E. W. Wielzon.a, 

. J. v. d. Nap, 
G. Bindrike , 
G. de . 
E. Berkenbosch, 

m ui,wn . 22 Jan.: de levering van gegoten-ijzeren 
buizen en hulpstukken, tot een gezamenlijk gewicht 
vun 611,090 . voo  de gaslcidiug op Fijenoord; 
iugek. 9 bilj. , ais: 
Leon Sotnzeo, te Brussel, f 40.552. 
Van Oppen cu 

e Beaumont, „ , „  15 000. 
Burns on , „  Arnhem, „  44,355. 
V . d. Berg en Co , „  Amsterdam, „  38,380.45 

, Goraud, 
a e eu Co, „  Ottange, „  37,048.52 

Ch. . , „  Amsterdam, „  86,046. 
Compagnie Géuérule 

des eoiiduites d'Eau, „  Vennes, „  36,037.50 
n Somzée, „  Brussel, „  35,640. 

. S. Stokvis en Zn., „ -m, „  34,999. 

, 22 Jan.: lo. de levering ten behoeve der 
Staatsspoorwegen, vnu spoorstaven, lascb- en eindplateii; 
ingek. 9 bilj. , als: 

. , te Essen, ƒ 153,500. 
r  Bergwerks-und 

, „ , „  150,853. 
(Jute e 

Actiën-Verein, „  Obcrhausen, „  148,070. 
Union Aetien-Gesells. 

fii r  Bergbna, „ . „  142,574.50 
tJuto-lloiïiiuugsliütt e 

Actiën-Verein, „  Oberliauseu, B 130,976. 
Société anonyme des 

Forges d'Acoz, „  Acoz, „  132,600. 
Act ien-Gesellsohaft 

Phoenix, „ r  bij 
, „  132,150. 

Blondinux cn t̂ o., „  Thy-le-
Chateau, „  117,349. 

Société anonyme des 
s foiirneaux dc 

-Sambre, n -
Sambre, „  113,000. 

2o. het leegen van sporen on wissels en de uitvoering 
van daarmee in verband staande werken aan de 
halten Windosbcim, n eu Echten, ten behoeve 
vau den spoorweg u on l — 
Groninrcn ; ingek. 2 bilj . aja: 
J. , te koekange, f 8350 

, „  Zwolle, m 8653 

3o. het bouweu vau uen wachtershuisie bij -
tricht , ten behoeve van den spoorweg -
Eindhoven; ingekomen 3 biljetten, al,-: 
Jean Gozé, te , t 940 
J. Sehanpin, „ , „  898 

liiudy , „  Sittard, „ 888 

'a l lage, 23 Jan.: lo. het wijzigen van het remming-
werk bij  pijler  van dc brug over  de -
haven te Fijenoord; minste inschr. was G. Schermers, 
te Eethcn, voor  ƒ1568. 

2o. bet verplaatsou en vergrooten vau dv loods tot 
berging van telegraafmatericel op het stationsterrcin 
te Zutfen; minste inschr. was.1. li , te Zutfen, 
voo  /'  3289. 

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

van genoemd Wreekblad. 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

evoelig voor  de vele blijken vim hartelijk e
laugstelliiig uu deelneming uiidervuuden bij  zijn 

 de
dooi- deze ziju upi-cchten dank uan n Eere-
Voor/itter , Bestuurderen en n van de Vereeni-
ging ollandwerksblaei"; venler  aau n Aan-
nemers van elders en aan de vele getrouwe Werk-
lieden, die bijgeilnigen hebben dit zeldzaam feest 
zooveel mogelijk luister  bij  te zetten. 

lu het büzonder echter  bi-engt de ondergeteeketiile 
ook de hulde zijnei- erkentelijkheid aan den
Burgemeester  van Arnhem eu tahijk e andere -
ren vuor  bcbmgstelling en warme 

. 

 1878. 
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. 
Op  den ii*—  februari) 1878, .les 

middags len twaalf uur , zal in 't *  nn 

Gemeente  bij enkele inschrijving, 

worden herliestivd : 

e voorwaarden —die, behoudens enkele vnjiigin -
gen. dezelfde zijn gebleven, als hij  de aanbesteding 
van 23 Julij  1877 zijn, tegen g van 
ƒ 0 . 50 per  exemplaar, verkrijgbaar  ter  Secretarie van 
de Gemeente, 

Een afdruk der  Nota van wijzigingen wnnll aan 
hen, die reeds in het bezit zijn van de voorwaarden, 
op framo aanvraag, gratis verstrekt. 

e gewijzigde voorwaarden liggen r  inzage in 
de Secretarie voornoemd eu aan het Bureau dei 
Gemeentewerken, aan welk Bureau, op eiken Zatur -
dag vóór de beriavteding van het werk, des voor-
middags tusschen 9 en 12 uur , de noodige inlich-
tingen te bekomen zijn. 

e iiischrijvingshilletle n moeten zijn ingelevenl ter 
Secretarie meergemeld, op den dag der  hcrltestediiig, 
Vóór des middags twaalf uur. 

e van Justitie. 

N . 

Op  des na-
middags teu één ure, zal iu een der  lokalen van hei 

e van Justitie, in de Nolielstrnat te 's Gra-
venhage, bij  enkele inschrijvin g worden nanbesi : 

c bestekken liggen ter  lezing : te 's Gravenhage iu 
gemeld lokaal van hel e van Justitie: ie 
Groningen .  . Heerenvren . . fasen . 
Zwolle en Almelo, in het regtsgebouw ; le Appin-
gedam , Winschoten, Sneek en  in de 
gevangenis. 

Zij  zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan bet e van Justitie, bovendien vonr 
Appingedam bij  den Opzigter  A. J. : voor 
Winschoten en Groningen bij  den Opzigter  N. VV. 

T te Groningeu; voor  bij  deu op-
zigter  W. . ; voor  Sneek eu Herren-

veen hij  den Opzigter  J. P.  te Sneek; 
voor  Assen bij  den Opzigter  11. C. : voor 
Zwolle bij  den Opzigter  A. .1. ; voor ,1-
melo bij  den Opzigter  B. ; voor
bij den "Opzigter  VV. ('. A AU. 

n worden gegeven door den -
Architect voor de gevangenissen en ïeglsgelroiivveii . 

J. F.  te 's Gravenhage, en door  de 
Opzigters bovengenoemd. 

Aanwijzin g znl worden gedaan te Appingedam , 
Groningen.  Sneek, Assen, Zwolle, 
Almelo en llevenler,  7 februarij. 
des voormiddags ten i ure, voor  Groningen. 

 Assen, Zwolle en Almelo te begin-
nen aan bet regtsgebouw; te Winschoten en Heeren-

Veen. Vrijdag 8  des middags ten S 
ure, voor de laatstgenoemde plaats annvaiigende aan 
het legt.sgeflouw. 

's Gravenhage, den 35 Januarij

Voor den a , 

 Se- rrtaris-Genernnl, 

C  NT. 

r  het . .  te
(Noord-Holland) op  den
1878, des middags ten , in het - van 
F,  muist de . . k aldaar: 

e teekeningen en bet bestek liggen r  visie iu 
|e Pastorie aldaar en de kopieën in het l
Oude Oraal. l le Amsterdam. 

e aanwijzing in loco zal plaats hebben 2 uren 
vóór de aaubesteil ing. 

Gedrukte bestekken zijn ii één gulden per  exem-
plaar  verkrijgbaar bij . VAN . 
Singel  en hij . .1. , Vijzelstraat 1 

te Amsterdam. 
Nadere inlichtingen geert op franco aanvrage de 

Architeet . » Gz., O. Z. Voorburgwal 
N" .  te Amsterdam. 

Voor afbeeldingen van de
 ver-

wijzen wij  naar de 

vol boe.ien.te verhalen,  voor f "i |ier  jour var-
r bjj  T. , Amsterdam. 

*  ij  v in g 
OP 

G 2!) J 1 8 7« 

in het 

Timmerhuis te  naar 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, r  lezing op het Bureau voor  de Plaatselijke 
Werken enz., iu het Timmerhuis en zijn , voorden 
prij s van 10 Cents, verkrijgbaar bij  Wed. P. VAN 

E N ZOON , Boekdrukkers inden -
tuin No. 73 , aldaar. 

Aanbesteding 
,|, Vrijdag 1 rchruurij  1878. .les miilihu» . len t ï 

inv, in liot CAFró  fleil Weslerili.k.lij k 
io

l liostok on ilt . n lijrife n lijdelijk s nit-
lfe/un.lrr. 1 /.....hip* v:ui 10 lot  int! lor  in/n '̂ o hij 
ilen heer S. W. VA N , l 
\o. 185 te Amiterdam. 

ïoii^ovol^' o van uitbreiiline / wonlt P

r,nn a m 

bestaande uit : 
1 geg. ijzeren  lang 2 , bmil 

1.15 „  hoog 0.72 , meteen hytlr .
 voor bei in- of builen werking stellen der 

wa-ebkist , diameter , met plaatijzeren klok. 
4 geg. ijzeren  laug 2 , 

breed . hoog 0.75 , met plaatijzeren deksels. 

melei 1.8 . me) plaatijzeren klok. 
 voor het lichten der  deksels eu klokken, 

mei bij  behoorende kettingen. 
e veibindingsluuzeti zijn 0.153 wijd . 
t geheel is iu uitmuntenden toestand, neemt 

weinig ruimt e in eu is alzoo zeer  geschikt voor  eene 
kleine gasfabriek, 

Tol 15 Februari u. s. zullen de toestellen tol 
werken opgesteld siaau, terwij l nadere inlichtingen 
wonien verschuil dooi den r van gemelde 
Gaslïibrick . 

T E . 
 an  ran 

voi-sohillondo nftnotiii£on . 
 A N . in  or.

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen 
(lc lliiUiinrfsclir  ' l ' n i n . 

 vnn allo bekende typen 

en  aan bestaande S worden in 
.l.-n kortst inoyolijkon tij. l ^eleven!  uitgevoerd. 

e S van 
 zullen, op Zaturdag den SSfton

1878, des voormiddags te 10 uur, iu hel s 
aldaar,

 i

P eu S in hoofdzaak zamengesteld uil 
 teekening eii het heslek 

liggen ter  visie op bet . Bestekken zijn ad 
/* 1.50 ter  Secretarie verkrijgbaar . n der 
teekening, voor  zoover de voorraad strekt , ad f 5. 

n worden dagelijks verstrekt door den 
G cn leei 11 u w meest er. 

 Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

. - VA N . 

e Secretaris 

A. J. . 

F ES N VAN N 
E EN N TUT  ziju 

voornemens op ih'ngsdag den 12 , 
 middags ten 12 ure, in bel t de Toe-

last, te Alkmaar

l;

2'.

Waarvan dc bestekken ter  lezing liggen aau het 
Gemeenelandshuis iu den Hazepolder, in de Socië-
teit te Sliedrecht, inde  Snoeken lc Hardin.r-
veld, in het Vosje te Amsterdam, eu iu de Toelast 

en de Burg te Alkmaar', terwij l ze verkrijgbaar 
zijn ter  Secretarie van den Hondsbossche to Alkmaar, 
dat van u". 1 voor 50 Cents en dat van n". 2 voor 
20 Cents. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij  den * 
Opzigter C J.  te Hazepolder, tloor  wien 
vuu deu 1 tut en met den 9 Fehrnnri j e. k. aan-
wijzing iu loco zal worden gedaan. 

 en Hoog-Heemraden room. i 

 F. V A \ ,

A. P. , Secretaris. 

s A l e x a n d e r. 

op Vrijdag 15  1878, dm voormiddags 
ten 10 ure, in het Algemeen Verkooplokaal nnn den 
Oosls'mgel te , vnn : 

Bestekken met kmgtepraAUen zijn op franco aan-
vrage , tegen betaling van /  per  exemplaar, te 
verkrijgen hij  den r N. . , Becre-
lari s van den Polder, le

Aanwijzin g van bel werk in twee dagen en wel 
op g 7 en Vrijda g 8 Februari e. k., le 
beginnen aau de brug van den Polder  nau de -
kade te

n verlangt  eu  tot de 
levering van 

te leveren in n eu Apri l aanstaande. 
Aanbiedingen franco hitelevemi bij  11. J. . 

te

 en N  en 
. alle soorten van 

. geijkte
 enz. enz. 

 van 0 tol . 

en meerdere
 met hei noodige drijfwerk . 

 i  en

Eene parti j  en  gezaagd 
en uitgezaagd. 

Adres . VV. . G , 
Wiltenhiirg . Amsterdam. 

a van Zuilen- rn n 
in , 

Sieuwehaven S.zijde 5.">, . 

A T 
levert op keur, 

 ƒ6.—,  25  5.70, 
 50  ƒ5.40, 

bij  grootere partije n over den prjj s nader 

overeen te komen t 

 12

onnut  uv nou ii

, 
. 

Vertikal e Stoommachines
 i\v.

 te

'Z
u

door  uill.n-i.li.. ^ r  /aken en r  t r vin 
st m tot s .<li<rc allev..rint ; ln stiinl jreslrl. 1 

bevelen licl i hit.rl.i j  mm vuor bel

E N GEBOUWTJE S 
Prijscouranten worden op franco aanvrage graii 

verstrekt, terwij l het  lia ontvangst vnn 
 tents iu /egels kan wonien toegezonden 

s te Oudewater, 
leveren eu vervaardigen in den kortst mogelijkcn lij d alle soorten van  in bout- 0 
ijzerconslrurtie , volgens eigen systeem, geschikt v * elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 * pc 
werkdag, eu verder  Ueimaohines 
Steen- en Tei, el vormmachines.  en  ens. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 
VA N 

V A E , 
ücetl beriat dm duur  haar ..l  A l l E N T E N vonr den 

varkm.|. van  zijn aangarteld: 

S &, C". ti Amsterdam, 
 inlichtingen vvanlei. verstrekt en  vuor  geheel Nttde 

land niinj:enoint' n o|»  voorwaarden nis aan e . X" . 3,  Amsterdam. 

, 
. 

E , 

e Amari l Schijven en s vun j over 
treilen alle amlere  toestellen in cjiniliteit . 

t liet gebruik dezer  schijven woidl  in arbeidsluoi 
en wordt veel werk  dat lol  uil do hand wenl afgevijld. 

Voor het scherpen van  zijn
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

in dr  theorie en de praktij k van de . 

door . . . t l l finten: . 

Uitgaaf van A. Akkeringa. te Amsterdam. 
U. .J. ..kt J 0. W. \ A . \ likl. l « t "  le Ami. , n. — All e ..lukken en advertentien te adiesteeren aan den r F. VV. VA N T JG<n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

e . F . 5. 
. . . 

g 2 i 1878. 

, 
 ffe 'l  '. 

VOO

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

: 

v.r.rhijn t Z.terd.|^a. Prij s per  ri.i.iu.i . u '  1.15. u abonneert zich TOO 

een jiuirenui r  Afzonderlijk e uoinuier» bij  vooruitbctellini c 1'. centn. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Vt n l i regels fl.—-, verder  voor  eiken regel plaataruiint e 20 cent» en lOceat* 

voor een nommer  van het blad. Ad verte u tien vwrhet buitenland 25cenUperreire]. 

E l ÜE 
E N N

EN . 

VOOT een  maanden verkeerden de Jesuiten-
fresser in ons vaderland iu douili'lijke n nngst. Zij 
zagen in hun verlmelding Emiikrij k reedl fOOraltij d 
overgeleverd iian ile clericalen. Een «geacht"  htad 
van ilc  Het Nieuws van den
verklaarde in een reeks [iiiiehtig e hoofilartikelen , dal 
in dat land vóór 1739 zich nooit een enkele stem 
legen dc geestelijkheid had doen hooiiui. e leve-
rancier  vnu huolilurtikele n scheen niets te weten van 
het n van , , llayle, , 
Pascal, , , Vollam* , en/. Nu, 
een census-kiezer  béboefl hiervan ook nieti te weten. 
Een gunsteling van diccensus-kiezers, haruii , 
had lio  m vertellen, it.it het er  in k nog 
erger  uitzag dan in Nnjnds onder  en vond , 
dat in ons dierbaar, gelukkig vaderland tout est pour 
le mieuv dans le ineilleur des mondes possibles. 

r  stelde hij  ons aan de Engidschen als voorbeeld. 
n dl' n r  waren al de Eransrhe boeman-

nen weggejaagd. t Fransche volk had eenvoudig 
gezegd: /oo de g niet een eerlijke is. ver-
trouwen wij  geen cent toe. 

 ren maand later diende een eerlijk Pranoch 
minister  van 0|icnbare Werken een wetsontwerp in 
om tner  duizend millioen francs binnen tien jaren 
te besteden aan nieuwe spoorwegen en kanalen, 
dri e vierden voor het vervoer te land, ccïi vierde 
voor dat te water. En dit'  geseltieilde in een land, 
dal reeds lietrekkelij k ruim biileeld was met suoor-
wegen en kanalen, cn vóór zeven jaren tien duizend 
millioen francs schade had geleden door een verplet-
terenden oorlog, waarvan de geschiedenis bezwaarlijk 
de wedergade weet aan te wijzen. e minister  Ue 
Freycinet. heeft bepaald apgesrhroefdc denkbeelden. 

t ons nu eens zien, hoeveel beter  het gaat 
onder ons liezadigd volk, onder de zooveel verstan-
diger  njisrhroevers van het batig slot, die een diepen 
afkeer  belijden van jeziiitisrh e slreken. 

Volgens een onzer  kamerleden (Vau , finan-
Hcele Beschouwingen in de Vragen des Tijds) beo-
liën de yuiten-Generaal zich sinds 1848 altij d verzet 
tegen een verhooging van belasting, waardoor de 
kiezers zwaanier  gedrukt zouden worden. « e Javanen 
en de jeneververbruikers hebben*' (bijna . v. E.) 
talies betaald." 

J a 1'g'vaardigden der  censiis-kiezcrs hebben dit 
wel verooi.lecld iu fraaie redevoeringen en tijdschrift -
o|istellen, maar  overigens hebben zij  het voorbeeld 
der Fransche liberalen als revolulionair  beschouwd. 
Zij hebben gestemd voor  elke e liegrootuig, 
voor  elke begrooting van , voor  elke wei. 
op de middelen, VOOT eiken «sluitpost" , voor  elke 
beschikking over het «batig slot" , met het gevolg, 
dat zij  eu hun kiezers te weinig betaalden en geld 
van de Javanen kregen voor  hun spoorwegen, hun 
kanalen, hun hoogesc holen , hun lioogeiv burgerscho-
len, enz., terwij l de Javanen dikwijl s gebrek leden 
en soms \ cent per  huisgezin aan jaarlijksc h koffie-
loon ontvingen, ondanks de door de geachte n 
brzworene wet, dat de gedwongen arbeid even ruim 
moest bezoldigd worden als de vrije , wat hij  de koflle-
teelt mogelijk is, want een particulier  betaalt onge-
veer 20 gulden voor een pikol kulïie, die üü gulden 
opbrengt. 

t ons wns zien, hoe stiefmoederlijk de open-
bare werken in d ie worden behandeld. 

n weet, dat moederland en kolonie één heeten. 
Ook in Frankrij k geldt die regel, maar eenigszins 
nndcrs dan bij  ons. r gaf het moederland sinds 
1830 ruim twee duizend millioen gulden aan Algerie , 
dat meer en meer  bedeeld wonlt met vloeüngswer-
ken, artesische putten, spoorwegen, enz. Bij  ons 
daarentegen nam het rijk e moederland sinds 1830 
meer dan 840 inillioen gulden van  arme Ja-
vaantjes. " 

n keni'e sinds lang in het dierenrij k zwakke 
beestjes, gelijk de luis, die leven ten koste van 
een krachtiger  wezen, gelijk b. v. den mensch. 
Voor ons was weggelegd liet schouwspel van het 
omgekeerde te verteonen. Om een uitdrukkin g aan 
de onaanzienlijke volksklasse te ontleenen : de Neder-
landsche kiezers en hun afgevaardigden gedragen zich 
jegens de Javanen nluizig."  Onze baronnen en jonk-
heeren, de Van Goltstein's en van der  lleim's, zullen 
deze uitspraak wel venxinleelen, maar  graaf Gijshert 

i van llogendorp fluistert mij  in: tllc t is niet 
schandelijk zulks tc zeggen, maar le doen." 

n 1808 gevoelden enkelen igemocdsbezwaren." 
n vond het toch een beetje al te kras alüjd maar 

van üie goede nrme Javaantjes te nemen. Sinds 1843 
bail men elk jaar  plechtig verklaard niet meer zoo 
up hen te willen leunen, maar  zich geldelijk onaf* 
l.ankelijk vun hen te willen maken. n zou zich 

aanvankelijk vergenoegen met een sluitpost van onge-
veer  lieu inillioen gulden 'sjaars en, na opgemaakte 
rekening, het ovei-schot verdeden, maar  nhoofdza-
kelijk voor  behoeften" e Waal. 
OntO t ons zien, boe het 
meerlijke" Nederland woord hield. e overschotten 

 sinds negen  75,000,000, $n daarvan 
genoot het moederland minstens 73 millioen e 
Waal, , j>. 35). 

Ondanks dc plechtige verklarin g vau 1843, jaar-
lijk s herhaald, nam het k  44): 

1831—40 03 millioen'of 0,3 millioen 'sjaars. 
1841—50 141  i 14,1 » i 
1S51—00 267  » 26,7  P 
1801 -70 224  » 22,4  » 
1871—77 119 »  17,0

 laatste cijfer  is betrekkelijk klein , omdat meu 
door dc Javanen den oorlog tegen Aljc h (NB. de 
teer" van Nederland) deed betalen. t middel om 
zich die gelden tot* te eigenen, was doodeenvoudig. 

n sehnijite van de begrooting dn dringend nood-
zakelijke e openbare werken, b. v. in 1872 ! 

a een hehoorlijki d 1 
zakelijk. 

/ 8,580000 
nog niet ge-

 geraamd 

o 1,406000. 
» 532000. 
 1,800009. 

 900000. 

s 

vaderen geg. 

600000. 
250000. 
300000. 

680000. 

ha 
ven te
daarvan volkomen ondra-
gelijk geworden . . , 
b beveiliging van Ba-

tavia tegen overstroomin-
gen. 

 dito Semamng . 
d stuwdam Sitoebondn. 
e kruukzimugeu^esticlit 
ƒ materieel der 

macht . . . . 

Totaal . /' . 

e Waal, , bl. 33). Verschil i l - / , millioen. 
t is weer  hitmen" , zeiden de mannen , die altij d 

spreken van het nauwer  van deu hand tusschen 
moederland en kolonie. Als eeu particulier  u behan-
delde gelijk de s ë bejegenen , zoudt gij  . . . . 
maar  foei! laat mij  niet heftig zijn. 

t ons nog een paar  voorbeelden aanvoeren. n 
1849 heersclite er  een vreeselijke hongersnood in 

k en Grohogaii. Er  bestond nog geen «los-
bandige  op Java, zoodat de inboorlingen van 
hongerdood op den weg bleven liggen, zonder dat 
de g iets wist. Toen zij  eindelijk op de 
hoogte kwam, deed de landvoogd n de 
Toen tang opstuwen bij  Gelapan en vloeiingskniialen 
in  aanleggen.  iiietivv-lienoemile adsistent-
risident n van de Poll wees op het behing van 
een vlociingskaiiaal iu  door  opstuwing van 
de  maar het gevaar was voor 't 
OOgenblik voorbij  en de landvoogd r van 
Twist bad het te druk inet kuischheidsmaatregelen, 
om aan het bezweren van hongersnood te kunnen 
denken. n i 1860 werd ik , onder de land-
voogdij  van den heer  Pahud, door den directeur 
Ühienbeck afgevaardigd om het ontwerp van een vloei-
ingskaniuil in k cn Urobogun op le maken. n 
1861 dreigde er  weer  hongersnood. k nam de toevlucht 
tot de loslmndige pen en waarschuwde. Onmiddellij k 
stelde de g eenige tienduizenden guldens be-
scbikb.uir  "i n met liet graven een aanvang te maken. 

Toen liet gevaar  voor 't oogenlik weer  geweken 
, bleef het kanaal liggen gelijk het was. k

ecu globale begrooting met eeu eindcijfer  van zes 
millioen aan .- 60000 l>ahoe's zouden wonien gevloeid; 
tegen ccn landrente van tien gulden de baboe zou 
het kapitaal 10 pet. jaarlijksch e winst afwerjieu. 

r  de e " g mocht over 
zulk ren som niet lieschikken zonder  vergunning van 
het . En dit kon zelf de gelden wel beter 
gebruiken voor  spoorwegen in de kiesdistricten. n 
moest intusschen de Javanen maar  ann de praat bonden 
met nieuwe opnietingen eu plannen. Eenige jaren 
later  opperde men het denkbeeld verguarkommeu in 
Grebogan te maken, gelijk dc Javnnen er  reeds had-
den in Gresik. t zou misschien goedkooper  uitko-
men. En in 1877 zond men den zooveelsien inge-
nieur om weder een begrooting in te dienen. 

Een tweede voorbeeld. Vóór ongeveer  vij f en twin-
tig jaren verzochten de heeren W . J. van den Broek 
cn G, Si'hiinmel|ieniiiiick , te Soerabaja, tegen gun-
ning vnn twee suikereontracten in het district , 
door den ingenieur C. C. van l een vlocilngs-
kanaal te mogen doen aanleggen op den linkeroever 
der - of Socraboja-rivier, door h en -
kir . n was zou verbaasd over  dien ondernemings-
geest, dat men zich afvroeg, of van den
ondanks zijn rmfi-Engelschen naam (een Bri t beeft 
nog meer  afgrijzen van het woord broek dan de troon-
redc van de woorden aardappelen en rijst), tot het 
stoute Albion behoorde. e landvoogd Van Twist 
weigenie. , men zou duor  inwilligin g het 

prestige van den Staat hebben geschonden, die zich 
het werk niet uit dc handen mocht laten nemen. 

n  meer dan tien jaren of zelfs langer. 
Na ontwar  uitbesteding, begin van werkzaam-
heden, verklaarde de g in 1877 bet werk 
voor  onmogelijk. t zal wel moeten l-eteekenen : 
improductief. e productief zijn het Cavour-ka-
uaal in , het kanaal van de Verdoli bij 
Ais en de meeste vloeiingskanalen. onlangs in
weekblad ? Ol'zou  Standaard gekjk 
hebben eu wij  zijn met hehzucht, baatzucht, 
schraapzucht, pratheid  geld, schrielheid en
righeid/ e productief zou een uitgehongerde be-
volking wel wezen? EiÜcve! boe productief  toch wel 
UW brug over deu ? of die tc g 
over de ? of die te Arnhem over den ? of 
die te Nijmegen over de Waal? Véritc en doca de 
VOcean, erreur au dela. Wat in dc Oost geen 
vij f percent rente geeft, is improductief. t is beter 
opium of zout. of koffie voor  het geld te koopen. p 
toch wint men 200 tot 300 9 / 0 -

Eeii derde voorbeeld. Vóór  ruim veertien jaren 
opperde de ingenieur  Stieltjes bet denkbeeld, het water 
van de Progo op te stuwen bij  Blégo, in . 

t zou geleid worden in de e g (in Pa-
djang), een zijtak der  Solo-rivier. Andere grootere 
zijtakken, zooals de , zouden aan den 
mond gesloten wonien door  overlaten, schuifdeuren, 
als anderstdns, um het instroontende water  te regelen. 

e Solo-rivier  zou over een grooter  eind dan uu
vaarbaar  wonien gemaakt. Zij  zou verscheiden ge-
westen vlooien. k deed, op zijn last, de Solo-rivier 
opmeten en Wnttrneewn door den ijverigeu , gcinoc-
delijken opziener J, VV. van . e heer  Stiel-
tjes werd als een «stalknecht"  weggejaagd, omdat 

 zijn stem deed hooien tegen vervalseliing van 
officieele cijfei  (zie  opmerker 2 Januari,

e commissie tut de vervoermiddelen wenl ontbonden. 
c heer n besprak vóór ongeveer  twaalf of 

dertien jaren het denkbeeld up een -
kundig congres. a dronk men een glas cn het 
dc zaak zooals ze was. t denkbeeld was zeker 

Een vierde voorbeeld. Vóór  ruim vij f en twinti g 
jaren sprak de adsistent-resident van Gresik mij  met 
geestdrift over een sinds lang hangend vraagstuk: 

 vkreiingskanaal op den rechteroever  der  Solo-rivier, 
tot vloeiing van njstvelden iu de regent-sehapiicii 
BodjonegorO] n en Sedajoc. Een der  inland-
schc hoofden wees mij  op het feit, dat de g 
jaarlijk s tonnen gouds uit Sedajoe trekt en daarvoor 
bijna niets teruggeeft. Zoover ik weet, istc4hedeo 
voor dat kanaal nog geeu enkele opmeting verricht 
geworden. 

Vergelijk nu eens die handelingen met dc Fransche ! 
Genoeg over dc kanalen. Een enkel woord over 

de spoorwegen. n 1842 oegen  Opperbestuur
den Gouverneur-generaal van gedachten te wisselen 
over den aanleg daarvan op Java. Na achttien jaren 
geschrijf cn uriji» *  overweging"  zond de r 

n de commissie tot de vervoermiddelen naar 
Java. e r Van de Putte en de landvoogd 
Sloet verstoorden in 1863 brutaal haar  werk. r 
ban* nauwkeurige boogtocijfei's, verkregen met de 
juistheids-instrumenten barer  ingenieurs, van de 
kaarten te doen verdwijnen en daarvoor  onnauw-
keurige hoogte-cijfei-s, verkregen inet de hellingme-
ters van de korporaals der  tojiognifische opneming 
(Zie  Opmerker 2 Januari '69) in de plaats 
te stellen, gelukte het den concessionarissen eeu 
lij n te doen slikken, waarvan de treurige geschie-
denis bekend is. t denkbeeld van den lieer  Stieltjes 
om de baan 1, slechts 1 meter  breed te makeu, werd 
verworpen. r  moest men er  toe teriigkceren, wnt 
weer  veel geld aan deu Staat kostte. 

Er kwum 600 e S >rwegmaat-schappij  tot-
sland, die uit Camaraderie in de liberale bladen en 
tijdschrifte n schijnt te worden geprezen. n kan 
daarover een minder  gunstig oonleel lezen in den 

 van den heer  Pik, den eenigen 
onzer  financiers, die totlieden in zijn geschriften het 
smalle pa/1 der  deugd bleef bewandelen. 

n 1877 had Java, meer  dan viermalen zoo groot 
als Nederland en  dan viermalen zoo sterk bcvulkl, 
ongeveer 300 . spoorweg; Nederland zelf onge-
veer 1200, waarvan het grootste deel betaald WAS 
niet uit leeningen . maar  van den dagehjkschen arbeid 
der Javanen, een schandaal zonder  wederga in de 
geschiedenis der  spoorwegen van den aardltol. n 
bedenke daarbij , dat Java, een bergachtig land. 
bijna geen lievanrliar e rivieren heeft, terwij l Neder* 
land een ongeëvenaard net van waterwegen bezit. 

n bedenke ook, dat Java slechts bestaan kan door 
rijst,  die geteeld moet worden op bewaterde velden. 

n 1877 stelde het «eminente, vrome, christelijk -
historische, gemoedelijke, rechtscliapene" -

-Van  (*) voor, nu  Oost uit-
geput is geworden door  koloniaal-radicalen, lilieralen, 
behoudsgezinde!!, mannen van de Pordsche Synode 
en mannen van deu Syllabus, haar aau haar lot 
over te laten, haar  alleen nog te laten bloeden voor' 
een vaste bijdrage van 10 millioen gulden 'sjaars 
aau bet moederland en voor  lielanglouze moederland-
Bene -aandeelhouders, die zich zooveel
hadden laten welgevallen, cn overigens voorgoed te 
breken met do huichelachtige lens: "Nederland en 

ë zijn één." r de r liegivep, dat na 
den Aljeli-oorlo g de vette jaren kunnen lerugkeercn 
i-i i daarmede de jaarlijksch e nbutt".  Zoo noemt zij , 
die altij d bij  die leus blijf t zweren, het geld, dat 
zij trekt van de belasting malheid, door  vreedzame 
medeburgers opgebracht. Wet is, of men een bassi-
boetSOek hoort spreken over de Uoelgnren. 

k  niet  elke der 
aangehaalde lieslissingen tc bestrijden, eiken ge-
scbraptcu posl le verdedigen, eiken minister, land-
voogd eu volksvertegenwounliger  over te leveren 
aan de verachting van den lezer. k ben geen 
kenner der  harten en heb geen lust de nieren van 
een enkel onzer  machtliebhcudcn te proeven. r 
ik mag toch vmgen: is het niet opmerkelijk , dat 
bet geld der  Javanen zoo geredelijk wordt uitgegeven 
als het te doen is om mocderlandsrhe kiesdistricten 

te bedoelen, en zoo gereedehjk
als het te doen is om de Javanen zei VOU voor hon-
gersnood  behoeden?

k heb door  natuurstudie geleerd niemand te ver-
achten , te trachten alles te verklaren door  erfelijk -
heid  omgeving,  itanrem schrijf ik het walging-
wekkend gedrag onzer  wetgevers voornamelijk toe 
aan ons parasitisch regeerstelsel. Zelfs de edele, 
moedige , die ziju hoofd waagde cn ver-
loor, omdat hij  het 11  T".  van ziju Vorst, die hem 
verloochend had, timide betwisten aan ccn Schrik-
bewind . had recht geweigerd aan een gevangene, 
wiens eeuige misdaad was , dat hij  een samenspan-
ning van eenige pachters tot uithongering van Frank-
rij k aan het licht had gebracht (Esijuiros. Histoire 
des

u zal mij  wel niet theftig* noemen, zoo ik 
beweer, dat  onder  onze wetgevers weinig of geen 
mannen zijn, even moedig als s {*). Eo 
hij had bovendien bet gevoel zijner
lijkhei d , toen hij  die lafheid pleegde j  was tot 
minister  benoemd dour ccn alleenlieerscher, die ze-
delijk vemntwoordelijk was. r bij  ons is nie-
mand verantwoordelijk , zelfs niet de minister, ge-
lij k gebleken is bij  de stratluoze aftreding van den 

 (zie s

Eu ik kum met voordacht nu de aandacht vestigen 
op onzen plicht jegens Java, omdat sinds dertien jaren 
de heerschappij  van l ) is toegenomen. 

e Opmerker is geen blad over  staatkunde, en ik 
zal dus die stelling uitvoeriger  botoogen in e tolk 
van den Vooruitgang. 

Voor het oogenblik slechts dit, n Augustus 1864 
beweerde i Gids. dat ons volk door batige sloten 
gedemoraliseerd was geworden naar hart en ver-
stand. u Augustus 1877 beaamde hetzelfde tijdschrif t 
de uitspraak van den volksvertegenwounliger  Van tie 
Putte, dat bet gedrag der r jegens 

ë haar tot onsterflijke eer verstrekt. Wat 
vroeger  schande genoemd werd, heet nu eer. 

Erger kan bet niet.'  En de vrome Standaard 
verklannle, dat uns volk in zijn koloniale staatkunde 
nu het ^christelijke, eervolle, plichtmatige, zede-
lijke, conscientieuse, heilige, van God bezielde" 
systema volgt en den g der  koningen welge-
vallig is. e Jezuïeten hebben hun meester  gevonden 

 Boekte, 

Geneve, 22 Januari '78. 
S. E. W. *  VAN . 

(') lie niiiniti T t beweerde zalvend dit onse e 
brocdcru wi-1 belasting zouden willen betalen , uu zij  eindelijk 
wnt ïnrer  openbare werker  zul le» krijgen , en ongturne den 
druk daarvan up de .luvnueu zouden zien overbrengen. d 
de eerste unde. terkenaar vaa het „opgcurbruefd r heftige"  Ba-
t;o i.i-rh r  ailre- ilioi werkelij k reeds vergeten, dat zij  deu 
last OJ  de Nederluiidsche kiezers weuxrhen te zit-n drukken 

(*) lu 1803 toonde de r nssaenjks vcrontw aardigi ut1 

tegen mij , die iu eeu officieele memorie had durven aehrij-
VOBj dat z|j  hongersuood aanlciettkU.  n'y a que la re-
nté qui  Zi j  was ndfs boos op den r Pr  Uruij n 
die geschrei'm had: „he t ongelukkige batig saldo". Zoo ge-
voelig voor  woordeu en zoo ongevoelig iu daden! Voortasu 
zullen de Javanen moeten zeggen : „het gebenedijde hatig ilot." 
Altij d hetzelfde muggen ilmir/ijge n eu kemels doorzwelgen. 

) Zie over de /wakheid, waarmede zelfs die moedige 
muil nriehtt i voor de omgeving: Jobes, tê  terne 

 \ V  eu tterue kittenfm  Janvier. r -
rij k li .l tenminste lijn . Turgnt . Nederland heeft n-\tt een 
eeuw later  ouder  zijne wcUtevcrs uiet é é n, np wien het met 
vddoeuiug cn fierheid als op eeu vriend der  undcrdrukle u 
kan wiiicu . 

l* ) j  zelf prijk t nu met eeu ridderkruia , waarop te lezen 
: d adelt."  0e e i» overt ruften door \ an . 

http://boe.ien.te
http://Hotl.-rdj.lli
http://hit.rl.ij
http://lio.ii
http://it.it
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Berichten en mededeelingen. 

s-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch e is benoemd tot hoofd-
opzichter  bij  den dienst der  havenwerken te Batavia 
J. . van der . 

— r  den directeur  der  burgelijk e openbare 
werken zijn gedurende de maand November  1877 
de volgende heschikkingen genomen. 

e detacheering bij  het departement 
van binnenlandsch bestuur  van den opzichter  der  3de 
klasse F. . Wouters, met bepaling dat hij  hij  zijn 
korps zal worden teruggevoerd. 

Gedetacheerd. Bij  het departement vnn binnen-
landsch bestuur  de opzichter  3de klasse . Spruijt . 

Gesteld: Ter  beschikking van den adsistent-resi-
dent van Benkoelen, de ingenieur  2de klasse Th. VV. 
C. . 

Geplaatst: te Padang (Soeinutra's Westkust) de 
benoemde opzichter  2de klasse A. ; 
te , de opzichter  3e klasse F. . Wouters; 
te  dc benoemde opzichter  2de klasse J. . 

 Freijtag; te Semarang, de benoemde opzichter 
3de klasse J. E. C. Struijk . 

Overgeplaatst: Van g ) naar  Tji -
andjoer  (Preanger , de ingenieur  le 
klasse P. 11. de Bruij n ; vnn de directie naar -
lang ) de ingenieur  2de klasse S. J. Nmnnns; 
van Tjiandjocr  (Preanger ) naar -
nado, de ingenieur  2de klasse . G. ; vun 
Grobogan (Semarang) naar  de hoofdplaats Semarang 
de ingenieur  2de klasse . G. C. . ; van 
Batavia naai1 de , de ingenieur  2de klasse 

. . E. A. s Pijpers; van Bangil naar 
g (Paaoeroean) de ingenieur  der  3de klasse 

J. de Booij; van Batavia naar  Semarang de archi-
tect lste klasse W. van Blommestein; van -
lang (Pasoerocan) naar  de directie 'tijdelijk ) de ar-
chitect lste klasse A. W. ; van g 
naai- g ) de oplichter  lste klasse J. 

. Smith; van Ternate naar g de opzichter 
lste klasse A. E-iuk ; van Bezoeki naar  Soerabaia 
de opzichter  2de klasse A. Vermaes; van Tjipantja r 

) naar  Bezoeki, de opzich-
ter  2de klasse, F. . Ooetenbroek; van de hoofdplaats 
Soerabaia naar n (Soerabaia) de opzichter 
3de klasse . G. Burkunk ; van Tegal naar  Ternate 
de opzichter  3de klasse .1. Visser; van g 
naar n ) de opzichter  3de klasse .1. Sonjé. 

—- Op de tentoonstelling van kunstwerken van 
levende meesters in de zalen der  Teekenacademie, 
van g den 20stcn i tot en met Zondag 
den 30sten Juni te houden, wonlen niet toegelaten : 
t".  meer  dan twee kunstwerken van denzelfden ver-
vaardiger: 2°. stukken die reeds te voren op ten-
toonstellingen daarterstede geweest zijn; 3U. ko-
pieën in olieverf naar  schilderijen, of teekeningen naar 
teekeningen; 4Ü. voorwerpen, die door  anderen dun 
door  de vervaardigers zelven wonlen ingezonden, 
tenzij  met hijvoeging van eene schriftelijk e toestem-
ming des vervaardigers. 

r  bet Gemeentebestuur  is eene som ter  be-
schikking gesteld van de commissie van beheer, ten-
einde daarvoor  ééne ot meer  schilderijen, als eene 
bijzondere onderscheiding voor  den kunstenaar, aan 
te koopen en aan het h m van nieuwe 
kunst at tc staan. 

e commissie van beheer  over  de tentoonstelling 
bestaat uit de heeren: Jhr. . F. G. A. Gevers 

. voorzitter, Jhr. . C. A. Verhucll , G. . 
A. N. , lid en penningmeester, J. G. Vogel, 

. W. N. , C. Bisschop, Ph. Sadée, Jhr. 

. P. A. van den Velden, Joh. Gram, lid en 
secretaris. 

— Naar  liet Vaderland verneemt zullen de be-
kroonden door  de beide jury' s der  tentoonstelling 
van kunst en nijverheid, te Amstenlam gehouden, 
in 't eind van Februari de hun toegekende onder-
scheiding ontvangen. 

e r  van Waterstaat, l en Nijverheid 
heeft welwillend op zich genomen de bekroningen 
uit te reiken. 

'S-Gravenhage. j  beschikking vau 25 Januari 
1878, lit . A, afdeeling l en Nijverheid, is aan 
J. . van der , directeur  der e Fabriek 
van stoom- en andere werktuigen te Amsterdam, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor  een st oom-
sleepdienst op eenige stroomen, rivieren cn kanalen, 
in acht provinciën. 

— t e van Binnenlandsche Zaken mankt 
bekend dat bouwkundigen . geschikt en bereid zich 
te belasten met het toezicht van e op de 
gebouwen voor  onderwijs, en met de verdere werk-
zaamheden ,  de onder  het t 
van Binnenlandsche Zaken ressortcerende -
wen, zich vóór 15 Februari e. k. tot dat -
ment behooren te wenden, met de vereischte over-
legging van bescheiden. 

Aan de betrekking is verbonden eene jaarlijksch e 
toelage van / 3 ii 4000, benevens vergoeding van 
bureau-, reis- en verblijfkosten. 

— Bij  koninklij k besluit is benoemd tot ridder  in 
de orde van den Nederland schen w de heer  F. 
C. , Geheimcr , Special -
tor  der e Spoorwegmaatschappij. 

Amsterdam. Eenige vrienden cn vereerders vau 
wijlen . W. C.  Staring zijn vanplan, daartoe uitge-
noodigd door  de  (lid der  Tweede ) 
en Berns (predikant te Eerbeek), aan gedenkteeken 
op zijn graf te plaatsen. n zijner  familie hebben 
daartoe zeer  eigenaardig uitgekozen een zwervend 
blok graniet, gevonden in de nabuurschap van Staring's 
woning. e vrienden zijn overeengekomen op dezen 
veldsteen een medaillon in brons te plaat-en. met de 
beeltenis van Staring, zijn geboortejaar, zijn sterf-
jaar , en als zinneheeld van zijne verdiensten in de 
kennis der  aanle : zijne geologische kaart; als zinne-
beeld van zijne verdiensten voor  den landbouw: den 
arendsploeg, door  hem zoo dikwerf aanbevolen; als 
zinnebeeld van zijne verdiensten voor  het onderwijs: 
zijn Huisboek voor den landman. Een en ander 
wordt vervaardigd door  eu onder  toezicht vun den 
beeldhouwer  Stracké. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
, 4 . 

A i ten, te 11 uren, door  het gemeentebest.: het 
bouwen eecer  onderwijzerswoning inct gedeeltelijke 
levering der  materialen. 

, bij  den gardiaan iu het St.-Antony gast-
huis: het bouwen ceuer  nieuwe slelpliuizing op cen 
onbewoond terrein aan den Paaldijk onder  Burgwerd, 
op de zathe Andeluhuis. 

 r»mv. 
, te 10 ureu, door  het gemeente-

best., ton raadhuize: het bouwen van eene school en 
onderwijzerswoning bij  de . 

, te 11 ureu, door  bot gemeentebest.: het bou-
wen van eene ijzeren ophaalbrug over  het bcneden-
sluishoofd vau sluis no, 5 der  Zuid-Willemsvaart on-
der  die gemeente. 

Tegelen, te 11 uren. door  het gemeentebest.: de 
werken voor  het voltooien der  school en onderwijzers-
woning te Steijl. ) 

, te 12 uren, door  dijkgraaf cn hoog-
heemraden van Schieland, in het Gemeenelandsliuis: 
do leverantie van 1600 elzen heipalen voor  de -
cu . 

. tc 12 uren, door  het dijkshestuur  der 
, in e Nederlanden: 

het aanleggen eener  stecnglooiing van bazalt en het 
verzwaren van den zeedijk daarnevens, over  eene lougtc 
van 100 , ten zuiden van de , steen 4S 
wederszijds. Bilj . inz. vóór 11 ureu bij  den secretaris. 

, to 2 uren: het leveren on stellen vau den 
tweeden bovenbouw op 14 bruggen en 2 poorten in 
den spoorweg van Uselmonde naar  Willcmsdorp ton 
behoeve van den spoorweg van m naar  Breda. 

g / 25,500. 
, te 2 uren, door  den burgem. van -

ualdumadeel: het verven van dc school met onder-
wijzerswoning te . ) 

Waenndac, O . 
Vil l ier , te 11 uren, door  het ministerie van water-

staat enz.: dc levering van bazalt tot het onderhoud 
der n op den , in 2 
nerc. : perc. 1 ƒ 6760, perc. 2 ƒ7680; 2o. 
liet leveren van voorwerpen van gesjotcn- en gesmeed 
ijzer, staal, koper  en metaal, benevens het bezorgen 
van smeden un werklieden, tot hot doen vau herstel-
lingen aau do - en andere vaartuigen, in 
gebruik bij  het baggerwork ten behoeve van de -
wede eu , van 1 Apri l *7S-31 t '79. 

, tc 11 uren, door  bet bestuur  van 
bet waterschap , iu bet waterschapshuis: het 
amoveeren van de Scheeftil over  de c bij  Onder-
dendam en de l over  't r  bij  Noord-
dijk cn het daarvoor  in de plaats bouwen van 2 nieuwe 
vaste bruggen. Aauw. voor  do l 5 Febr. tc 9 
uren en voor  de Scheeftil 6 Febr. te 9 uron. 

Viiae-r , te 12 uren, door  het ministerie van water-
staat: g van het le en 2c perc. der  leve-
rin g van stalen spoorstaven met ijzeren eindverbindin-
gen enz., op gewijzigd bestek. 

, te 12 ureu, door  het bestuur 
van bet waterschap Breuk' lonvccn-cn-Ticnhovcn, aan 
bet : lo. hot opruimen van de bestaande 
houten schutsluis aau bet ; 2o. het bonnen 
van cene gemetselde schutsluis aldaar; 3o. het bouwen 
van een houten schutsluis aldaar. Aanw. tc 9 uren. 

, te 12 uren, door  het gemeentebestuur: het 
stichten van oen schoolgebouw te . . bijdeu 
bouwkundige E. P. . Aanw. 5 Febr., te il uren. 

, te 1 uur , door  het gemeentebest.: 
hot vernieuwen van een gedeelte van het rijspakwork , 
langs hot kanaal door  de ; het vervaugen 
van het riispakwerk langs dc westzijde dor  Schulkolk 
op de t door  een pak werk vnu palen; het 
onderhoud over  '78 van alle njspak-, beslag-en aarde-
werken, behoorende tot de werken der  doorgraving 
van de . Aanw. 4 Febr., te l ' / i uren. 

. te 1 uur , door . Poelman, iu het Ge-
meentehuis: het bouwen van een nieuwe graanschuur. 
Aanw. to 11 uren. 

Zwo l l e, te 1 uur. door  hot gemeentebestuur, ten 
raadhuize: de levering van: lo. 37,000 stuks Faucun-
valkcien, 32,000 stuks - of Ourthe-keien, 200 
sir. . kantkeien en 200 idem trottoirbanden; 2o. 
40,000 st. vlakke en 00,000 st. halfgetrokkeu -
st raatklinkers , Waalvorm, de eerste in één perc, de 
laatsten in twee perceelen. 

Zwol le, te 1 uur, bij  Blankhart : het bouwen vnn 
een pakhuis, met bijbehoorende werken, inde Nieuw-
straat aldaar, voor  firma  Gebr. e Goeijen aldaar. 

. bij  de architect . 
, te 1'/, uren, trn gemcentebuize: lo. het 

dagelijksch onderhoud en bet verrichten van eenige 
bepaalde vernieuwingen aan de gemeentewerken, ged. 
'78, in 18 porc; 2o. het vervoer  van puin, grondspecie 
en grint , zand op de wegen en wandelplaatsen: er. 
van keien, straatsteen en zand voor  aanleg en onder-
houd van straten, ged. '78, in 2 perc. Aanw. 4 Febr. 
te 10 uren, aan te vangen bij  de brug aan de -
straat. 

Vlissingen, door  de commissie van bekeer  der  ge-
meente-gasfabriek : het maken van een nieuwen gns-
houder. 

, . 
, te 11 uren, door  het ministerie van marine: 

bet gereedmaken en leveren van het hardsteen werk 
voor  de fundeering van den ijzeren kustlichttoren aan 
den Vlakkenboek, Z.W punt van Soematra. 

, te 11 uren, bij  G. Vrijburg : het 
bouwen van een burgerhuis met stalling, voor  C. 

, aldaar. . bij  den architect C. A. vau 
Sehaik. 

, te 12'/t uren, door  burg. cn wetb.: de 
lovering van eenige gegoten-ijzerwerk en ten dienste 
der  afwateringsriolen. Bilj . inz. 6 Febr., vddr  7 uren. 

, bij  den burgemeester  der  gemeente 
: do levering van 200 s grint . 
, bij  T. , het bouwen eener 

boerenhuizing aldaar. . hij . van der . 
, tt . 

aneek, te 3 ureu: dc verbouwiug van hot koffiehuis 
de Nieuwe . . bij  deu architect A. Brei-
nissen Troost. 

, le 7 uren, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur , in t Onvolmaakte Schip: het 
bouwen eener  hulpkerk aan het Achterom, aldaar. 
Teekeningen liggen bij  den bouwmeester  A. C. Blcys, 
aldaar. 

, door  de directie der  Ned,- Westfaal-
sche spoorwegmaatschappij: de levering van grint en 
puin met of zonder  verwerken voor t hardmaken 
van wegen en het bedekken van perrons op de stations 
Vorden, , e en Winterswijk . . 
bij den directeur-ingenieur  J. . Nivel. 

, . 
, te 12 uren, in bet Café-Belvedère: 

het bouwen eener  boerenhofstede met woning eu 2 
arbeiderswoning in den Groote-Upolder, aandenNoor-
derweg hij  den Spieringweg, op kavel , afdeeling B. 
inl . bij  den architect S. W. van . 

, te 1 , door  burg. en weth,: lo. hot 
afgraven van een gedeelte aarden wal aan het plant-
soen, tusschen de t en de Zilversleegi 

met aanleg van rioleering en bestrating aldaar; 2o. 

het aanleggen van rioleering in een gedeelte van de 
Ottersteeg en den g en het plaatsen van trot -
toirband aldaar. Aanw. 4 Febr., te 10% uren, te be-
ginnen aan de . 

, tc 1 uur, door  het ministerie van water-
staat ent.: het onderhouden van- en het doen van her-
stellingswerken aan het - en telegraafkantoor 
te Amsterdam- Aauw. 5 Febr-, te 11 uren. 

Umvn, tc 1 uur, door  burg. en wetb.: bet maken 
van cen riool iu de Schoolstraat. 

Lelden, te 2 uren, door  dc comm. der  stedelijke gas-
t fabriek: het bouwcu van eene directeurswoning. lol. 
i bij  den gemceutearebitoct. Aanw. 7 Febr, te 11 uren. 

 , te 0 uren, door  G. . , bij 
i B. F. : het houwen van eene behuizing 

cn schuur. 
, door  burg. cn wetb.: de levering van 200 

stère middelgrint . 
, . 

, te 12 uren, op het raadhuis: het uit-
diepen en die plu inden der  havens en havenmonden 
binnen dc gemeeute , ged. doo tij d van ö'/i 
jaar, van 1 Apri l 78—1 Oct. '83. ) 

, te 12 ureu, door  burgem. en wetb.: bet 
bouwen van woningen voor  de ambtenaren van het 
Oosterdok. 

Lelden, tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. bet 
leveren vau bouwmaterialen, in 8 perc.: a, vuren-, 
grenen-, eikon-, iepeuhout en Wyburger  planken : b. 
spijkers cn klein ijzerwerk; c. steenkalk, tras, cement 
onz; d, schulpkalk en tras; e, metselsteen; / . verf-
waren enz.; kolkroosters; h. bezems; — 2o. de le-
vering van rivierzand en gewasschen grint , voor  den 
tij d van 5 jaren. 

, te 12 uren, ten raadhuize: het doen 
van ceuige herstellingen aau deu kerktoren dier  ge-
meente. Teekeningen liggen o. a. bij  den bouwmeester 
A. C. Blcys, tc . 

, tc 2'/t uren, door  de comm. van 
adm. over  de gevangenissen : de levering van ver-
schillende materialen. 

, 12 . 
k a/d U s e l, tc 11 uren, door  kerkv. 

der . gemeeute: het bouwen eener  uieuwc pastorie 
of predikautswoning met bijlevering der  materialen. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheem 
raden van den e en n tot Petten, 
in e Toelast: lo. het éénjarig onderhoud van- cn 
uitvoeren vau eenige werken aan de e 
zeewering en eenige binnenwerken; 2o. het leveren 
van 1,100,000 vlakke straatklinker s (moppen) Waal-
vorm, ten behoove dier  zeewering. 

, to 0 uren, door  J. , bij -
: het verhoogen vau zijne fabriek aan het 

Botordiep. 
Woensdag, S . 

, te 11 uren, door  den eerstaanw.iugenieur, 
in de Normaal-schietschool: het verbetereu van ezer-
citüterreinen te . Bilj . inz. 12 Febr., tc 3 
uren, op het bureau van den ingenieur  voornoemd. 

, tc 1 uur, door  het ministerie van Justitie: 
het uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen aan-
en het onderhouden, gedurende 1S7S, 1879 en 18S0, 
van lo. de rechtsgebouwen te Groningeu, -
den, , Assen, Zwolle au Almcloo: 2o. de 
gevangenissen te Appingedam, Winschoten, Gronin-
gen, , Sneek, u , Assen, Zwolle, 
Almcloo en . Aanwijzing, zie advertentie. 

Zuoiie, tc 1 uur, door  burg. en woth.: het leveren 
en planten van boomen langs de Veorallce bj  Zwolle. 

, te 1 uur, door  burg. en weth., bij  F. Wce-
: bet verbeteren en met keien bestraten van a. 

den vveg, beginnende aau den g -
brug eu eindigende aan dc grensscheiding tusscbou 
Nederland eu België, nabij  paal no. 275; b. den weg, 
beginnende bij  de grensscheiding tusschen Nederland 
en België in bet dorp , tot aau den dijk van 
deu polder , tot eene gezamenlijke 
lengte van 5800 . Aanw. 12 Fobr., te r  te 9 
ureu en te Clinge te 1 uur. 

, te 1 uur, door  volmagten van de 
c van Buinen, bii 11. k Ez.: bet bouweu van 

een schutsluis in bet Zuidorboofddiep van die . 
Aanw. G Febr., vau 2—3 uren. 

, vóór 'savonds 7 uren: het maken van 
Amerikaausche schoolbanken voor  scholen te -
ten, Opeinde, Oudega cn Boorabergum, in 4 perc, 

. bij  den gemcentebonwmeoster . . . 
, 14 . 

, te 12 uren, door  bet gemeentebest. 
vau Avenhorn, bij  P. P. : het sloepen van het 
oude- en bouweu van cen nieuw raadhuis te Grost-
liuizcn. Teekeningen liggen bij  den bouwmoester  A. 
C. Bleys, te . Aanw. 13 Febr. 

-muter, te 3 uren, door  bet . . kerkbestuur, 
bij F. : het bouwen eener  kerk met toren te 
Beemster. . bij  den architect Y. Bijvoets Gz., tc 
Amsterdam. Aanw. 2 uren vóór de besteding. 

Al fen . te 9 uren, door  het gemeentebest.van Alfen-
: bet maken van eenige veranderiugen aan de 

school en scboolhuiziug te Alfen. Aanw. een uur  vóór 
de besteding-

, S . 
, te 10 uren, door  het bestuur  van deu 

Prins-Alexanderpolder, in het Algemeen Vcrkooplokaal: 
het aanleggen van ongev. 30,900 . grintweg in ver-
schillende richtingen door  genoemden polder. Aanw. 
7 en 8 Febr. 

, te 10 uren, door  het ministerie van 
waterstaat: het aanleggen van werken op bet strand 
aan de , noord westzijde van Schouwen. 
Aanw. 9 en 11 Febr. g ƒ32,900. 

, te 3 uren, door  don ontvanger  der 
reg. on dom.: het afbreken der  bestaande houten brug 
over  do rivier  de Jeker, buiten de -
wenpoort te , en het in plaats metsolen 
eener  brug op de bestaande steenen landhoofdeu, met 
bijlevering van de daartoe benoodigde materialen. e 
te verwerken hoeveelheden bedragen o. a. ongeveer 
55 1 metselwerk van nieuwe lirik t cu in basterdtras, 
en P/t > hardsteen. Aanw. 13 Febr., tc 12 uren. 

, te 3 uren, door . , bij  J. van 
der : het afbreken eener  bestaande- en wederop-
bouwen eener  nieuwe boerenbeh uiting cn schuur  te 

. . bij  den architect C. , te 
Nietap. Aanw. te 91/, uren. 

, bij  F. den : bet amoveeren der  be-
staande- en wederopbouwen eener  nieuwe stelphuizing, 
bij de Oudeschouw. . bij  den architect F. , 
te Akkrum . 

, door  burg. eu woth.: de levering 
van 200 3 grint . 

, 10 . 
, te 12 uren, door  de directie der  Am-

sterdamsche , aan bair  bureau: het 
maken van een bergplaats met steunjukken voor  waar-
looze sluisdeuren, benoorden het Noordzeekanaal te 
Velzon. . bij  den eerstaanw. ingenieur  te Amster-
dam cn bij  den sectieingenieur  te Velzen. 

, bij  den secretaris der  Contributi e van 
Wonseradecls Zuiderzecdijken : de levering van 550 
stuks grenen paleu, lang 02 , 550 stuks dito, lang 
53 , SOOstukadtto, lang 35'/i , 28 stuks zware, 
28 stuks lichte en 30 stuks ouderinaatschc eiken gor-
dingen; 150 stère grint . 

, 10 . 
, vóór 'savonds 7 uren. ter  secretarie : 

het bouwen eener  school met onderwijzerswoning in 
de Wilgen, onder  Boorubergum, in 2 perc. . bij 
den gemeentcbouw meester . . . 

Woensdag, to . 
. t« 12 uren, door  het ministerie van wa-

terstaat enz.: lo. het maken van de grondwerken, de 
kunstwerken, den bovenbouw, de overgangs- en ceuige 
verdere werken voor  don spoorweg Zwolle —Almeloo. 
Aanw. 9 cn 10 Febr.; 2o. net uitnemen en opbergen 
vau de 2 noordelijke ebdoureu iu de voormalige uia-
rinesluis le Vlissingen. Aanw 14 en 1G Febr. 

, i a . 
, tc 1 uur, tcu raadhuize: het leveren 

en stcllei. van de zuivertocstcllen, vnn deu fabrieks-
meter, den regulateur  enz. met bijbehoorende buizen-
leiding cn afsluiters, ten dienste van de op te richten 
gasfabriek op Fijenoord. . aan bet Timmerhuis. 

, 03 . 
, te 10 uren, door  het gemeentebest.: het 

maken en aanbrengen van een nieuwe klep eu balans 
aan de ophaalbrug over  de rivier  dc Usel aldaar. 

, 1 . 
asutefc, te 11 uren, door  het dijkshestuur  van 

Wijmbritserrdeel s c. a.'  Contributie-Zeedijken, bij  Wed. 
T. Sevensma: lo. het maken van 192 . steenglooiing, 
ter  vervanging vau paalwerk, met bet verhoogen eu 
verzwaren van den daarnevens liggendeu dijk , ten 
oosten van het hek bij  de , zoomede 
het maken van een neerrecd, tusschen genoemd bek 
eu sluis; 2o. het levereu van de daartoe benoodigde 
brik , in 9 perc, ieder  van 50 last; 3o. het leveren 
van de daartoe benoodigde 1750 last zuileubazalt. 

Op late  te bepalen datum. 
: hot verven eeuer  nieuwgebouwde hui-

zing op deu Gracht-wal. Aanw. 0 Febr., te 1 uur. 
lui . bij  deu architect . Stoett Fz. 

: het verven der  nieuwe pastorie aldaar. 

Alloop van Aanbestedingen. 
, 17 Jan.: de verbouwing van bet 

woonhuis van . J. vau de Water; ingekomen 4 
bilj , als -. 
W. Schroot, te , f 5495 
W. en A. Nabuyseu, „  Utrecht, „  4400 
J. . Nagclvoort, „ , „  4400 
A. B. Schuurmans, „  Bommel, „  4199 
niet gegund. 

Uit de hand besteed aan W. en A. Nabuysen, te 
Utrecht, voor  ƒ3900. 

nieuwendam, 17 Jan.: de aan- en verbouw van 
een huis, in te richten tot pastorie; ingekomen 14 
bilj. , als: 

te Wormerveer, 
„  Edam, 
„  idem 
_ Nieuwendam, 
„  Buiksloot, 
„  Purmerend, 
„  idem 
„  Nieuwendam, 
„  Purmerend, 
„  idom 
„  Buiksloot, 
„  Amsterdam, 
„  idem 

idem 

ƒ 9690 
„  9670 
„  9360 

„  9249 
„  9017 
„  8999 
„  8324 

J. van , 
J. S. Oosterboorn, 
J. de , 
.1. , 
W. Greve, 
J. de Vries, 
A. Ert , 
C. , 
J. Vet, 

. van Zon, 
Jb. Visser, 
A. Aalders, 
P. A. , 
.1. . Braskamp, 

, 17 Jan.: het doen eener  vertimmo 
ring aan de pastorie aldaar; ingek. 5 bilj. , alt: 

8785 
8693 

5 
8444 
S350 

E. E. State ma, 
F. G. Fekkes, 
J. van , 
F. W. Nauta, 

. v. d. Baren, 

te ! long)u in, 
„  Tjummarum , 
„  Oosterbicrum, 
„  idem 

Franeker, 

f 24G4 
, 2331 

2186 
. 2149 
, 1732 

gegund aan F. W. Nauta. 
, 21 Jan.: het verrichten van eeuige wer-

ken ten dienste van den oostelijken Stadswatergang, 
langs den Singel; ingek. 4 bilj. , als: 
11. dc Borst, te Papendrecht, ƒ 1020 
C. de Groot, „  Sliedrecht, „  1000 
C. de Borst, „  Papendrocht, „  999 
C. J. , „ , ,. 948 
gegund. 

Zaandam, 22 Jan.: lo. bel vernieuwen, herstellen 
en onderhouden vau de straat- en grintwegen, de brik -
en stcenglooiingen, berm- en oeverwerken, tot uit. 

. '78; ingekomen 4 bilj. , als: 
J. , tc Zaandam, ƒ 8350 
(i. Sol, „  idem „  8300 
1). Verlaan en Zn., „  idem „  8000 
J. Vens,  „  idom „  7860 
gegund. 

2o. het doen van eenige vernieuwingen aan- en het 
3jarig onderhoud van de Papepadsluis, dc Noordur-
valdeursluis en Zuidorvaldeursluis tc Zaandam tot 
uit . . '80; ingek. 2 bilj. , als 

J. t Jr. , ƒ 3374 
. V-rlaan eu Zn., „  3249 

3o. de levering van houtwaren: C. de , Albz., 
te Zaandam, voor  /852.6S. 

, 22 Jan.: het bouwen van een door-
vaartsluis mot draaibrug in den Westfrieschen zeedijk 
te Broekerhaven; ingek. 14 bilj . ah 

te , 
„  Niedorp, 

„  Oostorblokker, 
„ , 
„  Enkhuizen, 
„  idem 
„ , 
ff  idem 

„ , 
„ , 
„  (irootcbroek, 
„  Amsterdam, 

idem 

ƒ 41,800. 
„  41,222.22 
„  41,083. 
„  40,600. 
„  39,500. 
„  38,970. 
„  38,787. 
„  37,800. 
„  37,244. 
„  35,845. 
„  35,142. 
„  34,347. 
„  33,972. 

33,888, 

. Steur, 
J. van , 
P. van , 
J. C. Visser, 
T. , 
J. f man, 
J . Zcijlemaker. 
P. J, Blaauw, 
J. , 
J. Gijzelaar, 
1). Tool, 
J. Boos, 
E. , 
J. dalman, 

, 22 Jan.: het verbouwen van eene 
der  pastorieën; minste inschr. was A. Nuijs, te Win-
terswijk , voor  ƒ5147. 

, 23 Jai.: het bouwen van een woonhuis 
met afzonderlijk opgaand bovenhuis op een terrein 
grensende san het hotel, gelogen aan den g 
aldaar; ingek. 15 bilj. , als: 
J. Clausing, 

. , 
W. F. Verrijk , 
A. , 
J. , 
J. van , 

. van Niel, 
J. B. Fibbe, 
J. Visscher, 
J. J. Burgera, 
J . van Velthuijzen, 
J. N. d Jr., 
A. v. d. Pluim, 
J. B. , 
P. Verhagen en 

. van 'tWoud. 
 23 Jan.: bet bouwen van 3 onderwijzers 

woningen: lo. te Fluitenberg; minste inschrijver  wat 
W. Btalts, te Zuidwolde, voor  ƒ 3 3 3 3. 

te , / 8732. 
„  idem „  8581. 
„  idem „ 8498. 
„  O verveen, „ 8117.50 
„ , „ 7885. 
„  Wormerveer, „ 7430. 
„ , it 7400. 

„  idem „ 7400. 
„  idem „ 7200. 
„  idem „  7195. 
„  idem „ 7086. 
„  idem „ 7000. 
„  idem „ 7000. 
„  idem „ 6665. 

„  idem ,, 6295. 

2o. to Anscii; minste inschr. was F. J . Slagtcr, te 
, voor  ^3130. 

3o. te Pesse; minste inschr. wasB. , te , 
voor  /3172. 

, 23 Jan.: het leveren van 500 stère grint ; 
minste inschrijver  was J. den , te Werkendam, 
k /1.98s per  stère. 

, 24 Jan.: dc uitvoering der  werken 
voor  het onderhoud der  dok-, sluis- en andere water-
werken voor  hot maritieme etablissement, ged. '78; 
ingek. 10 büj., als: 
Baeters cu Stcijaart, te , ƒ 13,000 
Gebr. , „  idem „  12,998 
P. Verbey, „  idem „  19,088 
W. , „  idem „  12.958 
Gebr. , „  idem „  12,600 
Gebr. Bomhof, „  idem ., 12,600 
Gebr. , „  idem .. 12,594 
W. de Jong Jr., .. idem „  12,300 

. , „  idem „  12.010 
. , „  idem „  11,947 

P. , „  idem „  11,008 
P. Spruit, „  idem ., 11,460 
A. Vos , „  idem „  10,960 
Gebr. Janzen, „  idem „  10,938 

. de Vries, „  idem „  10,855 
Gebr. Boon, ,, idom „  9,995 

. 24 Jan.: het sloopen van het winkelhuis e 
Gekroonde Jaagschuit en het bouwen vau ecu winkel-
huis met magazijnen en kantoor  aan bet Breed aldaar; 
ingekomen 10 bilj. , als: 

. Steur, le , f 14,580. 
J. , „  idem „  14,444.44 
J. 7. ilennker, „  idem ,. 13,709. 
J. Wijnands, „  idem „  13,300. 
J. van Boxmeer, „  idem „  10,836.50 

. Godvliet, „  idem „  10,486. 
. Bakker, „  idem „  10,400. 

J. Zwaan, „  Zwaag, „  10,144. 
J. Pcereboom, „ . „  9,997. 
P. J. Blaauw. „  idem „  9,990. 
gegund. 

, 24 Jan.: bet bouwen vau een schoollokaal 
en ouderwijzerswoning; ingekomen 20 bilj , als: 
G. v. d. Oever, te , ƒ 21,882 
W. 't , „  N.-Beierlaud, „  19,500 
B. de Jongste, „  idem „  19,270 
J. van Wingerden. „  Piershil, „  19,240 
J. G. Beversluis, „  N.-Beierland, „  19,150 

. van Bozij, „  Numansdorp, ,, 19,100 
A. van Trigt , „  O.-Bcierland, „  19,100 
J. Bottenberg, „  Piershil, „  19,023 
G. Pijl , „  Numansdorp, „  18,985 

. van Bezij, O.-Beicrland. „  18,977 
J. Pijl , „  N.-Beierland, „  18,925 
A. Weijers, „  Z.-Beierland, „  18,900 
J. A. Bogaerds, „  Numansdorp, „  18,850 
J. Weeda eu Zn., „  O.-Beierland, „  18,783 

. Weeda en Zn., „  idem „  18,724 
W. Bottenberg, „  idem „  18,700 
J. J. do Gilde, „  Piersbil, „  18,600 

. , „  N.-Bcicrlaud, „  18,500 
S. v. d. Wel, „  idem „  18,300 
C. , „  Piershil, ,. 18,350 

, 25 Jan.: hel 3jarig onderhoud der -
haven- eu rivierwerken tu Willemstad; iugekomen 3 
bilj. , als: 

. Sj:-rp, te Willemstad. ƒ 21,500 
P. Akkerman, ,. o u-dijk , „  20,099 
C. de Groot, „  Sliedrecht, „  20,930 
per  jaar. 

, 25 Jan.: het onderhouden van het ka-
! naai van Groningen naar  Stroohos, met daartoe be-

hoorende kunstwcikeu, de havens te Grouingen euz. 
j  over  '78, '79 en  iugek. 4 bilj. . als: 
] B. . de Jong, tc Groningen, / 20,920 

J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  20.700 
F. J. Sydzes, „  Farmsum, „  1S,GG0 

. Zeefr, „ , „  18,240 
, 25 Jan.: bet bouwen eener  nieuwe school 

voor  openbaar  onderwijs aldaar, met de amotie van de 
thans bestaande; ingek. 10 bilj. , als: 

. P. , tu Sneek, / 15,400 
. Baukema, „  Oudemirdum, „  15,283 

S. v. d. Werf, „  Saeek, „  15,174 
J- P. Sjaardcma en 

e Boer, „  Oppenhuizen, „  14,994 
F. . Teenstra, „  Bolsward, „  14,840 
G. C. Visser, „ , „  14,774 

. . , „  Follega, „  14,697 
P. F. Postma, „  Woudsend, „  14,452 

. J. v. d. Schaaf, „  Terhorne, ., 13,873 
. Schuurmans, „ , „  12,850 

, 2S Jan.: het bouwen van 3 woon-
huizen op een terrein in dc Sarphatistraat, onder  be-
heer  van den architect T. Sanders; gegund aan W. 
van , te Baarn, voor  ƒ66,844. 

, 2S Jan.: hot onderhouden van- en let 
doen van herstellingen aan bet r 
met directeurswoning te Arnhem, ged. '73, '79 en 
'80; minste inschr. was . van de Sand, te Arnhem, 
voor  /396. 

, 28 Jan.: lo. bet bouwen van ceno bur-
gerhuizing; ingekomen 8 bilj. , als: 

. J. , te Groningen, f 4779 
J. Wallinga, „  idem „  4450 
G. , „  idem „  4136 
E. W. Wietsema, „  idem „  3890 

. J. v. d. Nap, „  idem „  3889 
J. de Vries, „  idem „  3805 
J. . , „  idem „  3450 
J. , „  idem „  3275 

2o. het bouwen van 10 woningen; ingekomen 7 
bilj. , als: 
E. W. Wietsema, tc Groningen, t 11,226 
J- W. Bakker, „  idem „  10,750 
G. , „  idem „  10,152 
J. . , „  idem „  9,620 
J. do Vries, „  idem „  8,903 
G. A. de , „  idem „  8,250 
J. Storm, idem „  8,245 

, 28 Jan.: de levering aan de . 
Spoorwegmaatschappij  vau 3000 tons stalen spoorstaven 
en 150 tons ijzeren eindverbindingen, in 2 perceelen: 
minste inschr. was de Actien-Gesellscbaft Eisen- und 
Stahlwcrck, tc Osuabruck, perc. 1 voor  ƒ 160,925, 
perc. 2 voor  ƒ79,400. 

, 28 Jan.: de levering aan de artillerie-stapel-
en constructie magazijnen van verschillende behoeften, 
ten dienste der  overzecscbe bezittingen; minste in-
schrijvers waren als volgt: 

Artillerie  civiele eisch. 
1000 , alcohol, van 95 pet.: J. n en Zonen, 

te , a /1.58 per . 
5 boksreepen: W. J. de Voogd, te , 

f 17.90; 
5 handbrandspuitcn: T. J. Smits, te Nijmegen, f 48; 
100 heelo buskruitkleeden: Vnn Campen cu -

boor  n, te Breda, /"9.80; 
150 halve hare dito: dezelfde, r*4.1)0; 
10 groote : W. J. de Voogd, ƒ 0 . 7 8; 
10 kleine dito: dezelfde, ƒ 4.71; 
10 taliën : . deu , te , ƒ18.25; 
20 kanoutrekreepen: W. J. de Voogd, ƒ14 .11; 

600 zeil loekselie brandemmcrs: . S. Stokvis en 
Zonen, te , /1.265 ; 

hoofdtouwen tot braudbaketi: W. J. de Voogd, 
/ 13.68; alles per  stak. 

Artillerie  comlructicwinkel. 
1000 . bandgze.-, b.  d. 0.006 tot pickspit-

si'ii , kemspillen tot pnnkgranaten, euz.: . S. Stokvia 
on Zonen, : ;

1 U „  per ; 
5000 . sinkbladeo, dik 0.014 , voor  het maken 

van nokken in piinlprojcctielcn : dezelfde, ƒ 0.2S55 

per : 
100 . stukbladen, dik 0.000*5 a 0.00031 . voor 

dc hulzen lot lïchtfakkels, kartetsbussen vau 8 . 
. enz.: dezelfde, ƒ 0.31 per . 

Artillerie  werkplaats. 
2000 . alcohol van 90 percent, tot hot maken van 

slagkwik eu bereiden van scbcllakvernis: J. n 
en Zn , ƒ 1.52 per ; 

4000 stel idantkopcr, d. 0.001, tot het vervaardigen 
vnn a uilirrldii' s voor  de patronen totnchleraadgcwcren, 
kl . kaliber: . dc s cu Zn., to , /0.15 
per ; 

300 riem gewoon kardoespapier, tot aanmaak van 
lichtkogcls, vuurpijlbulze u enz. en in pakken van 8 ver-
schillende munitiën: c r  eu , tc Am-
sterdam, 7 per  riem; 

1000 . salpeterzuur  van 86' , tot het ver-
vaardigen van slagkwik: .1. n cn Zn , ƒ 0.62 
per . 

, 20 Jan.: het bouwen en leveren van 2 
loodskotlers, met beschieting eu mastgestci; minste 
inschr. was Wed. E. A. Boelen, tc Alblasscrdam, 
voor  ƒ38,088. 

 29 Jan.: lo. het spannen en ophangen van 
één draad aan de beslaande en ann eenige nieuw te 
plaatsen palen langs deu . Uzcro u-spoor  vveg van 
Amsterdam tot , het leggen van ecu zevcn-
draads kabel onder  de bestrating tc m en 
het verlengen van drie getah-pertsjadraden in de be-
staande buizen aldaar; minste inschr. was W. van 

, te Jutfaas, voor  ƒ1000. 

2o. het spannen en ophangen van één draad aan de 
bestaande paleu langs deu Staatsspoorweg Grouingen— 
Assen ; minste iuschr. was F. Aberson, te 
Stoeuwijk, voor  ƒ083. 

Amsterdam, 29 Jan.: hot bouwen van eeue kweek-
school voor  dc zecvi art, op de , onder  be-
heer  vau de architecten Springer; minste inschr. wa-
ren . Oerlij n en A. J. de , tc Amsterdam, voor 
f 188,200. 

 30 Jan.: bet makeu van aardewerken van 
den spoorweg , in de gemeenten 
Bodegraven, Alfen, e en Zoeterwoude; 
miuste inschr. was . . te Giesendam, 
voor  ƒ 139,600. 

 30 Jan.. bet wegruimeu van een in de 
Waal, ouder , gezonken vaartuig; miuste in-
schrijvers waren A. A. s cn Zu., te , 
voor  ƒ4435. 

, 30 Jan.: het lovereu van ijzerdraad, ijzer-, 
ziuk- on koperwerk, papierrollen euz. ten behoeve van 
do , iu 78; minste inschr. waren: 

le perc. . S. Stokvis cn Zn., te m voor 
l w » / l l t cent; 

2e perc. Wed. l eu Zn., te , voor 
22l s/ 1 00 ct; 

3e perc. dezelfde, voor  5, 5/ , 0 0 ct.; 
4e „  Nijst, tc , voor  lO'/io ot; 
5e, Ge, Ga ou 7e perc., , te , voor  48, 

44, 10 eu 2G cis.; 
Se, 9e, 10e en 11e perc.: j  Prins van 

Oranje, te , voor  /1.50, 81 ct.. /7.38 en 
ƒ 5.92; 

12e perc: . S. Stokvis en Zu., voor  36, 30, 21 
en 16 ct; 

13c perc: W. n cn Zu., te , voor 
8 ct.; 

14c en 15e perc: , voor  ƒ8 .06 en ƒ1 .23; 
16e eu 17e „  J. n en Zn., te , 

voor  69*  en 125 ct.; 
18e perc.; Van Gelder  en Zn., te , voor 

8 m , 0 0 0 ct.; 
19e pere.: , bij  Neuwied, voor  SlT/is 0i*i 
20c perc: , voor  /*6.28. 

Vervolg der  Berichten en . 
. 

 Naai wij  met zekerheid vernemen 
is dezer  dagen de Engelsche , op haar 
verzoek, ontslagen van al de nog door  haar  uit te 
voeren werken in het kanaal te Velzen , en zijn deze 
werken door  de j  opgedragen aau 
den heer  Van Tienboven, aannemer te Werkendam. 

c Gemeenteraad verwierp g 
28 dezer  met ééne stem meerderheid de door  Bur-
gemeester  en Wethouders ingediende ontwerp-over-
eenkomst met den heer  F. dc la , tot het 
aanleggen en exploitceien van tramwegen aldaar. 

Burgemeester  en Wethouders /.uilen thans tegele-
genertijd nadere voorstellen indienen. 

Nijmegen, n 20 Januari werd hier  eene ver-
gadering gehouden van aandeelhouders der  Zuid-
Oostcrspoorweguiratschuppij  (Nijmegen-Tilburg). t 
groote meerderheid werd een antwoord vastgesteld uan 
den r  van Waterstaat, l en Nijver -
heid, die zich niet kon vereenigen met dc overdracht 
der  exploitatie aan een Belgische s >orwegmaatscbappij. 

n spiak de hoop uit , niet alleen dat de concessie 
zal wonlen verlengd, maar  ook dat de g 
het hare znl bijdiagen om de lij n spoedig te kunnen 
voltooien. 

e Gemeenteraad van Vrijenban heeft be-
sloten, het nieuwe raadhuis, dat aldaar  zal wonlen 
opgericht, te bouwen volgens het ontwerp en onder 
leiding van den heer  B. Schelling Azn., leetaar  anu 
de Polytechnische school alhier. 

— Naar  wij  vernemen, is de heer  Vixseboxse, 
architect te Amsterdam, dc vervaardiger  van het met 
de premie bekroonde ontwerp, onder  het motto Cu na 
ingezonden als antwoord op de prijsvraag voor  een 
raadhuis te Vrijenban. 

' Groningen. i heeren Gedeputeerde Sta-
ten is, bij  besluit van 25 Januari jl. , benoemd tet 
opzichter  bij  den provincialen Waterstaat, voorloopig 
ter  standplaats Winschoten, de heer . Edens, thans 
tijdelij k opzichter  bij  de kanulisatiewerken om de stad 
Groningen, en zulks in de plaats van den heer  P. 
Wertmölder , eervol ontslagen. 

r  den Gemeenteraad is tot direc-
teur  der  gemeentereiniging benoemd de heer  G. 
J. van der  Weel, opzichter  der  gemeentereiniging 
te Goes. 

Correspondentie. 
 heerc J, G.  te Zierikzee. t toegezon-

den artikel zal weldra geplaatst wonlen. e e 
houdt zich voor  het slot aanbevolen. 

— t artikel over  het Post- eu Telegraal'kuntoor 
te Oosterhout wordt terzijde gelegd, daar  de naam 
vau den schrijver  bij  de e niet bekend is. 

 on S der ge-
meente  rallen o|>

n 12 ure .1»  op
s in het openbaar  bij  enkde iiwchryvin g 

doen

e  by
 teekeningen /ij n  te verkrijgen 

ter j  der  Gemeente, tegen betaling van ƒ 3. 
Nadeie  kunnen verkregen

bet bureau vun den Stads-Architect op het s 
des ochtends vun 10 12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn, 
Amsterdam, '  TEX . 

1 Februaiij  1878.  Secretaris, 
E . 

E 
. 

 en S van
 zijn voornemens, op Vrijdag den 22

bruarij  1878, des namiddags ten 1 ure, ten -
huize uldaur  auu te besteden: 

Alles nader  omschreven in bet liestek en de 
voorwaarden met de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en uren , ter  lezing liggen op de
selijke Secretarie en het Stads Timmerhuis tc 

, en <x>k voorden prij s van ƒ 1.— ver-
krijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VAN E EN 
ZOON , Boekdrukkers in den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Ti in uier  huis. 

e van Justitie. 
N , 

Op  des na-
middags ten één ure, zal iu een der  lokalen van het 

e vun Justitie, in de Nobelst raat te 's Gra-
venhage. bij  enkele inschrijvin g wonlen aanbesteed: 

e bestekken liggen ter lezing: te 's Gravenhage iu 
gemeld lokaal van het e vuu Justitie; te 
Groningen,  , Heerenveen, Assen , 
Zwolle en Almelo, in het regtsgebouwj  be Appin-
gedam. Winschoten, Sneek en  in de 
gevangenis. 

Zij zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 
aan het e van Justitie, bovendien voor 
Appingedam bij  den Opzigter  A. J. ; voor 
Winschoten en  bij  den Opzigter  N. W. 

T te Groningen; voor  bij  den Op-
zigter  W. ; voor  Sneek en Heeren-
veen bij  den Opzigter  J. P.  te Sneek : 
voor  Assen bij  den Opzigter . C. ; voor 
Zwolle bij  deu Opzigter  A. J . ; voor  4*-
melo bij  den Opzigter  B. ; voor
bij den Opzigter  W. C. . 

n worden gegeven door  den -
Architect voor  de gevangenissen cn regtsgebouwen, 
J. F.  te 's Gravenhage, en doorde 
Opzigters bovengenoemd. 

Anu wijzing zal wonlen gedaan te Appingedam, 
Groningen,  Sneek, Assen, Zwolle, 
Almelo en  7
des voormiddags ten 10 ure, voor  Groningen, 

 Assen, Zwolle en Almelo te begin-
nen aan het regtsgebouw; te Winschoten en Heeren-
veen, Vrijdag 8  des middags ten 12 
ure, voor  de laatstgenoemde plaats aanvangende aan 
het regtsgebouw. 

fsGravenhage, den 25 Januarij  1878. 
Voor  den , 

 Secretaris-Generaal, 
. 

Ontmanteling van t 

U P E T O E , 
Ü E ONTVANGE E EN -

N TE  zal op Vrijdag den 
15*"  tvbruari 1878, des namiddags  3
ten zijnen kantore iu het Openhaar 

: 

 O.  V .

NU. e te verwerken hoeveelheden liedragen on-
der  anderen ongeveer: 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek en teekening liggen van af 20 Januari 

1878 ter inzage aan de kantoren der e en 
n te Venlo,  Sittard en

tricht , eu zijn uan laatstgenoemd kantoor  tegen be-
taling van f  jier  exemplaar  te bekomen. 

e aanwijzing iu loco zal gegeven worden op 
Woensdag den n Februari 1878, des middags 
om twaalf ure. 

 Ontvanger voornoemd, 
B. C. J. VA N . 

Op Zaterdag den Oden  1878, des na-
middags te twee uren, zullen Commissarissen der 

E  te  in een der 
lokalen dier  fabriek aanbesteden: 

liet bestek en de teekeningen liggen ter  inzage 
enz. aau de Stadstimmerwerf, op eiken werkdag de 
besteding voorafgaande, vau 's morgens te 10 uren 
tot 's namiddags te 4 uren, alwaar  het eerste ad 
ƒ 0,25 verkrijgbaar  is gesteld. 

Verlangde ophelderingen enz. zijn bij  den Gemeente-
architect te bekomen, door  wien g den 
31"" u Januari en den 7, l , n Februari aanwijzing in 
loco zul gedaan worden, des voormiddags te elf uren. 

Zegt het voort. 

r  het . .  te
(Noord-Holland) op  den i
1878, des middags ten 3 ure, in het s van 
F.  muist de . . k aldaar: 

e teekeningen en het bestek liggen ter visie in 
de Pastorie aldaar  en de kopieën in het l
Oude Graaf, t te Amsterdam. 

e aanwijzing in loco zal plaats hebben 2 uren 
vóór de aanbesteding. 

Gedrukte bestekken zijn it één gulden per  exem-
plaar  verkrijgbaar  bij . VA N , 
Singel 434 en bij  F. . J. , Vijzelstraat 1 
te /trnstsrdam. 

Nadere inlichtingen geeft op franco aanviage de 
Architect . S Gz., O. Z. Voorburgwal 
N" . 143 te Amsterdam. 

s A l e x a n d e r. 

 Vrijdag 15  1878, des voormiddags 
ten 10 ure, in het Algemeen Vcrkooplokaal aan den 
Oostsingel te  van: 

Bestekken met letigteprofilleu zijn op franco aan-
viage, tegen betaling van fi per  exemplaar, te 
verkrijgen bij  den r  N. P. , Secre-
tari s van «len Polder, te

Aanwijzin g van het werk in twee dagen en wel 
op g 7 en Vrijda g 8 Februari e. k., te 
beginnen aan de brug van den Polder  de -
kadc tc

op Zaturdag 0 Februarij  1878, des middags ten 
12 uur , in het Café Belvedère aan den Wester-
doksdijk te Amsterdam. 

l bestek en de teekeningen liggen van af 31 
Januarij  af dagelijks, uitgezonderd Zondags, van 10 1 
ure ter inzage ten kantore van den heer  S. W. 
VA N , t No. 185 te Am-
sterdam. 

aan het l tusschen Velsen en n 
Goedgekeurd bij  besluit van den  Septetnher 1877. 

t nieuwe Fabrikaat vervangt met voordeel de natuurlijk e Steeu en concurreert in prij s roet 
elke . e beeldhouwwerken van N als i Balkon- en , 
Balustrades, Beelden, Vazen, Piëdestals, Fonteinen, Grafmonumenten, Sluitstukken, enz., de - en 
Pndilsteenen, gekleurde en geribde Vloertegels, n eu n en tiootsteeiien zijn duurzaam en 
lij n van bewerking. 

t te Amsterdam: Frederiksplcin over  het Paleis voor  Volksvlijt , Falokatraat No 49 
l in prima Engelsche Portland-Cement, Plafond-Ornamenten, Gip s en verdere Bouw-

materialen. 
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 bij  anniea; v an n 
in tien Polder  l*rins  Alexander, waarvoor  verlangt! 
«orden N van 20 tot .1 jaar , 
eenigszins in  technische wetenschapi»en onderwezen 
cn genegen om tot midden October  a, hij  deu 
aanleg vnu lwvengenoejude werken dienst te doen. 

Aanbiedingen wonlen ingewacht hij  dea Beer  W. 
A Jon. Z N . , r  vun den Politer 

 Alexander te

. 
Oj)  den 11J e n  1878, des 

. ten twaalf uur , /al in 't s der 
fl  bij enkele inschrijving, 
worden

e die, hehoudeus enkele wijzigin-
gen . dezelfde zijn gebleven , als bij  ile aanbesteding 
van 23 Julij  1877 zijn, tegen betaling van 
f  exemplaar, verkrijgbaar  ter  Sertvtarie van 
de Qomeente. 

n afdruk tier  Nota vnu wijzigingen vvonlt aan 
hen, die  iu bet  zijn van dé voorwaarden, 
op franca aanvraag, gratis . 

e gewijzigde voorwaarden liggen r  inzage iu 
de Secretarie voornoemd en aan bet Bureau der 
Gemeentewerken, nan welk Bureau, op  Zatur -
dag vóór de herljesteding van bet werk, des voor-
middags tusschen 9 en 12 uur , de noodige inlich-

 te bekomen zijn. 
e insrbrijvingsbill.>ttr n moeten zijn ingeleverd ter 

Secretarie meergemeld, op dea dag der  herbestcding, 
vóór dis middags twaalf uur. 
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E N 
VA N 

, E , 

eefl berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

*jt&' :~ verkoop van  zijn aangesteld: 

S &, C". te Amsterdam, 
door  wie ook tot bet  worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke  als aan ile  Beltweg N" .  te Amsterdam. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de  Til in . 

 vaa alle  typen 
eu  aan l.-slaande S worden in 
den kort-st mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

S & VAN . 
 ea

in , 

Nieuweharen Njtjfde 55, l l o t t c rd i i n i . 

Th . ,T. E 

N VA N E N VA N 

Ainsterdamsrhe 

l . 

Op Zaturdag 10 rrhruarij  1878 , des middags ten 
12 uur , zul vun wege de e der  Anistenlaiu-
sche , onder  hare nadere goed-
keuring, aun het u vnn de Amsterduuische 

, t 633 te Amster-
dam, wordeu juinliesteed: 

e aanhestcding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens § 21 *aa het hestek. 

t hestek met teekening ligt vnn at'  1 Eehruarij 
1878 ter  lezing aan het Technisch Bureau vnn de 

j  te Amstenlam, en aan het Sec-
tiebtueau te Velsen. 

liet is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
stenlam en te Velsen op  aanvraag te beko-
men, tegen overmaking vnn 50 cent [ier  exemplaar. 

n wonlen gegeven dt»»r den Eerstaan-
wezenden , t 6.1.Ï  te

 «n den Sect r  te Velsen. 
Amsterdam, 21 Januarij  1878. 

, 
Voorzitter. 

. F. E , 
Secretaris. 

V A ^ N & , 
, 

. 
Vertikal c Stoommachines

i  li

T E : 
 cn  van 

verschillende afmetingen. 
 in  cn

T E : 
S van 6 tot 16 . 

en mee rdere
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en

Eene parti j  en  gasssgd 
en ongezaagd. 

Adres . W. . , 
 Amsterdam. 

A T 

levert op keur, 

 ƒ6.—  25 6.70, 
 50  '5.40, 

by grootere partijen over  den prys nader 

overeen te komen, 

 lü

door  uitbreidin g der  zaken en de toepassing var 
stoom tot s]soedige aflevering in staat gesteld 

hevelen zich hierbij  aan voor  het

E N . 
Prijscouranten wonlen op franco aanvrage grata 

i , terwij l het modelboek na ontvangst vnn 
40 cents in |-ostzegels kan wunlen toegezonden. 

Afschriften van altisten op fr . aanvr. gratis en franco 

Adres 

 VAN J T 

Wittenburger dijkje, 31A,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franc* 

, 
. 

E , 

O N d. . 
 Amari l Schijven s

 arlieidsloon 
en  de hand

.  &  ZOON. 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Voor afbeeldingen van de
 enz. ver-

wijzen wij naar  de 

vol boeiende verhalen, en voor / 5 per  jaar  ver-
krijgbaa r  bij  T. , te Amsterdam. 

 V A 1 

iVasteland)

 A
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggermolen. in hout 
ijzerconstruetic, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 ' pê 
werkdag, en verder  Stoomwerk tu igen, , , . l 
Steen- en Tege lvormmaohlnes. n - en B r u s o o n s t r u o t l èn enz. 

n de theorie en dr  praktij k vsrn de . 

doar . . . — t  Pinten i ft> . — 

Uitgaaf van A. Akkeringa, te Amsterdam. 

'  Uodrukt bü G. Vï. VA N  *  C° te Arnhem - All e stukken en sdvertentien le
"ren aan den B«1.c teur F. W. VA N T JO.n. te Arnhem. - Uitgave v «  A . . 

e . F . 6. g 9 i 1878. 

VOOB 

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

: 

Vcnchynt ZsUriw. Pry*  per  3 mssade  ' 1.65. n abonneert sich TOO 
n jstrgtny. Afiopderlgkc nommer. bjj  ri»ruitbe.^^mt^r6^cent^^ ^ 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—6 regeli fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 centi en 10 centa 
vooreen nommer  van het blad. i  buitenland 25centipcrre»;el. 

G 

n r
TE G G VOO

EEN GEBOUW 
TE N E VA T 

T VA N . 

n dc eerste  Ckmunistaie,  ii 
r  1877, werd door  deu Vooi'/itter  vail het 
k t vuu , tevens Voorzitter 

der Commissie, een  van achttien
e. ;i . , zijluit '  liet volledig n|> df e 
prijsvraa g in^ekonuui uiitwounleu, ter  tafel ^elu-acht. 

B(j  eeu  omler/iiek  dat. zoo naar 
tien vorm als naar  wijze van indienen, door  uilen 
werd  aun hetgeen, ten aan/ien van een cu 
under, in de prijsvi-auj r  cn liet daaraan fjebefht pro-
spectus was bepaald. n lielioefïle geen dier 
antwoorden van de inetletlinjzin g te wonlen uitgesloten, 
en kon tot een nader  nauwkeurig onderzoek van al 
de ingekomen outwerjici i worden overgegaan, waar-
toe dan ook besloten werd. 

t onderzoek, hetwelk omstreeks hall'Januar i 
door  ile leden der  Commissie volledig was kunnen 
wonlen ten einde gebracht, heeft, na nauwkeurige ver-
gelijkin g tier  verse l lende ontwerpen onderling en na 
uitvoerige bespreking daarvan, tot  volgende één-
stemmig opgemaakte beoordeeling geleid, bij  welke, 
ïn elke groep, de ontwerpen aebtervolgens zullen 
wonlen  naar  de betrekkelijk e waanle daar-
aan toegekend. 

n bet algemeen moet niet lof wonlen gewag ge-
mankt van de zorg en de moeite aan alle ingezonden 
antwoorden, zonder  onderscheid, besteed. Ziet de 
Commissie zich gedrongen, in hetgeen biemnder 
volgt, van sommige  hoofdzakelijk de te-
kortkomingen nnn tc wijzen, welke, naar  haar 
oordeel, daarin worden opgemerkt, zoo moet zulks 
dan ook niet worden beschouwd als een bewijs van 
geringschatting dier  antwoorden, maar  als een blij k 
van de gezette , welke zij  tleu
arbeid, in zijn geheel, heeft waardig gekeurd. 

t aanwijzen , ook dier  tekortkomingen . meende 
zij  echter  in dit verslag niet te mogen achterwege 
laten, omdat daaruit  best kan blijken van
wijze, waarop zij  bare taak heeft opgevat. 

Tivec , het eene. voorzien  ken-
spreuk Aan de bouujkuntt gewijd,
van het kentecken A'. /. e.  meende de Commissie 
dat tcî ijd e moest worden gelegd, daar  beiden, 
hoewel waarschijnlij k voor  de bepaalde bouwsom 

 onvoldoende  geacht, 
zoo naar  indeeling. als met het. oog op tie bouw-
kundige opvatting in het algemeen. 

Evenmin schenen de / hierna te noemen ont-
werpen, hoewel uit bouwkunstig oogpunt u r aan 
in billijkhei d te stellen eischen beantwoordende, voor 
bekroning in  te kunnen komen , en wel: 

dat, voorzien van tie zinspreuk Ars tonga eita bre-
vis, wegens gebrekkige gemeenschapen verlichting; 
gemis aan een hoofdtrap; onvoldoende ruimt e voor 
de bibliotheek en in de algemeene vergaderzaal; 
zonderlinge wijze van samenstellen der  kap; 

dat, voorzien vun het motto Volharding, wegens 
onvoldoende ruimt e in de algemeene vergaderzaal: 
gebrekkige verlichting en onbevredigendengevelboiiw; 

dat, voorzien van hel motto Wetenschap, wegens 
de in het algemeen gebrekkige indeeling en uithoofde 
het voor  de bepaalde liouwsom niet zou kunnen 
wonlen gemaakt; 

dat, voorzien van de kenspreuk  niet'e veel, 
wegens weinig doelmatige indeeling, vooral wat de 
gemeenschap tusschen cn dc schikking van dc voor-
naamste onderdeden betreft; 

dat, voorzien van het motto Concurrentie, uit-
hoofde tli t ontwerp , in weerwil der  aanzienlijke opper-
vlakte: en vnn  grooten  van den daarbij 
voorgestelden bouw, niet geacht kan wonlen een 
prnctisch bruikbaar geheel te zullen opleveren, ter-
wij l de kosten van uitvoering de bepaalde som ver 
zouden overtreffen. 

t het bovenstaande is het zevental der  inge-
komen antwoorden behandeld, welke, meer  om rede-
nen in tlie ontwerpen zelf gelegen , tlan wel met het 
oog np het prospecti»,, niet voor  bekroning konden 
ïn aanmerking wonlen gebracht. 

Volgen thans eenige beschouwingen over  de groep 
omvattende die ontwerpen welke, hoezeer  in het alge-
meen meer  aan alle in billijkhei d te stellen eischen 
voldoende, toch, wegens tekortkomingen van over-
wegenden aard, of wel ten opzichte van bepaalde 
eischen van het prospectus, ook niet der  bekroning 
konden worden waardig geaebt. 

Onder deze rubriek werden de navolgende zes 
ontwer|»en gerangschikt, nis: 

dat. voorzien van liet motto  , hetwelk ge-
breken in tie indeeling vertoont, die tot het aanwen-
den van zoo bijzondere hulpmiddelen vooi-de verlich-
ting zouden moeten leiden , als niet doelmatig konden 
wonlen geacht; 

dat , voorzien vau de kenspreuk Alle waar is naar 
zijn geld, daar  hoezeer  vrijwel aan de ver-
schillende eischen bij  het prospectus gesteld voldoende, 
te geringe ruimt e voor  de bibliotheek aanbiedt en 
over  het algemeen te sober  van opvatting is; 

verder  de ontwerpen, voorzien van de motto's A' 
en Binnenhof, die beiden vuu groote kunstvaardig-
heid getuigen, zoo door  opvatting als uitvoering, 
maar  voor  nagenoeg alle lokalen, eu wel meer  be-
paald voor  tie algemeene vergader/aal, te kleine af-
metingen geven; 

eindelijk het ontwerp, voorzien vau de kenspreuk 
Nihil  sine labore, en dat met monogram  1. v.

teek  . welke beitien zeer  nabij  voldoen aan tie 
eischen, tlie ter  bekroning moeten wonlen gesteld: 

in het aerate van beitien zijn evenwel de lokalen 
in de verdieping niet gelukkig gegroe|»eerd en zijn 
liovendien de algemeene vergaderzaal en de bullet-
kamer te klein; 

in het tweede, waarin overigens het vraagstuk, 
in bet algemeen, zeer  verdienstelijk werd opgevat — 
als uit de oordeelkundige schikking cu bet goed 
verband tier  onderdeden , zoomede uit de veel lof 
verdienende bewerking dier  onderdeden voldoende 
bleek — is c.enwcl de verhouding der  afmetingen 
van de algemeenc vcrgoilerzaal niet gunstig en zijn 
die voor  de bibliotheek en liet meerendeel der  bij -
lokalen te gering. Ook wenl de hoofdtrup, uls 
zoodanig, onvoldoende geacht. 

e vijf  te beschouwen overblijvende ontwerpen, 
allen aan te merken als zeer  goed geslaagde proeven 
vun oplossing der  prijsvraag, kunnen 
iu twee hoofdgroepen worden veitleekl, waarvan de 
eene bet drietal dier  ontwerpen  waarbij  de 
algemeene vergaderzaal in de verdieping is ontwor-
pen, terwij l bij  de fiet  anderen die zaal in den 
heganen grond werd geplaatst. Omtrent de ont-
werpen , vormende fle eei-ste groep, valt op te merken : 

 betrekking tot het ontwerp, voorzien van 
het motto Conrad, dat, hoezeer  lof moet worden 
toegekend voor  tie opvatting en de bewerking tier 
vestibulen vau de vergaderzaal , zoomede voor tie 
\ ooi-stel  ingen van beiden in tie teekeningen, aan tie 
onderdeden van den bouw, inzonderheid aan de 
vestibule, een tc grootseh karakter  gegeven schijnt, 
in verhand met de beteekenis van hel geheel: er 
venier  groot bezwaar bestaat legen de twee. naar 
het schijnt beiden niet onmisbare, als torens afge-
werkte tnipjieiihuizen legen de zijgevels, terwij l tie 
voorgevel weinig in oveii-ensiemuiitig iu niet de be-
stemming van hel gebouw, en ook iu geenen deele 
eeu monumentaal kanikter  bezit; 

iu het ontwerp, voorzien van liet motto bide-
fessus. treft het bezwaar, dat  aanl van hel ont-
wei*)» verplicht tot toevoeging aau de algemeene ver-
gaderzaal vaneen rechthoekige!) uitbouw op de
zijde van het gebouw,  in die 
zaal wordt gemist; de samenstelling van tleu bouw, 
uit drie constructief geheel van elkander  afgescheiden 
gedeelten , schijnt ook niet boven bedenking verheven 
wegens deu le vivezen overlast van inwatering door 
sneeuw euz. in de tusschen gelegen goten en de be-
zwaren voor  het onderhoud hiervan te. verwachten; 

iu liet ontwerp, voorzien van het motto Arbeid, 
is de plaatsing, aan de frontzijd e van deu heganen 
grond, van bijlokalen, als: de keuken en privaten, 
alsmede tlie der  privaten in de verdieping, nabij  de 
diensttrap, niet gelukkig gekozen; tie kamer voor 
Com missie-vergaderingen is alleen over  tie algemeene 
vergaderzaal toegankelijk; de dikte der  binnenmuren 
schijnt te zwak. n den gevel van dit ontwerp, 
hoe verdienstelijk ook opgevat, schijnt bet monumen-
taal karakter  binnen te geringe hoogtealinetiiigen 
sumengetrokken, tengevolge waarvan tie indruk van 
het geheel, door  belendende allicht hoogere gebouwen, 
nlrns belangrijk zou wonlen verminderd. Voor  de 
zorg aan de ornementatie van het ontwerp in zijn 
geheel, en meer  bepaald uau ilie der  algemeene ver-
gaderzaal liesteed, moet lof worden toegekend. 

Van do ontwerpen vormende de tweede groep 
voldoet dat, voorzien van bet motto  nage-
noeg geheel nun nl de eischen van liet prosjwetus, 
wat do afmetingen en dc schikking tier  verlangde 
lokalen betreft. t het oog op het practische 
doel der  prijsvraag is het als cene der  meest ge-
slaagde oplossingen, die daarvan gegeven wenlen , te 
beschouwen. 

e verbeteringen zouden evenwel ook nog 

hierbij  wenschelijk zijn, als b. v, in de indeeling, 
door  wijziging tier  plaatsing van de trap, die naar 
tie bibliotheek geleidt en van de schikking van som-
mige bijlokalen, en ook door  vereenvoudiging van 
den gevel. 

t  der  te behandelen ontwerpen, vaneen 
rood kruis als kentecken voorzien, onderscheidt zich, 
naar  de meening der  Commissie, zoowel door  de 
oorspronkelijkheid van opvatting als door  de verdien-
stelijke wijze, waarop de indeeling en de vorm der 
lokalen zijn ontworpen. 

d wijst zij  op den doelmatigen vorm 
aan de  vergaderzaal gegeven, op het 
verband van tleze met de achtergelegen alleszins doel-
matig  met vrij e gemeenschap 
naar  builen, op dc gelukkige verbinding van beide 
lokalen met de ruimt e voor  de bibliotheek bestemd, 
op de nog beschikbare lokaliteit , die mede tot
doel zou kunnen wonlen aangewezen, en — wat 
niet het minst weegt —op de gemakkelijke gelegen-
heid voor  een later  mogelijk noodige uitbreiding , 
zoo tier  vergaderzaal als der  bibliotheek. -

Aan het einde barer  beschouwingen gekomen, 
ook van die groep welke, naar  de Commissie meent, 
tie ingekomen antwoorden omvat, die zoowel uit 
algemeeeii bouwkunstig oogpunt, nis getoetst nan tie 
eischen van het prospectus — met uitzondering van 
den financieeten eisch — ernstig voor  bekroning 
zouden kunnen in aanmerking worden gebracht, kau 
zij  evenwei geen vrijhei d vinden daarvoor  een van 
die ontwerpen voor  te dragen. 

Geen daarvan toch is voor  dc bepaalde bouwsom 
uitvoerbaar. Eene op|-ervlakkigi'  beschouwing van 
de voor  allen gevorderde oppervlakte bouwterrein, 
eene globale berekening van hun kubieken inhoud, 
stellen dil reeds boven allen twijfel . 

e Commissie is dan ook ééns*emmig van oordeel 
dat, uithoofde door  geen van de ingekomen antwoor-
den ten volle aan de eischen van het prospectus wordt 
voldaan, ook geen van tlie  door  haar 
mag wonlen aangewezen, om te worden bekroond. 

t het oog echter  op de groote verdiensten, op 
het oorspronkelijk en met bet doel strookend karak-
ter  van het ontwerp, geteekend  rood kruis, 
zoomede op het nut dat hiervan zal te trekken ziju 
voor  de verwezenlijking van het voornemen van het 

k t vau s tot de stichting 
van een eigen gebouw, meent de Commissie deu 

d van llestuur  ten slotte mede éénstemmig te 
moeten adviseereu: ode nis premie uitgeloofdü som, 
ad ƒ 5 0 0, ten volle te bestemmen om, indien daar-
toe de mogelijkheid blijkt , door  aankoop eigenaar 
te wonlen van voormeld ontwerp." 

Voor  het doel, door  het k t van 
s met het uitschrijven der  meergenoemde 

prijsvraag beoogd, zal hiervan toch ongetwijfeld veel 
parti j  te trekken zijn. 

Aldus vastgesteld te 'sGravenhage, 
den 20sten Januari 1878. 

O. J. G . . 

VA N GENOT. 

G, B. . 

v. n. . 

, 

. 
(Ontleend aan het Algemeen Handelsblad van 

Woensdag 0  '78./ 

Nu y l in een opstel, onkutgeook door 
ons vermeld, heefl doen uitkomen, hoe dwaas hel 
is van een katholieken bouwstijl to spreken , heeft 
men den kloostvrstijt ontdekt. Een ongenoemde 
schrijf t over  «ren streven, om het kenmerkend roomsen 
karakter , duur  waar  het verscholen ligt , weer  op te 
halen, of daar  waar  het niet aanwezig behoeft te 
zijn , ïn te voeren."  > e opmerkt, wat er  gebouwd 
wonlt tegenwoordig (zegt hij  venier), ziet tei-stond, 
dat er  aivhiteeten zijn, tlie er  behagen iu schepiien, 
omalies, wat zij  houwen: gestichten, woonhuizen, 
ja . villa' s np te trekken ïn den kloosterstijl, die 
kennelijk de stijl is van gedrukte gedachten en zwaar-
moedige mystiek." 

t is nu weer  eens wat nieuws. t is zelfs 
zóó nieuw, dat wij  wel eens zouden willen weten, 
wat het eigenlijk [e. n kazeinestijl kennen we: 
grotite muurvlakten, met vierkante gaten, die vcn-
stei-s wonlen genoemd; alles zooveel mogelijk zonder 
eenig kanikter  noegenaamd en met de befaamde 
platte lijst , die ietleren gevel doet gelijken op het 
overeindgezette deksel van ecn dominos|wldoosje. 

r  wat is, in 's hemelsnaam, nu weder  de 
klöosiemtijl ? 

sOcb, och!"  hoorden wij  dezer  dagen iemand 

jammeren, owoont bij  nu ook al in zoo'n room-ch 
trapjesgevelliiiisje."  Alsof niet onze protestantscbe 
voorvaderen de ti"upjesge\els hadden gebouwd, die 
nog hier  en daar  onze grachten zoo schilderachtig 
makeu. 

d , wij  zijn erg op weg, om met deze kin-
derlijk e praatjes over  trapjesgevels en kloosterstijl, 
ons voor  de oogen der  gansche wereld belachelijk te 
maken. Wie zal al wat er  tegenwoordig gebouwd 
wonlt  wonderen? k niemand. r  laat 
men toch voor  zijne afkeuring betere gronden aan-
voeren dan deze, dat bij  dit bouwen allerlei listige 
oogmerken iu het spel zijn cu uien ons geheele land 
wil terugbrengen tot den kloosterstijl en iroomsche" 
t nipjesgevels. 

Een 95 jaren geleden leefde in Utrecht de architect 
l vau Bueren. j  was een zeer  bekwaam man, 

met veel smaak en heldere inzichten. Geen zijner 
vrienden, en hij  had er  vele, die niet nog nu be-
treurt , dat hij  zoo jong is gestorven. j  wasgoed 
protestant en alles behalve de man in "kloostei-stijl " 
te bun wen. r  menigmaal beblien wij  hem de 
stelling hooren verkondigen, dat er  maar  één weg 
wns om weder  tot zuiveren, nationalen bouw-
stij l tc komen, namelijk : door  te bouwen met de 
bouwstoffen van het land. Bij  ons is dat de baksteen. 

\' u zullen wij  niet beweren, dat hij  dit juiste 
beginsel altij d goed in toepassing bi-acht. (tok hij 
zal wel eens hebben gedwaald, gelijk thans soms 

 wordt  , tlie hetzelfde beproeven. 
Bovendien met hoe schrale begroutingen hebben 
ni-chitecten niet te worstelen. r  reeds toen ver-
hief zich tlie wonderlijk e angst voor  oroumsche" 
architectuur, en wij  herinneren ons daarvan eengrappig 
voorbeeld. t meteorologisch observatorium te 
Utrecht moest worden gebouwd en Van Bueren was 
de architect. Natuurlij k had hij  weder  de meest 
zuinige begrooting en veel moois was er  binnen die 
grenzen niet te maken. m het platte dak 
echter  hail hij  eene kroonlijst , gedragen door  ronde 
boogjes, en om de eentonigheid wat te breken, 
wenlen in lederen boog twee gele klinkei-s gemetseld, 
in den vorm niet var. een kruis, maar  van een plus-
teeken. 

Groote en algemeene verontwaardiging , toen het 
gebouw af was! Een roomsch gebjinv voor  de weten-
schap! e arebitect was niet zoo goed, of hij  mjest 
zijne kruizen nvt rood wegschilderen, cn die nu in 
Utrecht langs de Singels wandelt kan zien, dat ze 
weer  voor  den dag beginnen te komen. 

r  wat moet men wel van ons Nederlanders den-
ken, als zulke dwaze geschiedenissen algemeen be-
kend wonlen? 

, wanneer  dreigend gevaar  in zulk een 
klein hoekje zit, dan moest hetgeen men verdedigen 
wil , niet machtig veel om het lij f hebben. 

J TOT G
. 

Q . 

Vergadering van i  1878. 

e Voorzitter  deelt mede, dat tengevolge van do 
mutatien in het bestuur, het zich opnieuw lieeft 
gecoustitueenl als volgt: 

N. r  Bisdom, Voorzitter ; J. . Springer, 
Vice Voorzitter ; V. J. lluibers , Secretaris; G. , 
Penningmeester  en J. N , Commissaris. 

e hesr  J. . n wenscht het vernieuwd 
bestuur  geluk an vertrouwt , dat het met ijver  voor 
de belangen der  Afdeeling zal werkzaam zijn. 

e algelreden penningmeester. de heer  J. Smit, 
die op de vorige vergadering niet aanwezig was, 
brengt alsuu verslag uit van tien staat der  financien , 
waaruit blijkt , dat de rekening nog met een zeer 
klein batig saldo sluit. 

t met het oog op de gevienle feesten onverwacht 
gunslig resulluat, wonlt met genoegen vernomen. 

e heer n brengt dan ook namens de com-
missie, belast geweest met het nazien der  rekening, 
een zeer  gunstig rapport uit. 

e Voorziiter  wijdt iu het bijzonder  nog een wooi"d 
van dank aan den heer  Smit, die sedert 1800 zoo-
veel voor  de belangen der  Afdeeling «leed. Niet alleen 
toch als penningmeester, ook als bestuurslid gaf hij 
menig  en deugdelijk advies en dat op de 
hem eigen bescheiden wijze, waarvan de vele vroegere 
bestuurders der Afdeeling mole zouden kunnen getuigen. 

Namens tiet Bestuur  stelt de Voorzitter  aan de 
vergadering voor  den heer  Smit tot eerelid der  nf-
tletdiug te proclameeren, hetgeen met luid applaus 
wordt beantwoord. 

e heer  Smit dankte met een enkel hartelij k wo.ird 
en beloofde dat de Afdeeling hem steeds lief /a! blijven. 

Alsuu komt iu behandeling de begrooting voor  1878. 
e posten: >Subsidieu voor  de ambacht&sdioot en 

de avondschool voor  volwassenen, elk ad /"io, "  von-
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den veel tegenkanting met het oog opdenongunsti-
gen staat der  linaneien. 

e naar  Smit meent, dat wij  de goede gewoonte 
toch niet moeten laten varen om iets voor  twee.
nuttige instellingen al' te zonderen. j  stelt voor 
dit jaar  dan elk f 15 te geven. h liet mocht hein 
niet gelukken de vergadering in  voorzichtig be-
leid te doen wankelen. Besloten werd om pro memorie 
f 1 uit te trekken en in een der  najaai-svergade-
ringen op de /.aak terug te komen. 

e heer n geelt iu overweging om hij  oven-
tueele beschikbaarstelling van gelden liever  leerlingen 
voor  rekening der  Alüccling aun bet onderwijs te 
doen deelnemen, in plaats van de bovengenoemde 
scholen te subsidieeren. 

e Voorzitter  deelt mede, dat op de volgende 
vergadering gelden zullen worden aangevraagd voor 
een prijsvraag. Voorts meent hij  de leden nogmaals 
te moeten opwekkeu zoo mogelijk iets bij  te dragen 
vooi- het Bijblad , dat door  de j  zal wonlen 
uitgegeven. 

Naar  aanleiding van 'li t laatste deelt de heer 
n mede, dat eene commissie is benoemd, lie-

l .i- : om cen proefblad voor dit Bijblad samen te 
stellen, welke commissie bestaat uit de heeren Vogel 
als Voorzitter , Van Goor als Secretaris, n , 

n en  Na nog enkele bijzonder-
heden te hebben medegedeeld, t ook hij  de 
eomiuissie zeer in de welwillendheid der  leden aan. 

a volgt een kunstbeschouwing van het schoone 
plaatwerk : i> e privée du e siècle'' 
van Cesar  hiertoe door  den Voorzitter  aange-
boden. t de beschouwing van dit vooral schoone 
drukwerk wordt een aangenaam uurtj e doorgebracht. 

Ten slotte komt uau de orde de vraag: 
als het gebruik van tras in de metselspecie voor 

muren boven bet trasraam aan te bevelen?" 
r  wonlen dooi'  verschillende leien discussién 

gevoerd. t nieerendeel is hel gevoelen tot-gedaan, 
dat  het uitvallen of kankeren van het voegwerk 
zee bevordert. Verschillende voorbeelden wonlen 
hiertoe aangehaald. Vooral voor  muren, die veel aan 
de wisseling van het weer  zijn blootgesteld, schijnt 
tras nadeelig op het voegwerk te werken. Uit dat 
oogpunt beschouwd moet dus de vraag in ontken-
nende!! zin beantwoord worden. 

a wordt de vergadering onder  dankzegging 
aan de leden gesloten. 

A  i ! A . 

Vergadering van 25 Januari 1878. 
Nadat de Voorzitter  deze eerste vergadering van 

dit jaar  met een kort toejiasselijk woord had gcojiend . 
werden door  den Secretaris eenige mededeelingen ge-
daan omtrent liet door de j tot bevor-
dering der  Bouwkunst met medewerking dei'afdeelin-
gen uit te geven » Bijblad bij  de Bouwkundige 
Bijdragen" ; waaruit blijkt , dat de afdeelingen Am-
sterdam. 's-Gravenhage, Zwolle en m zieh 
tot onmiddellijk e medewerking hebben bereid ver-

 doch de overigen zich bare diflnitiev e toezeg-
ging nog hebben voorbehouden. 

Volgens een iu ecu gecombineerde vergadering van 
het Bestuur  niet de afgevaardigden der  afdeelingeu 
genomen besluit, zal het Bijblad zijn een maandschrift 
van een vel druks met twee a drie platen. e tekst 
zal bestaan uit een korte g der  platen, 
kleine bouwkundige mededeelingen, behandeling van 
de architectonische ondcrweriieii vau den dag. mede-
deelingen omtrent in uitvoering zijnde belungrijk e 
werken, critische beschouwingen en dcrgelijken , ter-
wij l ar  ook de gelegenheid tot adverteeren iu zal wor-
den opengesteld. 

Er is eene  van vij f leden benoemd, met 
'"'1>11.1- 111 vóór de eerstkomende algemeene vergadei ing 
der j  eeu proefnummer gereed te heblien 

e heer \ \ . C. van Goor leest de vertaling voor 
van eene e brochure, ten onderwerp hebbende 
de toepassing der  kunst nan de openbare gebouwen. 

e brochure is opgesteld door  eeuige daartoe ge-
kozen  vau het Architecten- und
Verein , het  ge irerbe- Yerein, de königliehe 
Akade.mic der Hildende httnste en de königliehe 

 schubt, allen te n en Wordt 
aan de e vakgenooten en kunstvrienden aunge-
geboden met doel, om de daarin ontwikkelde stellin-
gen iu overweging te nemen en daarop de aandacht 
der g en van de verschillende besturen te 
vestigen. t boekwerk, dat tot titel draagt
schri/t Über die  der  an den idfent-
tichen liauwerke is ook voor  Nederland belangrijk 
van inhoud eu het verdient aanbeveling daarmede 
kennis te maken, (*) 

e heer  Cramer geeft een dooi1 teekeningen op-
gehelderde beschrijving van een ijzeren toestel tot 
verwarming van een broeikast, lang breed 5 meter, 
waarvan een lengte van 3.50 Jl. bestemd is voor 
warme en het overige VOJJ- gematigde planten. 

e toestel bestaat uit een ijzeren ketel, hoog 0.00 
. vau 0.42 . middellijn , waarin een dito alge-

knotte kegel is geplaatst. c op de gewone wijze 
atm den ketel verbonden rondgaande- ijzeren buizen 
ziju 0.08 . wijd en met sockets aau elkander  ver-
bonden, welke eerst met werk en menie zijn
gedreven en daarna met lood gegoten en aangedreven. 

e alleidingspijp van het heete water uit den ketel 
splitst zich in drie takken, van welke de een dient 
om de gematigde kast te verwarmen en die afge-
sloten kau worden, zoodat uien het iu ziju macht 
heeft om alleen de heete kast of de beide deelen tc 
var warmen. e beide andere takken dienen voor de 
heete kast; de lengte der  buisleiding hiervoor is 30 

 cu voor bet gematigde gedeelte 40

e ouiiiiotseling van den ketel liestant uil drie 
omgangen, waardoor  bijna zijn geheele oppervlakte 
door de vlam en den rook wonlt bestreken. Bij  hot 
begin dei'  stoking wonlt het vuur in het fornuis on-
der  dun ketel aangemaakt en trekt de vlam dau dooi-
den algeknotten kegel nnar  den schooi-steen. Brandt 
het vuur  goed, dun sluit men met een schuif de ge-
meenschap tusschen den kegel en deu schoorsteen af, 

) e lezing van den heer  Vnn Goor zal iu eea der  vul-

Sen de * upgeuoiiie  uordi-u, loodra de plaatsruimte 
it toelaat . 

als wanneer de vlam door de kanalen om den ketel 
gaat en daarboven in den schoorsteen komt. Nu wonlt 
niet meer  door het fornuis gesmokt, maar geschiedt 
dit door het van bovenaf vullen van den kegel met 
cokes. e wijze van vulling heeft liet voordeel dat, 
is de kegel 's avonds goed gevuld, men 's nachts niet 
meer  voor  het stoken behoeft te zorgen 

e gevorderde zekerheidsin richtingen tegen de 
nadeeUgé gevolgen van het ontwikkelen van stoom, 
of de ongelijkmatige uitzetting van het water en 
een reservoir  met peilschaal voor het tuin vullen van 
deu toestel, ziju mede aanwezig. 

e geheele toestel is geleverd en geplaatst door 
den heer  A. de r  te Amsterdam. A h voorwaarde 
werd gesteld het leveren, bij  de strengste koude en 
zonder  liedekking der  glazen wanden, van HO" Fah-
renheit in de heete en van 60° in de gematigde 
kast. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. e ge-
heele toestel werkt voortdurend goed Bij  bat gebruik 
op laag terrein moet op waterdichtheid van hel for-
nuis en nschgnt gelet wonlen, dewijl deze op 1 . 
n 1.10 . onder  den beganen grond moeten worden 
aangelegd. 

. 

— e Grieksche beeldjes van gebakken aarde, in 
graven van Tanagian gevonden, hebben in hooge 
mate de aandacht der  geleenlen en de liefde der 
kunstvrienden getrokken. Geen wonder  ook, want 
zelfs iu vele van deze kleine, eenvoudige kleibooldjes 
bewondert men den grooten stijl . den naieven geest, 
den fijnen smaak der e kunst. Allen zijn 
belangrijk bovendien voor  mythenkennis, kleoder-
draehten, als voorbeelden van gekleurd beeldwerk. 

t zijn oorspronkelijke werken uit den tij d van 
Alexander de Groote. e tijdschrifte n (lazette des 
beau.c-arts. Gazelle arrhènlogigue en V Art hielden 
ons vau tij d tot tij d op de hoogte tier  gedane vonden. 
Thans zullen zij  met de grootst mogelijke weelde 
worden uitgegeven bij  Spemann te Stuttgart. e 
kleurendruk wordt vervaardigd naar  dc sapverlioeke-
lüngen van den schilder g Otto, Bovendien 
heeft de plaatsteker , te , er  een 
aantel geëtst naar  teekeningen van Otto. 

e bijgevoegde tekst wordt door é geleverd. 
e prij s van het werk is 180 , of GO . voor 

elke van de drie afleveringen. 

— Volgens het Journal des  heeft eene 
Nederlandsche j  concessie van den Onder-
koning van Egypte gekregen tot het droogmaken 
van liet meer  van , Niet minder  dan 30,000 
bektaren grond zou men door  die droogmaking in 
cultuur  kunnen brengen. n weet, zegt het bericht, 
dat de Engelschen den 13 Apri l 1801, tijdens de 
Fransche expeditie in Egypte, de dijken van het 
kanaal van Alexandrie doorstaken, daardoor het 
water van de e Zee in het meer  van 

s deden vloeien en op die wijs het gansche 
land iu den omtrek onder  water  zetten. 1.50 dorpen 
werden toen overstroomd en de uitgebreide vlakte, 
bekend onder  den naam van , in eon moeras 

 Nederlandsche j is voor-
nemens op de drooggemaakte gronden pachthoeven 
te bouwen en wijngaarden aan te leggen ; wanl vroe-
ger  leverde «leze streek een goeden wijn . 

— e vergadering van land bon wvcreenigin-
gen iu n heeft iu de vorige maand te t 
een zitting gehouden, waarin  a. de afvooi quaestie 
ter  sprake kwam. e heer  dr. Wagner  bracht over 
dat onderwerp een verslag uil , waarin dc volgende 
stellingen werden voorgedragen: 

1". Een zoo volledig mogelijke opzameling der 
fecalien in de steden en haar  gebruik voor  den 
landbouw is in het belang van land en volk dringend 
noodig. 

2". Voor den landbouw is  gevvensohl. dat 
de fecalien in zooveel mogelijk onvenlunden en on-
ontbonden staat op een verzamelplaats buiten de ge-
meente worden gebracht, om vandaar deels in 
venehen toestand op den akker te komen, deels 
door  uitdamping tot een bewaarbaar en vervoerbaar 
mestpoeder te worden gemaakt en in den handel te 
wonlen gebracht. 

3". Van alle tot dusver iu toepassing gebrachte 
stelsels van stadsreiniging, beantwoordt dat van -
nur in de aerate plaats en dan net tonnenstelsel van 

g hel meest aan de eischen boven gesteld. 
4°. t zoogenaamd riool- of spoelstelsel, d. i. 

de verwijderin g der  stoffen dooi'  water, is als een 
volkomen onraadzaam stelsel te '«schouwen, omdat het: 

a. niet in staat is dc rioolsteffen , behoorlijk ont-
smet , te verwijderen, 

b. met de belangen van landbouw en bevolking 
geen rekening houdt, en omdat 

c. door een ander  stelsel, namelijk tloor  dat van 
den heer , de gezondheid en de geldmiddelen 
der  stedelingen niet alleen in gelijken maar in nog 
hoogeren graad als door het spoelstelsel worden
vorderd. 

l'i t de beraadslaging bleek, dat men algemeen met 
deze stellingen instemde, zoodat zij  dan ook werden 
aangenomen en tevens besloten wenl het verslag 
algemeen verkrijgbaar te stellen. 

— e Purijsrh e artist Bouilry heelt een teeke-
ning gemaakt, die dienen zal voor de diploma's bij 
de wereldtentoonstelling; het stelt Frankrij k voor, 
steunende Op den Vrede, om den nrbcid te be-
schermen. 

. 

s-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch e zijn i 

benoemd tot opzichter 2de klasse P. A. C. Peuters 
en tot opzichter 3de klasse .1. F. . N. Fransz, 
beiden bij  het korps van den Waterstaat en '» » 
burgelijk e o|»eiibare werken; 

ontslagen dc gewezen opzichter 3de klasse bij 
den aanleg van Staatss jioorwegen op Java J. . 
Gaastra cu de opzichter 2de klasse bij  den Water-
staat en 's s burgelijk e  werken E. C. 

. Jansen, beiden eervol en de laatste met behoud 
van recht op pensioen. 

— t Staatsblad n°. 2 bevat de wet van den 26en 
Januari 1878, tet onteigening van eigendommen ten 
behoeve van den aanleg van een spoorweg van Win-
terswijk  naar dc Pruisische grenzen in du richtin g 
van Bocholt. 

— t Staatsblad n°.  bevat de wet van den 26en 
Januari 1878, houdende goedkeuring vau de over-
dracht in eigendom, bijwijz e van ruiling , aan dc 
gemeente 's-Gravenhage van den voor  de verbreeding 
der e Pooten beuoodigden . 

— Bij  besluit van deu r  van Waterstaat, -
del en Nijverheid dd. 28 Januari jl . is aan de stoomboot-
onderiieiiiiu g Concordia (directeur  de heer s 
te Arnhem) concessie verleend voor  een dagelijkscheu 
stoombootdienst tusschen Arnhem en h 
tut vervoer  van reizigers, goederen en vee. 

— r  wijlen mejuffrouw G. r  Wurnars, te 
Zutphen, zijn bij  testament uan 's s m van 
Schilderijen te Amsterdam gelegateerd , vri j  van suc-
cessierechten, drie schilderijen, zijnde een mans- en 
ecu t door s en een Winkelhuis 
door  jelgerhuis geschildenl. (St.rour.) 

— liet k t van s zal op 
, den l2 J ' n Februari, in bet lokaal

te , eene vergadering houden. Na liet houden 
van discussién eu stemming over  de notulen der
dering van den 131" 1 November , de aankondi-
ging vau ontvangen giften, en het  van mede-
deelingen van den d vau Bestuur, worden de 
volgende ingekomen stukken aan de orde gesteld, als: 

 Brieven vau den r  van deu Wa-
terstaat in , ten geleide  de waar-
nemingen aau i r  gedurende de maanden 
October, November en r 1877. 

6. Brief van denzellde, ten geleide van de Aan-
teekening van de in het jaar  1877 gedane meting 
van het strand langs de kust van de Noordzee iu de 
provincie . 

e. Brief vau hel lid P. J. . d , betreffende 
nader  genomen proeven met het enduit uictalliipj e 
van e en , tegen den paalworm. 

d. Brief van het lid J. . 0. kf. de , ten 
geleide van beschouwingen over het slippen van de 
drijt'vviele n der  locomotieven. 

e. Programma van de Nederlandsche j 
der  Wetenschappen te m voor  1877. 

/. Opmerkingen betreffende critiek naar  aanleiding 
van de discussie over de waterlocoinotief, door het 
lid C. .  E. . 

g. g van bet lid G. J. e over  en-
gelsch  buizen, vervaardigd door de firma 

. F. g en Cie te . 
h. Een blik  het ingetrokken wetsontwerp tot 

droogmaking van de Zuiderzee, tloor het lid . J. 
P. Amersfoordt. 

t'. e toepassing van stoom op het molbord, als 
middel tot aard verplaatsing bij  droogmakerijen , door 
denzelfde. 

k. g van het lid A. Ph. n over 
de quaestie van snel remmen van treinen in het al-
gemeen en de Westinghouso-reiii in bet bijzonder. 

1. g van het lid C. . . E. s 
over de calorische machine van . W, van . 

m. g van het lid A. t over de 
technische opleiding van den ingenieur. 

Bij  den oproepingsbrief is  het in dit nommer 
voorkomende verslag der  commissie tot heoordeeling 
der  ontwerpen, ingekomen als antwoorden op de 
prijsvraa g van  gebouw ten dienste van het -
ninklij k t van . e  ziju 
tot den 15 Februari e. k., vnn 10 uren voorniiddags 
tot 3 uren namiddags, in het lokaal van het t 
voor dc leden ter  bezichtiging gesteld. 

n de  week
hierterstedc in de kracht des levens, de  J. 
J. Verdonck, in de kunstenaarskringen onzer  stad 
hoog gewaardeerd als lieoefenaur  der  beeldhouwkunst 
en als kunstkenner. 

Na aan de academiën van beeldende kunsten te 
Antwerpen en te n zijn opleiding te hebben 
genoten, kwam de jonge talentvolle Vlaming —hi j 
wr.s in 1823 te Antwerpen geboren - zich te Am-
Sterdam vestigen, om zich .aan de hij  ons te lande 
schaars beoefende beeldhouwkunst te wijden. 

Niettegenstaande Venlonek de gouden medaille van 
het  van e der  Belgische Academie ver-
worven had  het  iSocrates  het 
oogenblik, dat hij  in de gevangenis deu giftbeker  ont-
vangt"  en hier  veel schoons wrocht, liet hij  den 
heitel varen en wenl industrieel. j  kwam aan het 
hoofd vun een bloeiend ijzerinugazijn, waar  naar  zijn 
plans en teekeningen tal van schoone modellen 
werden ontworpen en verkocht. n zooverre wns Ver-
donck kunstenaar  gebleven, dat al het werk uil zijn 
werkplaats  had  stijl , hoe eenvoudig het 
ook wezen mocht. 

t bas-reliëf van de rotonde in den tuin van 
Artis is door  Venlonek gehouwen. Evenzoo zijn dc 

 beelden van den leeuw eu den tijger iu het 
Genootschap van zijn hand , eu weed de medaille van 
verdienste van Natura Artis  door  hein 
ontworpen. 

Zij n schoonste werk was een borstbeeld van den 
schilder  Pieneman in bas-relief. 

— t kunstgezelschap Arti et Amicitiae alhier 
heeft een prij s van tweehondenl gulden uitgeloofd 
voor de door de leden bestgekeuidc teekening (aqua-
rel), welke dan eigendom vnn dit kunstgezelschap 
wonlt. 

 Aan dc stoomtimmerfubriek van -
kermun alhier  is in aanbouw eeu verplaatsbaar  houten 
gebouw van twee verdiepingen, verdeeld in tien zoo 
gnwte als kleine vertrekken. t gebouw wordt door 
genoemde firma tot op 1 t e. k. ter  bezichti-
ging gesteld, eu dan afgebroken, om naar  Tilbur g 
te worden  het tot woonhuis van 
cen fabrikant moet dienen. 

Belangstellenden bij  den  van verplaatsbare 
woningen wordt de bezichtiging aanbevolen. 

r  den Gemeenteraad werd de heer 
C. , te 's-Gravenhage, benoemd uls leeraar 
ui het teekenen aun de burgeravondschool. 

\ankoniliirin  van Aanbestedingen. 

N a a n l a i, . 

, te 10 uren, door het . . kerkbest, bij 
J. n het bouwen cenor  pastorie. 

, te 11 , door  den architect Verlegh: hut 
afbreken van eau oud gebouw eu wederopbouwen vau 
een kantoor  met bovenkwartier. 

lio ra recht, te 13 uron, op het raadhuis: lo. hel. uit-
diepen cu dtephuuden der  havon» eu havenmonden 
binnen de gemeente , ged. don lij d van f>". 

, van  Apri l ' 78 -1 Oct. 'S3. ; 2o. bet 
leveren van 175 3 riviergrint . 

, te 12 , door  burgem. on wetb.: het 
bouwen van wooiugen voo  du ambtenaren vuu bet 
Oosterdok. 

Lelden, te 13 uren, door  burg. ou wetb.: lo. bet 
leveren van bouwmaterialen, in 8 perc.: a. vuren-, 
grenen-, oikou-, iepenaont on Wy burger  plankeu; b. 
spijkers cn klein ijzerwerk; c. steenvalk, tras, cement 
enz; d. schulpknlk eu tras; e. metselsteen; / . verf-
waren enz.; g. kolkrooslers; h. besmis; — 2o. de le-
vering van rivierzand en gewasschru grint , voo  deu 
tij d vnn 6 jaren. 

, te 12 , tcu raadhnfaoi het doen 
van eenige herstellingen aau deu kerktoren dier ge-
meente, 'loekeuiugen liggen o. u. bij  don bouwmeester 
A. C. Bleys, te . 

, le 12 , door  dijkgrna f en heem-
raden van den Zuidpoldcr , bij  B. vau den Btrg: het 
bouwen vnu eeue oprichters won ing aan het Baren-
dreehtsohe , gcm. Barendrecht. Aanw. tc 10 uren. 

te  uur, door  burg. eu woth.: het legden 
vau rioullcidingen tot voortzetting der  rioleering van 
Scheveningen. 

, te  ureu, door dc comm. van 
adm. over do ge van geuite u : dc levering van ver-
schillende materialen. 

: et lu , tc S , door  C. de Wit : het maken 
van eene wagenmakerij  met bovenwoniug aan don 
Spui weg. 

, 11 . 

k a/d , le 11 uren, door  kerkv. 
der . gemeente: het bouwen eener  uieuwc pastorie 
of predikantswoning met hijlevering dor  materialen. 

, te 12 , door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden v;in den e en n tot Petten, 
in e Toelast: lo. het éénjarig onderhoud van- cu 
uitvoeren van eenige werken aan dc e 
zeewering en eenige binnenwerken; 2o. hol leveren 
van 1,100,000 vlakke straatklinker s (moppen) Waal-
vorm, ten behoeve dier  zeewering. 

, te 12 uren, door bet gemecutebesl. 
het bouwen eeucr  nieuwe school aan het Noordsebe 

p aldaar. 

, te fi  uren, door  J. . , bij -
termau: het verhoogen vau /.ijne fabriek aan bet 
Botordiep. 

Weenadag, S . 

, tc 11 , door  den eerstaanw. ingenieur, 
in tie Normaal-schietschool: het verbeteren vnn -
ciliiterrcinc u te . Bilj . inz. 12 Febr., te

, op bet bureau vau don ingenieur  voornoemd. 
, te 1) uren, door  burg. en wetb.: het 

timmeren vau 2 bouten privaten ann het afgegraven 
bolwerk. 

, te 12 unu. doo b van , bij 
: het timmerwerk vnu den aanbouw vim een 

vleugel aan het buis aldaar. 

, tc 1 , door het ministerie vau Justitie: 
het uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen nan-
cn het onderhouden, gedurende ]S78, 1879 eu 18S0, 
van lt». de rechtsgebouwen te Groningen, -
den, , Assen, Zwolle an Almcloo: 2o. de 
gevangenissen te Appingedam, Winschoten, Gronin-
gen, , Succk, , Assen, Zwolle, 
Almeloo en . 

Zwel le, te 1 , door  burg. eu woth.: het leveren 
en planteu van boomen hing» de Veeiallec bj  'Zwolle. 

f ' l inge, te 1 uur, tloor  burg. en welb.. bij  F. Wee-
macs: het verbeteren cn met keien bestraten van a. 
deu weg, beginnende aan deu g -
brug eu eindigende aan de grensscheiding tassobeo 
Nederland eu België, nabij  pual uo. 275; b. den weg, 
bcgini.euile bij  de grensscheiding tusschen Nederland 
eu België in het dorp , tot nan deu dijk vau 
deu polder , tot cene g z:uiiotilijk e 
lengte van . Aauw. 12 Febr., te r te 9 
ureu en te Clinge te 1 uur. 

, tc 1 uur, door  volmaken van do 
c van , bij . k Es.: hot bouwen van 

cen schutsluis in het '/uiderhoofddiep van die . 
, vóór 'savonds 7 uren: bet maken vnn 

c scboolbaukeu voor  scholen tc -
ten, Opeinde, Oudeg  en Boornbergum, in 4 perc, 

. bij  den gemeentcbouwmceslcr  1.1. 1). . 

, te S , lo. door P. Wildeboer. in 
het Concerlbuis: bet bouwen van cene winkclbebuizing; 
2o. door  A. tor  Beek cn J. . Plautiuga \ bet bouwen 
van 3 . 

, . 

t hu leen, te 13 , door  het gemecutcbest. 
Vi a Avenhorn, bij  P. P. : lo. bet sloopen van het 
oude- en bouwen van con nieuw raadhuis te Grost-
huizen. Teekeningen liggen bii den bouwmeester  A. 
C. Bleys, te . Aanw. 13 Febr.; 2o. hel bouwen 
vau een armhuis te Groothuizen. 

, te 12 , door  het gmieentcbcst: dc 
levering van 80,000 bekapte e keien, 14 bij 
16 . 

, te 3 , door het . . kerkbestuur, 
bij F. : het bouwcu eener  kerk met toren te 
Beemster. . bij  den architect Y. Bijvoets Gz., tc 
Amsterdam. Aanw. 2 n rddr de besteding. 

Alfe n . tc 9 , door  het gemcontchost. van Alfen-
en : het maken van eenige veranderingen aan dc 
school en school hui zing te Alfon. Aanw. een uu  vóór 
de besteding. 

, S . 
, to 10 uren , door bet bestuur  van den 

, in bet Algemeen Vcrkooploksal: 
het aanleggen vaa ongov. 30,900 . grintweg ia -
schillende richtingen door  genoemden polder. 

, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat: het aanleggen van werken op hel straud 
aan de , noord west zijde van Schouwen. 
Aauw. 11 Febr. g ƒ32,900. 

, to 11 urou, door  hul gemeentebost., 
bij  deu logementhouder  Van der  Eerden: het mnken 
vim eon kunstweg van grint on bazaltslug door de 
Benuinkstraat cn , looponde van de grenzen 
vau Anholt tot aau tlie vun Bocholt, lang 1SS0.50 . 
bij eeue breedte der  kuusthaati vau 4.40 . waartoe 
o. n- uoodig sijn 990.072 s grint eu 918.086 ' 
bazaltslag. . ter  soercturie te . Aauw. 
14 Febr., te 10 uren. 

, te 13 uren, door het . bestuur: 
het voltooien van verschillende werken ter  vereeniging 
van bet Eemskananl met het Winschotordiep, nabij 
hot voormalig c te Groningen. 

Weeap, te 1 uur, in e : het verhoogen 
van ecu gedeolte bouwterrein nan do Noordsiugellaan, 
mot bijlevering van het bcuoodigde zand. 

, te 3 ureu, door den ontvanger  der 
r e g. cu dom.: bet nfbrekeu dor  bestaande bouten brug 

 over  dc rivier de Jeker, buiten it -
 urupoort to , eu bet in plaats metselen 

ggoei brug op de beslaantlo stceucn landhoofdec, met 
bijlevering vau dc daartoe benoodigde materialen. 
Aanw. 13 Fobr, tc 12 uren. 

, te 3 uren, door . , bij  J. van 
der : bot afbreken oener  bestaande- en wederop-
bouwen oener  nieuwe bocronbebuizing cn schuur te 

. . bij  den architect C. , te 
Nietap. Aanw. tc 9'/i aren. 

, bij  F. den : bet amoveeren der  be-
staande- en wederopbouwen eener  nieuwe stelpliuizing, 
bij  do Oudescbouw. . bij  den architect F. , 
te Akkrum . 

, door  burg. on weth.: de levering 
van 200 1 grint . 

, S . 
, te 12 uren, tloor  tic directie der  Am-

sterdamsche , nau beu bureau: bet 
maken vnu uen bergplaats mot sleunjukken voor  wnar-
loozc sluisdeuren, benoorden het Noordzeekuunal tc 
Vellen. . bij  den eerstaanw. ingenieur te Amster-
dam eu bij  den sectieingenieur te Velzen. 

, te 12 uren, door  het . . kerkbestuur: 
lo. aardewerken tot aanhooging van eene begraafplaats; 
2o. timincrworkei i tot het bouwen van ecu lijkt-nhuisj c 
met bijbehoorende werken. Aanw. l i Febr. to 10 uren. 

l i e t arises, in bet Polderhuis van den Binnen-
dijkschc-Builenveiderschc Polder: lo. het afdammen 
en drooghoudou van de doorvaart ouder de brug, in 
den Amsteldijk over de Schulpbrug, onder  Nieuwer-
Amstel, cn hol mnken, onder  die brug, van 2 sluis-
deuren tot keering van het Amstelwater, mot leverantie 
van alle materialen, arheidsloonctl cu transportkosten; 
2o. het uitbaggeren van een gedeelte van het aanvoer-
kanaal over  eene lcm;tc van 12ó0 str. . in gcmeldcu 
polder. Aanw. 12 Febr., vnu 10-12 uren. 

, bü deu secretaris dor  Contributi e van 
Wonseradecls Zuiderzeedijken : dc leveriug van 550 
stuks grenen puien, lang 112 , 550 stuks dito, lang 
53 , 500 sluks dito, lang35l,' 1 , 2S stuks zware. 
2S stuks liehlo eu 30 stuks ondermaat schc eiken gor-
dingen; 150 sterc grint . 

Vtelvega: het bouwen van cen heercnhuis. Bilj . 
inz. bij  don buntcmocster  Sickenga. 

Unandag, 18 . 
, le 12 uren, door  burg. en wetb.: het 

inrichten lot schutsluis van dc doorvaart aau de We 
teringpoort 

/ .u i feu, te 12 uren, door  provisoren van het Born-
hof: lo. het afbreken van tb- innuuenzaul met het 
bouwen van eeu mannenhui»; 2o. bet doen vnu eeuige 
werken iu het vrouwenhuis. Aanw. 13 Febr.. te 
9 ureu. 

, to 12 uren, door  burg. en weth.: lo- het 
makeu van eene sclioeüng in het verlengde van het 
Utrcclitsche Veer; 2o. het plaatsen van een ijzeren 
hekwerk langs het plantsoen, aan het eind der -
woent Aanw. 14 Febr. 

, te 3 ureu, dnor  E. Aukema , bij . 
Eikumn: hel gedeeltelijk afbreken eener  boerenbehat-
zing cu wederopbouwen van ecu nieuw voorgebouw, 
le Zulte (gcm. . Aauw. te 9*/, uren. 

, O . 

, tc 1 uur, door tic commissie voor do 
geniet-iitcreiuigiiig, te huren kantore: het bouwen van 
berg- eu werkplan!sen ann den g te 
Arnhem, alsmede bet leveren van 2 stortkarrei i en 4 
handwagens. Aanw. te 10 uren. 

Ui it i i iet , vóór 'savonds 7 uren, ter  secretarie: 
het bouwen eener  school met ouderwijzerswoning in 
de Wilgen, onder  Boornbergum, iu 2 perc. lui . bij 
den gemeentebouwmecster  1>. . . 

Weenadag, 20 Febr. 
'a-llage, te 12 urou, tloor bet ministerie van wa-

terstaat enz.: lo. bet maken van dc grondwerken, de 
kunstwerken, den bovenbouw, de overgimgs- en conigc 
verduro werken voor  den spoorweg Zwtdlo — Aluicloo. 
Aauw. 10 Febr.; 2o. bet uitnemen cu opbergen 
vnn de 2 noordelijke ebileurcu tn de voormalige ma-

v riucsluis tn Vlissingen. Aanw 14 en 10 Febr. 

, te 1'/| ureu , Ooor de burgemeesters 
van l cn Li-cuwarderadeel, ten go-
meentehuize vnu : lo. in n warde-
radoel: a. bet maken van de aardebaan cu aanleggen 
tot grintweg vuu den . r  lengte van p. *n. 
1708 , b. den Sehradijii. lang 24t0 , e. den Bok-
sumcrÜjk , lang 2321 ; — 2o. iu : 
idem idem a. van deu - of BÜdtdijk , ter  lengte 
vnn 1915  , b. vau den zoogen. Boksumcrdijk, lang 
2185 . 

, te 3 uren, in bot gemeentehuis: het bou-
wen van ecu kerk niet toren, posiorie enz. voor  du 
Chr . Goref, gemeente aldaar cn het amoveeren tier 
op het terrein itaande gebouw n. . bij  deu bouw-
knnitigc . Wind, lc Ouderdeiidam. 

, S . 

, le 10 uren, doorliet gemeentebest: 
de levering vnn 500 stère gewasschen en gehorde grint 
aan dun hoogen k uahij  dc gein. . 

, S3 . 

, le 1 uur, lennadhuize: het leveren 
en stellen van de zuivertoestellen, van den fabricks-
meter, den regulateur  euz. met bijbehoorende buizen-
leiding en afsiuilcrs, ten dienste van de op te nebten 
gasfabriek op Fijenoord. . aan bet Timmerhuis. 

, tc 3 uren. door  het gemeentebestuur: lo. 
het vcrlimmereii van dc school tc Aduard; 2o. het 
vernieuwen of horbouwen dor  onder  wij  tors woning al-
daar. Aauw. 15 Febr., te 10 uron. 

, S3 . 

, tc 10 uren, door  bet gemeentebest.: het 
naken cu aanbrengen van een nieuwe klep eu balans 
aan do ophaalbrug over  do rivier  dc Usel aldaar. 

, SCi . 
t < l i t . te 2 uren, door  tie maatschappij  tot oxpl. 

van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: bet 
wijzigen eu vergrooten vnn het baltegcbouw on het 

i vnn sporen cn wissels to , tcu bchoevu 
van tleu spoorweg . Aauw. 
16 Febr. 

Weenadag, » . 
Leeedulnen, i l l uren, door  burg. cn wetb.: hot 

bouwen eener  nieuwe bewaarschool met woonhuis. 
Bestek rn icekeniiigen liggen op het gemeentehuis. 
Aanw. 20 Febr., te 11 uron. 

, to 12 uren, door bet bestuur  over bet 
weesbuii voo  de Chr. Geref. k in , 

in bet : bet bouwen van cen weeshuis 
tc . . bij . Scboonejongen, to -
delharnis. Aanw. 20 Febr., te 10 uren. 

, 1 . 

, te 1 uur, door  het gemeentebest: de le-
vering van l'ji-t'l -ii - en Schoische steenkolen, tea 
behoeve der  getnee ite-gasfabrieken. 

/ n o l l e , te 12 uren, dom het ministerie van water-
staat euz., nau bet gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van klinkerbostratingen op den grooleu weg 
van r  naar  Goor. .\anw. 22 Febr. g 

/ 3420. 
, S . 

, te 11 uren, door bet diiksbestuur van 
Wijmbritsoradeels c. a. Contributie-Zeedijken, bij  Wed. 
T. Sevensma: ln. bet makeu van 192 . stecnglooiing, 
ter  vervanging van paalwerk, met het verhoogen cn 
verswaren van dim daarnevens liggoiideu dijk , ten 
oosten vnn bet bek bij  tic , zoomede 
het makeu vau ecu uoerreed, lusselieu genoemd bek 
cn sluis; 2o. het leveren van dc da-irioc benoodigde 
brik , iu 0 perc, iedor  vaa 50 last; 3o. het leveren 
vau de daartoe benoodigde 1750 list zuÜeuhazalt. 

Weenadag, (> . 
'a-llage, le 1) ureu, door  het iniuisterie van water-

staat enz.: hot inaken van een strekdam met imnhcch-
litigskri b s den rechteroever  van de . onder 
tic gemeente Bergambacht, tusschen de kilometer  raaien 
107 en 109. Aanw. 1 , te 12 uren. g 
/ 12,750. 

,t eu  .i iden , 25 Jan.: het doen van voorzieningen 
aan don l en danrbijgelepcn duinen oj> 
Schiermonnikoog, ged. '78; minsle inschr. was \ . 
Coerkamp, te , voor  ƒ1778. 

>et i / fn . 25 Jan.: bet mnken van werken tot ver-
dediging van den oever  vnn den polder  Nieuwo-Ncuzen; 
ingekomen 5 bilj. , als: 
. vnn e , tc Breskens. / 19S8 
. , „ , „  1980 

C. v. d. , „  Neuzen, „  1854 
. de Jong, „  Sliedrecht, „  1778 
. Tholens, „ , .. 1700 

, 2(1 Jan.: de luvering van 30,000 st raat-
klinker s franco op dc losplaats le - leu; iugekomeu 

t en , te , / 23.50 
J. G. Walters. „ , „  16.75 
ü. C. van Zadelhof en 

A. J. Wcntiuk , „  idem „  10.50 
per  mille; gegund. 

, 20 Jan.: het maken van 4 waterkranen 
met buisluidinf rn verdere aauhoorijjheden op bet 
station Arnhem; ingek. 7 biljetten, als: 

. A. Sctiretlcn cn Co., tc , / 5758 
P. Verbriiggen, „  Waddinksveen, „  5472 

k -
land, „ , „  5320 

C. F. X. , „  Arnhem, „  5300 
J. A. van Straten, „  Utrecht, „  5120 
Ulrechtscbe , .. idem *  5018 
F. Colson, „ , „  4340 

, 2u Jan.: het verbouwen eener  bovenwo-
ning aan den Brink voor . . , ingekomen 
14 bilj . als: 
(i. , te , ƒ 1980 
G. . , „  idem „  1032 
B. J. Feherweo, „  idem „  1890 
A. Feliorwce, „  idem „  1870 

. Geesink. „  idem „  1807 
J. , „  idem „  1807 

. , „  idem „  1849 
A J. , „  idem „  1795 

. B. , „  idem 17S6 
W. J. , „  idem „  1770 

. van , „  idem „  1090 
A. G. Beltman, „  idem „  1GS7 
J. Pot Js., „  idem „  10(18 
J. v. d. Woerd, „  idem „  1627 
gegu uil. 

, 2S Jan.: de levering van een tender bij 
de lucht pomp-locoinoóile, ten dienste der  pneunm-
tiüche rioleering; ingek. 3 b11 j . . als : 
Penn en Bautliiiu , tc , / 1525 
W. n cn Zn., „ , „  1356 
Vau r  eu 

Ter , „ , „  1249 

voor den machinist aan bet. ie slichten stoomgemaal 
te Vianenj  minste insehr. was A. Fluit , te Sirjansland, 
voor  f 2184. 

N  jk-Cw<|k, 27 Jan.: bet bouwen van een fabriekj e 
en dubbel woonhuis; iugekomeu 8 bilj, , als: 

. Everwinuiuk, te Slijk-Ewijk , ƒ 1 3 , 7 20 
T. Verhoeven, „  idem „  13,015 

. Gerritsen, „  Eldeu, „  13,429 
B. Verhoeven, „ , „ 0 
1*  Bekkcr, „ , „  11,700 
O. Nibbeling, „  Opheusden, „  11,350 
F. , „  Nijmegen, „  11,234 
A. Brans, „  Eist, „  9 229 
gegund. 

, 28 Jan.: het houwen van een logement 
en s aldaar: ingek. 10 bilj. , als: 
W. k en Zu., te Arnhem, /'  31,980. 
11. G. van , „  Groeuloo, „  27,555.55 
A. Sieverink, „  idem „  20.543. 
\ , » , „  25,SS7. 
A. J. Jansen, „  Barchem, „  24.757 30 

. J. afasasflnkj  „ , ., 24,639. 
A. , „  Brummen, „  21,499. 
G. J- Carmiggeit, „  idem „  24,486. 
J. te Veldhuis, „  Borculoo, „  23,777. 
A. Beijcrs, „ , „ . 

tmalerdtim , 28 Jan.: het bouwen van 3 woonhui-
zen op een terrein in dc Sarphatistraat bij  do -
sluis, ingekomen 21 bilj. , als: 
P. Waruers, te Amsterdam, ƒ 82,790 

. , „  idem „  82,200 
A- G. Groenendijk, „ , „  83,174 
G. Wondt . „  Amsterdam, „  80,500 
J. J. Boekbolts, „  idem „  79,040 
P. N. Wolft" , „  idem „  79.87S 
Bosch en , „  idem „  79.S35 
A. , „ , „  79,800 
A. , ,, Amsterdam, „  79,800 
P. Andriesaeo, „ , „  78,800 
J. Schooueuburg eu 

C. J. , „  Amsterdam „  78,400 
A. Aalders. „  idem „  78,000 
Cimit t eu Schouten, „  idem „  77,341 
A. Paan*, „  idem „  77,300 
J. van , „  Wormerveer, „  77,185 

. .1. , „  Amsterdam, „  75,320 
J. , „  idem „  74,980 

a en Clausing, „  idem „  73,989 
C. , „  idem „  73,880 

. Vlastnan, „  idem „  09,920 
W. van , „  Baarn, „  06,844 

 88 Jan.: bet bouwen eener  bouw-

inanswom'ng met annexe werkplaats cn koestal in don 
polder  Prins-Alexander  nabij  de ; ingekomen 3 
biljetten, als: 
P. v. d. Berg, te Bergscbenboek, / 10,785 
T . G. vau , „ , „  8,888 
J. , „  Zoete rawer, „  8,384 
niet gegund. 

, 28 Jan.: het bouwen van een school, 
gymnastieklokaal cu onderwijzorawoniug met annhoo-
righeden tc Bussum, volgens de plans van de archi-
tecten t cn ; ingek. 18 blij. , als: 
Boelen, te Naarden, ƒ 31,900 
E. Woutla, „  idem „  31,690 
Bosch en , „  Amsterdam, „  30

. van , „  Naarden, „  30,100 
T. van Breemen, „  Bussum, „  29,990 
kV. Westerhof, „  Weesp, „  29.900 
J. van , „  Wormerveer, „  29,500 
T. B. Vrakking , „  Bussum, „  29,480 
G. Wondt, „  Amsterdam, „  29,150 
A. . , „ , „  28.98S 
N. vnn , „ , „  28,645 
G. . m Bussum, „  28,160 

. , „  Utrecht, „  27,910 
, „  Umuideo, „  26,700 

. van , „  Bussum. „  25,S"5 
.1. A. llulen, „  Naarden, ., 25,600 
E. J. Jiirricns , „  idem „  25,500 
(i. Blokhuis, „  Bussum, „  24,000 
gegu ud. 

, 29 Jan.: dc levering van 23 parlijen 
lepeofaoaten brugstrooken,samen bevattende 3187 stuks; 
minste inschr. wns G. Albcrl s . en Co., te -
burg, voor  ƒ 2725. 

ateerassadj, 29 Jan.: de voltooiing van den zuid-
wcs'rlijkc n toren der ; ingek. 
5 bilj. , als: 
G. Chrijstis , te , / 14,740. 

. , „  Schinnen, „  11,900. 
, „ , „  10,320. 

J . van Groeneudael, „  Nunhem, „  9,999.99 
. 1'ollacrt , „ , „ ,870. 

gegund. 

, 30 Jan.: hel bijbouwen aan het St.-Cathn-
rinngnstliui s van een verblij f voor  oude mnmieti, cen 
bakkerij  enz.; minste inschrijver  was T . J. , 
te Grave, voor  ƒ4230. 

, 30 Jan.: het doen der  noodige werk-
zaamheden tot eene nieuwe ' vau bet school-
gebouw: minste insehr. was . Stuiver, te , 
voor  ƒ 1180. 

, 31 Jan.: liet leggen van con draaibrug 
tegenover het gemeentehuis; ingek. 3 bilj , als: 
F. J. , tc Wildorvunk , ƒ 2050 
C. Brill , „  idem „  1841 
E. Steenhnisea, „ m en 

J. G. Prummel, „  Voendam, „  1490 
gegund. 

, 31 Jan.: het aanleggen van cen keiweg 
van Aardenburg naa s met 6 mannden ouder-
houd, ovor  eene lengte van 2800 ; ingekomen 10 
bilj. , als: 
. van e , te Breskens, f 32,074 

A. n , „  Biervliet, „  29,996 
0. Coliju  „  üroede, „  29,980 
J. van Baal, „  Oos'bnrg, „  29.8S8 
J. Barton, „  Biervliet, „  29,i
B. do Vlieger, „  Aardenburg, „  27,769 
P- , . Breskens, „  27.676 

. F. Willem», „  Selzncte, „  26,990 
C. Vormeerscb, „  Wacrschoot, „  26,9 5̂ 
C. v. tl. , „  Neuzen, „  25,988 

, S  Jnu.: het bouwen van een raadhuis met 
veldwacbterswoning; ingek. 8 bilj. , als: 
J. , te Veghel, ƒ 9698 
F. Ültviers, „  Gcmert, „  9636 

, „ , „  9215 
0. Spoe, „  Venraij , „  9200 
J . v. d. , „  Snmbcek, „  9177 
J. van Os, „  idem „  9175 
Nis-en cu Corting, „  Bergi-n, „  8485 
A. Jansen, „  Beugen, „  7777 

, 1 Febr.: het maken eu inhangen vau 2 
boute» deuren voor het huitenlioofd van de -
schulsluis binnen het fort Crevecoeur; minste inschr. 
was . , te , voor  /"63SG. 

, 5 Febr.: het leveren en stellen van den 
tweeden bovenhouw op 14 hrug^eu cn 2 poorten in 
den spoorweg Uselmonde—Willems lorp, ten behoeve 
van den spoorweg ; ingekomen 6 
hdj., als: 
F. s cu Zu., te AlmVscrdam, ƒ 21,790 

. A . Sehretleu en Co., „ , „  21,550 
n cu Baudiiin, „ , „  20,993 

k -
land, „ , „  17,900 

j  Prins van 
Oranje „ , „ 8 

. .1. Enthoven cn Zn., „  idem „  18)889 
, 5 Febr.:: het amoveeren en wederopbouwen 

aan eene sigarenfabriek en pakhuis voor  rekomng v;m 
. A. , naa bet ontwerp van den arebitrct W. 

J. van Vogelpoel, to Utrecht; ingek. 6 bilj. , als: 
J. WollT, te Utrecht, / 8265 
A. v. d. Wielen, „  idem „  7920 
W. Tieleii», „  idem .
J. do Vos on Zn , „  idem „  7595 
J. . tie Vos, „  idem „  7360 
J. Binsbergcn, „  idem „  7173 
gegund. 

Amsterdam, 4 Febr.: het maken van dc gebouwen 
voor  een stoomhout zaagmolen op den Overtoom, onder 
buliccr  van den architect J. W. ; minsle inschr. 
was . J . , e Amsterdam, voor  ƒ14,080. 

a-lltift-c, 6 Febr.: de levering vau bazalt tol onder-
houd der n op den , 
in 2 perc; minste inschr. voo  beide perc. waren 

s cu Vun , te , rosp. voor 
0 en ƒ6728. 

2o. bet leveren van voorwerpen van gegoten- ctt ge-
smeed ijscr, staal, koper  en metaal, benevens het bezorcen 
van smeden cu wrrklicdrn , tot bet doen van herstel-
lingen unn du itijks-stnom- en andere vaartuigen, in 
gebruik bij  het baggerwerk ten behoeve van de -
wedr  cu , van 1 Apri l '7S—31 '79; minste 
inschr, wareu n cu Bauduin, tc , voor 
0 pet, beneden tarief. 

/ m i l l e , 6 Febr.: do levering aan de gemeente van: 
lo. 37,000 sluks Fauconvnlkeien, 32,000 stuks -
sche- of Ottrtbe-keien, 200 sir. . kanlkcien cu 200 
idem trottoirbanden; 2o. 40,000 st. vlakke cn 00,000 
st. halfgetrokkeu , Waalvorm, dc 

l  11 pcrC, dc U  twee pcrCCClcU J 
inschrijver » waren: 

. n cu Zn„  te 's : 32,000 e 
keien il /126 per  10 , 200 str. . knutkeien A /196 
en 200 str. . trottoirbanden a /07(i . 

T. J. Smits Jz., e : 37,000 blauwe -
couvalkrir n a fllQ per  1000, 32.000 e idom 
ii /9S.9S ,M!r 1000, 200 str. . kantkeien a ƒ306, en 
200 str. . trottoirbanden  ƒ724. 

F. J. , te Utrecht: 200 str. . kanlkelen 
a /"506 en 200 str. . trottoirbanden ft  /79S. 

C. Bosmati, te : 200 sir. . knutkeien a, 
ƒ378 ea 300 str. . trottoirbanden a ƒ 7 9 3. 

s cn Van , te : 37,000 
Fauconvalkeiett a ƒ121 per  1000, 

Erven . Trip , te Utrecht: 32,000 e keien 
a ' 94.73 per  1000. 

Voor  dc vlakke en halfgetrnkkon Uselslraatkliukers 
was tiéci^o inschr. A. dc , te Zwolle, n ƒ 18,87 
tier 1000 vlakke en ƒ18.55 per  1000 halfgetrokkeu 
klinkers. 

'»- l lage, 6 Febr.: dc levering van stalen spoorsta-
ven mot ijzeren eindverbindingen, in 2 pere; minste 
inschr. voor de massa was Wed. J. C. , te 
Goes, voor  ƒ209,500. 

, 6 Febr.: het amoveeren van de 
Schceltil over de c cn de U over het -
dingermaar, cn daarvoor iu dc plaals makeu vun 2 
vnste bruggen; ingek. 10 bilj , als: 

. . , tc B fioo, ƒ 0263 
A. Pastoor, „  Stedum, „  5560 
J- Pott, „  idem „  5535 
J. , „ , „  5175 
T. Bos, „  Bedum, n 4S76 

. , „ , „  4790 
B. Jauseu, „  Westerwijtwcrd, „  4637 
S. . , „  Bedum, „  4595 

. Smi*.  Ulrum , „  4575 
J.  d. Veen, „ , „  4067 

'a l lage, 7 Febr.: het gc-ecduiakeu eu leveren van 
het hardsteenwerk voor de fundeering van den ijzeren 
kiistlichltore n aan den Vlukkeuiioek, Z.W punt van 
Boe mat ra; miuste inschrijvers wareu W. n cn Zn., 
te , voor  ƒ2094. 

Vervolg der  Berichten en . 

 Aan den heer  J. F. Stracke% den 
directeur  tier e school voor  beeldende kun-
sten te , is, naar  Tijd meldt, 
de vervaardiging opgedragen van cen kolossale mar-
meren groep, voorstellende cene a van dubbele 
levensgrootte en bestemd voor  het h 

m van Cauipo Santo te . 

— e iV.  Ct. bevat brieven van de heeren 
. . , T. . C. Asser en C. Perk eeuerzijds 

en de heeren A. P. Th. Eijssel en . s 
anderzijds. e eersten helderen het verschil op. dat 
er  bestaan heeft tusschen brieven van den eeret-on-
dergeteekende, voorzitter  der  commissie uit de obli-
galiehotiders van den Cent nu r  vveg, waarmede 
de beide andere ondergeteekenden onbekend waren, 
maur  nu toch hunne instemming betuigen, — en 
tie advertentien betredende de te houden vergade-
rin g van obligatiehoudei-s, Uit dit schrijven blijk t 
hoofdzakelijk , tlat bet in de advertentien opgenomene 
als regel voor de vergadering is te beschouwen, en 
dat dus, wat de brieven daaromtrent anders inhou-
den, als niet geldend moet wonlen geacht. 

e laatsten nemen met tie ophelderingen genoe-
gen en verklaren zich verheugd, dat alle persoon-
lijk e moeilijkheden nu van de baan zijn geraakt, en 
men zich op de vergadering tot de behandeling der 
zaak kan bepalen. 

— n de vergadering van houders van gestcm-
|ielde obligatien Nederlandsche Cent raai sjw^rweg, 

g te Amsterdam gehouden, is na langdurig 
debat de volgende motie van den heer  Eyssel uan-
genomen: 

e vergadering van oordeel zijnde, dat het pre-
leveeren van uitbreidingskosten in strij d is met het 
bestaande t van Convei-sie, gaat over tot 
de orde van den dag." 

Van de door tie aanwezigen voor  zichzclven en 
lasthebbei-s uitgebrachte 750 stemmen, verklaarden 
zich 42 tegen de motie, die dus met bijna algemeene 
stemmen werd aangenomen, terwij l de leden der 
commissie zich buiten stemming hielden. Een aantal 
jhu-sonen, te zamen uitbrengende ongeveer  2000 

, hadden intusschen bij  deze stemming de 
vergadering reeds verlaten. 

t getal obligatien bedraagt 47 500. Er waren 
this weinig belanghebbenden opgekomen. 

— t het oog op de voorgenomen uitbreidin g 
der , zullen nog deze maand de hoeren 
J. , directeur  van Publieke werkeu van Amster-
dam, en tie stedelijke ingenieur  .1. G. van Niftri k 
alle belangrijke bandelswerken, bassins en haven-
werken in Engeland bezoeken, om naar  aanleiding 
dezer  inspectiereis aan tien d rapport  uit te bren-
gen omtrent de beste systemen, waarnaar  in Enge-
land bandelswerken zijn aangelegd of gebouwd. 

e maatregelen, door de centrale 
e in hare vergadering van 30 Juni 

1877 voorgesteld , om te geuioet te komen aan de 
bezwaren, tlie voor de scheepvaart uit tien bouwder 
bruggen over de s eu de n kunnen 
voortvloeien, zullen weidia in uitvoering wonlen ge-
bracht. e gemeenteraad heeft zijne goedkeuring ge-
hecht aan de overeenkomst, met den minister  van 
Waterstaat, l eu Nijverheid gesloten, waarbij 
tic gemeente de verplichting op zich neemt om eenu 
tweetic beweegbare opening te maken in de stads-
brug over de n cu om cen sleepdienst 
in hel leven te roej«-n voor  het kosteloos vervoer  van 
ulle zeilschepen tloor  de . e Staat daar-
entegen zorgt voor het diephoudtm tier  vaargeul door 
de . 

e heer F. de la t heeft zich in zake 
zijne aanvrage otn concessie voor  den aanleg en de 
exploitatie van tramways in deze gemeente tot den 

d gewend; iu tlat schrijven druk t hij  zijn leed-
wezen uit tlat bet contract, door  hem met Burge-
meester en Wethouders gesloten en waarbij  aan alle 
eischen was te gomoet gekomen, door  den , 
na verwerping vau artikel 1, eenvoudig is ter zijde 
gelegd. Adressant komt daardoor op de gedachte, 
dat het niet opnemen van de lij n naar tie llolluan 
van invloed op tie stemming is geweest, daar  ver-
scheidene leden limine stem van hettot Stand komen 
van die lij n afhankelijk hebben gemaakt, en verklaart 
zicb bereid die hjn nau te leggen, wanneer  do Ge-
meenteraad zulks verkieselijk nclit en verzoekt het 
contract in nadere overweging te nemen. 

t wekt inderdaad bevreemding, datdc d het 
contract ter  zijde legde, dat volgens zijne opgaven 
door  liet r  met tien heer t 
gesloten was uu waarbij  door  laaisigonjeiu leu aan 
alle eischen toegegeven werd. 



E  - Zaterdag  1878. 

t plan voor do stichting van 
een n ie.gelwmw in den Prinsentuin, door don 
architect Van k ontwori-en en op ƒ 0 ge-
raamd, is met algemeene stemmeii aangenomen. 

Groningen Uït een voordracht, door het ge-
meentebestuur aan den d gedaan, (dijk t dat.de 
heer  Bert Brouwer, benoemd tot deskundige voor 
het ontwerpen van den aanleg en de uitbreidin g
gemeente, te 's-Gravenhage blijf t wonen. n de 
on iwerp-overeen komst, d ter goedkeuring 
aangeboden, komt de bepaling voor dat de
Brouwer het plan voor  de som van f 3000 /al leveren 
cn daarbij  voor  reis- cn verblijfkosten niets in reke-
ning mag brengen. 

— n meldt aan de Arnh. Ct. dnt de r van 
Waterstaat thans niet ongeneigd is aan de Zuid-
Oost erspoorwegniaatschappij  verlenging dor  concessie 
te verleenen en over het verder  uitvoeren der  nog 
onvoltooide werken in under  overleg te treden. 

t bericht, in hot Utrechtsch
blad en andere bladen geplaatst, omtrent het toe-
kennen van prijzen van duizend en driehonderd gulden 
aan antwooitlen, op de prijsvraag voor een ontwerp 
van een geneeskundig gesticht voor  krankzinnigen 
bij  den Brinkgreve ingekomen, is, op zijn zachtst 
genomen, voorlwrig . 

Naar men vernoemt /ouden bestuurders Vrijda g 
jl . een definitief beilojt nemen. 

 he Wettfülieche
Verein heeft alle haveiidirectiën en spoorwegmaat-
sehappijen uitgenoodigd tot eene bijeen komst te -
burg op 0 februari a. s., ter  bezichtiging van dc 
daar  aanwezige inrichtingen tot overlading van steen-
kolen uit de wagguis onmiddellijk in dc vaartuigen, 
en ter  U*spreking van de eischen voor  dergelijke 
inrichtingen. 

Naar men verneemt heeft de g den -
nieur c Bruij n eu den havenmeester  alhier  opge-
dragen deze bijeenkomst bij  te wonen. 

 Bij  dc vereoniging  Sa-
crum alhier  bestaat het voornemen, om inden loop 
van 1878 een wedstrijd te doen houden onder  hout-
en metaalbewerkers, ververs, stukadoors, en tevens 
van modellen, werktuigen en onderscheidene produc-
ten van land- en tuinbouw, e wenscht men 
te verbinden een concours voor  voorwerpen en tee-
keningen , vervaardigd op do ambachtsscholen in Ne-
derland. 

' . Ten vervolge op hot bericht in bet vorig 
nommer van dit blad kunnen wij i ledeclen, dat 
het ontwerp van een woon- en raadhuis voor  Vrijen -
ban met het motto AV , bekroond 
met de eerste premie van / 200 , is vervaardigd duor 
dun heer . A. lleij , bouivopzicliter  te . 

Varia . 

 Sinds lang hoeft men 
wcl-is-wuar  eraan gedacht nut van dc vischhuiden 
te trekken vooi*  de nijverheid. e liereiding van segrijn 
(chagrin) uit de huid van ecu haai dagteekeiit niet 
van gisteren, cn men had reeds tot verschillende 
doeleinden de huiden van zeehonden of robben, wal-
visschen en dolfijnen aangewend. r men schijnt 
eei*t onlangs er  zich op te hebben toegelegd aan 
dezen tak van volksvlij t oen groote ontwikkeling te 
geven, en bet getal visschen, waarvan men tegen-
woordig door  tooling leder  vervaardigt, is d 
aanzienlijk. 

Op de tentoonstelling voor de Beevaart, die het 
vorige jaar  in het aquarium te Westminster  beeft 
plaats gehad, had de beer , uit Christian ia, 
een schoone verzameling gelooid leder  gezonden, 
waaronder meu walvisch vol len waarnam, die niet 
minder dan aehttien meter lang waren en dienen 
konden voor  prachtige riemen tot het overbrengen 
van beweging, haaievolleii van niet minder dan vier 
meter  lengte; vischhuiden voor  handschoenen; rog-
gehuiden , bestemd om het glaspapier  tc vervangen 
bij  be*, polijsten van hout ou andere zelfstandigheden ; 
huiden van paling voor  paardentuig, euz. Eenige visch-
vellen kunnen gebruikt worden voor  schoenen. e 
gelooide zaliuhiiiileu schijnen lenig te zijn als geiu-
zcloder. n zal zeker op de aanstaande, tentoon-
stelling te Parij s merk waanl igo stalen zien van deze 
nijveibeid, die geroepen schijnt tot een schoone toe-
komst,

 Bedoelde tentoonstelling zal in Augustus 
aanstaande plaats hebben en wordt door  den Gcwerbe-
Verein te Erfur t georganiseerd, ter  gelegenheid van 
't vieren van bet öOjuri g bestaan dier  Vereeniging. 

t doel is, om daardoor  bij  te dragen tot den voor-
uitgang cn de gezonde ontwikkeling van de kleine 
industrie. t toch kan liet best geschieden dooi-
de hulpmiddelen aanschouwelijk te maken , door  welke, 
op bet tegenwoordig standpunt der  techniek , dekleine 
industri e in een groot aantal bedrijven naast de 
groote nijverheid met goed gevolg kan worden ge-
dreven. e tentoonstelling zal 3 groepen omvatten: 
le. kracht machines voor de kleine industrie; 2e. ar-
beidsnnvebines en werktuigen voor die industrie; 3e. 
dc voortbrengselen der  kleine industrie, voorzoover 
die gemaakt zijn met behulp van de in groepen
en 2 aangeduide machines. Uit alle landen wonleu 
voonverjieii aangenomen. Programma's zijn te be-
komen bij  den machinemeester  Bock, in Erfurt . 

, grondig  mot bet
 zoekt 

eene plaats als zelfstandig  of
in Holland, België

Gedurende verscheidene jaren is bij  werkzaam ge-
 nu nog in 

laatstgenoemde . e beste getuigschrif-
ten en teekeningen kan hij  overleggen. 

Adres mot franco brieven cinder dc letters N. N. 
bij  J. , Boekhandelaar  Nijmegen. 

s A l e x a n d e r. 

op Vrijdag 18  1878, des voormiddags 
ten 10 ure, in  Algemeen Verkooplok aal aau den 
Oostsingel te Botterdam, van: 

Bestekken met n zijn op franco aan-
vrage, tegen betaling van f\ per  exemplaar, te 
verkrijge n hij  den r N. 1'. N , Secre-
tari s van den Polder, tc

Aanwijzin g van het werk in twee dagen cn wel 
op  7 en Vrijda g 8 Februari e. k., te 
beginnen aan de brug van den Polder  aan de -
kade tc

Op Zaturdag 1G hebruarij 1878 , des middags ten 
12 uur , zal van wege de  der

,  hare nadere goed-
keuring, nnn het Bureau van dc Ainstcnlnmsche 

, t 633 tc
 , worden aanliesteed : 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgons | 21 van het bestek. 

 met  ligt van af A Ecbruari j 
1878 ter  lezing aan het Technisch Bureau van de 

j  te  en aan het Sec-
tiebureau te Velsen. 

t is voorts aan hot Technisch Bureau te
 te Velsen  franco aanvraag te

 tegen overmaking van  cent  exemplaar. 
n wonien gegeven door den Eerstaan-

wezonden , t 633 te Amster-
dam en den r tc Velsen. 

Amsterdam, 21 Januarij  1878. 

, 

Voorzitter. 

. F. E , 

Secretaris. 

. 

Op  den 2 ö " , r n Februari) 1878, des na-
middags ten S ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatss)worwegen bij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n". 189. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art. 30 van liet Bestek. 

t  ligt van  4,lr ' n February 1878 ter 
lezing aau het  bij  de e n 

 aan  bureau van den r te Ber-
gen op Zoom en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen tc

n worden gegeven door den -
genieur  Bergen op Zoom. 

c aanwijzing  terrein zal geschieden den 
15d e n  1878. 

Utrecht, den 2dfn Februarij  1878. 

E 
. 

 en S van HOT. 
 zijn voornemens, op Vrijdag den'22

bruarij  1878, iles naimildaas len 1 nrc, ten -
hni/e aldaar aan te besteden: 

A s nailer  omschreven in liet k en ile 
voorwaarden niet de teekeningen die, op de ge-
wone dagen en nren, ter  lezing liggen op de
gelijke Secretarie en liet Stade Timmerhuis te 

 en ook voorden prij s van ƒ — ver-
krijglma r  zijn hij  P. VAN E EN 
ZOON ,  in den Houttuin, n°. 73. 

Naden, inlichtingen zijn te  ann gemeld 
Timmerhuis. 

T h . J . E 

 VA N N VA N 

Openbare Aanbesteding. 
 EN S der ge-

meente  zullen op
 ten 12 ure dos middags, op 

het s in het  bij  enkele inschrij -
ving 'steden: 

e  dezer  aanbesteding met bijbehoo-
rende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

j der  gemeente, tegen betaling van ƒ 1 . 5 0. 
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 

het bureau van den , op het -
huis, des morgens van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

.tmslerdam, N TEX . 

5 Februarij  1878.  Secretaris, 

E . 

T E : 
 en  van 

verschillende afmetingen. 

 in  en

T E : 
 van ö tot 16 . 

en meerdere
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en

Eene parti j  en  gezaagd 
en ongezaagd, 

Adres . . G , 
Wittcnburg . Amsterdam. 

 door  uitbreidin g der  zaken en de toepassing van 
\ J stoom tot sjmedige aflevering in staat gesteld, 
bevelen zich hierbij  aan voor het

E . 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwij l het modelboek na ontvangst van 
40 cents in s kan worden tot-gezonden. 

 te Amltem." 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en

 enz. enz. 

S & VAN
in , 

 in
Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nieuwehaven N.zijde . 

VA N N & , 
, 

e Stoommachines

d e H o U a n d t c h e T u i n . 

 van alle hekenile typen 
en  aan e S woiilen in 
den kortst mogelijkcn tij d geleverd en uitgevoerd 

Engelseh-Belgisrhe Fabriek van 

. 
e ,  9,

 keuzo Prachtige
All e marmer werken worden volgens teekening 

vervaardigd. 
e Fabriek waarborgt, bij  contract, hare pro-

ducten. 
e  op  van den 

 alsook  zijn op aanvrage tc 
bekomen. Voor het Album wordt  verzocht '.'5 
een te en voor elk r  30 cents, beiden in post-
zegels , over te maken. 

, 
. 

E E , 

G N d . . 
 Amari l Schijven s

 o i
s te Oudewater, 

leveren cn  in don korist mogelijkcn tij d allo soorten 
ijzerconstrurtie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 'J000 * per 
werkdag, en vorder Stoomwerktuigen. , , , , 
Steen- en Tegel vormmachines, n - ou Brugconstruct lën enz. 

n Stoombaggermolena in hout- of 
ipbrcngs 

E N 

i ÜES , 

geeft berigt dat door  baar tot eenige A Q E N T E N voor den 

>4fu...vi>vj*£ - '  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C°.  Amsterdam. 
door wie ook tot het  inlichtingen wonien verstrekt cn  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc  Beltweg N" . 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON, 
S te . 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

n de theorie en dr  praktij k vnn de , 

dear . .  V — i 41 Pinten t t » . -

Uitgaaf ran A. Akkeringa. te Amsterdam. 

t bij  O.  VA N 1.1.1. "  te Arnhem — All e stukken en advertentien te adresseeren aan den liedacteur F. VV. VA N T  te Arnhem. — Uitgave van  A .

e . 1°. 7. g 16 i 1878. 

VOO

, , , S en . 

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

: 
t Ztterdigt . Pri j . per  S muudeu f n «bonneert rich voo 

l g e summer* by .ooruitbestellinu 15 eeuU. 

: 
Van 1—6 reg eli fl.—, Terder  roor  eiken regel pluUroimt e 20 centi en 10 ct at» 

roor  een nommer van het blad. Adrer tent ié n roor  het buitenland 25 reu taper  regel. 

E . 
. . 

l de telephon ol'verrespreker  geroepen schijnt 
tot het bewijzen van zeer  nuttige diensten in de 
mijnen cn in de fabrieken, om van andere toepas-
singen op het gebied der  nijverheid niet te spreken, 
ml misschien de volgende vertaling van een opstel 
van e Parvill e uit het Journal des Bébats enkelen 
lezers van  Opmerker niet onwelkom zijn. 

Onze tij d is onverzade lijk ; hij  dorst naar  wonderen. 
e telephon is pas gisteren geboren; men weet, dat 

men met dit zakroepertje reeds nu het gesproken 
woord op honden! kilometers afstands kan overbrengen. 

r  deze verwonderlijk e uitkomst voldoet reeds 
niet rneer  aan de moeilijk te vergenoegen verbeeldings-
kracht. n eischt meer. Verba volant, scripta 
manent. c woonlen vliegen heen, zij  moeten opge-
schreven blijven; anders, zoo luidt de tegenwerping, 
zal de toestel in menige omstandigheid niet met 
voordeel kunnen gebezigd wonien. Zeer  vindingrijk e 
geesten spannen dan ook nu loffelijk e pogingen iu om 
den telephon te dwingen zoowel te schrijven als te 
spreken. 

Er bestaat, naar men verzekert (The Scientific 
American), op dit oogenblik iu Amerika een zon-
derling werktuig, dat zonder  omslag antwoordt op 
dc vragen, die men eraan stelt. n draait een 
knik om, en het op een tafel geplaatste werktuig 
vraagt u desnoods berichten omtrent uw gezondheid 
en wenscht u sgosden nacht!" 

 Vindt gij  mijn stem helder  genoeg?"  vroeg het 
onlangs aan een natuurkundige te Nieuw-York. — 

n wat te veel klinkend als metaal,"  voegde 
het erbij ; »maar geduld! met wat oefening zal ik 
het klankgeluid verbeteren cn mijn uitspraak wijzigen." 

En zoolang de kruk draait , spreekt het werktuig 
zonder  spoor van de geringste vermoeienis te toonen. 
Gelukkig werktuig! Wij  zullen aanstonds op deze 
nieuwe uitvindin g terugkomen, die ons gebracht wonlt 
uit Amerika, het gezegende land der  uitvinders. 

t ons ordelijk te werk gaan en beknopt ito 
verbeteringen doen kennen, uitgedacht sinds wij  den 
verrespreker van Graham Bell hier  hebben beschreven 
(Journal des  29 Nov. 1877). ficlij k hij 
tegenwoordig is, is de telephon een zoo eenvoudig, 
zoo rudimentair  instrument, dat hij  door  den eerste 
den beste kan worden gemaakt. t is, gelijk men 
zich herinnert, een geluidshoorntje, aan welks mond 
een rond plaatje van geslagen ijzer  is bevestigd, 
Achter het ronde plaatje, bijna in aanraking hier-
mede, ligt. in de as van het roepertje een gemagne-
tiseerde .stelen staaf; eindelijk is op deze staaf, 
tegenover het plaatje, een zeer  lange koperen draad 
in den vorm van een klosje opgerold, geïsoleerd door 
een zijden omhulsel. Als men door  het roepertje praat 
doet men bet plaatijzeren schijfje trillen , dat, door 
tet de gemagnetiseerde staaf te naderen of er  zich 
van te verwijderen, in de draden van den klos elee-
trischc stroomen verwekt. e stroomen, overge-
bracht door een telegraafdraad, komen uit in een 
gelijkvormi g hoorntje op het station van aankomst 
en doen, op hun beurt, het schijfje van den ontvan-
genden roeper  trillen . e stem wordt door dit be-
wonderenswaardig kunststuk wedergegeven. Twee 
buisjes  een draad, dat is het geheele stelsel. 

t is misschien niet van belang ontbloot hier, 
als een merkwaardigheid , eenige regelen aan te halen 
uit het tweede deel van het schoone boek van den 
graaf u , lid van het :  des 
applications de Vélectricitè, uitgegeven in 1854. e 
auteur  beschrijft een stelsel, uitgedacht door  den heer 
Ch. l i . .., waarin de telephon vri j  volledig geschetst 
wordt. e heer  Ch. . zegt aan het eind zijner 
beschrijving: «Wat er  ook gebeure, het is zeker, 
dat, binnen een min of meer  verwijderde toekomst, 
het gesproken woord door do electriciteit zal wonien 
overgebracht. k heb in dit opzicht proeven begonnen; 
zij  zijn nanwluisterend en vereischen tij d en geduld, 
maar de verkregen benaderingen doen een gunstige 
uitkomst in het verschiet zien. 

j  men doof cn stom is, znl ieder, wie ook, 
zich kunnen bedienen van deze wijze van overbren-
ging, die geen ingewikkeld toestel zal vorderen: een 
electrische kolom, twee trillend e schijfjes en een 
metalen draad zouden voldoende zijn." 

n wij  terug tot het instrument van Bell. n 
zijn ongekunstelden vorm reikt het zeer ver. e 
eerste proef in Frankrij k werd genomen tusschen 
Parij s en Saint-Germain. Ofschoon de weersgesteld-
heid nfschuwelijk en voor het isoleeren van dc lij n 
nadeelig was, wisselde men eenige volzinnen. 

n zong voor ons uit Saint-Gcrmain" , zegt de 
neer  Niaudet-Bréguet (Nota, voorgelezen in het 
fransche Genootschap der Burgelgke
Au clair de la lune, en ik schreeuwde een reeks 
bravo'* uit , die met blijdschap werden ontvangen." 

e proef werd met even goeden uitslag eenige dagen 
later  herhaald tusschen Parij s en , een afstand 
van 50 . u d heeft men gelijksoor-
tige proeven genomen, op nagenoeg gelijke afstanden. 

 Engeland hoeft men op veel aanzienlijker  afstan-
den gewerkt. n beeft telephonen geplaatst aan de 
einden van den oiiderzeesclien kabel tusschen Enge-
land en Jersey. e proef is zeer  belangwekkend, 
niet alleen wegens den doorloopen afstand , maar  voor-
al wegens dc bijzondere omstandigheden der  proef. 

n vreesde, ilnt de onder/eeschc draden dc trillinge n 
van den verrespreker  niet duidelijk zouden overplanten. 

e beer  Bell heeft sinds deze poging verklaard, dat 
hij  gelegenheid gehad had iu Amerik a het gesproken 
woord over te brengen op een lij n vau 415 . jengto. 

Als men l>odenkt dat bet geluid in de seconde 
slechts een afstand van 333 . aflegt] terwijl  de 
clectrische stroom , die een telegraafdraad in de lucht 
doorloopt, een snelheid heeft van 40000 . iu de 
seconde, ziet men welk voonlecl de electrische ver-
respreker op de oude verresprekers heeft. 

e heer l heeft aan de menschelijke spraak 
werkelij k vleugels gegeven. 

e door  den telephon verwekte electrische stroomen 
zijn de zwaksten, waarvan men totheden parti j  hoeft 
getrokken. n weet, dat als een stroom in een draad 
overgaat en er  zich in de nabijheid een andere telegraaf-
draad bevindt, de eerste stroom in den tweeden draad 
een oogcnblikkolijken Stroom voortbrengt. Uit dit 
welbekend verschijnsel volgt, dat, als men zich van 
een telegraafdraad bedient oin met den telephon te 
spreken, de door dc naastbij  liggende draden over-
geplante strooinen op den telephon ischen stroom weer-
galmen; telkens als men een bericht seint, bij  elk 
openen of verbreken van den stnwtn, ondervindt  (|e te-

c draad er  den indruk van cn de telephon 
geeft deze onznmonhangende bewegingen terug. n 
kan ann dit geraas de soort van toestel herkennen, die 
tot het afzenden van de dépêche dient: als een toe* 

c werkt, geeft de telephon door  meer of 
min langdurig gedruis de geheele wisseling van 
berichten terug, (lelijk ccn onbescheiden luisteraar, 
kan hij  het telegram hooren , dat tloor  den naburigen 
draad wordt voort ged ragen. n de proeven, voortge-
zet bij  ile e van de Fransche telegraaflij  tien 
door den heer  Bontemps, een geleerde, zeer  ervaren 
iu alles wat electriciteit betreft, onderscheidde men 
zelfs het afzenden van stroomen van de clectrische 
uurwerken, die in tie stad dou tij d aangeven, en 
waarvan de draden over  zekere lengte langs den 
telephondraad liepen. Als men zich iu de nabijheid 
van verscheidene draden bevindt, wordt het geraas 
verwan 1. 

c heerPreere, ambtenaar  bij  tie Engelsche Staats-
telegrafeii, vergelijkt het leven, in dit geval dooi-
den telephon gemaakt, bij  hel gekletter  van den 
hagel als hij  tegen glasruiten slaat. Wat het voor-
naamste is, is, dat dit gedruis, ondanks de zwakte 
der telephonbrohS stroomen , niet t dc overge-
brachte woorden te onderscheiden. Wij  zelf hantccren 
den telephon sinds eenigen tij d en wij  kunnen ons 
niet ontveinzen, dat er  zekere leertijd 'i g is om 
dc stem goed op te vangen. t is noodig duidelijk 
lettergreep voor  lettergreep uit te spreken en bel 
oor te gewennen  den meer  o( min ueusklaukachti-
geri klank, dien de voortplanting van het geluid door 
tusschenknmst van een metalen plaat teweegbrengt. 

n vangt veel beter  op door een hoorntje of roe-
pertje te houden tegen elk oor. Zekere tonen zijn bui-
tengewoon helder, andere veel doffer. Wat hiervan 
zij , het toestel, in zijn tegenwoordigen toestand reeds 
zeer  practisch, zou blijkbaar  winnen, zoo hij  het 
geluid met nicer  kracht kon voortplanten. Om goed 
te worken, zouden verscheidene personen het over-
gebrachte gesprek moeten kunnen hooien, zonder 
noodig te hebben het oor  tegen den roeper aan te 
leggen. 

e eerste pogingen, in deze richtin g aangewend, 
doen li"j>.'u , dat men erin slagen zal. c heer 
Trouv é heeft het vernuftige denkbeeld gehad de uit-
werking van de stem te vermeen leren door de tril -
lende schijfjes en de geleidende klosjes te vermeer-
deren. n zijn telephonischen roeper  zijn drie trillend e 
plaatjes tegenover  elkander  geplaatst, dus eenigermatc 
dri e telephonen besloten in vén. e drijfkrach t is 
venlrievoudigd en de kracht van het geluid in den 
roeper van het station der  aankomst zeer  aanzienlijk 
verhoogd. t dezen gewijzigden telephon vangt 
men zeer  goed alle tonen op. 

e heer  Edyson, in Amerika, heeft toevlucht ge-
nomen lot een kunstmiddel, dat zeer  goed gelukt is. 

e electrische inductiestrooni, door het trillend e 
plaatje verwekt in de draden van het klosje, is zeer 
zwak gelijk wij  gezegd hebben ; de trillinge n van hel 
plaatje bij  de aankomst zijn dus noodwendig ook zeer 
zwak. e beer  Edyson is op bel denkbeeld gekomen 

deze zwakke slroomen te vervangen door de elec-
tricitei t van een gewone electrische kolom. t over-
brengende toestel is bier  verschillend van het ont-
vangende toestel. Gene bestaat in een eenvoudig 
blikken schijfje, waarop een stuk graphiet (plomba-
gine) rust. Eén pool der  kolom is verbonden aan het 
stuk graphiet, de andere ajin het trillend e schijfje, en 
dc draden gaan vervolgens aan het station van aan-
komst zich vereenigen met de draden van hot klosje 
van een gewonen telephon. Alzoo kan er  onophoudelijk 
oen clectrische stroom gaan van het station van 
aankomst naar het slation van vertrek, gelijk in de 
gewone telegraphic. 

Als men nu in de nabijheid van het metalen 
plaatje komt te praten, dwingen de trillinge n het 
meer of min, naarmate harer  kracht, tegen het -nik 
graphiet te drukken. e meer of min sterke aanra 
king van het graphiet met 't metalen plaatje veran-
dert den weerstand tegen het doorloopen van den 
stroom; deze veranderingen worden door de draden 
overgebracht naar het trillend e schijfje van den te-
lephon aan het station van aankomst cn verwekken 
de geluiden. 

, bij  het vertrek geen roepertje; een plaatje, 
tegen hetwelk men spreekt. Bij  dc aankomst een 
gewone telephon, waarin slechts het staafje van ge-
magnetiseerd staal is vervangen door een staafje van 
week ijzer  (fer doux). t weeke ijzer  wordt mag-
netisch en verliest zijn magneetkracht wanneer de 
stroomen der  kolom in het klosje van het ijzeren 
staafje dringen (dit is het beginsel van dc gewone 
electrische telegraaf;, en de aantrekkingen doen het 
schijfje in trillin g geraken. n kan energie geven 
aau den electrischen stroom , omdat men  is 
van de voortbrenging, cn dus den indruk van het 
geluid versterken. 

e aanvankelijke eenvoudigheid van den telephon 
verdwijn t hier; het is niet meer het kleine toestel, 
dat zicbzelven genoeg is eu dat wij  kennen. Er  is 
een clectrische kolom noodig, een toevoegsel, dat 
niet zeer  gemakkelijk is voor  gebiuik door het pu-
bliek. t is echter  waar, dat deze wijziging van 
den telephon voor het aanhoudend telegrafisch ver-
keer  niets omslachtigs heeft en een verbetering is. 

e heer  Pollard, ingenieur der  marine te Cher-
bourg, die reeds zelf een telephon-Bell vervaardigd 
had naar de door  The Scientific American uitge-
geven teekeningen, heeft onlangs ook het stelsel-
Edyson iu Europa beproefd. j  heeft slechts het 
stuk graphiet vervangen door  een jwtlood, dat tegen 
bet trillend e plaatje drukt . e heer  Salet heett, op 
zijn beurt, het potlood van den heer  Pollard vervan-
gen door  kool uit een gasretort, met breede aanra-
king. e afwisselingen van sterkte van den stroom 
wonien alzoo, naar  liet schijnt, nog  overdreven. 

e heer  Pollanl heeft zich van tien elementen 
é bediend om den voortplan lenden stroom 

te voeden. c proef heeft plaats gehad tusschen 
Caen  Cherbourg, een afstand van ongeveer 130 
kilometer. e stem werd met opmerkelijke duide-
lijkhei d opgevangen. r  men zich in dit stelsel 
bij  het vertrek niet meer  bedient van  telepho-
nisch roepartje, is het voldoende op zekeren afstand 
van het trillend e plaatje le spreken om een gesprek 
over te brengen. t één telephon of verscheidene 
telephonen, geplaatst op den draad van aankomst, 
kan men verscheidene  te gelijk in een zelfde 
vertrek hooren spreken. Een instrument, dat op 
eenige nieters van liet plaatje bespeeld wordt, wonlt 
volkomen goed gehoord van Caen tot Cherbourg. 

Op liet zeehoofd van Cherbourg had men onlangs 
een trillen d plaatje met potlood geplaatst. e elec-
trischc stroom hield op in de woning van den
prefect, waar  verscheidene tclephonische roepers 
waren geplaatst.  was receptie in de prefectuur. 
Eensklaps hoorden eenige genoodigden, die vlak 
langs de telephonen gingen, niet zonder  eenige ver-
bazing, het geschal van trompetten weergalmen. e 
muziek was op bet zeehoofd door  het trillend e plaatje 
opgevangen gewoitlen en door de draden overgeplant 
tol in dc zalen. t is duidelijk , dat men, dezen 
weg inslaande, tot de eerste pogingen van den heer 
Bell nadert,  door het roepertje  te schallen, 
streeft men  naar de tonen over een aanzienlijker 
ruimt e te verzamelen en vervolgens te doen ver-
spreiden. 

r  de afmetingen van het ontvangende toestel 
te vergrooten, zal men  waarschijnlij k in slagen 
verscheidene personen instaat te stellen de overge-
brachte woorden te gelijk te hooren. 

n wy terloops, omdat het niet verbeterin-
gen,  wel nieuwe toepassingen van den telephon 
zijn , de telepliouische lamp en den physiologischen 
telephon. e heer  Bell heeft een lamp uitgedacht, 
instaat liet aanwezen van mijngas in de mijnen te 
verraden door op een bijzondere wgze te zingen, 

gelijk dc zingende buis doet, gevoed door een bran-
der waterstof, die men in de openbare leerzalen voor 
natuurkunde ziet. Sir  Willia m Thomson heeft de 
proef met dit stelsel genomen en bevonden, dat men 
met den telephon het gezang der  lamp op grooten 
afstand hoorde, zoodat de hoofdingenieur van een 
mijn , uit zijn kabinet, over de samenstelling van de 
lucht eener  kolenmijn een wakend oog zoude kunnen 
houden. e zaak is verwezen tot de Fransche Com-
missie voor het mijngas. 

Te Straatsburg heeft . Goltz den telephon aan-
gewend om het spraakvermogen te bestudeeren. j 
heeft de draden van een telephon in verband gebracht 
met de naalden, die men op de dijen van een kik -
vorsen plaatst. e electrische stroom, door  de stem 
teweeggebracht, weerkaatst op de spieren van de 
kikvoi-sch. e samentrekkingen zijn zeer  levendig 
als men de klinker s a, o en u uitspreekt; zij  zijn 
het minder  voor de klinker s e en i". En de stroomen, 
die op de kikvorsen werken om krachtige samen-
trekkingen teweeg te brengen, maken in 't geheel 
geen indruk op dc tong van den mensch (Pflüger's 
Archiv fur

n wij  terug tot de verbeteringen van het 
toestel-Bell. 

e verbeteringen hebben onloochenbaar  eenig 
gewicht, maar zij  zijn al zeer  gering in vergelijking 
met die, welke men ons in een niet ver  verwijderde 
toekomst doet zien. n de telegrafische practij k is 
elk toestel, dat geen sporen van een dépêche achter-
laat, een slecht toestel. Na den sprekenden tele-
phon heeft men volstrekt den schrijvenden telephon 
noodig; mét moet een instrument uitvinden, dat 
automatisch een gesprek opschrijft en eenigermate 
de woorden stenografleert, die onder  zijn bereik 
worden gesproken. 

Er bestaan reeds phonografen, die klanken op-
teekenen. Elk geluid wordt vertolkt op een papier  door 
een meer of min bochtige of geknikte (fourmenftV) 
lijn . r  dit is niet genoeg; men moet dit schrift 
kunnen lezen, en niet ieder zou daarmede gemakke-
lij k overweg kunnen. e stenographic zelve vereischt 
zekere inspanningen van de practici om in gewone 
taal te worden overgezet. n is tegenwoordig meer 
veeleischend geworden; de uitvinders zoeken de op-
lossing van een vraagstuk, dat bij  den eersten aan-
blik hoogst buitengewoon zal schijnen. 

Gij  spi-eekt in een zaal; het gesprek wordt aan-
geknoopt; men wil tot deze werkelijk ongehoorde 
uitkomst geraken, dat al dc woorden automatisch 
worden gestenografeerd, verzameld cn voor  altij d 
bewaard. a denkt men, omdat het altij d on-
aangenaam is een ingewikkeld en verward schrift te 
lezen, den verbeterden telephon te verplichten zelf 
die hanepooten te lezen en de alzoo voortgeplante 
gesprekken terug te geven. 

n wil , in één woord, een werktuig vinden, 
dat naar een redenaar  luistert, onder  dictaat 
schrijft ; daarna, als hij  geëindigd heeft, woord voor 
woord, met zijn stemgeluid alles teruggeeft, wat hij 
gezegd heeft. t andere woorden: men stelt zich 
voor een gesprek eenigermate te bewaren als in een 
magazijn, het in een omslag of enveloppe te leggen 
en het niet al de stembuigingen weer  voort te brengen 
na tien jaren, vijfti g jaren, een eeuw, eni. 

t komt op niets minder  neder dan op het be-
waren van de stem, de woorden, de redevoeringen, 
de muziek, ze te verduurzamen, gelijk men in slecht 

n van levensmiddelen zegt, en deze bokalen 
vol welsprekendheid, herinneringen en harmonie op 
een gepast oogenblik leeg te scheuken. t is een 
droom, dien onze tij d ongetwijfeld verwezenlijkt zal 
zien. s zal, zoover ik weet, de voorlooper 
van dit nieuwe wonder geweest zijn , waar  hij  in zijn 

 Boek , . , spreekt van be-
vroren en onUlooide woorden: Comment*, en haute 
nier ,  outt diverses paroles dêgelées. 

lei, dit le pilote, est le confxn de la mer Gla-
ciale, sur laquelle fut, au commencement de 
l'hiver dernter, grosse et félonne batailte entre les 
Arimaspiens et les Ncphelebates.  gelérenton 
Vair les paroles et les cris... A cette heure, la ri-
gueur dc l'hiver passée , ellen fondent et tont 
ouies... —  nons jeta sur le tillac pleines 
mains dr paroles gelics et semblaient dragèesper-
lêes dc diverses coideurs. 

e nieuwere natuurkunde zal eindigen met ons 
te begiftigen met dc bevroren en ontdooide woorden 
van Pantagruel. e toekomst, die ons zooveel ver-
rassingen bereidt, schenkt ons zeker  de volledige op-
lossing van het belangwekkende vraagstuk, dat in 
dit oogenblik dc scherpzinnigheid der  vorschers oefent. 

Zonder in bijzonderheden te treden, die nu voor-
barig zouden zijn, valt liet gemakkelijk ln weinige 
regels te doen begrijpen, hoc men een geheele rede-
voering in zijn zak kan steken en haar  noodzaken 
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zich zelve weder  voort te brengen, met of zonder 
toestemming vun naren eigenaar, vandaag, morgen 
of hij  den ondergang van de wereld. 

En laat ons, o|idat men niet zegge dat wij  over-
drijven , terstond aankondigen, dat een zeer  bekwaam 
ingenieur, de heer l , reeds in Frank-
rij k werkelijk merkwaardige toestellen heeft vervaar-
digd, bestemd om automatisch de menschelijke stem 
te herhalen; hij  houdt niet op eraan te arbeiden 
met den heer  Nniwli , en alles doet ons verwachten 
in een zeer  nabijliggend tijdsti p de practische ver-
wezenlijking van dit stoute denkbeeld te zien. Een 
uitvinder  vun stoute verbeeldingskracht, dn heer  Cros, 
had reeds aangetoond, dat. het, vraagstuk niet aan 
onze middelen tot handelen ontsnapte. Eindelijk heeft 
ile heer  Edyson, gelijk wij  gezegd heblien, een eer-
ste werktuig kant-en-klaar  gemaakt, dat verbazende 
uitkomsten geelt. t ons het beginsel minwijzen, 
waarop deze spraakwerktuigen berusten, die het 
vermaarde, reeds zoo merkwaardige spreekwerktuig 
van Faber, dat men verleden jaar  in het l 
heeft kunnen zien, zeer  verre achter  zich laten. 

Gij  spreekt naast cen opschrijvend toestel, lie-
staamle uil een trillen d schijfje, dat voorzien is van 
een stilt , die op een rol drukt , welke in beweging 
gebracht wordt op gelijke wijze als een uurwerk . 
Üe stem doet het schijfje trillen ; de trillinge n wer-
ken bp de stift, eu de stilt schetst op het papier, 
dat door dé veer  van het uurwerk medcgesleept wonlt 
en zich ontrolt , meer of min geknikte lijnen, waar-
van de teekening beantwoordt aan de uitgesproken 
lettelgrepen, aan de buigingen cn den klank dei-
stem. e golvende lijnen vertegenwoordigen dc 
spraak: het is ecu .stenographic vuu eeu nieuwe soort. 

e slem wordt op hel papier  gebracht gelijk mu-
ziek, met behulp van bijzondere letters en zinnebeel-
den. e graphische voorstelling vertolkt voor het 
oog ile trillinge n van het geluid met al haar  bijzon-
derheden. r  ze te best iu leeren zou een geoefend 
lezer in gedachte de uitgebrachte klanken, de stem-
buiging van hem die gesproken heeft, weder in het 
leven kunnen roepen, gelijk de musicus, met den 
blik een vel noten ontcijferende, de muziek, die hij 
onder de oogen heelt, weder  samenstelt. 

Als de graphische afbeelding verkregen is, is de 
spraak in de vlucht gegrejicn; zij  is opgeslagen in 
een magazijn : meu behoeft haar  slechts op liet in-
strument te brengen, dat haar zul weten terug te 
geven, om haar  opnieuw te hooien zoo dikwijl s 
men wil . 

p daartoe de graphische lij n uit , volgens de 
golvingen, gelijk men een patroon voor een japon 
knipt ; leg vervolgens dit uitgeknipte papier  Op een 
opschrijvend toestel, op een rol , die gelijkmatig 
draaien zal door eeu beweging als die van een uur-
werk. Tegenover de rol bevindt zich een stift , be-
vusligd aau hel trillend e schijfje van een verresprc-
ker. liet uitgeknipte patroon zal bij  het ontrollen 
de stift medevoeren en haar  dwingen zijn geheelen 
omtrek te volgen. t zal daardoor op het schijfje 
van den verrespreker  juist al de trillinge n teweeg-
brengen, die het zijn vorm heblien gegeven, dat is 
te zeggen, dat dezelfde woorden zullen worden terug-
gegeven, dezelfde volzinnen op huu plaats zullen terug-
komen ; de herhalende tetephon zal alles weder op-
zeggen, wat het opschrijvende toestel had opgetee-
kend, met dezelfde stembuiging, dezellile voonlracht, 
denzelfden loon. e tclephon zal een opgeschoven 
redevoering uitspreken, gelijk een mechaniek orgel 
geschreven muziek zou spelen, lu één woord, uien 
heeft het cliche, en toen behoeft er  slechts zooveel 
proeven van te drukken nis men verlangt. 

t toestel, volgens den heer  Edyson naar dit 
beginsel vervaardigd, geeft reeds, naar men verze-
kert , verwonderlijk e uitkomsten. t heefl de afme-
tingen van een groote muziekdoos. n spreekt er 
naast door een soort van roeper of spreekbuis. e 
trillinge n wonlen in bet werktuig opgeschreven op 
bladtin , dat met gelijke afstanden ol hoeveelhe-
den verplaatst wordt door een schroef zonder  eind, 
die bewogen wordt door eeu kruk . Een zeer  een-
voudige inrichtin g maakt, dat het bladtin zich 
zelf afknipt volgens de voortgebrachte lijnen, naar 
gelang zij  geteekend worden. Als aldus het |ia-
troon verkregen is, is het voldoende de kruk om 
te draaien, o|idat elke tand of hoek der  graphische 
lij n op zijne beurt de stift vau den lelephon doe 
werken. n plaatst hel oor  iu deu roeper of de 
hoorbuis, en men zou zweren den persoon te hooien, 
die pas gesproken heefl en zwijgen blijft . e stem 
heeft wel-is-waar nog altij d den neusklank, rnaar 
het is wel de stem;  herkent haar, hel schijnt, 
dut zij  vau (h' lipiien vau den redenaar  uitgaat. u 
legge in het werktuig vun Edyson  reeks graphische 
lijnen, beantwoorde tule aun een gesprek tussehen 
verschillende personen, en men zal wanen achtereen-
volgens deze personen e hooren, alsof /ij  nog praat-
ten. Zonderlinge begoocheling! 

n ziet, dat wij  geheel .p het domein der  wer-
kelijkheid slaan, liet heden opgeteekeiid gespii-k zul 
altij d iu elk oogenblik letterlij k kunnen wonlen 
teruggegeven. t is het tegenwoordige, naar het 
leven geteekend en tot de nakomelingschap overge-
bracht. u zal dus de schoonste redevoeringen, de 
merkwaardigste voonlracht en kunnen verzamelen, en 
den redenaar of den vinndniger  zieh nog hooren uit-
drukken met ziju gloed, zijn hartstocht, wanneer  de 
beroemde redenaar en de uitstekende lioogleemur 
reeds sinds lang in het stille gnd' zullen rusten. 

t zid even gemakkelijk zijn op gelijke wijze zelfs 
de kloppingen van het hart te onderscheiden en ze 
weer  voort te brengen. 

Wat gevolgen iu huu verschrikkelijk e werkelijkheid ! 
e wetenschap is up het punt een lichaam lege-

ven  de droomen van een andere eeuw. l zal 
mogelijk ziju zelfs de stem van eeu poi-soon , die ons 
dierbaar is, te bewaren, zijn pols te voelen klop
aan de andere zijde van hei graf, hem op te roepen, 
hem te doen spreken, hem te doen herleven. 

t oude portret hangt daar, bewegingloos, in 
zijn vermolmde lijst . e oogen worden bezield , de 
lippen gaan open, de slem weergalmt gelijk voorheen; 
de voorvader  verhaalt nog geschiedenissen aun zijn 
kleinkinderen; wie zeide dan, dat hij  niet meer was? 

En het machtige woord der  mannen zal 
onophoudelijk aan onze zijde weerklinken; het zal 
voortaan, gelijk het brons, den duur der  eeuwen 
weerstaan. Wat bewonilcrenswaarde bevestiging van 

de eeuwigheid der  gedachte! 
5 Febr., '78. 

T VA N . 

t t hield den 12den Februari j l . in het 
lokaal  te VGravcnhage, eene vergadering, 
die door  een groot aantal leden werd bijgewoond. Zij 
werd te elf en een half uur  door den president Jhr. 
G. J. G. k geopend. 

e notulen der  vergadering van 13 November  1877 
waren gedrukt aan de leden toegezonden in het eerste 
gedeelte der  tweede aflevering van het Tijdschrift 
voor  1877—1878. 

Op de vraag van den president of iemand daarover 
het woonl verlangde, zeide liet lid . J. P. Amers-
foordt , daarin eenige opmerkingen van het raadslid 

. E. F. van l te hebben aunge trollen ter  be-
strijdin g van hetgeen vroeger  door  spreker  was gezegd 
met betrekking tot de afwatering van . Spre-
ker wist niet, dat de heer  Van l over  die zaak 
het woonl zou voeren en dit was ook niet op het 
oproepingsbriefje vermeld, en daar  hij  wegens andere 
bezigheden de vergadering had moeten verlaten, 
heeft hij  toen het door den heer  Van l gezegde 
uiet gehoord. j  wil thans de aandacht der  leden 
niet vermoeien, maar wenscht in de volgende verga-
dering daarop te antwoorden. 

t lid A. t verzocht een paar  onnauwkeurig-
heden in het door hem gezegde te verbeteren. 

t lid Ph. J. Waller  maakte eene opmerking om-
trent het zijns inziens onregelmatige, dut bij  het 
voorstellen van gewone en buitengewone leden plaats 
had. e president antwoordde, dnt dit met de no-
tulen der  vorige vergadering niet iu verband sloud, 
maar dat op het door  hem gezegde zuu wurden gelet. 

a werden de notulen goedgekeurd. 
e president nam alsnu het woord tot het doen 

der volgende mededeelingen: 
1*. dat, gelijk reeds op den omslag van het Tijd-

schrift is vermeld, bij  den d van Bestuur  eenige 
exemplaren voorhanden zijn van den jaargang 1875— 
1870 van het door de afdeeling Nederland se li e 
uitgegeven Tijdschrift , welke voor  l>eluilgslellendou 
tegen den prij s van f 5 te bekomen zijn, evenals 
met volgende jaargangen het geval zal wezen; 

2°. dat het lid E. x te Parijs voor  de leden, 
die gedurende de wereldtentoonstelling aldaar  mochten 
vertoeven, zijn établisemetit, rue des Saints Pères. 
ter  beschikking stelt; 

3°. dat na de roiidzending vau het verslag der 
commissie lot beoordeeling der  ontwerpen van een 
gebouw voor het , zich als maker van het 
ontwerp, geteekend met een rood kruis, had bekend 
gemaakt do heer A. J. van , te ; 
als die vau het ontwerp  de heer . A. van 
Wadenoyen, te Arnhem, en van het ontwerp F. . 
Conrad bet lid E. G. A. Fol, te . 

Vau den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
d wareu wederom ingekomen dc waar-

nemingen aan n r gedurende de maanden 
October, November en r 1877, welke als 
bijlagen tot de notulen zullen worden afgedrukt. 

Van denzellile was een brief ontvangen , len geleide 
van de Aanteekening van de iu het jaar 1877 gedane 
meting van het strand laugs de kust van de Noordzen 
inde provincie d ; met de daarin voorko-
mende rijlers  is het daartoe bestemde register  aan-
gevuld. 

Voorlezing weid gedaan van een brief van het lid 
P, .1. 11. d betredende nader  genomen proeven 
met het endiiit métallhpie van e en e 
legen deu paalworm. 

e went voorgelezen een brief van het lid J. 
. C. . de , ten geleide van beschouwingen 

over het slippen vun de drijfvvielen der  locomotieven; 
t stuk is om advies in handen van eene commissie 

gesteld. 

Vau de e j  der  Wetenschap-
pen te m was het programma voor 1877 in-
gekomen, waarmede op de gewone wijze zal wonlen 
gehandeld. 

Alsnu wenl het woord verleend aan het lid C. . 
. E. , die eenige opmerkingen mededeelde 

betreffende critiek , naar  aanleiding vun de discussie 
over de waterlocomotief, liet gesprokene gal'  aan-
leiding tot eenige beschouwingen van dc leden A. 

t en A. Ph. . 
t lid O. j . e deelde vervolgens het een en 

under  mede over  engelsche aarden buizen, vervaar-
digd door de firma . F. g en Co. te 

, van welke buizen monsters aanwezig waren. 
t gesprokene gaf het lid Antersfoordt aanleiding 

tot het maken van eene opmerking, kittellende hel 
gebruik, dat van de aarden huizen wordt gemaakt. 

i lid Aincrsfoonlt erlangde daarna zelf het woonl 
en hield eene uitvoerige voordracht, wuiiri n hij  eenige 
opmerkingen ten beste gaf over het in 1877 inge-
trokken wetsontwerp lot droogmaking van het zuide-
lij k gedeelte der  Zuiderzee, de meerdere uitbreidin g 
daaraan door  sommigen gewen.-cht cu de toepassing 
van stoom op het molhord, cen middel van aard-
verplaatsing, dat hij  de droogmaking kan worden 
gebruikt. e voonlracht wenl toegelicht, zoo door 
sprekers bekende reliëfkaar t der  Zuiderzee, als door 
een molhord en velschillende plans en ufk' e ld ingen. 

t gesprokene gaf het lid . T. J. Stieltjes aan-
leiding een drietal  uit het gesprokene op te 
nemen, en wel in de eerste plaats de politieke 
ipiaestic, die, naar  zijn meening, door den spreker 
ten onrechte iu de behandeling van dit onderwerp 
was gemengd, de uitbreidin g  de droogmaking te 
geven, en de mogelijkheid om bij  eventuéele droog-
making zooveel land te gelijk aan de  te bren-
gen. p wenl kortelyk door  Ud Amersfoonlt 
geantwoord. 

Nadut de gewone pauze wns gehouden, wenl de 
vergadering, daar de tegenwoonligheid van den pre-
sident elders werd vereischt, heropend door  den vice-
president N. T. , die mededeelde, dat het 

lid . Gosschalk, nadat de  de orde gestelde onder-
werpen zonden zijn afgehandeld , het WOOrd over de 
prijsvraag en de commissie van beoordeeling wenschte 

te voeren. 
p werd het woord verleend uau het lid A. 

Ph. , die eene zeer  uitvoerige voordracht hield 
over het. vraagstuk van het snel remmen vau treinen, 
waarin hij  de verschillende door  Smith, Steele, 
llemerhn eu anderen voorgestelde rein-iiirichtingeu 
besprak en meer in het bijzonder  Stilstond bij  de 
automatische rem vau Wcstinghouse, aan welke hij 
np verschillende gronden de voorkeur  meende te moeten 
geven, hetwelk dooi- vergelijkende cijfers nader  wenl 
aangetoond. e voordracht werd toegelicht dooreen 
aantal teekeningen op groote schaal, door  aanwijzin-
gen op het bord , door  onderdeelen van het toestel 
iu natura en door tal vau platen en aanwijzingen, 
die met de meeste vrijgevigheid uau de leden werden 
rondgedeeld. 

Na afloop van deze voordracht stelde de vice-presi-
dent voor  wegens hel vergevorderde uur  het programma 
niet verder uf te handelen, waarop nog voorkwam 
eeue mededeeling van het lid s over de calo-
rische machine van . W. van a en eene van 
het lid llnét over de technische opleiding van den 
ingenieur, liet lid Gosschalk bleef echter  erop aail-
driiigen alsnog hel woord te voeren, hetwelk hem, 
met toestemming van beide zooeveti genoemde leden, 
werd verleend. j  trad hierop in breedvoerige be-
schouwingen ter  bestrijding van het verslag der 
commissie van koordeeling der  ontwerpen van een 
gebouw voor het t eu van de conclusie, 
waartoe deze gekomen was, en deed zich iu den loop 
zijner  rede kennen als inzender van het ontwerp met 
het motto:

Niemand verlangde over  deze bestrijding het woord 
te vuereii. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen eu 
een aantal anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de 
vice-president omstreeks vier  uren de vergadering. 

u 40 cents per regel. 

t sterkste, schoonste en goedkoopste marmer 
is hei . Adres: 

 (België). 

Uiikomlivjiigen van A&obestediogeB. 

, . 

l i i i - i e id i i n i , te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. 
het inrichten tot schutsluis van de doorvaart aau de 
Weteringpoortj  2o. het ged. '78 uitvoeren van ccnigc 
herstellingen cn vernieuwingen aan: c perc. de slui-
zen en waterkeeringen, kaaimuren, dijken langs het 

, het Oostordok. het Opeiihavcnfront en liet Wes-
terdok enz., eu vun de boorden eu juagpaden meltou-
helinoren langs de t eu de Schinkel-
vuurt ; 2e pere. steenen en houteu wallen cn gemet-
seld"  en andere riolen; 'Ac pcrc. de scherps eu andore 
steigers, paal remmingen, dukdalven, hauepuuteu en 
soortgelijke werken, benevens dc remiiiuigwcrken, 
dukdalven, drij f boo mon, schoei ingwerken enz. der 

n in het . 

Zui len, te 12  door  provisoren van het -
hof: lo. het afbreken vnn de mannenzaal met bet 
buuweu vnn een mannenhuis; 2o. het doeu  eeuige 
werken iu het vrouwenhuis. 

l .eii len, te 12 uren, door  burg, en weth.: lo. het 
maken van ccne schoeiing in het verlengde van het 
Utrechtsche Veer; 00. het plaatsen vau eeu ijzeren 
hekwerk lungs het plantsoen, aan het eind dur -
woerd. 

e c. a,, te 3 uren, door den burgemeester, 
op het gemeentehuis : liet liouwcu van ecu nieuwe graan-
schuur. Aanw. te 2 uren. 

, te 3 uren, door E. Auketnn , bij . 
: het gedeeltelijk afbreken  boercnbeliui-

zing en wederopbouwen van een nieuw voorgebouw, 
tc Zulte (gem. . Aanw. te uren. 

l l lw idag, » . 

, te '0 uren, door den architect . E. . 
vnn deu Arend, in het i hot bouwen 
vuu 10 arbeiderswoningen op een terrein te Zaudvoort. 

Anthem. tc 1 uur, door dc commissie voor de 
genicentereinigiug, tc haren kautore: het bouwen vau 
berg- en werkplaatsen aan deu g te 
Arnhem, alsmede het levercu vnn 2 stortkarren eu 4 
handwagens. Aanw. te 10 uren. 

. vüór 's avonds 7 uren, ter  secretarie: 
het bouwen eener  school met onderwijzerswoning in 
de Wilgen, ouder , in 2 pcrc. . bij 
don gemocntebouvvnicester . . . 

Waemidag, 20 . 

tixlnge, te 11 uren, door  burg. en weth.: het makeu 
van eene los- eu ladiugpluuts te Garnwerd. Aauw. 
tc 9 uren. 

, te 12 uren, door het miuisterie vnn wa-
terstaat enz.: lo. het makeu van de grondwerken, de 
kunstwerken, deu bovenbouw de overgangs-  eonige 
verdere werken voor  don spoorweg Zwolle —Almeloo; 
2o. bet uitnomen eu opbergen vau dc 2 nuordelijk e 
ebdoureu iu do voormaligo niariuesluis te Vlissingen. 

e ion (O.), tc 12 uren, door dc directie der 
Nederlandscbe , bij  Wed. Vergeer: 
het stichten van een gebouw, ingericht voor  kantoren, 
waehtplaats, portiorsknmer ouz. Aanw. te 9 ureu. 

, te 12  door het gemeentcbest.: 
het verbeteren en begrinten  deu Binnendijk van 
den polder e en Anna Voadijk, 
gein. Stavenisse, over  eeue lengto vau 2700 . 

T u i l , tc 12 uren, door het polderbestuur, bij  S. 
Blommen: hot op aanwijzing leveren van 7000 waar-
den einden en 11,000 peggen. 

Ei land , te 1 uur, bij . van Zanten: 
het maken eener  bouwmaaswoniiig. . bij  den notaris 
P. Quulin, aldaar. 

, te 1 'f, uren, door de burgomeesters 
van l en , ten go-
in een e huize van u warde rudecl: lo. in -
radoel: a. het makou van de aardebaan en aauleggen 
tot grintweg van den , ter  lengte van p. m. 
1708 , b. den Schradijk, lang 2440 , c. dou Bok-
sumerdijk, lang 2321 ; — 2o. in : 
idem idem a. van deu - of ,  lengte 
V U 1015 , h. vun deu zoogeu. Boksntnrrdijk , lang 
2185 . 

, te 3 uren, in hut gemeentehuis: bet bou-

wou van ecu kerk met toren, pastorie enz. voor de 
Cbr . Gerei',  uldaar cn hel amoveeren der 
op liet terrein staande gebouwen. . bij  den bouw-
kundige . Wind. c Ondcrdeudam. 

, tloor  de  E. ten s eu Zn.: hot 
bouwen van eeue tubakskerverij  cn pakhuis. . bij 
den architect J. C, , aldaar. 

, ' i l . 

, tc 10 uren, door  bet gemccutcbcst.: 
dc levering vau 500 stère gewasschen ongehorde grint 
aan den hoogen k nabij  de gein. . 

, te 11 uron, op het gemeeitelaiidshiiis vau 
; de lovering van 1,200,000  Brabantscheu 

of n  en 400 ; i brikken of grove 
puin. 

,  uren, door  den commandant dor 
marine aan 's s werf: de levering van: 50,000 

. inlandsohen icbilbennep, 50,000 . Noordscheu 
 10,000 . n hennep, 11,000 . 

Noordsclier,  voor . 

Schiedam, tc 12 uren, door  burg. en weth.: dc le-
verii-g van 00,000 a 100,000 stuks e kei' n, 
200,000 vlakke  50,000 getrokken slraatklinkermop-
pen, 160 3 gcwassclieu grint , 100'! : l scherp rivier -
en 1000 ' plaatsand,  houtwaren. 

Lochem, te 1 uur, tloor  het . het 
vergrooten der  school voor  uitgebreid lager  onderwijs 
voor  jongeus. 

V l l age :  leveriug van brandstollen voor  den dienst 
van de Tweede r der  Staten-Generaal. 

, SS . 

e , door het gemeentebestuur: lo. te 11 
uren: de levering van 475 slèrc grint en 50 stère 
grinizund; So. to 12 uren: het begrinten en bestraten 
van p. ui. 2500 . weg in den polder  Varkensoord, 
onder du gem. iJselmondc, met bijbehoorende aarde-
en kunstwerken. Aanw. S Febr.. te 10 uren. 

, to 12 uren, door  prov. inspecteur 
der directe belastingen enz. aan liet gebouw der  prov. 
inspectie: hot onderhouden n dor 
invoerrechten aan den , vnu deu dag 
der kennisgeving  de goedkeuring der  aanbesteding 
tot 81 . 'S0. Aanw S Febr., to 11 uren. 

,  1 uur ,  raadhuize: het leveren 
cn steller  van  zuivcrtoestellen, van den fabricks-
meter, den regulateur enz.  bijbehoorende buizen-
leiding  afsluiter.*,  dienste van de op te richten 
gasfabriek op Fijenoord. . nau liet Timmerhuis. 

, te 3 uren, duor het genieontebest.: lo. het 
leggen eener  vasl  brug over het kanaal bij  1

, iu den aanleg zijndcu grintweg n 
: 2o. het vernieuwen van  Aagstil iu dien 

weg. Aai w. S Febr-, te 10 ureu. 

, tc 3 uren . door  liet gemeentebestuur: lo. 
bet vertimmeren vun dc school te Aduard; 2o. het 
Vernieuwen of herbouwen der  iniderwijzerswoniti g al-
daar. 

, bij  Focke J. - het bouweu eeuer 
herberg eu winjcelhuizing te n in ga. Teekening ligt 
bij  Jentje . ile Jongen, te . . hij  den 
gemeeiitcopzichtcr  vun St.-Nicolaasga. 

Veenwouden, bij  Gerri t Prsamsl ru i liet hou «eu 
ccner  kleine slelpliuizing. tut. bij  .1. Zij  sir  u. 

, ?:i . 

, te 10 uren, door het bestuur der -
schappij  tot bevordering vau Welstand, bij i 
het stichten van een landbouwersgeboiiw met stat
schuur  uldaar. Aunw. te 0 uien. 

. te 10 uren, door het gemeoiiteliest.: het 
maken en aanbrengen van oen uieuwe klep eu balans 
aan de ophaalbrug over do rivier  de Usel aldaar. 

Zwol le, tc 12 uren, door het bestuur  over het ge-
sticht , bij  dc architecten : 
het doeu van eenige herstellingen aan de gehouwen iu 
de t  Blocmendalstraat. Aanw. 10 Febr., 
tc 10 uren. 

, te 12 uren, ten raadhuize: de levering 
van 300 stère grove gehorde riviergrint . 

, in liet : het bouwen van
sigarenfabriek niet lieerenliehuizing en knecht8woningen. 

. bij  den architect Vuu Balen,  Groningen. Aanw. 
op den bestedingsdag, te l uur, SB men komst bij  Bos. 

g , 2A . 

Gewande, te 10 ureu, door het gemeentebesl. van 
, bij  «i. van den : liet bou-

wen van eene nieuwe ouder  wijzers woning  Gewande. 

. tc 3 uron, door deu kerke raad der 
Chr. Gcref. gemeente, bij . Bolhuis: het bouweu vun 
cen buis met 4 woonkamers. . bij  J. Ttlbusscher, 
aldaar. Aanw. vnu 10—12 uren. 

, S . 

, te 12 ureu, door  dijkgraaf en heem-
raden van de Zijp e , in t Wapen vau 
de Zijp e : lo. het éénjarig onderhoud van alle gebou-
wen, bruggen, sluis enz. in de Zijpe; 2o. het tweejarig 
onderhoud der  grintwegen in dien polder, mot bijleve-
riu g der  grint . 

, te  uur , door het ministerie van water-
staat, handel en nijverheid i lo. de aanleg van eene tele-
graaflij n met 2 draden van de herberg net Wapen vnn 
Friesland naa Bulk, buig 10,000 , g ƒ875; 
2o. het vcrliouwoti vau een perceel to g lot 
post- en telegraafkantoor. Aanw. 22 Febr., te 1 uur. 

, te 1 uur, door den burgemeester: liet 
ouderhoud vau eenige gemeentewerken ged. '7S. Aanw. 
21 Febr., te 10 uron. 

, tc 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau : lo. hel 
wijzigen cn vergrooten vau hot haltegebouw en hef 
leggeu vau sporen en wissels te , ten behoeve 
van deu spoorweg — Vlissingen. g 
/ (1700; 2o. ) de levering van baak-
schroefbouten. 

Waenodag, 27 . 

. te 11 uren, door  burg. en weth.: het 
bouweu eener  nieuwe bewaarschool met woonhuis. 
Bestok cn teekeningen liggen op het gemeentehui'-. 
Aanw. 20 Febr., te 11 urou. 

, te 12 uren. door het bestuur  over hel 
weeshuis voor do Chr. Gorcf. kerk iu , 
jn hot Wei mar  : liet  VUU CCU
te . . bij . Schoonejongen, te d 
dclbarnis. Aanw. 20 Febr., te 10 uren. 

, te 12 uron, door de commissie voor dc 
stichting van eeu stoomgemaal voor  deu Strijonschoi 

n polder, bij  Nagtcgaal: het stichten 
vna de gebouwen, schoorsteen eu verdere inrichtitu ' 
voor de plaatsing vau ecu horizon taal-werkend sloom* 
werktui g met stoomketels, scheprad enz. . bij  den 
architect J. Paul, te Zevenhuizen. Aanw. 20 Febr. 
tc 11 uren. 

, te 1 , door  burg. en wetli.: het BtS 
keu van oen zuivorhuis, eene stokerij  met steenkoleu-
bcrirpluats , een schoorsteen eu de fundueringen voor 
2 gushoudt-rkuipen, met daarbtjbuliooientl e vaste stel-
lingen,  dienste van dc op te richten gemoentoga? 
fabriek op Fijenoord, nabij  het . Aauw. 1' 
eu 23 Febr., te 1'/] uren. 

, S . 

V l l a g e: hot bouwen van ecu woonhuis op een 
perceel bouwgrond in dc Elandstraat aldaar. . bij 
den bouwkundige C. J. van e Jr., aldaar. 

, 1 . 

Zwol le, te 12'/i uren, door de commissie voorden 
aanleg van den kunstweg over  den Agnictcnbcrg door 
Berkum naar , op het gemeentehuis van Zwol-
lerkerspol: het aauleggen van dien weg, ter  lengte 
van 1035 . . bij  den opzichter  W, van Wijn -
gaarden, te n (gcm. Wijhe). Aanw, 28 Febr,, 
tc 10 uren. 

Vl lage, te 1 uur, door het gcinceulcbest.: de le-
vering van Engelsche ou Scbotscbc steenkolen, ten 
behoeve der  gemeen te-gasfabrieken. 

Zwal le, te 12 uren, door het ministorie ran water-
staat enz., aau het gebouw van hel prov. bestuur: 
liet. doen van klinkcrkjs t ratingen op den grooten weg 
vnu r  naar  Goor. Aanw. 22 Febr. g 

/ 3420. 
, 2 . 

, te 11 uren, door  den commandant der  genie 
iu het 4e geniecommaiideinont, iu Tivol i : bet maken 
vnu gebouwen enz. ten behoeve van het torpedo-ma-
teriaal aldaar. Aauw. 2S Febr., te 11 uron. 

, te 11 uren, door het dijksbestuur van 
Wijinbritserndcet s c. a. Contributie-Zeedijken, bij  Wed. 
T. Berensma: . het, maken van 198 . steenglooiing, 
ter  vervanging vau paalwerk, met het verhoogen eu 
verswaren vun don daarnevens liggende» dijk , ten 
oosten van liet lick bij  de , zoomede 
het makeu van een ueerreed, tussehen genoemd hek 
en sluis; 2o. liet leveren vnu de daartoe benoodigde 
brik , in 9 pere, ieder  vun 50 last;  het leveren 
van de daartoe benoodigde 1750 last zuiteubnzalt. 

, . 
, tu 12 uren, iu liet raadhuisi liet maken 

en steller, der  pneumatische rioleering, volgens het 
, voor den Spuiweg. Aanw. 2 , 

te 2 ureu. 

, te2'; i ureu, door  de directie der . 
, iu het Stutiousgebouw: 

de levering van 1500 eikenhouten dwarsliggers. 
Woensdag, . 

, to 11'/, uren, len gemcentcliuize van 
: lu. het maken van een grintweg over 

deu g eu eeu deel vuu den Wieldrechtschen 
zeedijk; 2o. de levering ran grint en zand in '78, 
'70 cn '80. 

V l l u g e, te 11 uren, door  het ministerie van water-
staat enz.: hot makou vau een strekdam met uatihcch-
tingskri b lungs den rechteroever  van de , onder 
dc gemeente Bergambacht, tussehen dc kilometerraaien 
107 ou 100. Aanw. 1 , te 12 uren. g 
/ 12,750. 

-Brave, te 12 uren, door den ontvanger  der  reg. ou 
dom., in o Gouden : hot afgraven van den 
hoofdwal tussehen de t eu do lluven ulduar. 

. a. te verwerken: 4540 ' grondwerk en G00 3 

breekwerk. Aanw. 4 , tc 12 uren. 

, s . 

, te 12 uren, door  liet gemeentebest.: 
het bentellen cn verbeteren van de school, onderwij-
zerswoning en het raadhuis aldaar. . bij  deu ar-
chitect T. C. van der  Sterr, tc . Aanw. 1 

, to 11 uren. 

, tt t 

A l k m a a r , te 12 uren, ten kantore van de Gasfa-
briek: de leveriug iu '78 van 34,000 . gaskolen, 
ten dieusle der  gasfabrieken te Alkmaar en te Pur-
merende. 

, . 

, tc 12 uren, door  den directeur van 's s 
magazijn vuu mil. kleeding: dc levering, ged.'78, van 
de bij  liet regiment grenadiers en jagers en het 3c 
regiment huzaren benoodigde voorwerpen van kleeding 
cn uil rusting. 

Woensdag, 13 . 

V l l a g e, te 11 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz.: de uitvoering van baggerwerk op het 
benedendeel der , gedeeltelijk door 
middel van , met de be-
diening en het ouderhoud dier  vaartuigen van 1 Apri l 
'7S—31 t '70. Aauw. 7 . g ƒ84,400. 

. to 1 uur, tloor  burg, en weth.: het ver-
nieuwen van eenige gedeelten kaaimuren iu de Bui-
tcnslad mét bybehoorende houten fundeeringen, grond-
en sl rant vvei keu. . auu het Timmerhuis. Aauw. 0 

, tc 10 uren, 

g , 20 . 

, tc 12'/i uren, iu het station vau deu Ned. 
g : de levering van niagazijugoedercn. 

Afloop van Aanbestedingen. 

l i i iu'hten, 30 Jan.: lo. hot aan- en verbouwen der 
school te ; ingekomen 5 bilj. , als: 
P. J. Vonk, te Ureterp, f 3280 
J. Uibbehnk, „ , „  3150 
G. ,1. vnn , „  idem „  3079 
F. Schierc, „ , „  28S8 
W. . v. d. Volde, „  idem „  2740 

2o. het uun- en verbouwen der  school te -
Cumpagnie; ingekomen 7 bilj. , als: 
J. wibbelink, tc , / 0195 
P- J- Vonk, „  Ureterp, ., 59110 
Q. J. vau . „ , „  5573 
W. 1). v. d. Velde, „  idem „  55Ö7 
J. Piekstni, „  Bergum, „  5550 
J. . , „  Ureterp, „  5471 
F. Schierc, „ , „  50G5 

, 31 Jan.: de levering vau 5,000,000 . 
gaskolen len behoeve der  gemeentelijke gasfabriek: 

Ticdcman cu n : Ncw-Pcllon ƒ 1.0C9, Wal-
dridge ƒ 1.09», y ƒ1.10», Buriihope ƒ 1.048, 
Walkers Primrose ƒ0.98», , s 
Primrose ƒ1.03, » North-Pelton/1.04*. 

s en Zouon: New-Polton /0.9S5, 
. n cn Zoon: NewPelton/0.92*. Wul-

dridgc f"  0.92s, Btirnhope ƒ0.91 ', Fcltingiuuin/O.SS', 
c ƒ0 .911 , New-Pclaw /'O.SS8, n /"O.SS'. 

A. van der w en Zoon en Co.: Ncw-Peltou 
/ 0.87. 

. van de Sande : Waldridgo ƒ0.96*, Burnhope 
/0.953, Walkers Primrose /0.878, Fellingmain ƒ 0 . 9 21 , 

s Primrose /0.99', e /0.9G3, North Pel-
ton ƒ 0.98', New-Pelaw ƒ 0 . 9 23 , Boldon ƒ 0.93». 

W. n en Zoon: New-Pclton ƒ 0 . 8 7; alles per 
100 . 

Gegund aan W. n en Zoon, te , met 
bet lot tegen A, van der w on Zoon cn Co., tc 

. 

, 2 Febr.: het bouwen van eeu dubbel 
 aan het Bagünhof; minste inschr. was . 

s Jr., te , voor / 27,393. 

, 2 Febr.: do geheele verbouwing van 
de dorpsherberg te ; ingek. 3 bilj. , als: 

W. v. d. Berg, te Sinljobannesga, f 4037 
J. J. Visscher. „  Oudcschoot, „  3847 
T. W. Buwalda, „  idem „  37113 

. Brouwer, „  't , „  3574 
G, Zwaagstra, „  Niouwehoruc, „  3548 

. Post, „ -i veen, „  3397 
G. A. , „  't , „  3:130 

 Brouwer, „  Oranjewoud, „  2987 
gegund. 

, 2 Febr.: het vergrooten der  hoofdon-
derwijzers woning le Firdgum; iugek. 9 bilj. , als: 
1). Petersen eu 

F. , te Berlikum, ƒ 2S39 
J. E. vun , ,. Oosterbieruui, „ G 

. , „ , „  2494 
T. Spoclstrn, „  Tzummarum, „  2350 
A. , „  Scksbiorum, „  2345 

. v. d. , „ , „  2310 
P. Niidaui, „  Tziimniarum , „  2194 

. kloosterman, „  idem „  2175 
F. G. Fekkos. „  idem „  2148 
gegund. 

, 5 Febr.: bel bouwen eener  ijzeren ophaalbrug; 
ingek. 2 bilj. , als: 
(i. J. vnn Erp, te , ƒ '1444 
J. Vullings, „ , „  0334 

, 5 Febr.: het bouwen vau 2 beneden- en 2 
bovenkwartieren nabij  hol station; gegund aan A. vuu 
den Akker , voor/ 8498 en aan A. Wiercx, voor ƒ 2402. 

, 5 Febr.: de r t ie vun 0 elzen 
heipalen voor de - en Uselboofden; ingekomen 
4 bilj. , uls: 
B. , te Stcenderen, ƒ 1389 

. v. d. Weide, „ n a/d , „  1237 

. Vonk, „  Bergambacht, „  990 
E. , „  idem „  867 
gegund. 

, 5 Febr.: het bouwen eener  school 
met onderwijzerswoningj  ingek. G bilj . als: 
J. r  Az., te , f 15,400 
J. , „ , „  15,325 
J. , „  idem „  14,783 

. den Ouden, „ t lemmermeer, „  14,698 
. van Essen, „  idem „  14,500 
. van , „  idem „  13,957 

Tcgelen, 5 Febr.: het voltooien der  school met ou-
de r wij  z,ors won ing to Steil; minste inschrijver  was J. 
Venergaut, te Tcgelen, voor  ƒ 4 3 0 0. 

, G Febr.: het bouwen van een woonhuis 
voor  Jnsink aldaar; minste inscbr. waren E. k 
ea B. J . Feberwee, te , voor  /*  1512. 

viUolngen, G Febr.: hot. maken van een nieuwen 
gashouder; ingekomon 5 bilj. , als: 

. v. d. , te Slikkerveer, f 3379 
. A. Schrctlen en Co., „ , „  2984 
. J, Enthoven cu Co., „ , „  27G4 

Gebr. Tromp, „  Vlissingen, „  2068 
A. , „  idem „  1764 
gegund. 

Yernehe, li Febr.: het bouweu eeuer  graatisehuui ; 
ingek. 10 bilj. , als: 
J. Snoop, te Goes, f 3250 
P. , „ , „  3215 
C. , Wcmeldinge, „  3170 
A. 1c Clerc, , .. 3160 
C. van Boven, „ , „  3150 
J, Okker, „ , „  3137 
C. Bidderhof, „  Yerseke, „  8969 

. , „  idem „  2550 
P. Sandce, „  idem „  2525 
J. , „  idem „  2498 
gegund. 

, 6 Febr.: het bouwen vun eeue school to 
llaried ; ingek. 11 bilj. , als: 
J. . Wielinga, te Balk, ƒ G07S 
P. Postma, „  Woiidseud, „  5660 

. W. v. d. Voer, „  idem „  5600 
E. v. d. Veer, „  Sondel, „  5469 
S. Visser, „ , „  5420 

. , „  Follega, „  5397 
. S. Visser, „  Balk, „  5319 

G. do , „  idem „  5227 
J. van , „  idem „  4999 
J. v. d. , „ , „  4934 

. J. Boukoma, „ , „  4934 
Zalmstra cn , „  Bakhuizen, » 4S72 
gegund. 

, 7 Febr.: het bouweu van een nieuw 
gasthuis; iugek. 14 bilj. , als: 
E. W. Wietsema, tc Groningen, ƒ 10,985 

. J. , „  idem „  10,475 

. , „  idem „  10,349 
. , „  idem „  9,984 

A. J. v. d. Nap, „  idem „  8,975 
J. de Vries, „  idem „  9,935 
(ï. , „  idem .. 9,700 
B. de Jong, „  idem „  9,430 

. Jansen, „  idom „  9,320 
J. Wallinga, „  idem „  9,200 
G. P. Ningen, „  idem „  9,103 
Gebr. Taesmau, „  idem „  S,010 
J. Poelman, „  idem „  8.S35 
G. Uiuricbs, „  idem „  S.334 
gegund. 

V l l u g e. <J : bet onderhouden van- en hot uit-
voeren van herstellingswerken aan het - en 
telegraafkantoor lo Amsterdam, ged. '7S, '79 eu '80; 
minste inschr. was C. . Geel, te Amsterdam, voor 
ƒ3333 per  jaar. 

Lelden, 9 Febr.: het bouwen van eem- directeurs-
woning bij  do stedelijke gasfabriek; ingekomen S bil -
jetten, als: 
A. Piena, te , ƒ 19,488 
W. A. vaa , „ , „  18,300 
P. n deu Bouw-

meester, „  idem „  17,985 
J. en A. Verhoog, „  idem „  17,966 
B. P. en . , „  idem „  17,747 
P. S. , „  idem „  17,700 
J. N. v. d. , „  idem ,, 16,494 
S. vau , „  idem „  15,999 
gegund. 

, 9 Febr.: het houwen eener  boeren-
hofstede met woning en 2 arbeiderswoningen in deu 
Groote-Upolder, aau deu Noorderweg hij  den Spiering-
weg, onder  beheer van den architect S. W. van -
endal; minste inscbr. was P. Brugman, to Alkmaar , 
voor  f 18,500. Opgedragen aan P. S. , te 
Amsterdam, voor  ƒ18,975. 

, 9 Febr.: lo. het afgraven van een gedeelte 
aarden wal aan het plantsoen, tussehen de -
Smeestraat en de Zilverslceg, met aanleg van riolee-
rin g cn bestrating; minste inschr. was . . de , 
te Utrecht, voor

2o. het aanleggen van rioleering ia een gedeelt i van 
de Ottersteeg eu den ; minste inschr. was 
Th. Jansen, tc Utrecht, voor  ƒ1120. 

'a-llage, 11 Febr.: het leggen van riool leid ingen 
tot voortzetting der  rioleering te Scheveningen; minste 
inschrijver  was P. , te Sliedrecht, voor 
/ 20,440. 

Amsterdam, 11 Febr.: het bouwen van woningen 
voor de ambtenaren van bet Oosterdok; minste in-
schrijvers waren u . Schouten, te Amsterdam, 
voor ƒ 86,987. 

Sla , |] Febr.: het bouwon ccner  nieuwe schuur; 
ingekomen 17 bilj. , als: 
J. S. Boersma, te Ee, ƒ 11,301. 

. Albania, „ , „  10,707. 
A. J. v. d. WerlT, „ , „  10,680. 

. Walde, „ , „  10,647. 
. Broersma, „  idem „  10.635.45 

J. Westru, „  Niawier, „  10,610. 
J. Blom, „  Anjum, „  10,190. 
P. Elgersma, „ , „  10,115. 
S. Faber, „ , w 9,964. 

. , „  Nes, „  9,936. 
. v. d. , „  Brantgum, „  9,280. 
. , „ , „  9,235. 

J. Booijctiga en 
. , „ . „  9,229. 

S. Erich, „ , „  9,916. 
W. v. d. Schaaf, „ -

Uitburen, „  7,795. 
J. de Wilde, „  Nijkcrk , „  7,752. 

. Elzenga, „  Ternaard, „  7,725. 

, 11 Febr.: lo. het uitdiepen en diep-
houtlen der  havens cn havenmonden binnen de ge-
meente , ged. den tij d van 5'/, jaar, van 1 
Apri l '7S-1 Oct. '83; ingek. 5 bilj. , als; 

. J. v. d. Steenhoven en Co., tc , ƒ 12,445 
. Volker, „  idem „  9,600 
. de Borst, „  Papendreoht, „  9,580 
. C. Voorbeytol, „  Bergcn-op-Z., „  8,860 

C. , „  Sliedrecht, „  7,748 
2o. de levering van 475 3 riviergrint ; gegund aan 

. den Breejen, tc , voor  ƒ2 .34 per 3 . 
, 12 Febr.: het bouweu eeuer  school aau 

hot Noordsche ; ingek. 4 bilj . als: 
J. , tc , ƒ 15,391 

 Oets, „ , „  13,997 
J. Sclioltemeijer, „  idem „  12,998 
J. Otten, „ , „  12,997 

Vllage, 13 F'ebr.; liet verbeteren vau exercitieter-
reinen fe ; minste inschr. was G. , te -
terdam, voor  ƒ1420. 

, 13 Febr.: minste inschrijvers voor do her-
stellingen aan- ou het 3jarig onderhoud van de rechts-
gebouwen enz. waren : 

Appingedam: J. Bolmeijer, gev. ƒ 1769. 

Winschoten: E. v. d. Voort, gev. ƒ1598. 

: J. Poelman, rechtsgeb. ƒ 3962, gev. 
ƒ 1193. 

: A. Ooimau, roebtsgeb. ƒ 4580. gov. 
ƒ 4920. 

«neeh: P. E. v. d. Werf, gev. ƒ 1644. 
: P. Wink , rechtsgeb. f 1S94, gev. 

f 1279. 

Amen: . Winters, rechtsgeb. ƒ1860, gev. / 2960. 
/ . «o l i e; E. J. , rechtsgeb. ƒ 2696, cev. 

ƒ 2238. 

Almeloo: F. Nijhoff , rechtsgeb. ƒ 1126, gev. ƒ3044. 

: . Beltman, gev. ƒ3550. 

, 13 Febr: de levering van 1500 tons spoor-
staven cn 90 loos lasehplateu, ton behoeve vr.n deu 

; ingekomen 5 biljetten, als: 
Fr . hrupp, tc Essen, f 131,270 
Boebumar Verein, „  Bochum, „  130,300 

, „ , „  130,090 
Phoenix, „  Buhrort , „  129,212 
Union, ,, , „  119,958 

, 15 Febr.: liet afbreken der  bestaande 
houten brug over de Jcker, en het in plaats motsolcn 
eener  brug op dc bestaande steenen landhoofden, met 
bijleveriug van de benoodigde materialen; ingek. 9 
blij. ; minste inschr. was . Ummels, te , 
voor ƒ 1035. 

. 

 Aan . "W. s te Nijmegen, 

is tot wederopzegging vergunning, verleend voor  een 

stoouibuotdienst tot vervoer van personen, goederen 

en vee tussehen Arnhem en . 

— e aan tie Zuid-oosterspoorwegmaatsclmppij 
verleende concessie tut deu aanleg van tie lij n Tilburg — 
's-Bosch—Nijmegen, die met den l»1" 1 dezer was 
geëindigd , is opnieuw door  de g verlengd en 
de r van Waterstaat is niet ongenegen over 
het verder  uitvoeren der  onvoltooide werken iu nader 
overleg te treden. 

— Z. . heeft benoemd tot ryksopzichter  lste 
klasse op de spoorwegdiensten O. . , thans 
rijksop/ielite r  2de klasse; en tot rijksopzichter  2de 
klasse op de spoorwegdiensten J. A. A. Jonkergouw, 
thans ryksopzichter  3de klasse. 

Z. . heeft aim den opzichter  lste klasse bij  den 
f A. . Wachter, op verzoek, met 1 

t eervol ontslag uit 's s dienst verleend, k*-
houdens aanspraak op pensioen. 

— e beschikking van den r van n 
waarbij  de civiel-ingenieur A. E. s is gesteld 
ter  bescbiUüng van den Gouverneur-Generaal van 

, om te worden benoemd tot ud-
spiraut-ingenieur bij  den Waterstaat eu de Burger-
lijk e Openbare Werken daar te lande, is op zijn ver-
zoek ingetrokken. 

— Wij  vernemen met genoegen, dnt op de dezer 
dagen gehouden vergadering van heeren leden der 

e Teekenmaatschappij  bij  acclamatie is lie-
sloten, de darde tentoonstelling van teekeningen dooi-
de gewone en ecre-leilen der j  te houden 
iu de maand Augustus e. k., in het gebouw der 
Academie van beeldende kunsten, daartoe weder  wel-
willend door  Burgemeester  en Wethouders afgestaan. 

t door hel bestuur  uitgebracht verslag over  de on-
langs gehouden tentoonstelling was allergunstigst. 

— n het gebouw van het Gymnasium is oen 
kunststuk van timmerwerk te zien. r  dc hoofd-
commissie der  internationale tentoonstelling te Parijs 
is aan de heeren P. n en Zn. alhier  opgedragen, 
een model te maken, op tier  ware grootte, van 
de nieuwe gen nteschool, die te Scheveningen naar 
de teekening van onzen architect-directeur s 
gebouwd wordt. Thans is dit model in eikenhout 
bijna gereed, nadat reeds in het n vau September 
daarmede een aanvang wenl gemaakt. t geheel 
beslaat eene oppervlakte vau 21 vierkante meten eu 

 het hoofdgebouw met woning vuor den hoofd-
onderwijzer, het schoolgebouw met zes schoollokalen 

en het gymnastieklokaal met onder  wij  zeis woning. Tot 
in de geringste onderdeelen s het plan van het 
gebouw gevolgd, uiet alleen in inrichting , maar 
zelfs in de zinken dakbedekking, in kleuren en in 
den aanleg van den tuin. Ook een volledig school-
meubilair , alles op ' / 1 0 der  grootte, tot zelfs de 
caloritères met ventilalietuestellen , zullen daarin aan-
wezig zijn. 

— n Oden Februari is te g de aange-
kondigde conferentie gehouden om de belangen van 
den uitvoer van Weslfaalsche kolen te bespreken. 

t gold , gelijk wij  reeds eenigen tij d geleden mede-
deelden, de vraag, op welke wijze in du havenplaat-
sen het overladen der  kolen van de waggons in de 
schepen het best kon geschieden. Aan de'conferentie 
namen 87 personen deel, welke niet alleen uil -
land , maar ook uit Nederland en België waren bij -
eengekomen. e bezichtiging van de te g be-
staande inrichtingen ging de beraadslaging vooraf, 
welke duor den lieer v wertl ingeleid. Ver-
schillende middelen werden aan de hand gedaan om 
vooral het verbrijzelen der  kolen bij  het overladen 
te voorkomen, en een commissie wenl benoemd om op 
een latere vergadering daarover  rapport uit te bren-
gen. Over de quaestie van verlaging der  vrachtta-
rieven voor hel kolen vervoer up de spoorwegen ver-
kreeg men geen resultaat. 

n de jongste vergadering van 
de afdeeling Wis- eu Natuurkunde der- e 
Academie van Wetenschappen bracht tie voorzitter, 
professor , hulde aan de nagedachtenis van 
den heer W. N. , uud-kapitein eu ingenieur; 
hij  schetste den heer e als een man van studie, 
vooral op het gebied tier  architectuur en vun het 
krijgswezen; een man, die als architect vour -
dam veel goeds heeft gedaan en die o. a. de uit-
breiding der  stad op Fyenoord heeft voorbereid. Op 

-stel van den secretaris zal deze necrologie in de 
 opgenomen worden. 

— r  dagen kwam in de openbare vergadering 
der afdeeling e van de e Acade-
mie van Wetenschappen weder ter  sprake het bij  de 

g geopjierde en aanbevolen denkbeeld otn uit 
's s m te n du praehistorische Ger-
maansche, e en Frankische voorwerpen, 
voorzoover die op Nederlandschen bodem gevonden 
zijn , naar het in aanbouw zijnde m van 
geschiedenis en kunst te Amstenlam over te brengen. 

t bleek, dat de r k op ziju vraag 
om advies, botrekkelij k die verplaatsing, van den 
directeur van het Nederlandsch m iu n g 
een goedkeurend antwoord ontving, maar dat de 
meerderheid der  commissie van s die 
afkeurde. 

Tot de minderheid in die commissie echter, die 
vóór dc overbrenging is, behoorde de beur  Victor  de 
Stuers, aan wiens initiatie f het voornemen wordt toe-
geschreven. e ufdeeling heeft intusschen kïsloten 
tegen dergelijke be roo ving van het m te n te 
protesteeren bij  den tegenwuonügen . Een 
voorstel om met den r de quaestie mondeling 
te behandelen, vond niet genuegzamen steun. 

 Gedeputeerde Staten dezer  provincie 
hebben goedgekeurd het besluit van dun d
gemeente Veendam. waarbij  concessie werd verleend 
voor den aanleg van een train way van Wildervank 
naur  Zuidbroek. 

 Naar de  Courant 
verneemt, zal de r kamer, die op de ver-
leden jaar  gehouden historische ten toonstelling van 
Friesland zoo in 't bijzonder de aandacht der  bezoe-
kers trok , met toestemming van den eigenaar, voor 
rekening der  Nederlundsche hoofdcommissie voor de 
Parysche tentoonstelling derwaarts worden overge-
bracht. t laatste, zoomede het opstellen der 
kamer, zal geschieden onder  toezicht vau den secre-
tari s der  historische tentoonstelling, den heer  C. . 
F. A. Corbeliju Battaerd, die daartoe eerstdaags met 
een werkman naar  Parijs zal vertrekken. 

. Tol directeur van Teylers-stiehting is 
benoemd tie heer P, . 

 Teu vervolge op vroeger  gedane me-
dedeelingen kunnen wij  alsnu met zekerheid melden , 
dat op de door  Bestuurders van het krankzinnigen-
gesticht uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp 
voor een nieuw gesticht op het landgoed Brinkgreve 
zijn ingekomen zeven rotwoorden, waarvan k>-
kroond zijn tuet den eersten prij s van f 1000 het 
ontwerp van den heer  J.  J. van n te Utrecht 
en met den tweeden prij s van f 300 dat van den 
heer W. g . te . 

. 

 de Uedaeteurl 

t verwondering las ik dezer  dagen in de dag-

bladen, dat de premie van ƒ 500 door  het k 

t vnn s uitgeloofd, was toegekend. 

lk zeg met verwondering, omdat liet mij  voorkwam 
dat van het uitreiken van deze bekroning geen sprake 
kon zijn, om du eenvoudige reden, dat aan de 
eischen van het programma niet te beantwoorden was. 

e som van 50 mille was te klein voor het ge-
bouw , dat gevraagd werd. 

Gelukkig krij g ik echter  Opmerker in handen 
en ben, na de inzage van het rapport der Commissie 
van beoordeeling, bevredigd, ja zeer  gerustgesteld, 
want de bekroning kou niet plaats heblien; ik zog 
dus hierin niet gedwaald te hebben. 

e f  (wat eigenlijk de bekroning was), kon 
echter  wel wonlen teegekend. 

Zie, mijnheer de redacteur, dat is nu te noemen 
royaal handelen. n bekroont niet,  verzoekt 
ol"  de inzender van dat schoone uitverkoren plan, 
dat niet bekroond kan , wel zoo goed zou 
willen zijn, het al'  te staan voor de som, die gesteld 
is voor het ontwerp, dat aan de eischen van het 
programma voldoet. 

e commissie van beoordeeling heeft van de ont-
werpen, die nier  voor de bedoelde som \ioi\dcn ge-
maakt worden, dal uitgekozen, hetwelk de meeste 
oppervlakte bebouwt, de ruimste lokaliteit aangeeft 
cu alzoo bei meest kostbaar is. 
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E  — Zaterda»

Nu ik dil gfltden beb, schaam ik mij  natuurlij k 
over  mijne oimoozelheid cn wellicht zijn velen met 
mij  verwonderd, niet tusschen de regels door  inliet 
programma gelezen te bobben, dat aan hem, die zich 
niet aan de bouwsom itoort , geen bekroning maar 
wel de /"500 kan wonlen toegekend. 

d ik dit begrepen, misschien zou dan dc moeite 
door  mij  eraan besteed, niet tevergeefs geweest zijn. 

r  het is ook duidelijk , dat zulk een ideaal plan 
wel zeer de attentie moet trekken en . . van . 
wel zeer  gebaat zal zijn met den aankoop daarvan. 
Best is het te begrijpen, dat de commissie zich ver-
heugde over het licht, dat door net dak op  13 . 
hoogte, de leden in de vergadering zal verlichten; 
dat liet een grootsch idee vond geen buiïetkamer, 
zooals het prognunniu vraagt, maar  ecu restauratie-
taal van  150 l . oppervlakte in liet plan te 
vinden ; zich zeer  gelukkig achtte dat dc zoogenaamde 
butfetkamer  20 . van keuken en woning ver-
wijderd is; zich verbaasde over de schoone vinding 
om de galerij  van de vergaderzaal aan de bibliotheek 
te trekken, zoodat deze niet genaderd kan worden 
zonder  stoornis in de vergadering te brengen. 

r  begrijpelij k is het. dat de gevel van 
het ontwerp «Arbeid"  te laag bij  de wellicht hoo-
gere gebouwen van de omgeving gevonden wordt, 
terwij l deze opmerking niet voor  liet gekozen ont-
werp, dat (neb niets hooger is, schijnt te gelden; 
ook is het niet recht duidelijk waarom van het ont-
werp  gezegd wordt, dat verschillende 
deelen van het gebouw aanleiding tot in watering 
zullen geven, terwij l dit toch veeleer  van het gekozen 
ontwerp, dat geen daken, maar  platten heeft, kan 
gezegd wonlen; waarom bij  bet ontwerp
niet te veel" aanmerking wonlt gemaakt op de 
weinig doelmatige indeeling, vooral wat de gemeen-
schap en schikking der  voornaamste ondi-nleelon be-
treft , cn dit echter  niet gezegd wordt van het ont-
werp *  dat zoo voortreffelij k gemaakt is. 

d is vooral in een licoonleelingsrapport 
wenschelijk en daarom is het te betreuren, dat de 
commissie niet gezegd beeft, waarom, wat in het 
eene plan wordt afgekeurd, in het andere plan niet 
als een fout wonlt aangemerkt. 

Uit de geschiedenis van deze prijsvraag blijk t weer 
ten duidelijkste, hoe menig medewerker  zich gelukkig 
zou achten van te voren de opvatting van het pro-
gramma door de commissie van beoordeeling te ken-
nen, om zich daarnaar te richten en alzoo de kans 
te hebben, zoo niet dc volle bekroning, dan tóch 
de daarvoor  gestelde som te winnen. 

U dankzeggendu voor dc afgestane plaatsruimte, 
noem ik mij 

E. W. G. 

NB. e e heeft gemeend dc opname van 
dit stuk niet te mogen weigeren, al kan zij  zich 
met de strekking daarvan in gcencri deele vei-oenigen. 
Geeft men zich de moeite het rap[ior t der  commissie 
van beoordeeling, in het nommer van 10 dezer  op-
genomen, met den bovenstaanden brief te vergelijken, 
dan ontwaart men dat de schrijver  hier  en daar  ver-
keerde gevolgtrekkingen maakt. 

Verschillen stukken moeten voor  <lit  worden 

ter  xijdo gelegd. 

Advertentiën. 

j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

. 

Op  den 2Ü' l P» Februari) 1878. des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatss >orwegen bij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n" . 27. 

e herbestcding geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
volgens Ar t 19 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den l c n Februuri j  1878 
ter  lezing aau het Centraalbureau bij  de e 

n en aan de bureaux van de s 
te  en 's Hertogenbosch en ia op franco aan-
vraag op gemelde plaatsen te . 

n wonlen gegeven op het Centraalbu-
reau der j  en door de s 
voornoemd. 

Utrecht, den 9e o February 1878. 

Aanbesteding. 
Op Vrijdag den Hsten  da» middags 

ten 12 ure, zal door het Gemeentebestuur  van St. 
 worden aanbesteed: 

t bestek is op franco aanvrage tegen ƒ 0 . 50 
per exemplaar tc liekomen bij  den Burgemeester en 
bij  den Ontwerper  van het bestek den beer  T. C. 
VA N  te Hoorn , bij  wien tevens
inlichtingen te verkrijgen zijn en de teekeningen ter 
inzage liggen. 

Aanwijzin g den 1  1878, des voormiddags 
ten 11 ure. 

T h . .T.

N VA N E  VA N 

Aanbesteding. 
Op  den 4< middags 

ten twaalf uur , zal in 't s der  Gemeente 
 bij enkele inschrijving, wonlen 

aanbesteed: 

c teekeningen en de materiaal-staat met, dc Alge-
meenc Voorschriften voor  de uitvoering vun het. pneu-
matisch rioolstelsel, liggen ter  inzage aan liet Bureau 
tier  Gemeentewerken, alwaar  de noodige inlichtingen 
te bekomen zijn. 

e bovengemelde Algemeene Voorschriften zijn op 
franco aanvraag,  betaling van ƒ 0.50 per 
exemplaar, verkrijgbaar  ter  Secretarie van de

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zaturdag 
den 2d ' n  te voren, tics namiddags ten ttcee 
uur , te beginnen bij  den Singel, terwij l tie inschrij -
vingsbilletten moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie 
voormeld, op den dag tier , vóór des 

 twaalf uur. 

N S T . S
 rij n voornemens,

 del middags ten
e aldaar  iti

e levering vnn : 

e hestekken zullen van heden af, dagelijks, inet 
uitzondering van de Zondagen, voor de helangheh-
lienilen ter  inzage liggen, op deStadstiintnerwerl en 
tegen betaling van 1 o Cents |ie  exemplaar, o|i de 
fleineente-serretarie verkrijgbaar  zijn. 

Schiedam t den 9 r'ebrtiiiri j  1878. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

P. J, VA N  VA N . 
 Secretaris, 

A. VV. . 

E 
. 

 en S van
 zijn voornemens, op Woensdag deu 27

hruarij  1878, dos namiddags ten 1 ure, ten -
huize altlaar  aan te besteden: 

Alles nader  omschreven iu net bestek en de 
voorwaaiden met de teekeningen die, op tic ge-
wone dagen en uren, ter  lezing liggen op dc
selijke Secretarie en het Statie Timmerhuis te 
hotterdam, en ook voorden prij s van ƒ 1.— ver-
krijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VAN E EN 
ZOON , Boekdrukkers iu  Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlicht ingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing  loco zal plaats heb-
ben op g tien 19 en Zaturdag tleu 23 Fe-
bruary 1878, ties namiddags ten 1'/a ure. 

E 

 EN S VAN
 zijn voornemens, op Woensdag tleu 13 

 1878, des namiddags  ure, Um -
huize aldaar  unnteliesteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen cn uren, ter  le-
zing liggen op tie  Secretarie en hel 
Stads Timmerhuis te  cn Ook VOOT den 
prij s van 20 Cents verkrijgbaar  zijn bij  Wed. ' 
VA N E en ZOON, Boekdrukkers iri den 
Houttuin, n".  73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Zaturdag tien 9 t 1878, des voormid-
dags ten 10 ure. 

T E : 
 en  van 

verschillende afmetingen. 
N  in  en

T E : 
 van 0 tot 16 . 

en meerdere
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en

Eene parti j  en  gezaagd 
cn oligeznagd. 

Adres WEU. VV. . G , 
Witlonbnrg . Amsterdam. 

zal op g 20 February 1878, 'snamiddags 
 ure, ten Gemeentehui/.'  opcuhuui

aanwijzing 22 February, 's voorin. 11 uur. 

2".

aanwijzing 21 Febr., 's voorin. 10 uur, beiden tc 
lieg in n eu op lif t Gemeentehuis. 

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 5*>, Btutl.-i-fltiin . 

Ontmanteling van . 
E 

. 
 ONTVANGE E EN -

N T E  zal op Woensdag den O*" 
 1878, des middags ten 12 ure, in het -

tel e G o u d en u w" , op de t aldaar, 
in het openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen ongeveer; 

 kf» , en 
. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
Bestek en t««kening zullen van 18

1878 af ter  inzage liggen aan de kantoren der -
gistratie cn n te 's Hosch, Venlo, Nijme-
gen en Grave, cn aan laatstgenoemd kantoor, te-
gen  van fi.  exemplaar, te beko-
men ziju. 

e aan wijzing in loco zal gegeven worden op 
 den 4d" '  1878, des middagsten 

12 ure. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A E . 

S S S Ŝ V . ' :'''' u ' " , , ;  , l u ' l "" r haat to A G E N T E N voorden 

. - v i A ^ i ' * * ' ' ' '  verkoop van  zijn aangesteld: 

S <% C».  Amsterdam, 
door wie «dt tot het  inlichtingen worden vérstrekt en  voor  geheel .Veder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan de  Beltweg N" . 3, te Amsterdam, 

Civiel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggerniolens in hout- of 
ijzerrotistrnrtie , volge igen systeem, geschikt voor  elke diepte en opl.rengst van 150 tot 'J000 3 ver 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen. , n n . 
Steen- en Tege lvo rmmaeh ine ., n - en B r u g c o n s t r u c t i ën enz. 

, 
. 

E E , 

G N d . . 

 Amari l Schijven s

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandtrhe 'l'tiin. 

 van alle U-kende typen 
en  aan S wonlen in 
den kortst mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

VA N N & , 
, 

. 

Vertikal e Stoommachines

door  nithreidin g der  zaken en de too|tassing van 
stoom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich hierbij  aan voor het

Prijscouranten worden op fninr n aanvrage gratis 
verstrekt, terwij l het k na ontvangst van 
40 cents in postzegels kan n toegezonden. 

bevinden zicb 

(Vasteland)

Afschriften van attesten op fr . aanvr.  cn franco. 

Adres 

 VA N J T 

Wittenburger dakje, 31A,

Afscbril'tc n van attesten op . aanvr. gratis en franco. 

. e . 
 cn N vnn  en 

, alle soorten van 
 geijkte

 enz. 

e . F. 8. g 23 i 1878. 

VOOB 

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

Venclnjnt Zaterdag.. Pro. per .1 maanden f 1.05. n abonneert zich TOO 

een jaargang;. Afzonderlijk e nommer. bg vooruitbeatellin  15 cent.. 

Al l e stekken en n te n aan 

de e te . Vaa 1 5 regelt fi-—, verder  voor  elkeu regel (jlaaturuiin U 20 ceuti eo 10 centa 

roor  een nommer vau liet blad. Ad verten tieu vuor  bet buitenland tb rent» per  regel. 

Gedrukt bij  G. W. VAN :  &  C* te Arnhem — All e stukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VA N T JGzn.  Arnhem.  A . , 

E N 

E G VA N T S N 

ONZE . 

Wenlen in 1801 cn 1871 met stoombooten en 
torpedo's  onze voornaamste rivieren proeven ge-
nomen, om het ijs kunstmatig op te rotman, reeds 
in tic laatste helft der  vorige eeuw hielt! de -
nant der  Artilleri e a zich bezig met de 
oplossing tier  vraag, op welke wijze tloor  mitidel van 
kruitmijne n de ijsdainmeu konden wonlen verwijderd. 

t voorstel door  hein aan de Staten van d 
en Friesland gedaan, om daarmede een proef te 
nemen, werd dour  den l tier  ri -
vieren Primings slerk ondersteund , niet zoozeer om 
liet vertrouwen in tie zaak, dan wel  het gi-oote 
belang, dal handel en nijverheid daarbij  hadden. 

c uitvoering bleef echter  achterwege. 
n Januari 1845 werd een proef genomen op da 

ijsbezetting in tie rivier de Waal bij  Ophemert met 
twee mijnen, waarvan de eene 50 en de andere 150 
kilogram kruitladin g inhield: uit tie door  tie ontploffing 
deter  mijnen ontstane wakken en de lulnjk e scheuren 
in de ijsvlakte wenl afgeleid, dat tie ontpluffingski-jch t 
van huiskrui t uitstekende diensten liewijzeu kan. Ook 
in het buitenland bleef tli t onderwerp langen lij d 
ter  sprake, en op sommige plaatsen ging men tot 
ile uitvoering over. 

n y (Noord-Amerika), under  andere, 
weid een tiental jni-en geleden het ijs der  rivieren 
mei voldoend gevolg tloor  .stoombooten aan stukken 
geslagen, en tic natuurlijk e opruiming der  ijslnvetting 
aanzienlijk bespoedigd. 

n Eebruari 1871 werd te , in eene ver-
gadering van belanghebbenden , eene aanzienlijke som 
geld U'^diikliaa r  gesteld vooi- den bouw van twee 
stoombooten, hoofd zakelijk bestemd  dienst te doen 
als ijsbrekers. e booten zouden over  de stevens eene 
lengte van 47 meter en eene breedte van 7.85 meter 
bekomen en door  machines van 1Ü0 |iaurdckrucht ge-
dreven worden. n stelde zieh ten doel tien g 
van het voorschip in den vorm van een hall'  wiel af 
lc werken; met afwijkin g van tie totnutoe gevolgde 
gewoonte  tegen liet ijs in te stooinen, moes! het 
vaartuig met zijne volle stoomkracht op het ijs varen, 
teneinde tloor het gewicht van hel gebeele voorschip 
dan samenhang der  ijsbezetting te verbreken. Paar 
liet water in dc Elbe bij g slechts 5 uren 
vloed tegen 7 uren ebbetij  beeft, /ou dc strooming 
van de eb de verbroken ijsmassa afvoeren. n be-
rekende op deze wijze met twee booten dc Elbe 
naar  verkiezing te kunnen vrijware n voor  eene vaste 
ijsbezetting, of die lc juister  tij d in bet g der 
scheepvaart te kunnen opruimen. 

Ook de Noorwecgsehe r k heeft 
ecn model-stoom boot uitgedacht, om in het voorjaar 
bij  invallenden dooi bet ijs in ile haven van Christi -
ania op te ruimen. t vaartuig zou zoodanig wor-
den ingericht, dat het ook als baggermolen dienst 
kon doen. t deze stoomboot zou men tie ijs-
bezetting van onderen af opbreken; de voorsteven 
zou daartoe wonlen samengesteld in den vorm van 

 ploeg, die bij  den landbouw tot omwerking van 
den grond gebruikt wonlt. e krachtige machi-
nes, die bet schip in beweging bietigcn, moesten 
tegelijkertij d dienen om twee rentrifiiganlpom|»eu te 
doen werken, waardoor de opgeploegile ijsschollen 
nchtcnvaarts verwijden! wenlen. Volgens berekening 
van dien r  zulk cene stoomboot ongeveer 
180,000 golden kosten. 

Uit een en ander  blijkt , tlat ook technici in an-
dere landen zicb beijveren om middelen te lieramen 
tot oplossing van deze belangrijke quuestie. 

A l is het te verwachten, dat de eerste constructie 
van een stoomenden ijsbreker  bij  ons te lande niet 
aan alle gestelde eischen zal voldoen, mag dit voor 
ons geen reilen zijn om dc liiianciecle uitgaven, 
daartoe benoodigd, terug te houden. 

t werkt bemoedigend , dal bet belangrijke dei-
zaak meer  meer  woiilt ingezien , dat de aandacht 
van wetcnscliapi-clijke mannen erop gevestigd is cn 
dat handel en nijverheid het verlangen kenbaar 
maken, dut ccn alUocnd hulpmiddel worde gevonden 
en aangewend om het gevaar  van overst room ing te 
keeren. dat zieh hij  de vorming van ijsdammeii in 
de stroombedilingcn steeds vooitloct. 

t komt ons voor, dat de hoofdquaestie over tie 
beste constructie van eene stoomboot, geschikt om 
ij » te breken, zich bepaalt tot dc vraag of tegen 
het ijs, onder het ijs of op het ijs moet gestoomd 
worden. 

n het nlgemeen moet men zich bij  dc beantwoor-
ding levendig voorstellen , dat eene |jsopruimmg bij 

vriezende lucht  onbegonnen werk is, als 
te trachten een mandje met water vol tc

Tegen tic werking van felle vorst helpt geen men-
schelijke arbeid, waar  bet geldt de bevaarbaarheid on-
zer  waterwegen. t eenige, wat dc kunst en onze 
inspanning in tle/e vermogen, is te letten op tic natuur-
krachten cn die uls het ware te hulp te komen. Wan-
neer  de tlooi een groot  I IH.1! van tie ijssterkte heelt ge-
broken, en de lucht uaar  voortdurend dooiweer  staal, is 
de geschikte tij d gekomen om kunstmiddelen aan te 
wenden; de werking der natuur en de verdere ijsoji -
ruimin g wonlen daardoor  bevorderd eu hierdoor  wordt 
niet alleen eene belangrijk vorvi-oogde heropening dei-
vaart veriaragen, maar  ook het gevaar, datdoor  ijs-
dammeu ontstaat, grootendeels afgewend. Gesteld tlat 
dc vaste ijslaag eene dikte heeft van ongeveer 0.20 
a 0.30 meter en tlat cene sterk-gebouwde ijzeren 
stoomboot, met stooinvennogen van minstens 100 
paardekracht eu daaraan geevenmligde afmetingen 
en vorm, met den verticalen voorsteven eu met volle 
stoomkracht tegen dc ijsvlakte aanvaart, dan zal 
een schok veroorzaakt wonlen, die door  de traagheid 
tier  ijsvlakte tip het schip zelf eene kracht uitoefent 
in tegengestelde richtin g van tlie der  aanvaring. e 
tegen werkende kracht der  traagheid van liet ijs 
is echter  niet zoo groot als tlie der  aanvaring, om-
dat de ij/eren voorsteven der  boot bet uit minder 
vaste moleculen uestaunde ijs verbrijzelt . e ver-
brijzelin g breidt zich uit over  zooveel massa als be-
paald w<mlt tloor  de beide werkzame krachten , welke 
»j u n ijs verbrijzel ing als uit te voeren arbeid"  en nde 
beschikbaar  gebleven beweging van aanvaring als 
uitvoerende kracht." 

s de snelheid tier  boot groot, dan zal aan het ijs 
dc tij d ontbreken om zich te laten verbrijzelen. c 
vernielende kracht hlijf t evenwel werkzaam , en schuift 
nu het ijs gedeeltelijk aan schollen langs zijde op of 
onder het aangelegen vast gebleven ijsvlak. 

Naarmate de moleculaire vastheid van het ijs door 
den dooi veel of weinig is verminderd, zal ook de 
boot met baar ooi-schip ved of weinig in de ijs-
vlakte doordringen. 

Begint de boot in te breken van uit blankwater, 
dan zal zij  op deze plaats wel opmerkelijk verder 
doordringen dan hij  de volgende nog te verwachten 
ontmoetingen,  langs deu blankwaterrand het 
ij s meer is blootgesteld geweest aan deu invloed tier 
dooiende , dan in ticlieslotcn ijsvlakten. 
Zoo k kan meu opmerken, dat langs de oeven 
het ijs het sterkst ontdooit. 

e donkergekleurde oeverrand neemt meer  warmte 
op dan het witte ijsvlak, en een gedeelte van de door 
de oevei-s opgevangen warmte wordt natuurlij k afge-
geven aan het onmiddellijk aangesloten oeverijs , zoo-
dat tli t laatste oltij d hel trerst smelt. 

Evenzoo deelt de verwarmde open waterlaag on-
middellij k bare warmte aau het aangrenzende ijs mede, 
en doet dit sterker  ontdooien of smelten dan het 
besloten ijsvlak. e sterkei-e invloed der  warmte op 
donker  gekleurde voorwerpen dan op zulke die licht 
gekleurd zijn, toont zirl i duidelijk , door  hel zakken 
van donkere voorwerpen in hei ijs bij  dooiwfder. 

Wie ties SOtnen eene witte bovenkleed ing ver-
kitst boven eene van donkere stof, houdt — bewust 
of onbewust — goede rekening niet tleze eigenschap* 
pelijke werking tier  natuur. 

Evenals de lichtstralen door  witte glanzende op-
pervlakten niet of weinig worden opgevangen (this 
teruggeworpen), evenzoo is het ook met die der  warmte. 

e dringen niet gemakkelijk ïn witte en glim-
mende ligehaiium , maar tics te gemakkelijker  in , en 
dan ook uit , zwart gekleurde en ruwe. 

Een glimmende, gepolijste of geschuurde ketel heeft 
meer  tij d noodig om te verhitten dan een andere, 
terwij l daarentegen  water  daarin zeer  lang zijne 
hooge UupentVtttur  behoudt. 

e sneeuw beschut door  hare witte kleur  de plan-
ten, zaden tui wortels in «le nanle: veegt  de 
sneeuw weg, cn strooit men op die plaats eene laag 
steenkoolgruis of van andere zwarte stof, zelfs dikker 
dan de sneeuwlaag was, dun zullen de planten bevrie-
zen. m zijn ook witgekalkte  geverfde muren 
vooitleelig vour het behoud cener  gematigde tempera-
tuur  van vertrekken, kerken, scholen enz., doordien 
dc witte kleur  van de kalk of verf den warmtestralen 
der voorwerpen, in het lokaal aanwezig, belet iu de 
muien te dringen. 

e Schepper  gaf menige diersoort der  noordelijke 
landen  kleed van witte vederen  witte haren, 
waarmede  de koude dier  lucht streken gemak keiijker 
kunnen weerstaan. Zuidelijk e volken hcbl>en zwart 
baar en in Afrik a  zwarte huid, die wel-is-waar 
meer  warmte opneemt,  imk meer doet uitstra-
len, wij l de uitwaseming naar  evenredigheid sterk is. 

k keer tot het hoofdonderwerp terug. 
s de boot zooverre in de ijsvlakte doorgedrongen, 

dat de schepraderen den voorrand van het ijs heb-
ben bereikt, dan hebben ook dc schoepen gelegen-
heid om effect te doen tot verbreking van het ijs. 

t is van niet weinig belang, wij l er  dan door  de 
veroorzaakte deining in hel water  nog een dubbel 
vernielende factor  bijkomt . 

Blijf t de boot na de aanvaring doorstoomen, dan 
zal, bij  zwaar ijs, dit volhouden evenwel blijken nul-
telooze inspanning te zijn. liet voorschip toch heeft 
zich wigvormig, volgens zijn vorm, iu het ijs inge 
kast, en de volle stoom kracht ia niet opgewassen 
tegen de traagheid van de ijsmassa, die als tegen-
stand op de zijtien en deu steven van het voorschip 
werkt. 

e werking van het vaartuig is bij  het doorstoo-
men, wanneer het eenmaal in het ijs zit. belang-
rij k minder dan bij  den schok der  aanvaring, wij l 
bij  deze laatste ook de verkivgen snelheid van het 
schip als hijzonder  krachtige factor  medewerkt. 

e boot moet nu eerst achteruit, om den tweeden 
aanval té doen. Geschiedt deze in de bij  de cei-ste 
aanvaring gemaakte bres, dun zat het effect niet veel 
beteekenen, terwij l er  bovendien veel kans bestaat 
door eene licht mogelijke misvaring , tlat de boot aan 
de zijden van het voorschip te veelte lijden krijgt , 
door het stooten tegen den ijsrand van de gemaakte 
opening. t afspringen derklinkbouten van de ronij>-

g eu daardoor lek wonlen van het schip, 
is in dit geval het zeer  mogelijke en voor de ver-
dere voortzetting van het aangevangen werk treuri g 
gevolg. 

t komt raadzaam voor, tlat het bij  de volgen-
de aanvaringen er  op aan wordt gelegd, van de voor-
randen der  gemaakte opening  een zeker  aan-
tal mctei-s breedte, de hoeken af te loopen, en zoo-
doende eenigszins ruimbaan  maken voor het vrij e 
manoeuvreeren der  boot, en tevens voor de afdrij -
vende losgemaakte ijsbrokken. 

s de blanke ijskorst alleen met heusijs bezet 
aan den onderkant, al ware het dan ook op de 
volle diepte der  rivier , dan zal, mijns inziens, tie 
boot daarvan geen out moedigenden hinder  hebben, 
tenzij, zooals meestal gebeurt, er  in het heusijs 
zware harde schollen zijn blijven hangen, die dooi-
den stroom niet verder  konden wonlen afgevoerd. 

t zijn juist tie massa's harde schollen die, op-
gepakt, zich in den heus bevinden, waardoor de 
lieusinassa een vijand wordt, waarop bijzonder  moet 
wonlen gelet. 

e toestand duet zich meestal zóó voor, dat men 
gerust kan zeggen, »dat de ijskorst aan den onder-
kant opgepropt zit (soms tot up den rivierbodem) 
met losse harde schollen, welker  onderlinge tus-
schenruimten met heusijs zijn gevuld." e schol-
len en de heus lioofieii zich under de ijsvlakte op 
van boven naar  beneden, wij l zij  door het drijf * 
vermogen altij d neiging hebben naar  omhoog te 
drijven . 

t plaatselijk verdiepen van tien rivierbodem 
komt daarom het eerst voor en ook het sterkst bij 
aangroeiende ijsverstoppiugeii; wij l door  de vermeer-
derende ijsmassa vlak  de vaste ijslaag, de 
waterstroom al meer  naar den bodem der  rivier 
wonlt gedrongen, en deze  is om de losse 
ingrediënten van den bodem uit te schuren, dan 
om de wrijvin g der  massa tegen de ondervlakte van 
de ijskorst te overwinnen. 

l heb ik , bij  doorzichtige plekken der 
boveii-ij>korst , opgemerkt, dat zware groote schol-
ten door  een vliegenden stroom wenlen afgevoerd, 
terwij l aan bet benedeneinde der  ijsbezetting in open 
water wel verwoedt- , doch geen vast 
ij s weid bespeurd. t kan wel wonlen afge-
leid, dat tlie vaste schollen onderweg in het heusijs 
of tegen de eene of andere ondiepte in het stroom-
profiel zich hebben vastgezet. 

j  het ijsbi-ekcn met stoombooten bemerkt men 
ook meestal, dat er  meer ijs afdrijf t dan door de 
boot werd losgemaakt. 

Zierikzee, Januari 1878. 
(Wordt vervolgd.) 

EEN N NAA . 

e schrijver  tier  «Brieven uit de hofstad"  meldt in tie 
Arnlieutschc Courant welk ecn indruk tic verschillende 
gehouwen te e op hem maakten, toen zij  door 
sneeuw , zich in al hun fraaiheid en leelijkheid 
meer  dan anders vertoonden, en komt tot de gevolg-
trekking , dat de karaktervoll e gevelspitsen in onze 

e steden hij  lange niet zoo drukkend 
zijn als de uniforme ki-oonlijst der  vervelende, lange, 
fatsoenlijke straten, met volkomen gelijkvormige wo-
ningen zonder  individualiteit , zonder  ander  ornement 
dun tic metselaarskrullen of de timmermanslijstcn, 
alles recht , recht tot iu hel oneindige. 

Tegen deze beschouwingen veroorlooven wij  ons tie 

opmerking, tlat zij  op eeu streven naar  uitersten 
berusten. Als men in een onzer  vaderlandsche steden 
ontwiiart . dat de nog bestaande gebouwen uit vroeger 
eeuwen verrassender, aangenamer effecten vei-toonen 
dan lijnrecht e straten van gebouwen met metselaars-
krullei i of timmeniianslijsteii. mag men dan tot de 
gevolgtrekking komen, dat in ons land geen bouw-
kunst bestaanbaar is dan die der  bedoelde nog be-
staande iiiiifdeloeiiwsclie gebouwen/ n begaat men 
een groote onvoorzichtigheid, want dan ziet men 
over het hoofd, tlat er  op het gebied der  knust geen 
middelweg zou bestaan. 

Een der  hoofdkenmerken van kunst is immers 
verse heii len beid, en hoe zal inen nu tie gehouwen 
noemen, die beden ten dage opgetrokken worden, 
en noch het bovenbedoeld middeleeuwsch karakter , 
noch de bovenbedoelde metselaars- of tiiiimermans-
uivhitectuur  vertoonen? Aanschouw tie nieuwe groote 
Opera te Parijs, de Bank, de nieuwe Beurs en het Paleis 
van Justitie te Brussel, of in onze hoofdstad het 
Paleis voor  Volksvlijt , bet A rastel-hotel, het gebouw 
van de groote Club en anderen, dragen tlie het ka-
rakter  van middeleeuwache of oud-llollaiidsche gebou-
wen of van metselaars-of timmermans-architectuur? 
En mogen zij  , omdat zij  eeistgeuie|.|,'  karakters niet 
vertoonen, daarom niet onder  tie hedendaagse he kunst-
pnidtieten gerangschikt wonlen 

Wie tleze laatste vraag ontkennend beantwoordt, 
loont dat bij  naar  uitersten streeft. 

. 

E N N . 

n het nommer van 26 Januari jl . van tli t blad 
lazen  een kras stuk over  den museumboiiw. n 
kwam tie uitnoodiging aan heeren bouwmeesters voor, 
zich aanéén te sluiten en iu het Openbaar  hun ge-
voelen te zeggen over  den gang der  bouwzaken, die 
het k aangaan. 

Alvorens deze wensch tot uitvoering komt, is 
het noodig tlat dc n zich door  mid-
del van dit blad leeren verstaan, cn hij  hun
lend optreden het allen eens zijn , dat tie vork zóó, 
en niet antlers aan den steel mag zitten. 

t eenig bevoegde lichaam in Nederland, dat zich 
reeds lang iu tie Bijksbouwkunst had behooren te 
mengen, is de j  tot bevonlering tier  Bouw-
kunst, die tien beer  Cuypers onder  hare vroegere be-
stuunlers telde, en hem zag heengaan op het oogen-
blik , toen de lienoeming der  Commissie van -
viseurs op touw was gezet door r  ücertscma. 

Wat de redenen zijn, ilie het optreden der  voor-
noemde j tot beden  belet, valt 
licht in het oog. Van dc acht bestuurden zijn er 
drie stedelijke- en rijks-ambtenaren, die bezwaarlijk 
stukken kunnen opstellen en nog  ouderteeke-
nen,  rijks - of  in
komen. e meen r  heit  blijk t niet vrij te kunnen 
of  willen optreden. d zij  moed  voor 
een enkele maal te doen, de minister  of
of chefs zouden direct of indirect tegen een herhaling 
wel weten te waken. e jammer tlat tie hoogste 
kunst n dus allereei-st lijden door de
die als voorzitter, vice-voorzitter  en secretaris zitting 
hebben iu eene , die zieh zedelijk ver-
plicht heeft tot de bevordering der bouwkunst, en 
der algemeene kunstbelaiigeu van haar  duizendtal 
leden, op de wijze zooals dat hare wet vaststelt 
en eischt. 

r  ook hierover  willen wij  niet klagen, want 
de verplichte en beiirtelingsehe aftreding der  bestuurs-
leden zal  tijden en meer gunstige oogenblik-
ken voor  deze j  doen aanbreken , en menig 
lid zal zich  nu spitsen op de keuze van onaf-
hankelijke , die tier  bouwkunst inderdaad 
kunnen helpen  hetzij  bijwijz e van jietitien , 
hetzij  tloor  raad te geven, waar  tlie goede en heil-
zame gevolgen zal meebrengen. 

Er is door  den steller  van bovenbedoeld stuk in 
 Opmerker te recht beweerd, dat tie rijksgebou-

wen op eene zeer  vreemde wijze totstandkomen. Was 
het e van , het w 
van belang en eigenaardig kunstkarakter , dat het 
Plein te 's-Gravenhage beter zal blijven sieren dan 
het in aanbouw zijnde e van Justitie, met 
ziju onbekenden bouwmeester, het zal geen deskun-
dige , tiaar het  zijn lan.lsbouw-
meesler  wijlen tien lieer  W. N. e belastte met al 
datgene wut er  te  was, en al mogen s 
werken nu niet onfeilbaar  ziju , niet hij , in;iar  zijn 
lastgever was verauiwoonlelijk vour  hetgeen geeischt 

e deed als kundig ambtenaar  wat hij  kou, maar 
het  zal hem naar  een programma hebben laten 
bouwen op dezelfde wijze als tli t nu geschiedt. Bij 

 valt  scimitl van mislukte do-
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tail s niet op liet liuotd van den ambtenaar, maar  wel 
op «lat van den minister  of referendaris-lastgever, 
vooral als deze hooge n des s — dat is 
van bel volk — goedvinden hun voorkeur  tcsrhen-
ken aan één bouwmeester, eu tien hun aangewezen 
weg niet volgen eener  algemeene mededinging naar 
de . 

Wi j  hebben de overtuiging, dut de wijze waarop 
het k zijn gebouwen sticht en onderhoudt, niet 
aaubelelenswaart is, en tlat er  kapitale sommen 
doelloos mee ie lour  gaan. s hel te verdedigen , voor 
het ééne gebouw drie bouwmeesters uit te noodigen 

ieder een ontwerp te leveren tegen hooge Bommen. 
en het andere op te dragen aaneen bekende , beambte 
of gunsteling, ilie zonder  slag of stoot aan ' l werk 
gaat, zonder dat er gevraagd wordt: is dat de rechte 
man op tie rechte plaats/ 

|s het te verdedigen dat, op die wijze,  niets 
over  duizenden uit ' i s schatkist wordt beschikt, 
en wat is le denken van ecu lastgever, ili e zijn bouw-
meester  - zooals dat hij  het m is 
vastgesteld - - een jaarlijksc h inkomen van tien dui-
zend gulden uitkeert, onafhankelijk van den lij d dal 
die bouw sleejiend kan — en zal — wonlen ge-
houden, of van de som, die noodig zal blijken te zijn 
geweest, nr. de geheele voltooiing? Wanneer eu in 
welk land is zulk eene rijksmitdheit l getoond , als 
waarop Nederland, vroeger  ZINI ijveri g in zijn kunst-
aangelegenheden, zich kan verhelTen, sedert de -
stelling der  Commissie van ? 

r er  is \eel meer, dal uit eeu administratief 
oogpunt  , boe eer  boe lietor  veranderd 
tlient te worden. 

Wie is de r  van het e van Justi-
tie, dat wij  iu plan eu opstand voor ons hebben, 
en welks bouwstijl ons in de oogen van vreemdeling, 
tijdgenoot, nageslacht en deskundigen .tiflij k 
zal maken/ Wie zal de verantwoordelijke per .n 
zijn , om te antwoorden op critiek? t t*én woord: 
zal de r of zijn referendaris dat produel ver-
dedigen , als geheel Nederland  gezegd: Excel-
lentie, wat hehi gij  goedgekeurd en voor ons geld 
laten bouwen? 

En dat die vraag door  zeer  velen zal worden ge-
daan . is huilen twijfel , want hei ontwerp voor  Justitie 
is even vreerad als zwak en zoo ongelukkig uitge-
vallen, dal de lands lm u wmeoster  bij  dut departement 
wel ongeduldig zal zijn uaar de voltooiing, om het 
eens met zijn tulent te analyseeren. 

Eu wil de belangstellende een ander  voorbeeld , hij 
wende ilan zijne blikken naar  Arnhem eu , 
waar een zeer  jeugdig bouwmeester  uit Amsterdam 
(alweer eeu geestverwant van de heeren Cuypers, 

e Stuers, Peters enz.) is opgedragen de bouw van 
archiefgelrouwen voor het k — iu oud-holland' 
teken stijl . 

t woord oud-hollandsche stijl wonlt vermake-
lij k en schijnen enkele rijksbeambten als hun aureool 
tc beschouwen. Was die stijl werkelijk zóó voor-
trellelijk , waarom i> die nooit en nergens nagevolgd ? 
Waarom hoort men er  in het buitenland nooit .anders 
over  spreken, als te zijn ingevoerd tloor  vreemdelin-
gen en o vergenui uen — tijdens dc Spaansche over-
heet*scfaing — door de bouwmeesters in Nederland? 

Waarom toont hel k zulk eene geprononceerde 
vuurlietil e naar het oude constructieve stelsel, tlat ons 
terugvoert tot vormen, tlie niemand in zijn leven, 
zijn huis, zijn omgeving bewondert, en veel minder 
propageert, ouitlat hij  vooruit wil , nog iets aan 
inventie en dezen tij d hecht, eu ongaarne zieh als 
een zonderling mensch aanstelt, die naar  het vreem-
de haakt/ 

r  laat ons niet indiscreet zijn, want anders 
komt i llavanl weer op de proppen met zijn 
katholieken stijl ,  Handelsblad met zijn klooster-
stijl , Victor tie Stuers met een tweede nog spook-
achtii/er Gidsartikel (lees hieromtrent t)e Opmer-
ker ii" . 53 van , alwaar de heer S. VV. 

a van Ëysinga lïrfO r  ronder Victorie vic-
torieus uit den zadel licht en terecht stelt) en 
eindelijk vele n en bouwmeesters, the 
voor het k arbeiden met hun afschrikkend 
woord : NU» passu M us % wij  kunnen niet anders, en 
hebben voor  onze gezinnen te zorgen: k be-
taalt ons ruim en wie dat duet, gein  zamen wij 

gaarne. 
e katholieke-, tie klooster-, de e Smers-, tie 

- of antieren stijl , 't is om het even, 
maar keus is er, en over  een woord of den godsdiensl 
twisten wij  niel. maar  hoor  llavanl.  Gids, het 
Handelsblad, ieder  hunner  neemt een dezer  bouw-
stijlen voor  zijne rekening, en maakt zicb sterk de 
overwinning met een van deze benamingen ol'  bij -
voeglijke naamwoorden te behalen. 

t ons echter  al die woonlen schrappen en enkel 
denken en spreken over  één bouwstijl — ad rem -
vuur hel gebouw dat te stichten is, passend voor 
onze zeilen en gewoonten, eigenaardig voor ons va-
derland, overeenkomstig met onze finaztckwle krach-
ten, en boven alles steunend op eene ware construc-
tie, the met zou weinig mogelijk materiaal, zooveel 
mogelijk ellei'l en degelijkheid sticht. 

Om tot zulk een bouwstijl te geraken, is niel het 
werk vim eeu oogenblik. t schrijven van een ar-
tikel — al wonlt He Gids ook daarvoor  uitgezocht 
is evenmin voldoende. r  moei gewerkt en gebouwd, 
weinig geschreven en nooit gewauweld worden, want 
do bouwkunst is te redden noch le bevorderen 
door een geestige pen. al heeft die ook volgens 
llavanl klauwen en pinnen um zieh te verdedigen. 

willen afwachten, hoe tb'  nieuwe -
bouwen over  eenige jaren zullen wonlen beoordeeld, 
eu voorspellen reeds nu tlat tli t oordeel ongunstig zal 
zijn , tenzij  tie smaak en het gezond verstand der 
natie, als door een toovei-slag, tiaar  een anderen 
weg werden gedreven of stomp gemaakt. 

l veroorlooven wij  ons eenige gegevens 
uan tie hand te doen, tlie tie groote ontevredenheid 
vuu / vele deskundigen zou kannen demj>eii, eu 
de n iu Uilen' handen zullen bren-
gen, in builden niet gewnsschen met  sop tier 
partijdigheid , noch iu dat der  sekte-bevoonechting, 

Vooraf is tic mededeeling niet overbjdig, dat e 
t schappij  lot g der t meer-

muleii in ban- vergaderingen van leden de vraag 

heeft behandeld: hoe moet het n zijn 
ingericht ? en dut laatstelijk daamp uitvoerige ant-
woorden zijn medegedeeld door de  J. F. -
zelaar. r  over de gevangenissen en 
gerechtshoven en W.  van Goor, architect. 

 Opmerker heeft ook vroeger  tli t zelfde onder-
werp  cn de herlezing daarvan raden wij 
ieder aan. 

Onze raadgevingen zijn in 't kort deze: 
e provincie heeft een Commissaris , 

en behoort te hebben een rautl of commissie van 
kunstenaars, die iu dit opzicht bare belangen behar-
tigt . Alle wijsheid te doen uitgaan van n , 
of van de schrijftafel S ministers of van eene 
commissie als coterie, is in dezen tij d minder  geweiiscbt. 

n die provinciale commissie nem-ii zitting drie 
 een oudheidkenner en  kunst* 

schilder, beeldhouwer of ander  notabel kunstenaar. 
Allen zijn gesalarieerd le tloor  bet rijk , 2e door  de 

 en 3e door  de gemeente die ben in ' l werk 
stelt of waarvoor  zij  optreden. e honoraria behooren 
zoodanig te zijn , dat. de ambtenaar  ruim kau leven 
eu zijn gezin onderhouden, zonder  zich voordeeltjes 
toe tc eigenen. Presentiegelden zijn T aan te prijzen. 

e nuul van vij f personen vergadert onder het 
presidium van tien Commissaris des . die 
onmiddellij k zijn voorstellen aau tien r  of de 

g doet. j  tde raad) geeft advies over  nieuw 
te stichten of oude te herstellen , be-

 den bouwmeester  uit zijn midden of daar-
buiten, houdt toezicht op het werk en neemt beslui-
ten iu overeenstemming met hel verleend crediet. 
Alleen aan den r is de raad verantwoording 
schuldig en levert aau dezen ietier  jaai li alge-
meen en over  iedere zaak een afzonderlijk rapport in. 

Twee malen per  jaar  vergade ren deze provinciale 
n aan het e van Binueiilaiidsche /aken, 

teneinde tien belrukken r  iu te lichten, voorstel-
 te doen, te hooren en te dienen vau advies. 

r  zou do inv  t van lagere ambtenaren komen 
te vervallen, en kou de r direct met de des. 
kundigen in overleg treden en zich met eigen oogen 
overtuigen met wien hij  te dt>cn had. 

Ziedaar, geachte opmerkende lezer, ons plan zoo 
beknopt mogelijk meegedeeld. Behaagt het u niet, 
geef dan betore denkbeelden . getuigende dal gij  met 
mij geen geknoei voorstaat, maar  er  prij s op stelt dat 
de n in Nederland op de meest waar-
dige wijze totstandkomen, en cr  een eind wonlt 
gemaakt uan den ongelukkigste der  toestanden: tlat 
is tlie vau het stelsel van lievoorrerhtiug, steunend 
op geloofssympathie. Wanl — nog eens de katho-
lieke-, de klooster-, de , de e Stuers-, de 
Gids-, de - of welke stijlen ook, hebben 
niets te maken met dien der  bouwkunst en moeten 
voor den bouwstijl des Hijks zelfs als eeu openbare 
beleediging worden beschouwd , door  ieder  weldenkend 
staatsburger of kunstenaar in Nederland. X. 

l de denkbeelden vau den r ora-
irent het wensrhclijke van een krachtig optreden 
der j  tot Bevordering der  Bouwkunst niet 
gedeeld wonlen. heeft de redactie gemeend dezen 
brief eeue plaats in dit weekblad te moeten geven. 
Zij  vertrouwt , dat de woede, waarmede de zooge-
naamde O e he stijl wonlt doorgedreven, 
spoedig de oogen van het groote publiek zal openen, 
en dal bet gezond verstand ten slotte zal zegevieren. 

11  N N E N N . 

j
anderen benoemd lot ridders iu de onle van tien Neder-

:  G. Jansen , hoofdingenieur  voor 
deu  ,1.  hoofd ingen ie nr van 
den  der  eerste klasse; P. , hoofd-

 van bet mijnwezen in

— Z. .  alsnog  lid
laudsche e voor tb- e Ten-
toonstelling te Parijs in 1878, tien leer  Joh. . 
Verbuist, te 's-G ra vei ihage. 

— Naar  men verneemt heblien de heeren Jonekbloet 
en t ontslag gevraagd als leden der  Commissie 
van Toezicht over de e van Beeldende 

n te Amstenlam, omdat tiaar  de tegenwoor-
dige uitlegging der  wet, de Commissie meer cene 
commissie vau administratie dan van Toezicht is. en 

 den leden buiten Amsterdam wenschelij-
ker toescheen, dat hunne plaats wenl ingenomen 
dooi- ingezetenen van Amstenlam. 

- Bij  miuisterieele beschikking is overgeschreven op 
naam vau , van l te Breda , de vergunning 
lot. een stoomhooidicnst tot vervoer vau goederen en 
vee , alsmede tot hel sleepen van , tusschen 
llredn en 's-(iravenhage, hij  viwgere beschikkingen 

 aan wijlen J. van  te
. n te 's-Gravenhage. 

— Ter  van hoogstens 35
landmeters van het kadaster  zal in de maand i 
e. k. te 's-Gnivenhnge een examen wonlen gehouden, 
/ i j , dit1 lot dut examen, waarvan het programma 
is  hij  koninklij k besluit tl.d. 10 November 
1874 . U, opgenomen in de Staatscourant Widen 
'21 n daaraanvolgende, no. 276, wenschen tc wonlen 
toegelaten, wonlen uitgenoodigd zich vóór25 Apri l e. k., 
met overlegging van de vereisehte stukken, tot tien 

r  vau Financiën te wenden. 

— e ingenieurs-wetenschap in e en de -
 havenwerken hebben een droevig verlies

iu tien pei-soon van den afdttelings-ingeuicur, den 
iieer . C. B. Bourieius, die, sinds eenigen lij d aun 
dyssenlerie lijdende, tien o Januari bezweken en onder 
grooten invloed van deelnemenden den ti Januari begra-
ven is. Bij  het graf wenl door  tien d vau , mr. 
T. 11. der , het woord gevoerd. e over-
ledene was vroeger in Neilerlandsch-liidischen Staats-
dienst geweest, eu hij  den aanvang der  havenwerken 
uit d hier  heen teruggekeerd. Zij n werkzaam-
heid was voornamelijk op de plaats zelve, waar de 
haven zal komen. Als geleerde in zijn vak stond hij 
buitengewoon hoog aangeschreven. Ecu opmerkelijke 

bijzonderheid is, dat juist 20 jaar  geleden met eeu 
verschil van slechts weinige dagen, de vader van 
den overledene, aan gelijke ziekte als thans zijn zoon 

, eveneens up ccn Zondag in hetzelfde graf 
op Tanah-Abangwerd  t Vaderland.) 

 Nieuwe  Courant verneemt, 
flat de g zich met de bekende overeenki m-
sten, doer de vorige s met de Nederlandsch-

e S|ioorwegiiiaatschappij  gesloten, niet kau 
vereeuigen. liet is nog niet bekend, of de -
schappij  tol wijziging genegen is. 

— Naar de Arnh. Cour. verneemt zullen door 
de g eerstdaags hij  de Staten-Generaal wor-
den ingezonden tie wetsonlwerjien lot onteigening der 
ontworpen Slaatsspoorwegen van t uaar  Eist 
en van Amersfoort uaar  Nijmegen. 

e Nederlandse he Centraal Sjioor-
wegmuatschappij  is bij  de g concessie aange-
vraagd tol exploitatie van de lij n Amersfoort—Nijme-
gen, die voor  rekening van den Staal wordt aangelegd. 

Voor flt> exploitatie van tlie lijn , waarvan met 
prijzciiswaaitligen ijver  door 's s ambtenaren tie 
aanleg wonlt voorbereid,  wellicht de e 

n Sjioorweginintsehappij  iu aanmerking kunnen 
komen. t het oog op de door de Volksver-
tegeiiwoonliging geweigerde goedkeuring  de door 
den r k met die j  ge-
sloten overeenkomst, betreffende tie verlenging
den duur  harer  concessie, zou dit misschien minder 
wenschelijk te achten zijn. (U.

 he bekende fabrikant Petrus Be-
gon i , wiens porselein-  aardewerk een Europeesche 
vermaardheid heelt verkregen, is op zijn landgoed 
tVaeshartelt"  bij n overleden. j  ving 
zijn loopbaan als eenvoudig werkman aan
bracht het door  stalen vlij t en ondernemingsgeest 
zoover, dat hij  der  grootste industrieelen vau 
ons d  zou vermogend man wenl, dal hij 
op de lijst tier  hoogstaangeslagenen in g ge-
plaatst, verscheiden jaren lid der  Eerste r was. 

j had verschillende ridderorden en bereikte den 
ouderdom van bijna 77 jaren. 

 neen te raad benoemde in zijne 
zittin g van 18 Februari met 0 van de l i stemmen 
tot gemeente architect den heer . . van Etteger, 
ailjiuict-gemeeiite-architect te Arnhem. 

Voorts wnren uitgebracht op de bei-reu . n 
3, Vau Eikel 1 cn Vidal «le St. Germain  stem. 

t aantal Bolticitanten bedroeg 07. 

. Behoudene onvoorziene omstandigheden wonlt 
tegen Juni of Juli aunst. tie ojieiiiii g van den spoor-
weg Winterswijk-Zulle n verwacht. t tijdelij k sta-
tion tc Winterswij k is bijna gereed. hoor  eenige 
notabele ingezetenen dier  plaats wordt dezer  dagen 

 deu d vau Commissarissen  diner  aange-
boden. 

 buitengewone vergadering van 
den ileiiieeiiieraad deelde de Voorzitter  nutte, tlat 
deze vergadering was belegd, om de nieuwe verdoe-
ling tier  sladserven voor  de eerstvolgende verpachting 
te bespreken.  commissie, vooi'deze zaak benoemd, 
heeft niet ingenomenheid van de plans van deu beer 
Swets, directeur van stadswal er  werken, kennis geno-

 Nadat tic heer  .long in eenige algemeenc be-
schouwingen was getreden, wenl besloten : l . dat de 
erven iu 't algemeen zullen worden verkleind  dat er 
nieuwe erven zullen bijkomen; 2". tlat tic erven ge-
middeld groot zullen ziju van —40 hektaren;
dat bij  elk erf zooveel mogelijk hoog  laag land zul ge-
raagd worden, mils de perceelen  elkander  grenzen-
de zijn; 4". zich iu hoolilzaak tt; vereeuigen met bet 
ontworpen plan van den heer  Swets, zoodat bet zal 
dienen tot leiddraad  uitgangspunt bij  verdere lie-

 slag ingen  divisien omtrent dil punt; 5". deu 
heer  A. J Gallc uit te noodigen om als deskundige, met 
den heer  Swets, het terrein in oogenschouw te 
nemen  met bet plan te vergelijken , en iu onder-
ling overleg tie noodig geoordeelde wijzigingen in ' l 
plan voor , terwij l bij  verschil van zienswijze 
tusschen tleze,  de |uuestiêli ter  beslissing  tie 
zienswijze der  commissie van voorbereiding voor tie 
publieke werken zullen onderwerpen; Bo. om met 
hei maken van de huisbelten voor tie nieuwe erven 
te wachten tot het volgende voorjaar, omdat dc 
gemeente alsdan geene schadevergoeding uun de {lach-
ten zal behoeven le betalen. t aantal erven zal 
waarschijnlij k met 17 worden vermeerderd en op 100 
worden gebracht. 

Naar wij  vernemen wonlen deze erven voor  10 jaar 
verpacht, van 1N80-—1800; die verpachting wonlt 
gebonden in het voorjaar van het laatst loopende 
paehtjaar 1870. 

 pachters moeten zelf voor den opstal zorg dra-
 blijvende evenwel tie terpen  huisbellen

rekening tier  gemeente. 

 Burgemeester  en Wethouders 
is aan tien Gemeenteraad voorgesteld om vanwege 
de Gemeente ecu openhaar  slachthuis (abattoir) op 
te richten cn te beneeren. t slachthuis zou dan 
als liepaaldc plaats wonlen aangewezen voor  het slnrh-
ten van vee, met verbod om het elders in de ge-
meente te mogen verrichten. Voorts strekte het 
voorstel om hen op tc dragen daartoe een plan met 
begrooting van kosten, ten bedrage van hoogstens 
/ 70,000, te doen opmaken en aun den d in te 
dienen. 

n X. n een volgend nommer wonlen tie be-

schouwingen  het Telegraafkantoor te Oosterbout 

Verschillende stukken en daaronder  bet verslag 

van het verhandelde in de laatst gehouden

rin g der e Afdeeling vau de

tol Bevordering der  Bouwkunst moeten voor ditmaal 

Worden ter  zijde gelegd. 

. » » h r 
, to lo uren, door bet gemeenteneet, vau 

. bij  G. vau deu : l hou 
wen vau ocne nieuwe onderwijzers woning te Gewande. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. bet 
maken ran 2 vuilniskarren ; 3a bet leveren vnu 50u 
ijzeren privnuttonnen; 3o. itltit n van 500 zinken dek-
sels daarvoor; to. idem vnu 700 n riu -
geu voor  privaatlomien. 

, te 3 aren. door den kerkeruad der 
Chr. Goref. gemeente, bij . Bolhuis; liet boawen
een bull met 1 woonkamers Anuw. van l —12 uren. 

 het verven eu behangen van tic pusto-
ri e nldaar. 

r  de n i e  hernecs) ran hei 
lege  (met uitsondering vnn het reg. greu. eu jagers, 
het le cn 7e reg inf., hot le ea 8e reg. huz., bet ie 
reg. vcldart., het reg. rijdeudc-art . eu het kol. werf-
depot): do levering een de verschillende, bij  elk korps, 
ged. het loopend jaar  noodige voorwerpen vnu ktee-
ding eu uitrusting . 

»in«dag, i « refer. 
, tc 10 uren, door bet gemoci.tchest.: de 

leveriug van eeuige houtwaren. 
, tc 12 uren, door  dijkgraaf en heem-

raden van tie Zijp c , iu liet Wapen van 
de Zijp c : lo. het éénjarig ouderhoud  alle gebou-
wen, J u, sluis enz. in  Zijpe; 2u. het tweejarig 
onderhoud dor  grintwegen in dien polder, met bijleve-
riu g der  grint . 

'n-llage, te  uur, door bet ministerie vnn water-
staat, handel en nijverheid: lo. de aanleg van eene tele-
craallij n niet 2 drnden vau de herberg liet Wapen vau 
Friesland naar  Balk, lang 10,000 . g /875; 
2o. het verhouwen vau eeu perceel te g tot 
post- en telegraafkantoor; So. lui inrichten vim oen 
woonhuis tc Sneek tot postkantoor met directeurs-
wou iug. 

, to  uur, door  tien burgemeester: bet 
onderhoud van eenige gemeentewerken geil '78. 

, tc 2 uren, door de mnatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureaui lo. het 
wijzigen en vergrooten van het w en het 
leggen van sporen en wissels te , ten behoeve 
van den spoorweg l -Vlissingen, g 

/ 11700; 2o. ) de levering van haak* un 
schroefbouten. 

|.<n  , tc 2 uren, in het Stntionskoftichuis: 
liet, bouwen van ti werkmanswoningen voor .1. P. 

, aldaar. 
Zwa l le, bij  G. , buiten de  til  zcrpoorl : he! 

geheel afbreken ^ wederopbouwen van 2 boe ren wo 
ningen op den Bothof, lui . bij . Westerhof, nldaar. 

: hel bouwen eener  schuur, lui . bij  W. 
. 

Ueetmdug, 27 . 
. te 11 uren, door  burg. en weth.: het 

bouwen eener  nieuwe be vaars oh ooi und woonhuis 
Bestek en teekeningen liggen op bet gemeentehui* 

, to 12 ureu. door  liet bestuur  over het 
weesbuis voor de Chr. Gcref. kurk iu , 
in liot : het bouwen vnu ecu weeshuii 
te . 

 te 12 uren, door du commissie voor de 
stichting  eeu stoomgemaal voor  tleu Strijeuschen-

n polder, bij  NagtegBsl: bet stichten 
vnn tic gebouwen, schoorsteen eu verdere inrichtin g 
voor dc plaatsing vau een horizontaal-werkend stoom-
werktuig met stoomketels, scheprad

, te 12 uren: het verven van
nieuwe bocreubcliuiziag en 3 nieuwe woningen aldaar, 
Bestek ligt bij  G. Wester. 

, te 1 uur, door  burg. eu wetli.: het ma-
ken vau eeu zuiverhuis, cene stokerij  met steenkolen-
bergplaats, een schoorsteen en de fundeer  ingen voor 
2 gashouderkuipen, met daarhijbchoorciide vaste stel-
lingen, ten dienste vun dc op le richten gcmeeute;ui>-
fabriek op Fijenoord, nabij  het . 

Vein, ten behoeve vuu het St -Jorisgastliuis: tit-
le vering vau be noodigt) lied en voor  kleed iug, nacht-
leger enz 

, bij . Tie te ma; liet bouwen eeuer 
bocrctlhilizhig . Bestek en teekening liggen bij . P. 
dc Boer, Aldaar. Aauw. 25 Febr., te  nor. 

.<c.  t
Vlai ien, tc  uren, iu het l Vcrsciidtinl : hel 

verbouw/0 1 vnu lui woonhuis van VV. C.Q. . Broek-
man aldaar. Aauw. 25 Fehr., vuu  —12 urou. 

, tc 12 ureii: bet bouweu T 
bonwtnanswoning. . bij  den timmerman G. , 
aldaar. Aanw. tc 10 uren. 

*  (O), te 12 uren: lo. dour  de directie der 
Nederl. , bij  Wed. V rgeer: het stich-
ten van een gebouw ingericht voor  kant ren, werk-
plaats, portierskamer enz.; 2o. door  het genu -entebest., 
liet bouwen van ecu schoolgebouw, in  lokalen, nut 
oiidorwijzerswoiiin g enz. 

, te 12'} uren, duor  burg. cn wetb.: het 
maken en leveren vau school meubelen voor de in 
aanbouw zijnde school in dc Prinsenstraat. 

, tc 'A uren, hij  deu logcineuthouder : 
het bouwen cener  flink e behuizing en schuur. Aauw. 
to 10 uren. 

: het bouweu vau een woonhuis op eeu 
perceel bouwgrond iu dc t aldaar. . bij 
den bouwkundige C. J. vnn Boodc Jr., ulduar. 

, . 
, te 12 uron, door  dijkgraaf en hooghcem-

radcu van de Uitwatcrende Sluizen in l 
ou Westfriesland, in c Toelast: het. wegruimeu van 
ccn gedeelte wulbescl̂ oeiing in dc buitenhaven te 
Edam on het mnken aldaar  eeuer  bazaltkade, tel 
lengte van 103 . 

Zwal le, te 12 uren, door het ministerie  water 
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur 
lo. het doen van kliukcrbestratingeu op deu grooten 
weg van r naar  Goor. g ƒ 3420; 2o, 
het uitvoeren van eenige keibcstrating aun de traver^ 
van den grooten g door . : 
f 8180. 

Zwal le, tc 12'/, uren, door de commissie voordru 
aanleg van den kunstweg over  den Aguietcnbcrg dom 
Berkum naar , op het gemeentehuis vau Zwol-
lerkorspel: het aanlegden van dien weg, ter  lengte 
van PJ35 . . bij  den opzichter  W. van Wijn -
gaarden, tc u (gcm. Wijhe). Aanw. 28 Febr. 
te 10 uren. 

, tc 1 uur , door het gemeentebest.: de le-
vering van Engelsche en Schotse - steenkolen, teu 
behoeve der  gemcoutc-gasfabrioken. 

, te 2 uren, door  voogden van het O
Burgerweeshuis: het van binnen cn van buiten verven 
eener  bocreubohuizjng onder  Anium. Aanw. 26 Febr 

flneek, door den  ivhitcet A. Breunissun Troost 
dc verbouwing van ecu huis op het Grootzand vooi 
P. . Sticnstra. 

, door de gemecutcbcsturcn van AduarJ 
en Zuidhorn : dc lovering vau 300 »lère gewasschcu 
riviergrint . 

, 1 . 
, tc 11 uren, door  den commandant der  geni< 

in het ie geniccommandement, iu Tivol i -. het lunU 
vuu gt-boiiwun ent. ten behoeve vau het torpedo-ma-
terieel aldaar. Aauw. 2S Febr., te 11 urou. 

 —

, te 11 tireo, door het dijksbestuur van 
Wijmbritscralccl s c. a. Contributie-Zeedijken, bij  Wed. 
T. Scvcusmn: lo. liet inukcu vau |0fl . steenglooiing, 
ter  vervanging van paalwerk, met het verhoogen en 
verzwaren van deu dnarnevpus liggeiidcu dijlc, ten 
oosten van het hek bij  de , zoomede 
het maken van een nccrrccd, tusschen genoemd hek 
eu sluis;  liet levereu van tie daartoe benoodigde 
brik , in u perc., ieder  vnn  last; 8o> het leveren 
v  dc daartoe benoodigde  lust zuileuhnzall. 

 te  uren, door  liet bestuur tot beheer 
di-r  bedijking langs , op het raadhuis: het 
afsluiten eener  doorbraak in het eerste gedeelte dier 
bedijking. . bij  den ingcuiour A. g , 
te Zwolle. Aanw, 2s Febr., tc 18 ureu. 

i , ie 3 ureu, duor  hurg. en weth.: 
het amoveeren van du Outlepaaptil ovor het -

r  bij  Olderaujl en daarvoor  bouwen vnn eene 
nieuwe draaibrug. Annw. te 10 uren. 

Uaandag, 4 . 

-ii'ni  te  uren, door  burg. cn  lo. 
het verrichten van eeuige herstellingen eu veniiruwiii -
uen, benevens het onderhouden geil.  aau dc hui-
zen, torens, poorlcu enz. en verschillende gebouwen: 

t maken van  vaste bruggen ïn  Stadhouders-
kade fcussohen -  Weteriiigpoorteu; 3o. 
de levering vau 58 ton balkijzer : lo. het leveren van 
steenkolen len bohouve van  stoomwerktuigen ncr 
gemeen  Aauw.  Febr., to  uren. 

,  ureu, iu hot raadhuis: het innkou 
eu stclleu der  pneumatische riolt-eriug , volgens het 

, voor den Bpoiweg. Aanw, , 
tc  ureu. 

, te  . uren, door  de directie der . 
, iu het Ntatiousgebouw: 

 tie levering van <io eikenhouten dwanliggers; 
 het maken vun tien steeakolenpark op het station 

te llunrlcni . 
niimdug, 3 . 

,  uren, door het polderbestuur van 
rfesteinde, in hei gemeentebuis: het onderhoud der 
cigcudonimen van tleu polder ged.  jaren. Annw.

, tc  uren. 
l leek-en-l lei ik, te  uren, tloor  de gemeentebest. 

vau k en , ten raadhuize: het 
aanleggen vuu  kunstwegen, teu deele bcstrateu met 
iiiopklinkcr s cu begrinteni perc.  vun t naur 
Book, ter  lengte van 3763 kf.; perc.  van t 
over  sluis no. li der  Znid-Willemsvaur t naar de grens 

tuiert , ter  leugte vau „  alsook in massa. 
Aauw. , lu  uren. te beginnen bij  Jun Bou-
gers, te Berk-eu . 

, iu het Tim huis : het onderhouden 
vun dun Overaohiesoben straal weg un aun lino rig bede u, 
zieh uitstrekkende van tie limiet nabij  de brug over 
de l tot de , Annw.  Febr., tc 
!"  uron. 

WecQudag, . 
, re 11 uren, op het gemeentehuis : 

ile leveriug van p. m. J grin t 
, te  uren, door  het ministerie van water-

staat enz.: hut mnben vun ecu strekdam met aanhecli -
tinglkri b langs dea rechteroever van de . onder 
de gemeente Bergambacht, tusschen de kilometerraaien 

 un 109. Auuw. , tu  uren. g 

, te  uren, ten gemeeotehaise van 
:  liet maken vau ecu grintweg over 

den g en een deel van den Wieldrcchtscluti 
zei-dijk;  de levering van grint cn zand in
'7'.» en

tiriiv.- , te  ureu, door den ontvanger  der  reg. en 
dom,, in c (Jouden : het afgraven van deu 
huufdwnl tusschen de t en de n aldaar. 
O. u. te verwerken: i5 3 grondwerk en 600 J 

 Anuw. , lc  uren. 
Bis , te  uren. door  liet gemeentebestuur: 

het leveren vuu  stuks keien. 
, 7 . 

 tu  aren, door  dijkgraaf en heem-
raden vuu , e : 
het leveren vun * erint, 3 Bingeslsgeu 
harde kliukerpuin , 188,000 Waulscliu straatklinker s en 
if  zand. 

, lc  uren, door het gumeentehest. vun 
Ooststellingwerf: het mnken van een uiuuweii hoven-
bouw voor tic draaibrug no, 1 te k (beneden). 
Bilj . inz. vóór  ureu. 

1 . te  uren, door  burg. cn weth.: het. bou-
wen vuu eeu schoollokaal met ouderwijzerswouing al-
daar. Aauw. , te 12 uren. 

, tc 3,;' J uren, iu de n bij n de-
wig: het amoveeren van een houten gebouw  het 
houwen vuu ecuc kolf- eu kegelbuau met anuexe al-
daar. Aanw.  Fobr, tc 3'/j  uren. 

, door het waterschap Wijde-Wormer , 
in het raadhuis: het maken der  gcbouwoti van ecn te 
stichten stoomgemaal. 

Zutfen, namens J. Wissink, door den architect J. 
 iit-t w k Wz.: het afbreken ea weduropbo iwca van 

uun huis iu de Beukerstn-at. Aanw.  Febr. en 4 
, te  urun. 

, ft . 
, tc  ureu, aau het kantoor van den 

Amsterdamschc-pakscbuitcndienst: het afbreken en 
wederopbouwen vuu het pand uau do Coolvcst hoek 
Gedempte Spinhuiswater. Aanw. , te 9 uren. 

, tc  uren, door bet geinecutobcst.: 
het herstellen eu verbctereu van tie school, onderwij-
zerswoning cu hel raadhuis nhlaar. , bij  den ar-
chitect T. C. vun der  Stcrr, tc . Aauw.

, to  urun. 
, teu gemeeutchuize van -

deel: hot afbreken vau dc bestaande, het bouweu 
eener  nieuwe oiidcrwijzerswoniug uu het vergrooten 
van dc  lagere school te Jelsum. Anuw. t 

, te  ureu. 
, 1» . 

, tc  uren, ten kantore van do Gasfa-
briek: de leveriug iu '78 van 34 . gaskolen, 
ten  der  gasfabrieken te Alkmaar en te Pur-
inüreudc. 

, . 

ii i-i i ' i , te 12 uren, door den directeur van 's s 
magazijn van tuil . klceding: de levering, ged.'78, van 
dc bij  het regiment grenadiers eu jagers cn het 3e 
regiment huzaren benoodigde voorwerpen van klecding 
en uitrusting . 

, te 12 uren, door  burg. en weth.t het 
maken der  sluisdeuren, gebouwen, onz. voor de -
bcmuliug bij  Zeeburg. g /25C

, te 12 uren, door  don directeur van 
's s magazijn van mil. klceding en/.., te zijuen 
bureclc; de levering der  ged. '7S ocnoodigdc voor-
werpen van kleeding cn uitrusting . 

Vlnsdag, 12 . 
, te 11 uren, aan t l Eta-

blissement i dc levering, in  pcre. vnn: Waalklinkurs ; 
plavuizen eu tegels; Porllaua-ceinent; gietijzer: ge-
reedschappen; vijlen; hoiitsehroevcu (in 2 bestekken); 
zink, lood eu soldeer; hoorns cu trompetten; trom-
ketels met tocbehooren en ; snoeren tot 
hoornblazers; divers borstelwerk; vlaggedoek j grauw 
linnen; pazwerk; zinkwit eu roode menie; lijnoli e cu 

traan; gemalen wil krijt ; blikken bussen; houten pak-
kisten; diverse behoeften voor dc : u|. 
gemeene behoeften; ijzeren geldkisten; zeildoek. 

Weenidag, S . 
, te 11 uren, door het ministerie van wa-

terstitut enz.: tie uitvoering van baggerwerk op het 
benedendeel dor , gedeeltelijk door 
middel van , met de be-
diening cn het onderhoud dier  vaartuigen van 1 Apri l 
'78-31 t '711. Annw. 7 . g ƒ 84,400. 

t .i  tc 12 uren, duor  dijkgraaf en heemraden van 
den Zuidplaspolder iu Schieland, iu e Zalm: lo. het 
begrinten  den zongen. Niuuwerkerkscheweg cn 
van eeu gedeelte van tien k en de -
kade; 2o. het bouwen van 5 stuks bruggen met steu-
nen landboofden over de poldertochten in cerstgeu. 
weg; 3o. het begrinten van ecn verbindingsweg, vau 
deu noordelijken dwarsweg tot den k sub 1 
genoemd cu het bouwen cener  brug met stconoti lanti-
hoofden bij  dien verbindingsweg. 

, to 1 uur, door  burg. cn weth.: hel ver-
nieuwen vun eenige gedeelten kaaimuren in de Bui-
tenstad met bij  behoorende houten fundeeringen, grond-
en straatwerken. . nau het Timmerhuis. Aauw. 9 

, tc 10 urun. 

, lt> . 
v\e, -|. to 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

iu hul Uetneeotehais  lo. het éénjarig onderhoud der 
werken te n on tc Weesp; 2o. id. der  id.
de fori en cu redoutun ; So. cene verving van werken 
te n en to Weesp; 4o. id. van id. in dc forten 
cu redouten. Bilj . iuz. 18 , tc 3 uren, op hut 
bureau vun den ingenieur  voornoemd. 

, te 2 uren, door de maatschappij  tot eipi. 
van Staatsspoorwegen, nau het Cent raai bureau: het 
vergrooten van de bergplasta roor  locomotieven op het 

n Breda. . bij  dun scclicingcu. le . 
Aauw. 8 . 

'n-lluge, door dou architect . . Schroot: hut 
n van 2 bestaaude huizen cu het bouwen van 

3 woon huizen cu ecn winkelhuis niet hoveu won ing. 
Aauw. ü , van 10—18 uien. 

Ween-dag, ZO . 

, te i uren, iu het station van den Ned. 
: de levering vau magazijngoederen. 

, door den burgemeester  van -
madeel: de levering vau 300 stère riviergrint . 

, tt . 

, te 10 ureu, door het prov. bestuur: 
hel onderhoud van de groole wegen der  2c klasse en 
van de prov. wogen iu , van 1 Jau. '7'J 31 

. 'S3. 
, 23 . 

. tc  uur, door  burg. eu weth.: dc levering 
van 230,000 . Engelsche gaskolen ten behoeve der 
stedelijke gasfabriek in '78. 

 te3aren, dooroommisssrissen vkn den 
kunstweg Winschoten—Beerta—Pruisische grenzen, 
bij A. : de levering vuu 120 stère grint
van 840 stère keislag. 

0 |i late  te he|ialen datum. 

: het afbreken der  huizinge  131, ge-
naamd e , aan het n , en daar 
ter  pluntse bouwen van een pakhuis met bovenwoning. 

. bij  den architect . . Stnctt Fz. Ant w. 2 
, lc 12 uren. 

, door  dijkgraaf an heemraden vun deu 
polder t Velzerbroek: bet hardmaken van den 

. Bestek ligt iu het logement e 
Wijiuiin . 

Alloop vau Aanbesteiliiigeo. 

, S Febr.: het bouwen eener . . hulpkerk, 
uun bet Achterom aldaar; iugek. 12 bilj. , als: 
J. Glciistceii, te , / 10,500 
.1. Ze ijl e maker, „  idem „  10,107 
J. J. , „  Amsterdam, „  9,990 
C. , „  idem „ ,076 

. Stuur, „ , „  0,900 
F. S. , „  Amsterdam, „  9,180 
J. vnn , „ , „  8,485 
P. .1. Blauw, „  idem 7,979 

. Bakker, „  idem „  7,973 
E. , „  Berkhout, „  7,889 

. God vliet, „ , „  7,800 
J. 1'eereboum, „  idem ,. 8,977 
geguud. 

 8 Febr.: de verbouwing vau het koffiehuis 
e Nieuwe ; ingekomen 5 bilj. , als: 

N. P. , te Sneek, / 8408 
S. v. d. Werf, „  idem „  3374 
A. Velsink, „  idem „  3999 
J. . Schotanus, „  idem „  2997 
P. E. v. d. Werf, „  idem „  2727 

h  9 Febr.: het verbouwen eu vergrooten dor 
school te Bru mie pc eu het bouweu cener  onderwijzers-
woning: iugekomen 6 bilj- , als: 
J. S. v. d. Wert, te , / 17,400 

. van k , „  idem „  15,750 
A. . Gillos, „  idem „  15,710 

. vau Werven, „  idem „  15,100 
Vau Engbrink , „  idem „  14,<>50 
B. v. d. Wecrd, „  idem „  14,340 

l i , 11 Febr.: het afbreken vnn een bestaand 
gebouwtje cu het houwen van een kantoor  met boven-
kwartier ; ingekomen 12 bilj. , als: 
P. , te Ulvenhout, ƒ 1850 
A. v. .1. Akker , „  Breda, „  1830 

. Wierkx , „  idem „  1800 
A. Wierkx , „  idem „  1763 
J . v. d. Zanten „  idem „  1730 
P. J. , „  idem „  1670 
J. Nuiten, „  idem „  1605 
J . Schoenmakers, „  idem „  1580 
G. , „ , „  1570 
J. A. , „  Breda, „  1562 
A. v. d. , „  idem „  1303 
J. , „  idem „  1400 

. 11 Febr.: hot bouwen eener  wageuma-
krri j  met bovunwouing aan den Spuiweg; gegund aan 

 Bothof, te , voor  ƒ3390. 
, 11 Febr.: het bouwen van ccn op-

zichterswoning aldaar: ingek. 20 bilj. , als: 
W. Aanloom, tc , f 4103 
G. Buizing, „  idem „  3999 
W. Schippers, „ , „  3900 
A. de , „  Puttershoek, „  3336 
J. Naaktgeboren, „  idem „  3836 
B. v. d. Berg, „  Barendreeht, „  3309 
J. . v. d. Berg, „ , „  3800 
A. Onder de , „  idem „  3606 

. van Trigt , „  Barendreeht, „  3650 
. Spruit, „  idem „  3500 

1>. . Orergaauw, „ , „  3&00 
A. Vrijhof , „  Barendreeht, „  3420 
A. , „  Schiedam en 

P. Sliedrecht, „ , „  3400 
. Boertje, „  Puttershoek, „  3400 
.  v. d. Wulp, „ , „  3390 

tc , / 3375 
„  idem ,, 3350 
„  Puttershoek, „  3349 
„  Papendrecht, „  3170 

idem „  3137 

J. Gouw, 
J. van Trigt , 

. , 
Ü. , 
P. Visser, 

Nteenwijk, 11 Febr.; hot afbreken en wederopbou-
wen eener  nieuwe onderwijzerswoning bij  de Chr. 
nat. school'  minste inschr. was . de Boer  Jr., to 
Steen wijk , voor  ƒ1965. 

 Febr.: het doen van herstelling n 
aan den -u: ingekomen 5 bilj. , als: 
J. k en 

W. , te Nieuwe-Niedorp, ƒ 4550 
. van Ëtton, „  Spanbroek, „  4345 

G. , „  idem „  3310 
J. Pecreboom. „ , „  2983 
J. N. Vlaming, „ , „  2888 
gegund. 

h , 12 Febr.: het bouwen eeuer 

iiastorie aldaar; iugek. 13 bilj. , als: 
. F. Weiter, te Gouda, ƒ 17,039 

J. W. ter  Berg, „  Amsterdam, „  13,950 
J. van Tessum, „ , „  12,494 
A. v. d. , „  Zeveuhuizen, „  12,449 
J. . , „  Gouda. „  12,440 
C Verweij. „ , „  12,409 
Boldewijn cu Snikkers, ., , , f 11,963 
W. Bokhoven, „  Gouda, „  11,850 

. Ticleman, „  „  11,734 
C. van , „  Nieuwerkerk , „  11,389 

. , „  idem „  11,349 
 van , „  Waddiuksveeu, „  10,650 
. J. Ntiderhorsl, „  Gouda, „  10,433 

gegund. 

Alkmaar , 12 Fehr.: lo. de levering ann do -
bossche van 1,100,000 straatklinker s Waalmoppen; 
minste inschr. waren J. Oldenburg, te Bergen en G. 

, te Uitgeest, voor  ƒ21,813 
2o. hot ouderb. van do e zeewering enz.; 

minste iuschr. waren J. Oldenburg, te Bergen on J. 
dc Graaf, tc Alkmaar, voor  ƒ40,648. 

, 13 Febr.: lo. hot bouwen vau eene 
winkclbeliuiziu g voor P. Wildoboer; ingekomen 3 
hilj. , als : 
J. . , te Groningen, f 4444 
J. de Vries, „  idem „  4135 

. J. . Walker, „  idem „ 3 6 11 
gegund aan J. de Vries. 

2o. het bouwen van 3 woningen voor A. ter  Beek 
en J.  Plaotinga; iugek. 9 blij. , als: 
E. W. Wietsema, te Groningen, ƒ 3685 

 Spin. „  idem „  3595 
. J. . Walker, „  idem „  3519 

J. W. Bakker, „  idem „  3500 
J. dc Vries, „  idem „  3485 
T. Jansen. „  idem „  3467 
J. 11. , „  idem „  3455 

. van , „  idem „  3390 
. S. , „  idem „  3333 

gegund. 
, 13 F'ebr.: bet bouwen eeuer  schut-

sluis in het Zuiderhoofddiep aldaar; iogekomen 0 
bilj. . als : 

. , te Winschoten, ƒ 22,200 

. Eggens, „  Nieuw-Buincn, „  21,400 
J. Wictzema, „  Stadskanaal, n 21,310 
Ë. , „  Sappemeer, „  21,150 
J- , „  Statlskanaal, „  21,050 
G. F. . „  Oude-Pekels, „  19,948 

€ilnge, 13 Febr.: het .verbeteren en met keien be-
straten over  cene lengte van 5800 , van den weg 
van bet grenskantoor g tot aandenNieuw-

, in 4 perc.; minste inschr. waren: 
perc. 1 C. . Blcijcuberg, tc St.-Jansteen, voor 

ƒ 4 1 5 0; 
perc. 2 Adh. le y en Co., te k Si-Jan, 

voor  ƒ31,605 24; 
perc. 3 E. Bolsens, te Clinge, voor  ƒ 1 4 0 0; 

„  4 P. J. van , to , voor 
f . 

, 14 Febr.: het bouwen eener .  kerk 
met toren, volgons de plans van deu architect Y. Bij -
voets Gz., te Amsterdam; iugek. 22 biljetten, als: 
5. Wet, te Oterleek, ƒ 143,000. 
T . G, Bekhuis cu 

c , „ , „  124,873. 
1). , „  Baarn, „  09,999.99 
C. , „  Nieuwendam, „  99,400. 
J. J . Boekholts, „  Amsterdam, „  99,400. 
A. , „ , „  99,390. 

. Audriessen en Zn.. „  idem „  99,200. 
B. Janse, „  Arasterdam, „  99,200. 
J . Nat Cz. eu Co., „  Beemster, „  98,910. 
C. van Zeeland, „  Utrecht, „  98,600. 
A. Aalders, „  Amsterdam. „  98,300. 
J. de , „  Edam, „  98,180. 
G. dCloppcrs en Zn., „  Amsterdam, „  98,000. 

. G. Schollen, „  idem „  97,570. 
C. N. Vlaming, „  Schagen, „  97,383. 
T. Vester. „  Alkmaar , „  97,000. 
J . t Wolff. „  Utrecht, „  96,300. 

. van , „  Naarden, „  93,240. 
B. Zuithof, „ , „  92,900. 

. Vlasman, „  Amsterdam, „  92,200. 
W. Westerhof, „  Weesp, „  91,800. 
1). Schouten, „  Nibbikswoud, „  85,889. 

t ro  , 14 Fubr.: lo. het sloopen van het oude-
cn het bouwen van een nieuw raadhuis te Grosthuizou; 
ingek. 6 bilj  , nis: 
6. , te Amsterdam, ƒ 9737 
J. Zwaan. „  Zwnag, „  9250 
J. Zijlemaker. „ , „  7997 
J. Peereboom, „  idem „  7980 
J. Nicuwstad, „  Beets, „  7800 

. W, Vlaming, „  Westerblokker, „  7343 
gegund. 

2o. het bouwen van ccn armhuis te Grosthuizen; 
ingek 10 bilj. , als: 
G. h ihbe. te Amsterdam, 14S76 
A. Verberne, „  Spierdijk , „  2363 
J. Bakker, „  Avenhorn, n 2800 
P. , „  Seharwoude, „  2619 
J. van , „  Spanbroek, „  2599 
J. do Groot Cz., „  Seharwoude, „  2593 
S. Pcereboom, „  Berkhout, „  2499 
J. , „  Oudendijk, „  2430 
N. Tromp, „  Grosthuizou, „  2420 
J. Nicuwstad. „  Beeta, „  2200 
gegund. 

nieren, 15 Febr.: het verbouwen van ecu winkel-
huis; ingek. 4 bilj. , als: 
A- . Sohoonman, te , / 2920 
W. Enklaar, „  idem „  2S95 
J. Steinvoort, „  idem „  2889 
J. do Wit , „  idem „  2469 
gegund. 

, 15 Febr.: de aanleg vau grintwegen 
(lc iredcelte) in den polder  Prins-Alexnudcr; ingek. 
S bilj. , als: 
J. Zuiderhoek B ., to Slie.lrecht, f 1611,000 
G. Vlot Gz . „ d en 

P. . Volker, „Sliedrecht, „  155,500 
W. A. P. F. . van Wijk , „ , „  145,000 
G. F. Pater, n Fijenoord, „  130,500 

J. . de Jongh, te Ameide, ƒ 126.346 
W. , , B 121,500 

 Ooms Jz, „Ammerstol , „  llv\980 
P. v. d. , „Bergambacht, „  118,982 

, 15 Febr.: het voltooien van verschillende 
werken ter  vereeniging van het Ecmskanuul met liet 
Winschoterdiep, nulli j  hut voormalig ; 
gegund uan W. de Jong , tc Grouiugeu, voor 
f 4390. 

, 15 Febr.: hel aanleggen vuu werken 
op het strand uau de Oude ; minste iuschr. wa» 

, to Sliedrecht, voor ƒ 29,000. 

, 15 Febr.: het aanleggen vau een 
kunstweg; iugek. 5 bilj. , als: 
J. W. , tc , ƒ 22,500 
J. lt Vallée, „  Bocholt, „  22,216 
S. , „  Silvoldc, „  22,222 

. J. . „  Zutfen, „  20,970 
F. Weouink, „ , „  19.540 
gegund. 

, 16 Febr.: het makeu vuu eeue berg-
plaats met stcunjukkeu voor  waarloozc sluisdeuren, 
i ie i m i i deu het Noord zeekanaal tc Velzcu; miuste 
inschr. waren W. (ioedkoop . en . , te 
Amsterdam, voor  ƒ32,447. 

, 10 Febr.: lu, het afdummeu cn droog-
houden van de doorvaart onder ccn brug in deu Am-
steldijk eu hut maken vun 2 sluisdeuren; miuste in-
schrijver  was G. , te Amsterdam, voor  ƒ750. 

2o. het uitbaggeren over 1250 str. . van het aan-
voerkanaal iu den Biiinendijkschc-Biiiteuveldersclie 
poldor; minste inschrijver  was A. , te Amster-

 voor  ƒ710. 
, n; Febr.: de aanleg oeucr . . bcgruuf-

pluals. perc. 1 ingek. 3 bilj. . als: 
. , te , f 1560 

G. Grollcman, „  idem „  1495 
G. Alteua, „  Genemuideu, „  1377 

pure. 2 ingekomen 4 bilj. , als : 
J. Beuker, te Zwartsluis, ƒ 2439. 

. Gloorich, „ , „  2121. 
B. E  Trooster, „  Zwolle, „  2078. 
F. Schipper en 

. J. van , „  Gouemuiden, „  1879.36 
beiden gegund. 

/uilen, S Febr.: het afbreken van de mannenzaal 
iu het Bornhof met hel bouwen van eeu mannenhuis; 
ingek. 10 bilj. , als: 
J. . , te Zutfen, ƒ 11,393. 
G. , „  idem n 11,100. 

. Nijland , „  idem „  10,920. 
. g A.Wz.. „  idem „  10,913. 
. Ëzerinau, ., idem „  10,432. 

A. Garvelink en Zn., „  idem „  10,382. 
, „  Brummen, „  10,299. 

A. VV. Welsink, „  idem „  10,086. 
(i. Boerstoel, „  idem „  9,987.90 

. W. , „  Zutfen, „  9,950. 
gegund. 

, 18 Fobr.: lo. het iurichteu tot schut-
sluis vau dc doorvaart uau dc Weteringpoort; minste 
inschr. was VV. de Waal, te Amsterdam, voor  ƒ7987. 

2o. de herstellingen eu vemieuwiugeu uau: le perc. de 
sluizen cu walerkecriugen, kuuiuiureti , dijken langs het 

, het Ooslerdok. bet Oputihaveufrout cn het Wes-
terdok enz., en vau du boorden on jaagpaden meltoe-
bohooreu langs dc t eu de Schinkel-
vaart ; 2e perc. steeuen cn houtcu wallen en gemet-
selde cn andere riolen; 3e perc. de scheep» en andere 
steigers, paalremmingeu, dukdalveu, hancpooten en 
soortgelijke werken, beueveus de remmingwerken, 
dukdalveu, drijfboomei., schuciiugwerken enz. der 

n in tiet ; in massa aangenomen door . 
, te Anisterdnm, voor  ƒ32,447. 

Lelden, ls Febr.: lo. het maken van eene schoeiing 
in het verlengde vuu het Utrechtsche Veer; minste 
inschrijver  was .1. vuu der , te , voor 
f 2573.50. 

So, het plaatsen vau een n hekwerk langs het 
plantsoen; minste inschr. was , te , 
voor  ƒ1224.66. 

, 18 [febr.: het houwen eener  graanschuur; 
ingekomeu 15 bilj- , ais: 
J. Snoep, tc Gois, ƒ 4498 

, „  idem „  4449 
J. vau Bezooijeu, „  St.-.\Uarteusdijk, „  4341 
J. Sorber, „  Scherpeuiase, „  4340 
J. van Boveu, „ , „  4339 
Van Boven, „ , „  4250 
Van , „ , „  4205 

, „  Wemeldingc, „  4040 
J. J. Poley, „ , , 3980 

 Sterk, „  Sohore, „  3975 
1). Bolier, „ , „  3939 
J. de Vos, „ , „  3900 

, „ , „  3353 
J. Ocker, „ , „  3S40 
J. , „  Waarde, „  3399 
geguud aan J. Ocker. 

, 19 Febr.: bet bouwen vau berg-en werk-
plaatsen voor de gemeentereiniging aan den -
acheweg; ingekomen 15 bilj. , als: 

. W. Pierik, te Arnhem, ƒ 19.335 
A. A. Flipsc, „  idem „  15,664 

. , „  idem „  14,378 
Van Straten, „  Utrecht, „  14,414 

 A. van deu Brand, „  Arnhem, „  14,036 
Verheij, ,. idem „  13,848 

o Vrius, „  idem „  13,838 
11. vau dc Sund, „  idem „  13,685 
Welsing, „  idem „  13,685 
G. vaa Berkum, „  idem „  12,962 

, „  idem m 12,660 
G. , . idem „  12,579 
J. Tennissen, „  idem „  11,847 

k cn Zo., „  idem „  11,794 
. Pruyn, , n idem n 9,758 

gegund aan k ea /.n. 

, 20 Febr.: lo. bet maken van de grond-
werkco, de kunstwerken, den bovenbouw, de over-
gangs- en eenige verdere werkeu voor den spoorweg 
Zwolle — Almeloo; minste iuschrijver  was J. de , 
te Werkendam, voor  ƒ1,674,170. 

2o. het uitnemen en opbergen van de 2 noordelijke 
ebdouren iu do voormalige- marinesluis te Vlissingen; 
eenige inschrijver  wns B. .lause, to Amsterdam, voor 
ƒ 1800. 

, 21 Febr.: de lovering aan d van lo. 
, 200,000 . Brabantschcu ot u steen; 

minste iuschr was V. , te Selzaetc, voor 
ƒ 5418. 

2o- 20,400  brik of grove puin; minste inschr. 
Was 11. van Gent van Toorn, tc , voor  ƒ1000. 

N r h l e d a m , 21 Febr.: de levering vun lo. e 
kelen; minslo insrhr . was T, J. Smits, tc , 
a ƒ90.85 per  1000 stuks. 

2o. iduiu vun strautkliukcriuoppo n ; miuste iuschr. 
waren n es Braai, te , ii /17.96 per 
1000 stuks. 

3o. idem vaa grim; minste iuschr. was A. A. Swets, 
te , a ƒ 1 98 per  stère. 
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E  - Zaterdag 23 februari  1878. 

. 

Bij de  der  van con der 
grootere Steden vun Nederland wordt gevraagd een 

 volkomen in
under  leiding van een ingenieur de . .. l i

 van liet {dun van 
uitleg met nauwkeurigheid uit te  cn in tee-
kening te hiviigvn eu geschikt om later  bij  de uil -
voering het dagelijksch toczigt te houden. Sollici-
tanten voor de/e betrekking, voorzien van goede ge-
tuigschriften , gelieven hunne aanvragen aan het ad-
vertent ieburenii van dit blad onder r  X toe te 
zenden met omschrijving van hun tegenwoonligen 
werkkring . 

e betrekking moet in den loon van t ot 
uiterlij k 1 Apri l aanvaard worden. 

 en S der ge-
meente  roller,  op

 ure des middags, op het 
 liet openbaar en  enkele uwehry

doen n : 

e voorwaarden dezer  annliestedine. zijn uitsluiten.! 
te verkrijgen ter  drukkeri j  dei- Gemeente, tegen be-

 vun :{ met bijbehoorende tekeningen. 
Nadere iiiluliliugi-i i kunnen verkregen wonien :uin 

hel buiean vun den r der  Publieke Werken 
ou het , (les morgens vun 10—12 ine. 

Burgemeester cn Wethouders voorn. 
Amsterdam, N TEX . 

 Secretaris, 
E . 

 EN S dergemeente 
 zullen oj»  4  1878, 

ten 12 ure des middags, op liet s in liet 
openbaar  doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zyn uitsluitend 
te verkrijgen ter  drukkeri j  der  gemeente tegen be-
taling van fi.  (met by behoorende teekeningen) 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonien aan 
het bureau vnn den Stads r op het -

 des morgens van 10—12 ure. 
Burgemeester cn Wethouders voorn. 

Amsterdam , N TEX . 
23 Februarij  1878.  Secretaris, 

E . 

Aanbesteding. 
Op  den 4d e n  1878, des middags 

ten  uur , zal in 't » der  Gemeente 
 bij enkele inschrijving, worden 

aanliest  : 

e teekeningen en de materiaal-staat met de Alge-
meene Voorschriften voor de uitvoering van het pneu-
matisch rioolstelsel, liggen ter  inzage aan het Bureau 
der Gemeentewerken, alwaar  dc noodige inlichtingen 
te bekomen zijn. 

e bovengemelde Algemeene Yoorschritten zijn op 
franco aanvraag, tegen betaling van f 0.50 per 
exemplaar, verkrijgbaar  ter  Secretarie van de Gemeente. 

Aanwijzin g in loco zal gesel lieden op Zu'urdng 
den 2d'"  te voren, des namiddags ten (leer-
uur , tc beginnen bij  den Singel, terwij l de inschrij -
vingsbilletten moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie 
voormeld. op den dag der  aanbesteding, vóór des 
middags twaalf uur. 

. 

o Fabriek van 

. 
e , 219,

Groote keuze Prachtige
All e -werken worden volgens teekening 

vervaardigd. 
o Fabriek waarborgt , bij  continet, bare pro-

ducten. 
e  geschiedt op  van den 

 op aanvrage te 
bekomen. Voor hot Album wordt  verzocht .5 
cente en voor elk r 30 cents, beiden in post-

 over '  maken. 

. 
T E P  twee afgedraaide

 in t helften, diameter  1,50a 1,60, 
velling 28 a 30 dm., naai' 10 a 18 dm., het gat 
van de as 97 streep, sptesleuf 2 dm. 

Brieven franco, onder  motto  , uan 
hot Bureau dezer  Courant. 

A .  nabij  vraagt 
prij s van  dito

 en  dito
 e  best i l :

 en  verglaasde 
gegolfde en van blauwe  etc. alles le soort 
en te leveren franco Broekerhaven of

. 
Een bek waanl  , 

die nog eenige uren daags l heeft, zag zich 
gaarne belast met de  of

 bij  eeu Arehitect uf . 
u adresseren zich met franco brieven 

aan het bureau van dit blad onder  letter . 

 TE . 
Aan  inrichtin g wordt gevraagd oen 

Zij , dio genegen zijn voor  bovengemelde betrekking 
in sanawking te komen , gelieven zich schriftelij k 
aan te melden, niet overlegging van voldoende ge-
tuigschriften on met franco brieven, bij  den Socre-
taris der  Ambachtschool, P. F. W. , e 
Voorhout n" . 64 te 's-Gravenhage, 

E 

A a n b e s t e d i n g . 
 EN S VAN

 'Ü 1 1 voornemens, Op Woensdag den 13 
 1878, dos namiddags ten 1 ure, teu -

huize aldaar  aanteliestedeii : 

Alles nader  omschreven iu hot liostek en de voor-
waarden die, op do gewone dagen en uren, ter  le-
zing liggen op de  Secretarie en het 
Stads Timmerhuis te  en ook voor  den 
prij s vnn 20 Cents verkrijgbaar  zijn bij  Wed. 1'. 
VA N E en ZOON, Boekdrukkersin den 
Houttuin, ii" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te n aan gemold 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Zaturdag den 0 t 1878, des voormid-
dag» ten 10 ure. 

" 
. 

 en S van
 zijn voornemens, op Woensdag don 27

bruary 1878, des namiddags ten lure , teu -
hiiize aldaar ann te besteden: 

Alles nader  omschreven in bet liestek en de 
nonmarden met de teekeningen die, op de ge-
wone dagen eu uren, ter  lezing liggen op de
selijke Secretarie en hot Stade Timmerhuis te 

 en ook «oorden prij s van ƒ 1.— ver-
krijgbaa r  zijn bij  Wed. P. VAN E EN 
ZOON, d ruk kers iu den Houttuin, n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben oji g den 19 en Zaturdag den 23 Fe-
bruari j  1878, des namiddags ten l ure. 

. 
(Vour  rt
Op  den 19*" t 1878, des namid-

dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatssjioorwogen bij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 100. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-
gens art 32 van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den 85**"  Februarij  1878 tor 
lezing aan bet Centraalbureau bij  de e n 
en aan bot bureau van den r te
terdam en is op franco aanvraag op gemelde plaat-
Ben te bekomen. 

t ingen wonien gegeven door den -
genieur te

e aanwijzing op bot terrein zal geschieden den 
8»'" . 

Utrecht, den 23»»'"  Februarij  1878. 

Aanbesteding. 
Op Vrydag den Hstcn  1878, des middags 

ten 12 ure. zal door hot Gemeentebestuur van Si. 
 worden nanliesteed: 

t lieslek is op franco aanvrage tegen f 0.50 
per exemplaar ie bekomen bij  den Burgemeester  en 
bij  den  van het bestek den heer T. C. 
VA N  Hoorn, bij  wien tevens nadere 
inlichtingen te verkrijgen zijn en de teekeningen ter 
inzage liggen. 

Aanwijzin g den 1 t 1878, des voormiddags 
ton  ure. 

S & VAN . 
hiartwaï *

in , 

Sieuwehaven S.zijde 55, B o t t e r d a m. 

 KS S der ge-
meente  zullen op

 12  des middags,  het 
, in hot o|ienbaar on hij  enkele inschryving 

doen
a.

b.

o.
d.

e aanwijzingen in loco der  sub a
besteding zullen geschieden g den 25 Febru-
arij  1878, des voormiddags 9 ure, te beginnen aan 
de Stads j  in de Nes. 

e voorwaarden dezer  aan Usicd ingen ziju uitslui-
tend te verkrijgen ter j der  gemeente, te-
gen betaling van ƒ 0 . 90 voor de subo, fi.— voor 
de sub 6 (met teekening), fQ.GO voor de sub c 
(met teekening) eu ƒ 0 . 15 voor  de sub d genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den Slads Architect voor de sub a, 
bij  den r der  Publieke Werken voor de sub 
b en c, en bij  don Stads r  voor de sub d 
genoemden, des morgens van 10—12 ure op bet 

. 
Burgemcestet cn Wethouders voornoemd, 

Amsterdam , N TEX . 

21 Februarij  1878.  Secretaris, 
E . 

 te . 
 en af 3» O N van

voor  weteuseliup 'lij k gebruik. Allo soorten vau 
 en  en 

. enz. enz. 

T E P OF T E 111 l i l : 
 en  in alle lengten,

 van 12 ton en minder 
en een  groot 100 lou, zeer  geschikt voor 
legger, mot  en  om zware goederen 
van en aan lmord tc nemen bij  U. .
buiten dc e , Amsterdam. 

. F.  & O., 
n 

. 
leveren, in concurrentie mot buitenlandsche fabrikanten, 

in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde dakbeleggingsmaterialen. 

Zi j  belasten zich tevens met het
 met garantie. 

, 
. 

door  uillnvidiiu : il.-r  zaki'n .>n ilt . torpassin̂  van 
stoom tot s  aflevering in stuat gesteld, 

bevelen zich hierbij  aan voor  lif t  Tan 

Prijscouranten wonien op franco aanvrage gratis 
verstrekt, terwij l het rnodelboek na ontvangst van 
40 cents in |>ostzegels kan worden toegezonden. 

T E : 
 en  .un 

verschilli-ndi'  almetiii^en. 
 A N i l E l . iu  un

T E : 
 van 6 tol U . 

rn meerdere
 met hut noodige drijfwerk . 

 mei  en

Eene parti j  en  gezaagd 

Adres . W. . G , 
Wittenburg . Amsterdam. 

Stoomfabriek van bereide 
Verwen, - en , 

vao JACOB S Pz. te Zaandijk. 
Prima belegen  en 

l vou, Nederland der
 uu  van  ANlJ 

SON, te  Surrey hij

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de llolltinilx.ltc  Tuin. 

 van alle bekende typen 
en  uan bestaande S worden in 
den kortst mogelijken tij d eeleverd en nitjtovoerd. 

, 
. 

E E , 

G N d . . 
 Amari l Schijven s

 macmnes

»  & 
B te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in deu kortst moeelijken tij d ulle soorten van Stoombaggermolens iu 1 t- of 
ijzereonstrnclie, vullens eij-en .ysteem, jjesehikt voor  elke ilie|iti> eu |ibraijrs t van 150 tul Ü0O0 ,\P'

 en verder stoomwerktuigen. , . . s 
Steen- en Tegelvormmachines, n - en Brugconstrnctiën

E N 

 ./> -  8**^  berigt dat door  haar tet eenige A G E N T E N voorden 

. v - l ' l è ^ j é * ^ ' ' verkoop van  ziju .uitgesteld: 

S &  C°.  Amsterdam. 
door wie ook tot liet  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke vourvvunrden als uan de g N" . 3, te Amsterdam, 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

timlruk t l.ij  O, VV. VA N .  &  C"  le Arnhem — All e stukken en advertentien te adresseeren tuut den r F. W. VA N T JGm. te Arnhem. — Uitgave van . A, . 

e . F. 9. g 2 t 1878 

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

: 
v Prij s per '  uiauiiJi-i i f' ,  ahon iiter t  voo 

t ï u j-i:ir«'.'inv- . Afzonderlijk e nouuiim bij  vix>riutlie--<tf-lliiii '  15 runt». 

) 
 au. 
A l l e stekken en n te n aan 

de e te . 

: 
V:m 1—5 rrgi-li i , rerdar  voor  elk un ng t l |il:i:tiiniiuiit : i 0 centa en l Ü c e u t. 

vuor  oen nommer  van tiet iil.nl . Ailrurtmitiu u voorliet biiitetilaut l N rents

1 ETS OVE N EN 
E

n liet jongste Janiian-nommer der  Quarterly 
 viriil i meu een opstel overrtpoorwegongeliik-

ken. waanian ik een eu ander zal ontln*nor i mu iu 
Ntileihind ou ë le wonien ln-harligd . l i- ^e-
st'lireven nanr  aanleiding vnu drie ot'lieieele verslagen 
eerier  Commission on  wag Accidents, 
getiteld: lo.  of the Commissioners, So. Afi -
nules oj  taken before the Commiseioners, 

. Analysis and Abstract of the  1877. 
Volgens de opgaven vau 187.Ï  hezat het Vei*eenigd 

k tü,(J5S Eng. mijlen epooTWeg, , l.i' 1 

loeoinotieven, 3!):ï.7!J!) voertuigen van allerlei soon, 
een stat' van ongeveer  :t0Ü,OUO spoorweglieuiiiliteii. 
liet getal reizigers was in dal jaar
zonder ite linuders van dorirlon >iit|e sei/oen-kaarljes 
le  de bruto-ontvangsten der  maatschappijen 
stegen tot £ 01,337,001 > en het door  haar  gestorte ka-
pitaal steeg lot de ontzet lende som van £ (J.>l>,22;t, (j 

 for  and Wales, Seat-
hind and  for the year 1875 etc.) n ile 

s van de sjwoi'wegen gaan de meest ge-
slepene schürpzinnigheid van den handelaar eu de 
verst vooruitziende staatkunde hand aan hand met 
roekelooze spilzucht cn dolheid: liet genie, de
bronnen , tie deugden der  ruen.sr.liolijk e natuur, opge-
voerd lot eeu graad van heldhaftigheid, u'ietiliarer i 
zich naast de laagste diepten van dwaasheid, nietig-
heid en . Wij  zullen liierhi j  niet stilstaan, 
(lus oud er  werp, olsehooii minder  romanesk, is ter-

d minder  belang^raUkend, hoewel hoi be-
l:iiî r van meer  tnigischen aard is 

l , ilii'li l noemde de sfiuorwegoiigeliikkpn 
tmitechien het grootste binnenlandsche vraagstuk" 
en hel zou k vallen een eu ander te noemen, 
dat zoo/eer  «iVe zaken en de harten" der  uieii-
srhen laakt, liet is niet gemakkelijk zulk tvti vraag-
stuk e bespreken zonder  liartstoelit uu voonionteel, 
BcnadeUjk rooi eeu juiste  ordeeUng. Gelukkig iie-
velen de liierlhiveu genoemde volslagen van hoogst 
bekwame, on onderviiidingrijk e mannen zieh aau dooi-
den kaliui'ii , onpartijdig!'t i eu juisten toon, waarop 
de besluiten worden getrokken. 

e sehrijver  gaat na: lo. in welke male de vei-
ligheid der  ivizigers beschermd wonlt door  de Britache 
wel; 2o. iu hoeverre die lieselienning inde praotij k 
ilnelirellend is gebleken; .'lo. of er  nadere wetten 
noodig zijn tot hei voorkomen van spoorwegongeluk-
ken , cn zoo ja, welke. 

t  punt ga ik voorbij , als van minder 
belang voor de meeste lozers van dit weekblad. En 
de  zullen zieh toch niet vergenoegen 
met mijn uittreksel, noch mot ^Quarterly, maar 
uit ile bronnen willen putten. Slechts dit: de bestaande 
wetgeving beschermt eenier  de maatschappijen tegen 
hel publiek, dan het publiek tegen de . 
Teut eomme chex nous. 

Ten tweede: n hoeverre is de  inde 
 dooltivll'eii d gebleken.' s het geldelijk eigen-

belang eeu voldoende reden geweest om tie maat-
schappijen te bewegen tot liet vervullen van huren 
plicht , tzoover uls menscheiyke vooruitziendheid 
gaan kan?" 

Als er  een troffemle ramp op eenige baan plaats 
heeft, wonlt de venmtwaanligiiig van de menigte 
tegen de maatschappijen opgewekt en haar  beheer 
volstrekt veroordeeld als bet sltvhtsle stelsel vau organi-
satie. Aan «len anderen kant verzekeren hare pleiiln' -
zorgers,  zoo haar  niet ten eenemale 
volmaakt is, hel do volmaakt heit) toch zoo nadert 
uls de menschelijke feilbaarheid gedoogt.  zulke 
getuigenissen voor en tegen valt weinig te
Een Engelsch geneesheer, Fletcher, acht het tloel-
l"os mui te dringen  voorzorg, want, zegt luj , 

 blijf t altij d voel over, dat niettemin aan hot toe-
zicht ontsnapt. : omdat meu niet allo ongelukken 
kun voorkomen, is het ijdel te trachten enkele te 
vuorkonien. Als hij  ook  denkt aan ' l
wensch ik hem niemand als arts t  liever 
trachten iets ie leeren uit de officieele stukken. Onge-
lukki g bestaat  ernstige twijfel omtrent

keurigheid der  opgaven van de inantschappQen aau 
 van l (Board of Trade). Zoo be« 

-nle tie lieer  llass, zonder  weerlegd te worden, 
dat iu 1873 niet minder  dan 1300 spoorwegbeambten 
«p dé lijnen van het Vereenigd k gedood 
wenleh, terwij l ode officieele waarheid"  slechts sprak 
van 773. Eu volgens tie koninklijk e commissarissen 
*ij n  getallen omtrent gekwetsten vermoedelijk 
minder  betrouwbaar dan die omtrent de gedooden. 
Wij  zullen ons dus bepalen tot de onheilen met 
iiomllottiget i t schijnt dan,  in vier  jaren 

75) 5231  de spttor-
wegen het leven verloren. t getal is ontzettend. 
Wel mout meu er  tie s'woiwegbeambten van aftrekken, 

awdat ar  '2*271 anderen overblijven, en waren bier-
ouder  slechts 633, die als reizigers van de baan 
gebruik maakten; wol worden hieronder  slechts 155 
gevallen toegeschreven aan oorzaken . builen  schuld 
dor lijder s u van l schat ze echter 

 167),  hier  is  oniakerheid in
. 

Een dor  commissarissen, tie hoer  Galt, doet uit-
komen, dat er  veel gevallen zijn . waarin wol geringe 
achteloosheid van  zijde der  ivizigers  het onheil 
bijdraagt , maar  nog meer  grol' , tastbaar  verzuim 
van voorzorgen en veiligheidsmaatregelen door
uia:ilscli;ip|iije n , waarvan niets blijk t uil de rubrieken 
harer  verslagen. e  zij , is dat verlies van men-
schen levens een noodwendig bestanddeel der  werking 
van hot n moge nu gemiddelden 
aanhalen en zeggen, dat er  één omkomt op de 
11,0(10,000, hel gemoed wendt zich vau  becijle-
ringeu naai-  ijzingwekkende slnchtollers. t gaat 
niet aan, de moeder  ol'  echtgenoot van dou gedoode 
e verwijzen  de statistiek eu haar le troosten 

mei t  meilodeeliiig, dal iiulüofnon anderen er  heel-

buiit- , 'ii . n  irznken van die tampen 
verholpen worden.'  Uit de bescheiden volgt: ja. Wat 
men ook hewere,  zijn zelden of 
nooit toe  schrijven aan louter  snelheid. En snelheid 
wil  publiek  eiken prijs . Eu evenmin kun 
meu ze altij d schuiven op rekening van on vim limit ! 
of niet te verhel|*on gebreken iu de locomotief, noch 
vau  noodwendige menschel ij  onvolkomenheid. 

Wi j  zullen  i*aiii|*en splitsen iu vier n : 
. Ongelukken bij  treinen, die wonden of  va:; r 

berokkenen aau reizigers en aan , 
 op tie  reizen : 
. Ongelukken door  botsing van treinen; 
. Ongelukken, overkomen aau hot niot-mzeiide 

publiek op de stations; 
. Ongelukken aan n iu hun 

dienstvervulling, niet bedoeld sub . 
. Onder  rubriek komen  ongelukken voor, 

zoo dikwijl s geweten aau  snelheid. Als het rollend 
materieel cn  bovenbouw :ian in volkomen 
Orde zijn, kan de snelste trein even veilig reizen als 

 langzaamste. Een zeel oiidervinihitgrij k r 
 van ,  kolonel  zegt 

in zijn getuigenis voorde commissarissen: nik zie 
geeu gevaar iu eeuige snelheid tot GO Eng. mijlen 

 00 kilometers) 'ui het. uur , en ik gelooi', dat er 
ook hij  70 Eng. mijlen geen gevaar is, als hot rol-
lend materieel en de weg iu volkomen orde zijn." 
Er is een sterke overeenstemming tusschen de onder-
scheidene getuigen, op dit punt door  Commissa-
rissen gehoord. n gaat verwaarlooziiig vau 

 punt gepaaiil met de ernstigste gevolgen. e heer 
d Jellries schroot' iu  Yen; 

1875:  valt moeilijk eeu ongeluk le
dat gemakkelijker  te voorkomen is dan dio, welke 
ontstaan, omdat een rijtui g vier  wielen  in 
plaats van zes."  Eu omtrent de ongelukken
radbanden merkt kapitein (tegenwoordig Sir ) 
Tyler met al  gezag,  ziju bekwaamheid 

en ervaring vorljonden is, op (verslag over  187*2): 
dat zij  alle ongelukken do minst verschooiilijke 
zijn"  en vermei ten kunnen wonien g dooi-

 invoering van de  wijzen vau bevestiging 
der banden aan de  , waardoor zij  niet van 
deze afvliegen, ingeval van breuk." n  vier  jaren, 
waarover  de onderzoekingen der  commissarissen loopen, 
waren 81 ongelukken  van den 
unvsl ijzingwekkeiiden aaitl) lo wijlen aau gebroken 
in het rollend materieel, en een vierde daarvan aan 
de radbanden. Vóór hel onheil van g Ashton op 
het k van den Great Western
volgens Sir y Tyler , tie spoorstaaf los op deu 
lengte-ligger, eu tie ligger los op den hallast. e 
lij n  niet goed waterpas. o Times van 2 Nov. 
jl . U-schrijft , zonder  weersproken te worden, een 
nog erger  tijdens  later  ongeluk tusschen 

l
e liggers waren zoo verrot, dat men ze op vele 

plaatsen tusschen vinger en duim aan stukken kon 
breken , eu volt- stoelen konden gemakkelijk van de 
spoorstaven worden weggeschopt doordien het hout. 
vergaan was." t i*  duidelijk , tlat tie maatschappijen 
zulke ongelukken kunnen voorkomen. »Er  beslaat 
geen U'/vvaar" , zeggen  commissarissen , om bijna 
tlag aau dag, zich te vergewissen omti-oiit tien staat 
der spoorstaven, liggers, spoorwijdte, enz. t is 

 een zaak vau ins|iectie en noodzakelijke 
herstelling, en zc te verzuimen is reclitelroekseho 
schennis vim hare overeenkomst met het publiek." 
n zekeit*  kringen bestaat een streven om tie mate 

van veiligheid, die te verkrijgen is tloor  tie werk-
tuiglijk e inrichtingen op de s'worwegen, te laag te 
schatten, en tie theorie vau eeu noodwendige even-
redigheid ongelukken ) aan te riemen. 

Niets is willekeuriger en onredelijker  dan dit fata-
lisme. Wal rollend materieel en bovenbouw betreft, 
kan men bijna ecu volstrekte veiligheid U-reiken. 

. e botsingen verklaart de beer  Oakley, -
teur-generaal van den Great Northern
de vruchtbaarste bron van nimjien op tie Engelsche 
lijnen te zijn. n zijn meestal toe te schrijven 
aan onstipthoid der  treinen eu achteloosheid van sein-
en wissel wachters. Ziehier  een uittreksel van do enipiéte; 

—  heer Galt. — IM* verklaart gij  de
houdende oulsti|lheiil der  treinen? 

—  — k schrijf ze toe aan hol 
groot gebrek ami stoomkracht en aan gemis vnn lucht. 
k zie de wachters uau de stations pinten met de 

andere mannen; do stationschefs hebben te weinig 
gezag; er  is groot oponthoud aan de stations, maai-
de meest*! vertraging ontstaat doordien de machines 
niet inslaat zijn de treinen voort te trekken; er  is 
een groot gemis van stoomkracht en van reuner-
inogen iu de meeste treinen, behalve die dor  mails. 

— Graaf van Belmore. t dat, dewijl men 
le veel rijtuige n aan één locomotief bevestigt? 

— n don regel, ja. 
— Sir J.  Simmons. Als elke trein volgens 

den lijdwijze r  vertrok , zouden de seinen bijna onnoo-
dig zijn? 

 en men zou niet zooveel ongelukken bobben, 
—  Voorzitter, Hertog van Buckingham. 

Zon het volgens uw meening mogehjk tnjn, dat stelsel 
van stiengo stiptheid zonder  beperking toe te passen .' 

— , ik geloof, dat dit gemakkelijk zon zijn. 
t is waar, dat omtrent dit punt veel strij d heerscht. 

e l van den
hewectvte zelfs, dat het ostelsel" van uiistiplheii l ver-
dienstelijk is, want bet zal een wachter  angstig-ma-
ken eu dus zal hij  op zijn hoode wezen. Zulk een 
redenoering herinnert mij  de uitspraak van een Fr.insch 
minister  fik geloof, dat het de burggraaf de Saint-
Chamaiis was), dat een groote brand zoo'n erg on-
geluk niet is, tiaar  hij  het groote voordeel heeft 
arbeid te bezorgen aan de werk-  ambachtslieden. 

i antwoordde: t ons tlan geheel Frankrij k 
in brand steken om hel zoo welvarend mogelijk te 
maken."  Zoo zeg ik: vaardig dan tie bepaling uit, 
oin de waak zaai u heitl ten top te doen stijgen, dat 
de treinen op elk oogenblik, welk ouk, kunnen ver-
trekken, behalve het aangekondigde. 

Sir y Tyler' s gezonde gevolgtrekking luidt : 
e onstipthoid is onverschoonUjk op eiken 

spoorweg en wij  hebben er  reeds  veel van beleenl.'' 
Wat de onstipthoid betreft, valt hot moeilijk in 

te zien, boe men in ernst beweren kan, dat de ver-
antwoordelijkheid daarvoor  niet op de maatschappijen 
rust r  lijnen zijn ouder  haar  eigen unU'iterk t 
toezicht, en er  is in  woord niets, dat haar  ver-
hindert baar  treinen af te zenden, wanneer  zij  goed-
vinden. Zij  verdedigen zich gewoonlijk door tie plot-
selinge vermeerdering van hot vervoer,  sich soms 
voordoet, eu de trage aankomst der  reizigers als mle-
uen voor de onstipthoid harer  treinen ann tc voeren, 
maar het is duidelijk , dat hot geheel binnen haar 
uiacht licht, tloor  baar  U'ambten zoodanige plaatse-
lijk e inlichtingen te verkrijgen , die haar  gemakkelijk 
inslaat zonden stellen bij  bijzondere gelegenheden 
schikkingen te treilen voor het sneller  vervoer  dan 
het gewone,  zij  ziju door  geene verplichting, 
zedelijk noch wettelijk , gebonden hen te vervoeren, 

e haar  stations telnat U-reikon. e waarheid i>, 
lat onregelmatigheid iu hot vertrek en de aankomst 
tier  treinen hoofdzakelijk geweten moet worden 
aun gebrekkige regeling van het boekhouden, aau 
slecht Onderhoud vau den howuUuiw eu :ian ouvol-
ioende inrichtingen; aan het laatst vermelde gebrek 
zijn ook in de meeste gevallen de noodlottige ver-

isshigen der  sein- ou wissolwnchtera toe te schrijven. 
o|le bestaande bepalingen omtrent hol boekhouden'', 

heefl men terecht opgemerkt,  lokken uit tot
stiptheid. Waarom zijn do kaartjes slechts tc krygon 
weinige minuten vóór den vertrektijd ? n de
naamste steden der  Vereenigde Stalen kunnen spoor-
wegbrieQes gekocht worden aau de stations op elk 
uur van tien dag, en zij  ziju ook te krijgen in tie 
groots logementen en op kantoren in verschillende 

i van elke stad. t valt moeilijk iu te 
zien. waarom dit stelsel niet ingevoerd  worden.'' 
Ton aanzien van de behoefte aan meer  spoorstaven 
op menige onzer  lijnen ziju er  zeer  afdoende
merkingen in het U-scheid, dat tie heer l>e la Wan* 
bij  het Verslag der  Commissarissen gevoegd heeft. 

j  doet opmerken, dat «voorzieningen, die in de 
eerste tijden dor  spoorwegen toereikende waren, nu 
onvoldoende, zijn geworden door  aanzienlijke toeneming 
van hol goederen- en iN'rsuiieuvervoer" , en doel uil 
kouten, tlat «ongelukken door  botsing vooreen groot 
deel , als bet vervoer van goederen  delf* 

n hel drukst is."  Ook hel getal spoorwegbe-

ambten is te klein. Er  zijn werklieden, die een ge-
heel.- week arbeiden zonder  enkele maal hun 
kleederen te kunnen uittrokken ; stokers, die, uit-
geput van vermoeienis, op e machine in slaap val-
len; seiiiwachtors, die, afgemat door  zeventien lot 
aehttien uron onafgebroken dienst, niet instaat ziju 
te zeggen, welke treinen op- en afwaarts raden; 
«wisselwiichtoi  zoo vermoeid, dat zij  neervielen en 
de eeuwigheid ingingen."  Gazette, 9 

 '74. 
Ziehier  een welsprekend uittreksel tier  enquête. 

Frederik '  zeide tot de Commissarissen : 
r  Ui, S o|'  -20 men te werken, hebUm wij 

moeite wakker te blijven. Ons algemeen voorstel is. 
dal wij  niet meer dan 10 of 12 uren daags behooren 
te werken. k bob van het OOgenbUk, dat ik op 
post kwam totdat ik afgelost wenl, 23 uren eu 10 
minuten gewerkt zonder  éoti oogenblik rust." 

e heer  Oalt teekent ann, dat , tlie 
wachter  was iu de goederenloods dor  Tall-Vale-lijn , 
"ontslagen wenl wegens dit getuigenis, dat de U'-
ambten echter in geen enkel punt waagden le weer-
spreken " 

 commissarissen maken de opmerking, en terecht, 
tlat nog nu de spoorwegbedienden als klasse, onder-
scheiding genieten wegens hun schranderheid,
lenswaardig karakter  aandachtige plichtsvervulling, 
maar vele stationschefs en inspecteurs verklaren, dat 
er  iu dit opzicht een merkbare achteruitgang is, een 
vermindering van gehalte, toe le schrijven aau de 
karige bezoldiging eu dou otmiatigeii arbeid. «Fooien 
van de passagiers houden do mannen op hun post," 
zegt een getuige n ander: «gij  zult geen
schen  vinden om het werk te kouieii doeu
ld  gulden in de week." e heer  Findlay, de 

l van den  and North-
western  segt, dat de achteloosheid der 

dienaren de meest gewone oorzaak der  ongelukken 
is, maar, gelijk Sir y Tyler iu zijn Perstoo-
ovor 1872 heeft doen uitkomen: sliet gebrek
zorg of do vergissingen van ambtenaren  bedien-
den kunnen in groote mate wonion voorkomen door 
invoering van verbeteringen: 

1°. telegraaf met blokstelsel en behoorlijke inrich -
ting van de seinen en wissels met sluit toestel loc-
king apparatus); 

2°. behoorlijke uitwijkplaatsen of dubbelsporen en 
andere voorzieningen iu he  belang van de exploitatie] 

3°. strenge tucht, tlie slechts gehandhaafd kan 
worden met die veiligheidsmiddelen. 

j  gemis  de noodige voorzieningen worden 
tie ambtenaren en bedienden te dikwijl s genoopt, 
zoo niet genoodzaakt, gedrukte voorschrift en te ver-
vvaarloozen eu tol gewaagde werkwijzen de toevlucht 
te  en dagelijks gewond aan verrichtingen, 
waarvan zij  de eersten ziju um hot nfkeurenswaanlige 
te erkennen. Zij  wonien dikwijl s ongegrond veroor-
deelt 1, als  eenig ongeluk plants heeft, omdat hun 
moeilijkheden niet genoeg bekend zijn of iu aan-
merking wonien genomen." 

n heeft veel te veel misbruik gemaakt van den 
U-touggi'und tier  o menschelijke feilbaarheid" , steeds 
aangevoerd oin de aansprakelijk beid der  maatschap-
pijen te verzwakken. l is  gelijk de Com-
missarissen opmerken, dat dit U*standdeel van ge-

t kan wonien terzijde gesteld",
het is ook waar, gelijk zij  doen uitkomen, tlat bet 
aanmerkelijk gewijzigd kan wonien tloor  dc invoering 
van ile bedoelde verbeteringen , waarvan zij  het denk-
beeld len volle beamen. 

t schijnt hier  de geschikte plaats om over de 
remmen te spreken. n kan het gewicht vau den 
doorloopenden ramtoestel als middel tot voorkoming 
van Uitsiug eu tot verzachting van haar  gevolgen U*-
zwaarlij k te hoog schatten. t is ontegenzeggelijk, 
gelijk d Carlingtint l in bet s tier s aan-
merkte (Times, 28 April , '77), tint de maatscliap* 
pijen te dezen opzichte in oen hoogst onvoldoenden 
toestand veriteeren. n een zeer  goed opstel, door 
Sir y Tyler  voorgelezen iu de Society of Arts 
(Times, 8 , '77), zegt hij , tlat do metste onge-
lukken ontstaan door  gemis  behoorlijk remver-
niogen. 

«Waar machinisten verscheidene honderden yards 
en misschien een halve mij l  meer  beschikking 
hebben om hunnen trein tut staan te brengen , maar 
hiertoe niet instaat ziju uit gemis  rem vermo-
gen, vallen tie voordeelen vau door̂ oopende ramtoe-
stellen in liet oog, inzonderheid op steile hellingen 
ou bij  gladde sjsooistaven. r zij  zijn ternauwor-

! van minder  U-lang tol voorkoming van mm-
BC hen verlies en verwonding in alle andere gevallen, 
hij  voorbeeld als treinen ontsporen tloor  do gebreken 
in deu bovenbouw of vei-stopping ontmoeten; als er 
breuken plaats grij|»eii in tie aaneen kop| iel iug, in tie 
veeren, lissen, radbanden of andere doelen van het 
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 —  —

rollpni l materieel, en als cr  ongelukken ontstaan in ] 
bochten (facing points) ol' op hellingen." 

Ue kolonel n verklaarde iu zijn antwoor-
den, dat op vijf  cn tachtig (85) ongelukken, waar-
naar hij  in 1873 eeu onderteek deed, vijf  en dertig 

 voorkomen of verminderd zouden zijn ge-
worden door samenhangende remmen in de hand 
der machinisten. n  grootste spoorwegrampen, 
die ooit in Engeland plaats greep, die van Shiplon, 
twee jaren geleden, waarhij  34 reizigers gedood, 
ü5 gekwetst wenlen (benovens 4 s[»oorwegl>eainbteti), 
wonlt door Sir y Tyler  voor een groot deel 
toegeschreven aan gemis van voldoend nmvennogen. 

j  zegt: »zoo de trein voorzien wal geweest van 
doorioopende remmen over  zijn geheele lengte, lie-
staat er  geen reden, waarom hij  niet tot staan zou 
zijn gebracht zonder  eenig ongeval." e Commissa-
rissen geven als hun ostellige meening"  te kennen, 
dat geen trein kan worden aangemerkt als behoorlijk 
uitgerust, die niet voorzien is van voldoende rctn-
krarh t om hem bij  de grootste snelheid, waarmede 
hij  op eenige helling loopen kan, tol staan te bren-
gen binnen 500 yard*. Zij  hebben zich overtuigd, 
dat  ruimschoots middelen zijn om dit doel zeker 
en veilig te bereiken."*  ( Wordt vervolgd.) 

J TOT G
. 

O . 

Vergadering van 15  1878. 
Nadat de vragen, welke door het Bestuurder 

j  ter  behandeling zijn gesteld inde Alge-
meene bijeenkomst der  leden in i a . w a r en voor-
gelezen en de Voorzitter  de leden had uitgenoodigd 
daarop antwoorden te leveren, hield de heer . de 
Vries eene lezing over de symbolen aan de kerkge-
bouwen der  eerste christenen. 

Berst werd op den toestand gewezen waarin de 
eerstenen christenen verkeerden, die hen er  toe 
noodzaakte figuren te bezigen tot onderlinge herken-
ning , welke echter  zoodanig moesten zijn dat zij  zich 
door het gebruik ervan niet aan hunne vervolgens 
verraadden, waarom zij  dau ook dc zinnebeelden vun 
hun tegenpartij  overnamen, doch er  een andere be-
teekenis aan hechtten. 

t krui s wenl het voornaamste symbool, zoowel 
op hunne woningen als graven; zij  droegen de afbeel-
ding ervan op het hart eu maakten het teeken ervan. 

Toen het christen geloot'vorderingen had gemaakt 
en door den keizer en een aantal grooten en burgers 
was aangenomen, zonder nog tot godsdienst van den 
Staat te zijn verklaard , gaven de christenen wel meer 
openbaarheid aan hunne wijze van godsverooring, 
doch zonder  de aanhangers van den ouden godsdienst te 
kwetsen. m vermomden zij  niet alleen hunne 
godsdienstige handelingen onder de vormen der  afgo-
derij , maar zij  namen ook de heidensche zinnebeelden 
over  cn veranderden die door  wijzigingen in christelijke, 
Waardoor er  een andere beteekenis aangegeven weid. 

e symbolen der goden wenlen gemetamorphoseerd 
in zinsjielingen op de leer, op de gelijkenissen of op 
den persoon des stichters van bet Christendom. t 
krui s wenl onder  een onbeduidend ornement verborgen, 
als in het front cn aan den achtergevel van het 
gebouwtje dnt de tempel van Clitimn a woidt ge-
noemd; het is daar uit een acanthusblad gevormd 
en zoodanig verscholen tusscbeu wijngaardranken en 
slaaphnlstengels, dat bet «elft aan bet minder  scherpe 
oog iler  latere christenen ontsnapte. 

Behalve het krui s met of zonder lam en een lam 
het krui s dragende, golden als verdere symbolen van 
den Christus: een berg niet vier  afvloeiende ttroomen 
met een lam; ecu kruis, drie kruizen of een olij f boom 
op den top; een pelikaan hare jongen met haar  bloed 
voedende; Orpheus die door de tonen zijner  lier  de 
wilde dieren teint; Tobias met een, visch of enkel i 
visch; een herder  temidden zijner  schupen, een er-
van drogende, en anderen. e doel werd ook 
door  conventioneelc teekens verkregen als: A , 

- B enz. 
Vóór de derde eeuw komen Christusbeelden zelden 

voor; in de katakomben vindt men afbeeldingen van 
Jezus op twaalfjarigen leeftijd. Een later  symlmol is, 
Jezus levend voor het krui s sUiande en de armen 
zegenend uitspreidende. n de zesde eeuw wenl bet 
beeld aan het krui s ; bl G!>2 schreef het 
concilie van l den vorm en attributen er-
van voor. 

Onder de oudste symbolen behooren ook de «rijn -
gaard ; geniussen tussehen wijnranken spelende en 
anderen, in het kort , alles wat bij  de vereering van 
Bachus . Ook de korenschoof van Ones 
moest een der  hoofdmomenten van het Christendom 
voorstellen. n het Vnüknan is een surkophuug vau 
St.-Constantia van porphier, die geheel met vooi-stol-
lingen in basreliëf van deu wyjngaard is bedekt. 
Evenzoo wenlen de heidensche puimtuk en duif in 
christelijk e symbolen omgewerkt. 

Ouk de A*|)ostelen en Evangelisten kregen hunne 
aan de heidenen ontleende keuteekenen: zoo b. v. 
kreeg s als symbool een leeuw, vroeger dat 
van Cybela, en Johannes den van Jupiter  ontleen-
den arend. 

Er werden ook symbolen gebezigd die niet aan het 
heidendom ontleend waren, doch deze waren zeer 
onbeduidend. Zoo stelde een enkel lam de zachtmoedig-
heid voor; twaalf lammeren, regelmatig gerangschikt, 
de twaalf afstelen; somtijds was eeu dertiende iets 
hooger dan de anderen geplaatst, en met een nimbus 
gekroond uls het symbool van Jezus zelf. 

Te a vindt men op bijna alle grultemlien 
uit de vierde en vijld e eeuw den wijnstok , den palm-
tak, de duif, het m en de pauw temidden van 
het krui s en de heilige monogrammen. Aanbel zang-
koor van de oude christenkerk aldaar  vindt men de 
geheele menagerie van symbolist:he dieren 

Na het verdwijnen van de vrees voor  hel heidendom 
wenlen de symbolen duidelijker . e eerste christenen 
hadden, tengevolge hunner  afkomst, een afkeer van 

 maar  hunne opvolgers brachten dieook aan 
hunne kerkgebouwen over, eerst voorzichtig, latei-
alge meen, en na het concilie van d 
wenlen de afbeeldingen van a en de n in 
de westersche k up groote schaal als nrehitecte-
nktthe vei-sicring gebezigd. 

Bij  de kerkelijk e gebouwen uit dien tij d vindt 
men  bet uitwendige zulk een menigte beelden, 
dat zij  het in dit opzicht van de rijkst  vcrsienle 
gothische kerken winnen. t inwendige

was sober met beelden versierd, 
e heer .1. C. van Wij k heeft ter  bezichtiging 

gesteld de teekeningen van de aan de e t 
alhier  te bouweu passage. e lengte daarvan is bijna 
95 . met eene breedte van S . over  ruim 38 . 
lengte, de overige lengte verkrijg t S . breedte, 
terwij l de doorgaande hoogte 18 . zul zijn. c 
glazen bedekking heeft den vorm van een tongewelf 
met halve kociiels aun de einden. e vloer  wordt in 
vakken verdeeld , welke voor  het plaatsen van adressen 
bestemd zijn. 

 de e t is de breedte aan de eene 
zijde van den ingang bestemd voor een koffiehuis 
met drie zalen op den lieganen grond, en daaronder 
de hij  dit etablissement noodige kelders, keuken, 

enz. t bovengedeelte  bet gebouwaklaar  wordt 
tot hotel met ruim 70 logoerkamers ingericht. n 
de passage zelve komen 20 winkels mot woningen , 
welke laatstgenoemde ook afzonderlijk verhuurd kun-
nen wonlen.  het andei-e einde van de passage 
wordt een hadhuis gemaakt. 

t uitzondering van de ruimten voor  bet badhui* 
eu bet kofliehuis, wordt bet geheele musterrain, met 
verdiepmgshoogte van 3 , tot markt ingericht, 
met een ingang  hel einde  een aan een dei-
zijden. e ruimt e ontvangt, behalve direct licht 
van builen, nog licht door  tie borstweringen der  win-
kels. 

e heer 11. J. t stelt ter  bezichtiging galva-
nisch verzinkte ijzeren dakpannen, welke, behalve 
tie roel'voriiiei i aan de lieide zijden voor  het over  elkan-
der dekken , op het vlak der  pan d.iartusschen drie rib-
ben heblien. e pannen zijn tweemaal met zink 
behandeld; eerst zijn zij  door  indompeling verzinkt 
en daarna galvanisch behandeld, waardoor  meenler 
waarborg tegen oxydalie is verkregen. Zij  kunnen 
zoowel zonder als met bebonling wonlen gebruikt; 
in het. eerste geval moet dun echter  nog  lat mid-
denonder de pan worden gelegd. e  wordt 
met twee spijkers bevestigd, om welks koppen looden 
busjes wonlen gelegd. t deze spijkers wordt te 
gelijk een lipj e bevestigd, tlat op de lm ven liggende [>ati 
wordt omgebogen, waardoor een vaste ligging ver-
zekerd i~. 

Naar de helling van het dak moet de over-elkan-
der-dekking groot zijn. Bij  eene helling van 45"  is 

die 0.05 , die successievelijk ven rderl tot 0.10 
. bij  een helling  15 tot 10". t volgt dat 

ook het aantal pannen per * afwisselt j  hij  45"  zijn 
daarvoor 14.4 en bij  15"  helling 10.74 pannen noodig. 
n dezelfde verhouding wisselt ook de prij s at van 

ƒ 3 . 25 tot ƒ:1.80 «le . Per  100 stuks kosten deze 
pannen ƒ 21 en tie strekkende . vorst f 1.03, franco 
liet station van tie plaats van bestemming. 

e pannen zijn in den handel gebracht door de 
 Custodis en Co. te , tlie zich ook 

met het leggeu belast voor  ongeveer  */g van de boven-
genoemde prijzen . 

e heer  E. G . A. Fol deelt mede voor  rui m een jaar 
een dergelijk Fransch fabrikaat te hebben onderzocht, 
dat slechts eenmaal met zink was behandeld. t 
doel was eeu tijdelij k hestnniltl gebouw te dekken. 

j  is echter  tot het gebruik van zink n°. 12 over-
gegaan, dat voor  ƒ 2 . 12 de a . is geleverd, terwij l 
de pannen nog ƒ 2 . 50 de a . zouden gekost liehhen. 
Te eerder  kwam hij  tot tli t besluit, omdat het zink, 
later  opgenomen wordende, betrekkelijk veel waarde 

 terwij l die der  oude ijzeren pannen uls nul 

kan worden aangenomen. 
e beer W. C van Goor stelt een monster  steen 

ter  bezichtiging voor het schuren van houten werk-
stukken, iu den handel geluncht door . Cossman 
te Creleld onder den naam vun . Zij  kost 
ƒ 0 . 10 het kilogram. 

e heer . tie Vries zegt monsters van dergelijke 
steen tloor tie leerlingen der  ambachtsschool alhier  te 
hebben doen gebruiken. t resultaat was, zoowel 
voor  vlakken als lijsten, uitmuntend, doch hij  vond 
het gebruik ervan vri j  kostbaar. 

G . 

n 20'"  Februari jl . wenl door de Aldeeling ban* 
maandclijksche vergadering gehouden. 

Nadat de notulen waren voorgelezen, werd dooi-
den Voorzitter , naar  aanleiding van een ingekomen 
brief van de nagelaten betreUüngeo, betraftendehet 
overlijden vau den heer  Saraber, een woonl van 
hulde gebracht aan de nagedachtenis van hein, die 
zoovele jaren met lust en ijver  werkzaam was ge-
weest in het belang der  Afdeeling. 

Na afdoening vau eenige lielungen van huis h oude -
lijken aard, en benoeming van commission TOOT de 
beantwoording der  gestelde vragen door het Bestuur 
der j  tot bevonleiïng der  Bouwkunst, te 
behandelen iu de eerstvolgende algemeene vergadering 
te Amstenlam, werd het woonl gegeven uuu den 
heer  BeeUWkes, die een en ander  mededeelde om-
trent het afnemen van verflagen op gehouwen steen 
en wel il) het bijzonder vun tien voorgevel van bet 

m s alhier. 

e wenl gebruikt oiigehluschte kalk , die in 
tie gewone loog gehluscht wordt ; liet mengsel wordt 
zoodanig , dal bet zich met  gewone 
verfkwast laat verwerken. e eerste proef bad plaats 
op een ornament, hetwelk met dat mengsel bestreken 
wenl; na een kwartier  werd het
en de verflaag was verdwenen. 

Op de vlakke gedeelten der  muren en pilaster-
loste zich tie verflaag niet zoo spiedig op en bleek 
het, dat tleze langer  tij d met het mengsel bestreken 
moest blijven. Toch moet men voorzichtig zijn met bet 
mengsel  niet te lang op te laten, daar  anders de steen 
door tie loog aangetast wordt. 

Na eenige discussién over tie meest doelmatige 
wijze om tot een goed resultaat te komen, helootüc 
de spreker  later  nog nadere mededeel ingen te doen 
bet rellende dit onderwerp, nadat ook de andere gevels 
van het s van tie verflaag ontdaan zullen zijn. 

r  den beta- B. s werd ter  bezichtiging 
gesteld  door hem gemaakt ontwerp voor
nieuw stadhuis alhier, te buuweu op ile plaats van 

het bestaande gebouw. Zoowel de indceling van het 
plan, als de gevels ontworpen in den renaissance-
baksteenbouw, getuigen vun eeue nauwgexettestudie 
eu het ontwerp vond dau ook een algemeenen bijval . 

Tevens werden door hem nog eenige ontwerpen 
ter  tafel gebracht van scholen vuor  lager  onderwijs, 
bestemd ma ter  liozichligiug te worden gesteld op 
dc iu dit jaar tt; houden e Tentoonstel-
ling te Parijs. Onder deze munt bijzonder uit tie 
ontworpen bewaarschool vour  Scheveningen, waarvan 
tevens een model in hou! gemaakt is, evenzeer  vour 
die tentoonstelling bestemd. 

Nadat eeue zeer  belangrijke kunstbeschouwing van 
den heer  Bert Brouwer, bestaande iu eene collectie 
photographieen van Spaansche monumentale gebouwen 
en in n aus llalien" , gephotografeerd 
tloor , had plaatsgehad, wenl de vergadering 

 den  gesloten. 

B  N N E N U N . 

's r  den Gouverneur-Generaal 

van Nei d se h Oosl-lndie ziju benoemd: tot ad-

spirant-ingenieurs bij  den Waterstaat en 's s 
burgerlijk e Openbare Werken J. F. de Grjselaar en 
G. van Nes, daartoe gesteld r  beschikking. 

n de werkplaatsen vun den Staats-
spoorweg is een n vervaardigd, bestemd 
vuor tic Parijscho tentoonstelling. 

— t se hoe uer  jacht «Willem Barendsz,"  voor 
«mze Noordpool-expeditie bestemd en sedert r 
Op de werf »Concordia"  van de n g en 
lluygen le Amsterdam in aanbouw, zal, dunk zij  de 
kracht , waarmee dagelijks 40 man eraan werken, 
in 't laatst van t van slapet loopen en iu het 
begin der d vertrekken. r  de tocht niet 
langer dan zes maanden moet duren, kan het schip 
this vóór het eirnle van  weer  binnen zyn. Toch 
zal bij  het innemen van steenkolen en schocrislie-
iioodighctlcii op een mogelijke overwintering eu een 
reis van anderhalf juui '  gerekend worden, evenals 
men bijwijz e vun voorzorgsmaatregel eeu dubbel stel 
zeilen en een waarloos roer  medevoert. 

Omtrent den bouw van het kluchtig gebouwd, 
nili k en volkomen zeowuuiitig scheepje vernemen wij 
uit  Nieuws eun den  het volgende; 

t het oog op ziju bestemming is het schip iu 
de dracht zoo gevormd, dat het ijs, mocht bet daarin 
geklemd raken, nergens vat heeft en bij  sterken 
drang het scheepje naar tie hoogte knijjie n en uit 
het ijs lichten moet. m is ook tie constructie 
ingericht om tien grootslen druk te kunnen weer-
staan. e ribben ol'  spanten eu alle boofdverbanden 
zijn vau kern-gezond eikenhout met himienvci handen 
van pitch pine, ongeveer van tie dubbele afmeting 
als van andere schepen van dat kaliber. Over de 
eikenhouten huid wordt ter  hoogte van dc waterlij n 
een tweede huid aangelegd, mede van eikenhout, 

lot . beneden de waterlijn . 
t schip wordt gekoperd noch bezinkt, maar de 

vooisteven en het voorschip worden met ijzeren pla-
ten lievoiligd tegen het insnijden van het ijs. o 
bituienlioii w wijk t ook af van andere scho|>on, ten 
eerste wat betreft tie constructie; vervolgens is het 
geheel als passagiei-schip ingelicht en bezit het dus 
geen ruim . 

lu den boeg liggen een vijfta l zware eikenhouten 
knieën van gegroeid hout, eu in deu buik ziju drie 
kruisverbanden gesteld, die indrukken bijna onmoge-
lij k makeu. 

Verder  wonlt alles vastgemaakt met gegalvaniseerd 
ijzer , op eik verband vastgeklonken. t schip is 
dooi- waterdichte beschotten iu drie deelen verdeeld, 
die ieder  afzonderlijk kunnen vol loopen, zonder de 
andere afdeelingen te schaden, en gemakkelijk kun-
nen wonlen leeggepompt 

liet tuig is ecu twî mastschoener-gull'eltuig mei 
een hreefókkera, om vlug te zeilen en te
Op het dek wordt eeu locomobile of sloouilier  van 
drie paardekracht geplaatst voor het ophalen van 
loodlijnen, het inhalen van dreggen , kabels enz. enz. 

 Na de verwerping der  overeen-
komst met tien heer e la t over deu aanleg 
vair  tramways maakt de Gemeenteraad een vri j  zon-
derling figuur. e d besloot, dat tramways zou-
den worden aangelegd, stelde de voorwaarden vast, 
waarop dit zou moeten geschieden en verwierp ten 
slotte de overeenkomst, waarbij  aan die vooi waarden 
was voldaan. 

Er blijf t uaar  onze meening niets  dau, dut 
de d vaststelle de voorwaarden, waaronder hij 
verlangt dat bij  openbare aanbesteding, aan hem, 
die onder  behoorlijken waarborg en op den voor de 
gemeente meest voordeeligon voet aanneemt de tram-
ways irr  de gemeente aan le leggen, die-laak worde 

 Naur men verneemt zal de vacature, 
ontstaan door het vertrek van denwljuiiet-gemeente-
urehitect Van Ettiger  uaar  Zutfen, uiet vervuld 
wonlen en hel plan bestaan den gemeente-architect 
Voortaan slechts één adjunct toe te voegen. 

 Burgemeester en Wethouders van 
l 'i '  Oldephaert eu Noonlwoldo, (provincie 

Friesland), roepen sollitanten op naar de betrekking 
van gei neen te-aivh iter  t op ivrr e jaarwedde van ƒ 800, 
oirr  zich met franco brieven aan te melden hij  den 
Burgemeester  dier  gemeente vóór tien lsteu Apri l 
1878. Sollicitanten  zijn om van 
ulle voorkomende gemeentewerken, zooals bet stichten 
van gebouwen, het aanleggen van grintwegen. het 
maken van waterwerken , enz., de noodige bestekken, 

 ingen , teokeniiigen, enz. te maken en over 
tie uitvoering dier  weiken het noodige toezicht te 
houden. n dit noodig wonlt geoordeeld, /uilen 
zij  later- worden uitgenoodigd, zieh aan «en verge-
lijkend examen te

d 40 rrul * per regel. 

t sterkst»?, schoonste en goedkoopte manner 
is .

 (Bclgié). 

Unkomliiringen van AaiibesNiniEen. 
, 4 . 

\ i i i . ini te 12 uren, door  burg. cu wetli.: lo. 
het verrichten van eenige herstellingen en vernieuw in 
gen, benevens het onderhouden ged. '78, aan do hui 
zen, torens, poorten enz. en verschillende gebouwen 
2o. hot muken vun 2 vaste bruggen in de Stadhouder*, 
kade tussehen do - on VVoteringpoorten; 3o. 
de levering vun 58 tou bulkijzi-r ; 4o. het leveren van 
steenkolen ten behoove van de stoomwerktuigen 
gemeente; fto. het makeu van eene bad- en zwem in 
richlin * in het J bij  de Weslerdoksluis. 

, te 12 uren, in bet raadhuis: liet maken 
ou steller, der  pneumatische rioleering, volgens liet 

, voor den Spuiweg. 
, te 1 uur , door  burg. en Weth.; de aanleg 

vair  een riool in dc Jncob-v . 
, teS'/i uren, tloor  de directie der l 

, in bel Stationsgebouw 
lo. dr  levering vnn 1500 eikenhouten dwarsliggers; 
2o, bet Blaken van een steen kolcnpark tip bet station 
tc . 

, te  uren, door B. Venhuis, bij  Wed. 
. : bet bouwen vnu een nieuw woonhuis en 

schuur. Aanw. to 10 uren. 
, & , 

, tc 10 uren, door bet polderbestuur  van 
Westeinde, in bet gemeentehuis: bet onderhoud di 
eigendommen van deu polder ged. 0 jaren. 

k . te 11 urou, tloor de gemeentebest. 
van k en , 'en raadhuize: het 
aanleggen van S kunstwegen, ten deele bestrate  mei 
nopkunkers eu begrinten: perc. 1 van t naar 
Beek, ter  lengte van 3703 ; perc. 2 van t 
over  sluis no. 0 der  Zuid-Willemsvaart naar de gron>. 
Gemert, ter  lengte van 6228 , alsook in massa. 

, te 11 ureu, door  het ministerie- van murine: 
het maken van 2 woongebouwen voor deu dieust vun 
hel loodsweeën aun de haven van i-lmuidcu, met den 
aankleve van dien. 

\ n , te 12 uren, tloor het departement der 
j  Tot Nut van 't Algemeen, iu t e 

van Ucltlcrland : bet maken van een gebouw lot het 
houden der  vergaderingen van genoemd departement 
enz. Annw. ; . 

t r  dam, in het Timmerhuis: bot onderhouden 
van den Overschiescben straatweg en aunhooriglieden 
zich uitstrekkende van de limiet nabij  de brug ove
de  tot de

Woenodng, A . 
Oeltgenaplaal, tc 11 uren, op het gemeentehuis 

de levering van p. m. 000 1 grint . 
, te 11 uren, door  het ministerie vau water 

staat enz.: het mal en van een strekdam niet aanbeen 
tingskri b langs den rechteroever van de . ondei 
de gemeente Bergambacht, tu»snlieii de kilometer  raaien 
107 cn 100. g / 12.750. 

i . te 11 '/ i ureu, ten geueentehaise van 
: lo. hel makou van een grintweg 

den g en een deel vau deu VYiclilrcohtscheu 
zeedijk; 2o. de levering van grinl en tand iu "
'79 cn 'S0. 

Crave, te 12 uren, door den ontvanger  der  reg. i 
dom., iu e Gouden : bet afgraven vnu d 
hoofdwal tussehen de t en de n alduar. 
O. a. te verwerken: 1-540 ' grondwerk en 000 -
breekwerk. Annw. 1 , te 12 uren. 

, lo '/ i > door  bel ; gemeentebest. 
de levering van ongeveer  B66 stère grinl . 

l lu lz inge, tc 2 uren, door . C. Eenkenra, bij  lt. 
d ler: het bouwen vnn een woonhuis eu 2 schu-

ren C. a. 
, te 2 uren. door bot gemeentebestuur 

bel leveren van 10,000 stuks keien. 
, door hel gemeentebestuur: de levering vai 

100 stén- onderboudsgrint. 
, 7 . 

Enkliulzen, te 11 uren, door  dijkgraaf en heem 
raden van , inliet l oelsehe v 
bet leveren van 2047 3 griut , 408 3 fijngcsl; 
harde klhikerpuin . 188,000 Wnalscho straatklinker s en 
402 P zand. 

. te 12 uren, in bet logement bij  A. 
Gerritsen, op Zanden hurg: de verbouwing van het 
logement en bet bouweu van eene uieuwe schuur, 
Aanw, to 11 uron. 

, tt: 12 ureu, door het gemeentebest. van 
Ooststellhigwerf: het muken van eca nieuwen boven 
houw voor de draaibrug no. 1 te llnulerwij k (beneden). 
Bilj . inz. vóór 11 uren. 

iV i i r -uni te 12 uren, door  bun. ea weth.: het boa 
wen van eeu schoollokaal met ouderw ijzerswon ing al-
daar. 

 , te 1 uur , door de commissie voor di 
grintwegen in Schouwen: de leveriug vuu ' 
grint le Zierikzee. 

, te S1,'. uren, iir  tie n bij -
wig: bel amoveeren vun een houten gebouw en hel 
bouwen van eeue kolf- eu kegelbaan met annexe al 
daar. 

e  liet  Wijde*Wormcr , 
ju lu-t raadhuis: bet maken der  gehouwen van eeli U 
stichten stoomgemaal. 

n namens J. Wissink, door  tien architect 
l'ilerwij k Wz.: het afbreken eu wederopbo iwen van 
een buts iir  de Beukerstnuit. Aauw. 4 , tt' 
11 uren. 

, door dt; spoorwegmaatschappij n 
Woerden: hel leveren en stelleu vau 500 stuks af-
sluitingshekken voor  particulier e overwegen niet lift 
noodige hang- en sluitwerk. 

, H . 
 te 12 ureu, nun het kantoor van der-

Amsterilanische-pakschuiteiidieiisl; het afbreken
 vau het pand nau de

Gedempte Spinhuiswater. Aanw. 4 , te 0 uren 
, le 12 uren, door het gemeentebest 

het herstellen eu verbeteren vim tie school, onderwi 
z.erswoiiing en het raadhuis uldaar. . bij  deu n' 
chitoct T, C. van der  Sterr, le . 

, te 1 uur, door lid ministerie vnn Justitie 
het onderhouden van- en bet uitvoeren van vernieu-
wingen en herstellingen aau bet reehtsgehouw te ' 
ningen, ged. '7S, '70 en'SO Aunw. 4 . ' 

e kosten der  eerste besteding konierr  mede ten ' 
van tien u'innoiiio r  ) 

, ten
deel: het afbreken van tie beslauude, bel. bouwn 
eener  nieuwe onderwijzersivuniiig en het vergrooN'i 
van de openbare lagere school te Jelsuui. Aanw. 

, te 11 uren. 
g , V> ) 

. te 10 uren, door  burg. en weth.:
rin g van: lo. 40,000 l>ucnnstkeicn, 2o. 13,000 Ath.-r t 
trotloirkcien ; 3o. het vernieuwen der  bovendekki' 
van de brug in den toegangsweg naar bet spoorwei 
station en van dc brug over de , benevens i 
vernieuwing van eenige ontlerdekplanken van laatst̂  
melde brug; 4o. het doen vnn vernieuwiugs- en he' 
stcllingswerkcn aan het loknal, vroeger in gekfSl 
geweost voor den ijk . . bij  den geniecntcnrchiter' 
Aanw. 5 . 

<;tii ind ient , le 10 uren, op het bureau der  geui/ 
het éénjarig onderhoud lo. vau dc werken le Gori^ 

chem en te Aspcreu, 2o. der  kazernegebouwen enz. te 
Go; inebcm; 3o. eeno verving van kazorncgebouwen 
enz. te Gorinchem; 4o. liet herstellen tier  brug buiten 
de Arkclpoor t tc (iorincheni. . inz. S , le 
3 uren, op het bureau der  genie. 

, tc 12 uren, ton kantore van de Gasfa-
briek: dc levering iu '78 vun 31,000 . gaskolen, 
ten dienste der  gasfabrieken te Alkmaar cn te Pnr-
merende. 

Leiden, te 12 uren. door  dijkgraaf en hoogheem-
raden van li j  j  J 1. 111. iu het. Gemecnelaudshuis: bet 
onderhoud, ged. '7S, vnu tic sluizen, bruggen en wach-
tcrswouim'C  langs deu n en van het gebouw voor 
weerkundige waarncniugen te Oudc-Wetcriug. Bilj . 
inz. te 1  uren. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
houwen eener  onderwijzerswoning te . 

. ter  secretarie. Aauw. te 11 ureu. 
, . 

, te |0 uren, in het kofliehuis van P. . . 
Spijker, uun den Brink : het verhouwen van de door 
hein aangekochte perceelen tot biljart - en kofliehuis 
met bovenwoning. Aanw. 4 , te 11 uren. 

üe in , te 12 uren, tloor  den directeur  vun 's s 
magazijn van ruil . kleeding: dc levering, ged. '78, van 
dc bij  het regimeut grenadiers ou jagers en het Se 
regiment hnzareii benoodigde voorwerpen van kleeding 
cn uitrusting . 

, te 12 uren, door  burgem. on wetli,: lo. 
hot aanleggen vnu wegen ter  plaatse van d  vroegere 
Amstcl-jachtliavuu en het bouwen van een eikenbouten 
wal beschoeiing aldaar; 2o. bet rioleercn enz. van eenige 
straten eu het dempen cn rioleeren der  sloot aan de 
; i. _ i : van don . 

, tc 12 uren, door  burg. en wetli.: bet 
maken der  sluisdeuren, gebouwen, enz. voor de stoom-
boinaling bij  Zeeburg. g ƒ256,500. 

, te 12 uren, door den directeur van 
's s inagnzijn van mil. kleeding enz., te ïijuen 
bureele: de levering der  geil. '7S benoodigde voor-
werpen vun kleeding en uitrusting . 

, te 12 uren, door deu directeur van 
's s magazijn ran militair e kleeding: de levering 
god. '7S der  benoodigde voorwerpen vnn kleeding, uit-
rusting enz., ten behoeve van het regiment rijtiende-
artilleric . 

. te 12 uron, in he'  raadhuis: bet maken 
cn stellen vnn eene gegoten ijzeren buitleiding, tot 
verspreiding vuu verseli water, in deu Spuiweg uldaar. 
Auuw. ( , te 2 ureu. 

: tie herbouwing vnn het bolel c Twee 
. Annw. tc  uur. 

, 12 . 
, te 11 uren, aan bet l Eta-

blissement: de levoring. in 32 perc. van : Waalklinkers; 
plavuizen cu legrls; Portland-cement: gietijzer  ; ge-
reedschappen : vijlen; huiitsohroeven (iu 2 bestekkeu): 
ziuk, lood en soldeer; booms cn trompetten; -
ketels mei toebehooren en trornvellen; moeren tot 
hoornblasers; divers borstelwerk; vlaggedoek; grauw 
linnen: pan werk; zinkwit eu rootle menie; lijnoli e eu 
traan: gemalen wit krijt ; blikken bussen; houten pak-
kisten: diverse behoeftes voor do ; al-
gemeene behoeften; ijzeren geldkisten: zeildoek. 

N - l lage. te 1 uur, door bet ministerie van water-
staat enz.: bet leveren, bereiden tegen bederf, ver-
voeren en opslaan vau palen en tchoorpalea, vour de 
beboette van de f in '79. 

. te ! uur, door deu burgemeester: lo. 
dt; levering van put- en sierplanten voor  bloemperken 
in de wandelingen en op de algeineeiie bigraalplaats. 
Annw. 8 , te lo ureu: 2o. het onderhoud van 
eenige verspreide gemeente werken god. 187S. Aauw. 
7 , to 10 uren. 

, 13 . 
llordredit . tc 10 uren, door den comm. der  genie 

in hot 3c geniecoinmaiitleinont, in het llótel Bellevue: 
hel éénjarig onderhoud . van de werken, 2o. van 
ile kazeniegebouwcn enz. Bilj . inz. 12 , vóór 3 
ureu, op bet bureau van den hoofdopzichter  van for-
tificatiën , aldaar. 

'a-llaee, te  uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz.: de uitvoering van baggerwerk op bet 
benedendeel der , redcel lel ijk door 
middel van , met tie be-
diening eu het onderhond dier  vaartuigen van 1 Apri l 
'7S—31 t '70. Aauw. 7 . g ƒ84,400. 

i i - i . te 12 uren, door  dijkgraaf en heemraden van 
deu Zuidplaspolder in Seliielaud, in e Zalm: lo. het 
begriuten van den zongen. Nieii werker  ksche weg en 
van oen gedeelte vau deu k eu de -
kadc: 2o. bet bouwen van 5 stuks bruggen met stee-
nen landhoofden over de poldertochten in eerstgen. 
weg; 3o. het begrinten van een verbindingsweg, van 
den noordelijken dwarsweg tot den k sub 1 
genoemd en liet bouwen eeuer  brug met steenen land-
hoofden bij  dien verbindingsweg. 

V l l a g e, te 12 uren. door bet ministerie vnu water-
staat enz.: bet leveren en opstellen van den boven-
bouw voor  bruggen over den k on de 

, ten behoeve van den spoorweg vau Arnhem 
naar  Nijmegen, lol. hij  den hoofdingenieur, tc Arn -
hem eu den sectie ingenieur te Oosterbeek. Aanw. 4 
en 6 . 

iierm'n . to 12'j  uren, door  het gemeente-
best.: de levering vau ongeveer  43,000 stuks keien van 
Quenast, retouches (halfvlak bebakt): 2000 stuks 
kantkeien; 1500 stuks idem. 

i d t i i i , to 1 uur. teu raadhuize: bet bouwen 
van eeu buis bestemd voor  bevolkingsbureau en wo-
ning, uan de Baan, hij  de brug tegenover dc Sehil-
dersteeg. Aanw. 6 , te 2 uren. 

, lo  uur, door  burg. eu wetli.: het ver-
nieuwen van eenige gedeelten kaaimuren in de Bui-
teustad niet bijhehooronde bouten fuutlccringen, grond-
en straatwerken. . uau het Timmerhuis. Aanw. 0 

, tc 10 uren. 
, 14 . 

nce*i». te 12 uren, duor  den eerstaanw. ingenieur, 
in bet Gemeentehuis: bet bouwen van eeno exercitie-
loodt tot uitbreidin g der  Pupillenschool te Nieuwer-
sluis. Aanw. S , tussclieu 11% ou 1 uur. Büj . 
inz. 13 , vóór 3 uren, op het bureau van den 
ingenieur  voornoemd. 

, tc -"  . uren. door bet gemeoiitebrstuur 
vnn Westzaan. nau het gebouw van bet prov bettuuri 
het doen van eenige vernieuwingen en verbeteringen 
aan de onderwijzerswoning bij  do Zuidersebool iu de 
güineente Westzaan. . bij  den burgemeestor  en bij 
den ontwerpor F. J. , le Alkmaar. Aanwijzing 
11 . 

, A . 
, bij  A. vau der n Jz.: dc levering 

van 375 1 grove grint , 375 ' gewone grint en 50 
' onderlioudsgriut. 

. 10 . 
, te 11 uren, door  burg. cn weth.: bot bouwou 

vnn eeue school in bet dorp Olst, verdeeld in E loka-
len, alsmede de levering van dc in die school be-
noodigde meubelen. . hij  den bouwmeester . van 

e , te . Aanw. 13 , to 11 uren. 
\\ oii ioiei - te 11'/, uren, door  burg. en weth. van 

: lo. het doeu van eenigo vervloerin-
geu, als: van oen gedeelte kliiikorbestrntin g tc n 
cn vaa verschillende brugstoopen in de gemeentewe-
gen i 2u. de lovering van 600 atèro grint , in 2 perc. 

. bij  den gemeentcopzicbter  S. van Veen, tc 
Span n  ni. 

, S . 
, te 0 uren, door dc dneotle der  ge-

meeiitelüke gasfabriek: de levering van 50,000 . 
Engelsche gaskolen. 

, 19 . 
Weesp, te 12 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

in liet Qemeentehnis: lo. het éénjarig onderhoud der 
werken te n en te Weesp; 2o. id. der  itt. van 
dc forten ea redouten; 3o. oene verving vau werken 
te n cn te Weesp; to. id. van id. in de forten 
en rodouten. Bilj . inz. S , te 3 uren, op hot 
bureau van deu ingenieur  voornoemd. 

i i i n , tc 2 uren, door dc maatschappij  tot oxpl. 
van Stnatsspoorwegen, aau liet Centraalbureau: het 
vergrooten van de bergplaats voor  locomotieven tip bet 
station Breda. . bij  dou seoUeiogen. te . 
Aanw. S . g ƒ18,000. 

'a-llage, door don architect . . Schroot: bet 
amoveeren van 2 bestaande huizen cn bet bouwen vau 
3 woonhuizen en een winkelhuis met bovenwoning, 
Aanw. 0 , van 10—12 uren. 

Waetiodag, SO . 
Staveren, tc  uren, door het dijksbest. van -

meluiier-Oldepliaert-en-A. Z.: . het doen vnn eenige 
herstellingswerken aan de zeeweringen; 2o. hol leve-
ren van 480,000 . brik ; 3o, idem vnn 60 3grint . 

, te 12'/, uren, in het station van den Ned. 
: de levering van magazijn goed eren. 

, door deu burgemeester  vuu -
madeel: de levering vun 300 stère riviergrint. 

, 21 . 
, te 2l/i uren, door  liet ministerie van wa-

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. best: 
bel wegruimen van een wrak bij  de haven van Ter-
schelling. 

, ' . 
t iu te 10 uren, door bot prov. t uur; 

het onderhoud vnn dc groote wogen der  2e klasse en 
van de prov. wegen in , van  Jan. '70—31 

. 'S3. 
, to  uren, door den comm. in hetaegeuie-

eomiiiuudemcnt, in bet bureau voor de Scliiilteri j  bij 
den : bet éénjarig ondorhoud lo. van werken, 
2o. vnn do kazernegeiiouwcn; 3o. hel aanbrengen van 
verbeteringen aau werkplaatsen. Bilj . iuz. 21 , 
vóór 8 uron, op bet bureau vau gen. commandant. 

Zwol le, te 12 uren, door bet ministcrio vau water-
staat enz., aan bet gebouw van bet prov. best.: bet 
verlengen van bet pai)hoofd aan het seeëinde van deu 
noordwtslctijken bavendam der  haven tc Blokzijl . 

, 3» . 
, te 1 uur, door  burg. eu weth.: de levering 

van 230,000 . Engelsche gaskolen ten behoeve der 
stedelijke gasfabriek in '78. 

Wlaeeheten, te 3 uren, door  commissarissen van den 
kunstweg Winschotea—Beerta—Praisisol e grenzen, 
bij  A. : de levering van 120 stère grint cu 
van 310 stère keislag. 

, 20 . 
Utrecht, te 2 ureu, door de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan hel ccntra-ilburcau : lo. het 
leggen Vau liet tweede spoor met levering en verwer-
ken van ballast, en bet verrichten van bijkomende 
werken tussehen de halten n Willemsdorp, 
ten behoeve van den spoorweg ; 
2o. het maken van eene kei hest rat ing langs het los-
eii lading-poor op het station Scbecmdn, met bij  be-
hoorende werken, ten behoeve van deu spoorweg 

. Aanw. 11 . 
Woetiidag, 27 . 

'n-iiage, to l l ureu, door  het ministerie van water-
staat ouz.: bet leveren eu stellen van een ijzeren licbt-
opstand met koperen lantaren op deu kop van den 
noordelijken lam nau deu k van . 

<(ii. l i i . i i i . l i ' . te 12 ureu, door  kerkvoogden tier 
. gemeente, in liet Gemeentehuis: bet doen van 

eenige vernieuwingen cu hersteUingen aat. liet kerk-
gebouw aldaar. . bij  don architect J. . , 
te (iocs. Aunw. tc B uren. 

, 2 . 
 Beech, to lO'/ j  uren, door bet ministerie van 

waterstaat enz., aun het geb. van het pruv. best: het 
buuweu van baziilimtircr . langs den schulkolk van 
sluis no.  der  Zuid-Willemsvaart . Aanw. 23 t 

. 
Lee u d en, le 12'.f uren, duur bet ministerie van 

waterstaat enz., san hel gebouw van het prov. best: lo. 
het vernieuwen der g nabij  Franeker 
in den g van n naar ; 
2o. liet herstellen vair  de slagbalkeu, den sluisvlucr 
cn verdere deelen der : 3o. het drie-
jari g ondorhoud van dc zeesluis de l 
en bij  be hoorei ui gebouw en werken. Aanw. 23 en 25 

t : van no. 2 ƒ 030, van no. 3 ƒ 300 
por jaar, 

, SO . 
, U: 10 uren. dour  den eerstaanw. ingenieur, 

in bel gebouw voor n en Wetcusduippciir  bet 
éénjarig onderhoud van dc: lo. kazcriregebnuwcn te 

t recht, 2o. werken aldaar, 3o. werken te k 
cn le Vreeswijk, 4o. werken vau tien verruimden 

; 5o. ccne verving van werken tc Utrecht. 
Bilj . inz. 2'.l , vóór 3 uren, op bet bureau van 
tien . voornoemd. 

, 12 . 
G loii lt igcti . te 12 uron, door het ministerie van 

waterstaat enz., nun het geb. van het prov. best: bet 
3jiiri g onderhoud vun deu k eu de landpunt 

, behoorende tot de toewerken van Groningen. 
Aanw. 5 April . ƒ5581) per  jaar. 

Op late  te n datum. 
: het afbreken tier  huizinge  121, ge-

naamd !»e Uskeldor, aan het n igitje, en daar 
ter  plunlse bonw-cn van eeu pakhuis met bovenwoning. 

. hij  den architect 11. . Stoelt Fz. Aauw. 2 
, te 12 uren. 

 door den arohiteet S. van Veen: bet 
afbreken eener  huizing eu opbouwen van cen bakkerij . 
Annw. 13 , tc 11 uron. 

: bet verven der  wiukclhnizing ïn do 
St.-Jacobstruat, . no. 8. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Weeap, 15 Febr.: bot verhoogen van een gedeelte 
bouwterrein aan de NoonlsingeUaan; ingekomen 6 
biljetten, als: 

. Boelboower, te , f 2052 
, , „  Weesp, „  1335 

W. l . i ; , .. idem „  1)36 
G. Prent, „  idem „  1125 
G. Portengen, „  idem „  1()|JS 
J. . Posthuma, . , „  76<J 

 - 16 Febr.: het bouwen van cone be-
huizing voor A. . ingek- 4 bilj. , als: 
P. Vos, te Stadskanaal, ƒ 5460 
ll . Ton kous, „  idem „  41195 

. Vos, „  idem „  4Ü80 
J. v. d. Borgh, „  idem „  4000 

, 15 Febr.: het uitvoeren vnn het met-
selwerk voor de woning en schuur  vun J. Barend recht; 
minste inscbr. was A. do Bruijne, te Nieuwenhoorn, 
voor  ƒ2430. 

Belaward, 16 Febr.: de levering vnn paalhout, ctkon 
gordingen on grint : 500 stuks 62 decimeter  grenen 
palen, 450 st. 53 dito eu 500 st. 35'/, dito; minste 
inschr. was T. W. Overmen cn Zu., tc , 
voor / 6742.50; 28 st. zware, 28 lichte en 38 st. on-
dennaatsohs eiken gordingen; miuste inscbr. waren 
T. en A. Schaafsma, te , voor  ƒ754. 

, 17 Febr.: bel bouwen eener  booronbe-
busing en schuur te t voor . , te 

; ingek. ü bilj. , als: 
U. J. , tc , / 14,165 
BS. W. Wiotserua, „  Groningen, „  13,954 
J. Posterne, „  Niekerk, 13,725 
J. . , „  Uretorp, „  13,123 
s. , „ , „  12,958 
J. h. v. d. Schaaf, „ , „  12,775 
A. Sick man, „ . „  12.500 
J- . , „  Twijzcl , „  11,825 
1). S. v. d. . „ , „  11,220 

, 18 Febr.; bet bouwen van uene nieuwe 
voorbchuiziiig te Zulte, voor E. Aukema tc -
wolde; ingek. 2 bilj- , als: 
.1. Postcma, te Niekerk, f 4000 
J. . v. d. Schaaf, , „  445Ö 

, li l Febr.: het bouwen eener  school met 
onderwijzerswoning in dc Wilgen onder  Boornbergum: 

school woning massa 
. van Weemcn, tu 
Boornbergum. 

J. . , le 
Oreterp, 

J. Wibbelink , te 
, 

. dc Groot, 
te Bergum, 

J. Piekstra, idem, 
. Eldcririg , te 
Suameer, 

F. Braaksma, te 
Bergum, 

P. .1. Vonk, !o 
Urotcrp , 

S.  de Jong c. s., 
te , 
Vllage. 20 Fobr.: 

ƒ 11,619 

10.S79 

io,:),-,; 
10,383 

10,188 

ƒ 4783 

4780 f 16,396 

4723 
lo. het maken van de grond-

werken, de kunstwerken, den bovenbouw, do over-
gangs- on eenige verdere worken voor  don spoorweg 
Zwolle —Almeloo; ingek. (i bilj. , als: 
.1. Blokland cn 

C. v. d. Plas, tc , ƒ 2,049,000 
A. Wiegerink, „  Groenloo cn 

A. Terwin.it , „  Pannerden, „  1,875,000 
J. C. van t tem, „  Sliedrecht, „  1,824,000 
.)..'. Bakker, „ , „
W. dc Vries, „ , „  1,722,755 
J. de , .. Werkendam, „  1.674,170 

, 20 Febr: bet aanleggen vau kunst-
wegen langs den Boksumerdijk, den Schradijk en den 

: . Boksumerdijk: aangenomen door P. 
Plukkel, tc , voor  ƒ.1350 ; 2o. Schradijk : 
aangenomen tloor . J. Boeleer, te Oudobiltzijl , voor 
ƒ10,000; So. : aangenomen door 11. G. 
Vlagsma, te Bolsward, voor  ƒ7300. 

iiranlngen. 20 Febr.: het bouwen van cen dubbel 
pakhuis nan dc Oosterhaven aldaar, onder  beheer vun 
ilen architecht N. W. : ingek. 14 bilj. , als 

. , te Groningen, 
J. N. , „  idem 

. Schellens, „  idem 
. Zeef, „ , 

.!. F. , „  Groningen, 

.1. , „  idem 
. , „  idem 

E. W. Wietsema, „  idem 
P. . , „  idem 

. Jansen, „  idem 
B. do Jong, „  idem 
A. dc Vries, „  idem 
.1. Zeldrurust , „  Warffum , 
F. , „  Groningen, 
gegund. 

, 20 Febr.: bet bouwen van eene kerk met 
toren en pastorie voor dc Chr. Gercf. gemeente; 
ingekomen 16 bili. , als: 
X' ii r  w i . i * 

f 00,300 
„  54,500 
„  49.990 
„  47,650 
» 43,097 

43,054 
„  43,945 
„  42,745 
„  42,300 
„  41,870 
„  41,763 
„  38,500 
„  37,600 
„  37,560 

J. W. Wiotsemai 
T. Bos, 

 do Jong, 
. Nieland, 

E. dc Joug, 
A. . Ten inga, 
P. Post, 
J. . Pot, 
11. Wicringa, 

. Vos, 
11. , 
F. . Westcrdijk , 
J. Piekslra, 
J. . van , 
A. J. Bennenga, 
F. Veldman, 
A . Pastoor, 
gegund. 

, 20 Febr. 

te Groningen, 
„  Bedum, 
„  Groningen, 
„  Warlhrrn , 
„  Eenram, 
„  Grootegast, 
„  Ten Post, 
„  Stedum, 
„  Ton Post. 
„  Sappomeer, 
.. , 
„  Uithuizen, 
,, , 
„  Bedum, 
„  idom 
„  Zeerijp, 
„  Stedum, 

ƒ 45,380 
„  44,450 
„  44,300 
„  43,900 
„  48,000 
„  43,000 
„  42.800 
„  42,000 
„  42,500 
„  41,894 
„  41,050 
„  41,000 
„  40,462 
„  39,999 
„  39,125 
„  36,400 
„  36,400 

. het maken van cen los- en 
laadplaats uan liet p aldaar; iugekomen 3 hil-
jetteu, als: 

. Boersema, to Warfhuizen, ƒ 2330 
- TÜ.  Ezinge, „  22S0 

A. J. Benninga, „  Bedum, „
, 20 Febr.: het verbeteren, begriuten en 

onderhouden vun den binnendijk van deu polder  Oud-
e en Anna-Vosdijk, iu de gemeente 

Stavenisse; ingek. 6 bilj. , als: 
J. . te . ƒ 7500 
C , „  St.-Anualaiid, „  6930 
A. van Popering, „  Bruinisse, „  0900 
C. Bolier, „  idem „

 Bolier, „  Scherpenisse. „  0598 
P. , „  Stavenisse, „  6050 

, 22 Febr.: hot leveren cn stellen vau 
zuivertocstollcn, fnlirieksineter  enz., voor  de gasfabriek 
on Fijenoord; ingekomen 7 bilj. , als; 
ll;iiiie l cn , tc , 
F. , „  Amsterdam, 
Ned, Stoom boot mant s., „ , 

 A. Behretlen en Co., „ , 
Penn en Bauduln, „ , 

. J. Enthoven cn Co., „ , 
Compagnie Générale des 

Conduilcs d'Eau, „  Vennes, 
, 22 Febr.: het begrinten en bestraten 

van  2500 . weg in deu  Varkensoord, 
onder de gum,  Jsehnoude, met bijhehoorondo aarde-
en kunstwerken; ingekomen 18 bilj. , uls 

^  1 te Ameide, 
„  O.-Beierlaud, 
„ , 
„  Puttershoek. 
„ , 
„  Strijen, 
B Waildinksvccii 
„  Ammerstol, 
„  idem 
„ , 
., , 

ƒ 21,500 
„  21,100 
„  17,100 
n 16,640 
„  16,629 
„  14,966 

, 14,463 

A. A . Tukker , 
. G. v. d.

S. . Tasscmeijer, 
.1. Voordendug, 
C Verheul, 
.1. , 
Ph. Vcrbruggen, 
J. Verschoor, 
11. Z nu 1.. 

J.
0  van Zwol, 
G. F. do Pater, 
J. v. d. , 

Fijenoord, 
, , 

/ 10,236. 
„  9,647. 
„  9,585. 
„  9,567.05 
„  9,440. 
„ . 
„  9,185. 
„  9,125. 
„  9,11S. 
„  8,960. 
„  8,588. 
a 8,440. 
r> 8,320. 

C. Sterk , te , ƒ 8,290. 
N. J. Netten, „  Charlois, „  8,270. 

. verheul, „ , „  8,200. 
ti. , „  Uselmonde, „  8,175. 
11. dc Borst, „  Papcndrccht, a 8,Ü78. 

, 23 Febr.: het maken cn aanbrengen van 
oerto nieuwe klep en balans aan do ophaalbrug ovor 
den Usel aldaar; ingek. 3 bilj , als: 
E  palhaiten, te , ƒ 4444.44 
J. C. Nering Bögel en Co., „ , „  2938. 
A. J. Wilhelm, „  idem „  2682. 

, 25 Febr.: lo. het maken cn leveren van 2 
vuilniskarren ; minste ioseiir. was J. , te 
Breda, voor  ƒ397. 

2o. het laveren van 500 privaattonnen; minste in-
schrijver  was F. , te Breda, voor  ƒ1175. 

'a-llage. 20 Febr.: lo. dc aanleg van eone telegraaf-
lij n met 2 draden vun do herberg het Wapen van 
friesland nuar , lang 10,000 ; minste inschr. 
was J. , tc Joure, voor ƒ 724. 

2o. het verbouwen van cen perceel te g tot 
post- en telegraafkantoor met directeurswoning; min-
ste inschr. was . J. , te , voor 
ƒ7479, 

3o. hot inrichten van oen woonhuis tc Sneek tot 
postkantoor met directeurswoning; minste inschrijver 
was J. . Schotnnus, tc Sneek, voor  f6699. 

l ï t rerhi , 20 Fobr.: lo. de levering van hnak- on 
schroefbouten aau de Exploilaliuma-itseliappij j  ingek. 5 
bilj . als: 

(icbr. , tc , ƒ 5678 40 
N. J. Cam bier, „ , „  5513.23 
Société anonyme des 

forges d'Acoz, „  Acoz, n 5495. 
Soeiélé anonyme de 

Pout-u-Cclles, „  Pont-a-Cclies, „  6476. 
Adb. le y en Co., „ k 

St.-Jean, „  5283.14 
 het wijzigen en vergrooten van het haltegebouw 

en bet leggen van sporen en wissels to , ten 
behoeve van den spoorweg ; 
ingek. 5 bilj. . als: 
P. J. Tbenus, te Ossendrecht, ƒ 7358 

, r  Cz„  „ . „  6314 
. J. Gears, „  Bcrgcn-op-Zoom, „  6174 

P. den Ester  van den 
> , „  5890 

A. , „  Wouw, „  S4G1 

, 27 Febr.: hot stichten van de gebouwen, 
schoorsteen cn verdere inrichtin g voor dc plaatsing 
van een horizontaal-werkend stoomwerktuig met 
stoomketels, scheprad euz.; voor dc machinerie intrek 
6 biljetten, als:  8 

. fabriek van stoom-
werktuigen, tc Amstcrdum, ƒ19 ,000 

Gebr. Stork en Co., „ , „  18,393 
. Wed. Stoomboot-

maatschappij, „ , „  18,340 
Zwolschc fabriek van 

stoom werktuigen, „  Zwolle, „  17,840 
Cosijn en Co., „  Gouda, 17,300 

s van Oranje, „ , „  15,863 
gegund. 

Voor do gebouwen ingek. 13 bilj. , BJB: 
J. , te Strijen, ƒ 45,830. 
< ; . ° ! m ' '  - „  idem „  36,900. 
B. Westmaas, „  idom „  36,S99. 

A - "O 1- „  *s-Gravcndecl, „  31,699.99 
T. , B Strijen, „  31,089. 

. Noaktgoborcu, „  's-Gravcndcel, „  30,889. 
W. . „  Strijcu , „  30,416. 
C v. d. Wiel, „ , „  29,490. 
A ' Blok, „  Gravendeel, „  29,333. 
.1. Buurman, „  Puttershoek, „  129,202.92 

l > - . „ , „  28,400. 
VV. J. Se^bocr, „  Zevenbergen, „  25,970. 

. , „  idem „  86,689. 
o beide laatste inschrijvers verzochten, vvcijens 

eene vergissing inde berekening, ontslagen te worden. 
Nog niet gegund. 

J U u i i i L . n i , 27 F'obr.: het makeu van cen zuiver  huis, 
eene stokerij  met steenkoleiibergjilaats, een schoorsteen 
J " ' i "S f l n voor 2 gashouderkuipen, met 
danrbijbebnorende vaste stellingen, ten dienste vnn dc 
op te richten gcniocnteïusfabriek  0p Fijenoord, nabü 
het : iugek. 15 bilj. , als: 
fj . (iruenoudijk , tc ülrecht, / 08,878. 
A. . v. \\ ijngaarden , „  Slietlrecht, „  88,900. 
W. . van , „ , „  88,888.88 
J. v. d. Vlagt, „ , „  85,440. 
Ph. Verbroggeu, „  Waddiiiksv., „  82,828. 

. .1. de Borst Verdoom, „  Ameide, „  79,900. 
\l. Zaafier, „ , . 79,105. 

e Waal eu , „  idem „  78,950. 
.1. A. Boldewijn cn 

J. A. Snickers, „  i J o m n 78,328. 
P. A. A. r . , „  idem „  78,006. 
G, A. J. Gouvcrno, n idem „  77,000. 

. J. v.d.SteenhovenéfcCo.,a , „  76,645. 
A. v. d. Spiegel, „ , „  76,489. 
C. . , „ , „  71,400. 
J. C. Tom, „ , „  69,980. 

Varia . 

 Een
P'lij k tijdschrif t geeft ln'lungwekkende bij/oiiderhet l en 
omtretii eeu uieirw stelsel van pneumatische uurwer-
ken, geroepen om groote diensten te bewijzen in 
desen tij d van stiptheid en nauwkeurigheid,'tli e de 
leus der  Engelschen heeft aangenomen: «Tij d is geld." 

e dichters mogen erover  zuchten, zoo zij  willen, 
 stiptheid en nauwkeurigheid worden meer en 

meer  noodig in binden, waur ,|t . nijverheid een ont-
wikkelin g in g. ictiïsfhe reeks volgt. 

Ongelukkig heefl ieder  rijn  eigen uur , zijn eigen 
horloge, zijn eigen pendule, en het uur  vnn uw 
huurman is zelden het uwe. Als gij  drie minuten 
wandelt, /uil gij n gelegenheid hebben 
eeu uurwijzer te raadplegen , en gij  zuil verschillen 
vinden van 5. 10, 20 minuten. e noodzakelijkheid 
van eeir  nanwkeut igen,  tijdwijze r in al 
de deelen van 1 groote stud valt in liet oog. 

m heeft men er  zich in de laatste jaren 
mede beziggehouden een stelsel te vinden, dut een 
groot aantal uurwerken iu beweging zou brengen 
door  middel van een centmleii regelenden wijzer. 

 oogenblik heeft  gewaand, dat. de electriciteit 
dit vraagstuk  bad opgelost. t zeer  vernuf-
tige, zeer  verleidelijke stelsels heeft men de proef 
genomen , maar hij  den tegen woonl igen staat onzer 
kennis is de eltvtrische stroom nog te nngezeggelijk 
galeven. e 1 tellen , ,|i„  v,.,-,.^-],, , altin l 
buitensporig duur, ziju bovendien uitermate teeder, 

 gevoelig voor den invloed van den dampkring 
en onderhevig aan menige storing. n dc practij k 
is hel nooit mogelijk geweest ze met goeden uitslag 
le gohruiken. 

file:///iii-irrri.ini
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E  — Zaterdaa, 2 t 1878 

n Oosleiirijksch ingenieur, de heer , 
heelt than- let moeilijke vraagstuk opgelost, door 
i-en overbrengen run kracht, met zekertluül den-
zelfden tij d te geven aau al de uurwerken van een 
stad, hoe grool hun getal mik / i j , en welke ook de 
afstand zij , waarop /ij  geplaatst worden, onderling 
of van deu rentr.den regelenden wijzer. e uitvin-
ding, donr de practij k gelmldigd , daar  zij  sinds een 
jaar  voldoende werkt te Weenen, is gegrond np dil 
beginsel: dat een massa lucht, besloten in een stelsel 
bui/en, instant is tip regelmatige wijze den druk , 
up baar  uitgeoefend, vun eenig punt naar  nl de andere 
punten van het net, over tc brengen. Van deze 
stelling uitgaande, heeft dc heer r eeu 
pneumatisch uurwerk vervaardigd, dat werktuiglij k 
rtlie minuut een lieweging afzendt, die door den 
druk der  lucht wonlt voort geplant naar  al de onder-
geschikte uurwerken, die tloor een reeks huizen van 
geringe middellij n in gemeenschap zijn met het cen-
tral e uurwerk . 

t stelsel is eenv hg. t geeft een zelfden ij d 
aan al dc uurwerken van een stad. l kan ook 
wonlen toegepast op tie uurwerken van particulieren. 

n behoeft slechts een kanaal te verkrijgen gelijk 
t n lak van een riool of oen gasbuis verkrijgt . 
n opwinden vuu (leudules meer, geen onophoude-

lijk e herstellingen en rekeningen van -
vers! n abonneert zich voor den tij d gelijk voor 
het gas, en men denkt er  verder  niet meer  aan. 

e zaak wonlt ook te Parijs bestudeerd, en ver-
moedelijk zal er  een proef mede wonlen genomen op 
tie aan>taaiide wereldtentoonstelling. «j 

. 

l S S ilerp-inee 
 zullen »|'  1S7S, 

ten \i un » miililnjr s , np liet s in het 
'  il  nnlilmsli'ili'l i : 

». t aanleggen van wegen ter  plaatse 
van de vroegere Amstel Jagthaven. 
en het bouwen van een eikenhouten 
walbeschoeij ing aldaar, 

b. t r io leren enz. v an eenige straten 
en het dempen en r ioleren der  sloot 
aan de laagte van den k 

c vmirwiiur.li't i ili'/.'i - aanlii'sti'ilinj ; /ij n uitsluitend 
li 'Vi 'ikii,it'viiti'rSt:ul»cliilkki'rijtet 'i 'lil»'l:iliii(:\:ili/tl.'2ll . 

Nwf.'i v inlii'liluijrri i kiuim-n n'ikii'^i'i i wonlen nun 
het bureau van den Stails r  "|> liet * 
liuis, des morgens vnn 10—V  ure. 

 en  ''"" 

Amtterdam, UEN TEX . 
t 187». lie Seerrlnris. 

E . 

'  der  (.-.'ineente  /al. 
g 12 t 1X78. '.namiddags  uur , len 

Qemeentehuize openbaar  aanbesteden.' 
1'. e lever ing van P O T - en -

T E N voor  Bloemperken i n de Wan-
delingen en op de Algemeene Begraaf-
plaats. 

 S l U
2". t  van eenige ver-

spreide Gemeentewerken gedurende 
het jaar 1878 

Aanwyzing 7 t 's voorin. 10 uur , beiden te 
beginnen op lif t Gemeentehuis. 

E 

 BN S van BGT-
 zijn voorno a op Woensdag den 13 

 1878', ties namiddags ten 1 un-, ten -
huize aldaar  aan te besteden : 

t B O U W E N van een S bestemd 
voor  Bevolkings-bureau en W o n i n g, 
aan de Baan. bi j  de bru g tegenover 
de Schildersteeg. 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden met tic teekening die, OJ  de gewone dagen 
en uren, ter  lezing liggen op de  Secre-
tarie en het Stads Timmerhuis te , en 
ook voor  tien prij s vnn fi.— verkrijgbaar  zijn bij 
Wed. . VAN E en / l , Boekdruk-
kers in den Houttuin n" . 73. 

Natiën- inlichtingen zijn tc bekomen nau gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco /al plaats heb-
ben op Woensdag den C  1878, des namid-
dags ten 2 ure. 

Op  den "  1878, des mid-
dags ten twaalf uur , zal iu het s tbr  Ge-
meente  bij enkele inschrgving wor-
den aanltesteetl : 

t maken en stellen van eene gegoten 
ijzeren Buis le id ing, tot verspreiding 
van Verschwnter. i n den Spui weg 
te , met de e der 
daartoe benoodigde materialen. 

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco aan-
vrage, tegen betaling van  exemplaar, 
verkrijglma r ter  Secretarie van de tiemeeiite ; bet 
ligt leveii> met tie teekening, ter  iu/ngo aau bel 
Bureau der  Gemeen te werken, alwaar tic noodige 
mlkhtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in tucn zal geschieden op Zaturdag 
den 'Jden  te voren, ties namidtlags ten twee 
uur , te beginnen bij  deu Singel, terwij l dc inschrij -
ving >hi liet ten moeten /ij n ingeleverd ler  Secretarie 
voormeld, tip den dag der  aanbesteding, voor des 
middags 12 uur . 

. 
tip  den 2(.i , en t 1*78, des na-

middags ten 2 ure, aan hel Centnialbnreau dei 
j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

bij e e n te Utrecht, van: 
Bestek ii° . 191. 

t leggen van het tweede spoor met 
lever ing en verwerken van ballast 
en het verr igten van bijkomende 
werken tusscben de hal ten -
monde en Wi l lemsdorp . ten behoeve 
van den spoorweg van Breda naar 

. 
e besteding geschiet lt bij  enkele inschrijving , 

volgens Art . 27 van het Bestek. 
t Bestek ligt van tien 28»*» Februarij  1878ter 

lezing tuin het Centraalbureau bij  de e n 
en aan hel bureau vnn deu r  te Hotter-
dam en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
genieur te Botterdam, door aden tevens aanvrijzüi g 
op het terrein zal geschieden. 

Utrecht, den 27'"- n February 1878. 

Op  .len 20»'™ t 1878, .les na-
middags len 2 ure, aau het Ceittraalbureuu der 

j  tot Exploitatie van Staatss| rvvegeit 
bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek  192. 
t maken van eene g langs 
het los- en ladingspoor  op het station 

, met bijbehoorende wer-
ken, ten behoeve van den spoorweg 
van N naar -

. 

e besteding geschied 1 bij  enkele inschrijvin g vol-
gens art. C van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 28-""  Februarij S 
ter  lezing aan het Centraalbureau hij  dc e 

n en aau liet bureau van den r 
te Groningen en is op franco aanvraag np gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n wonlen gegeven tloor  tien -
nieur te Groningen, 

e aanwijzing op het terrein zal gesehi.tlen den 
11d , h t 1878. 

Utreeht, tien 27"" "  Februarij  1878. 

Ontmanteling van . 
E 

. 
E ONTVANGE S E EX -

N T E  zal ou Woentdaf den li 
 1878, des uiiililiur s ton 12 un' . iu lif t -

tel e G o u d en , op de t aki , 
in hel openbaar 

het afgraven van den
tusschen de t en de n 
te Grave. 

N B . e te verwerken hoeveel n tien U-dragon 
onder  anderen ongeveer: 

4546 > , en 
600 . 

e g geschiedt bij  enkele . 
Bestek en teekening zullen van 18

1878 at' ter  inzage liggen aan de kantoren der -
gistratie en n te 's Bosch, Venlo, Xijme-
yen eu Grave, en uan laatstgenoemd kantoor, te-
gen betaling van f —  exemplaar, tc beko-
men zijn. 

e aun wijzing iu loco zal gegeven wonlen op 
 den 4lir"  1878, ties middags ten 

12 ure. 

e van Justitie. 
. 

Gegadigden worden verwittigd , dat op Vri jda g 
den 8 t 1878, des namiddags ten één ure, 
iu  tier  lokalen van het e van Justitie, 
iu de Nobelst raat te 's Gravenhage, eene hertaete-
ding zal plaats heblien van: 

t onderhouden van- en het uitvoe-
ren van vernieuwingen en herstel l in-
gen aan het w te Gro -
n ingen, gedurende de jaren 1878. 
1679 en 1880. 

e berliesleditig geschiedt bij  enkele inschrijvin g 
Eene nadere aanwijzing zal plaats hebben op 

g 4 , ties voormiddag* ten 11 ure. 
e kosten der  eerste besteding komen mede ten 

l  i '  van den aannemer. 
n wonlen gegeven tloor  tien -

Architect voor de Gevangenissen en , 
J. E.  te 'ë Gravenhage, eu door  den 
tijdelijke u Opzigter N. W. T te Groningen. 

's Gravenhage , den 25 February 1878. 

Voor den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

 .i i  van
 ulle  vnn 

 « u, onz. 

.  &  ZOON, 

E N 
VAN' 

V A ! , 

t Wrijf t t door  luuir  tot ecnigo A  N T  N TOOT .len 

verkoop van T i n brooden ziju aangesteld: 

 &  Co. te

iloor wie ouk lot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt .'ti orders v.mr gahaal Nederl 
land nniij.'i;niiiui'i i u|i gelijke voonvimnlen als uau ile F a b r i e k . : N" . 3, to /luisreivrViw . 

E . 

, 
. 

TU E , 
Q N d. . 

e Amari l Schijven en s van b o v e n s i a i u x lü j  nvcr-

ht'hYi i alle nndere dergelijk e toestellen in tjiialiteit . 

t het gelmi ik r schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 

en wonlt veel work verrigt , dat lol heden ni l do hand werd afgevijld. 

Voor hei scherpen van Zagen zij n deze machines onovertroffen. 

Nadere inl ichtingen worden op aanvrage gegeven. 

 C». 
Civicl-ingcnievir s te Ovide-WEVteir, 

leveren eu vervaardigen iu den kortst niogelijkeii lij d alle soorten vnn Sto o m baggermol ene in hout- ot' 
ijzerronstrurtie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst vun 150 tut 2000 3 per 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen, . . . , 
Steen- en Tegel vormmachines. n - en Bru, » c o n s t r u c t i ën euz. 

 en S der ge-
mende  «uilen u|. g den 11 

t 1878. len 12 ure des middags, op hel 
luiuilliuï s iu !  nn lii j  enkele insrlirijvin;. ' 
I H'II : 

t maken der  Slu iswerken. ge 
bouwen enz. voor de stoombemaling 
bi j  Zeeburg. 

g / 256.500. 
'  vourwnui 'i i i l 'iliii e /ij n uitsluit

 verkrijgen tor  drukkeri j ' r (ieiueonti'. 'n Of-
taling vun ƒ ',i  met liijbohooreudo t.i 'iiin^fn . 

Nuiloro inlielitimn. n kuiinoi i vorkrej .'n wonlen nnu 
luit liureui l vuu r  ili'i - Publieke Werken 

 lu't ,  morgens vuu 10—12 ure. 
Burgemeester en Wet/uiuders conrn. 

Amsterdam, N TEX . 
33 February 1878.  Secretaris, 

U . 

W  U B O O T N T \ VA

 \ \ T l i l .
bevinden Ach 

111!  A118

Nieuw land N" . 1. Bloemgracht 77. 
(Vasteland) Q. &  J. . Pabr ikanten. 

> > 
Amste rdam Pari j s A r n h e m Phi lade lph ia 

1866 1867 1868 1876 
Amsterdam 1877. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de Hottandttvhe . 

S van alle bekende tvpen 

en reparat ion aan liesmande S wonlen in 

tien kortst mogelijken tij d geleverd eu uitgevoenl. 

S N tc Breda, 
door  uitbreidin g der  zaken en de toepassing vun 
stoom tot e aflevering in staal gesteld, 

bevelen /ieh hierbij  nau voor het maken van 

Prijscouranten wonlen op franco aanvrage gratis 
verstrekt, terwij l bet modelboek ua ontvangst van 
40 rente iu jwistzegels kun worden toegezonden. 

i 
, 

/on i l r r  Stoomketel ui t ti c fabriek van 

U V &  C». te
Van het nieuwste model /.ij n sleeils van 

~ tot  paardenkracht gereed. 

e prijze n zij n wederom lielangrij k 

verinintlerd . 

. 
C P  twee afgedraaide -

N in twee helften, tUameter  1,50 a 1,60, 
veiling 28 a .30 dm., naai' 10 a 18 dm., het gat 
van de n. tl"  stivti|i , s|ii.tsl.'iil '  2 dm. 

Brievan franco, onder  inoltn  unu 
i ilir  C.iiivant. 

l voor  Nederland van N 
Engelsche N en N hij 

JACO S Fz. te Zaandijk. 
n en k vau priin a b*'li .n 

, gekookte- en S t a n d o l i e, F A -
PA . , P A T E N T - en -

. Puike l u  eu e 
F .I I , -

E in lusten, busten eu flacons. 
k van e , 

- en . 

Afschriften van attesten o . aanvr. gratis en franco. 

 VAN 1 T 

Willenburger dijkje, 31A.

Afschriften van attesten op . aunvr. gratis en li-anrn. 

T E : 
N es N ran 

v ' u . 

 in N .u B O U W -
. 

T E : 
S vun 6 tot C . 

Stoomheimachines, Stoommortelmolens 
 Aannemersgereedschappen. 

2 Zaagramen mei  noodige
2 Cirkelzaagbanken nut V i j l - en Ploeg 

toestel. 

Eene parti j  E i ken- cu Vu renhou t , ^erxi^d 

eu ongenagd 
Adi-es

Witten burg. Amtterdam. 

iu , 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nirmeeharen N.zijdc 5a, . 
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 VAN S N 

J. «. t

( Vervolg van N*. 8.) 
Uit lietgeett iu liet vroeger  verlinntlelde oinlrcti t 

de/e xaak werd opgemerkt, kun wurden afgeleid, 
iu hoeverre een sterk stoonischip gaashikt is out liet 
ijs o|> te ruimen, wanneer hel voorschip met verti-
oalen steven s gebouwd, waarvan liet benedeneinde 
onderwater  samenloopt met de kiel van het vaartuig. 
Vuor.i l is tie vorm van het voorschip van invloed op 
de gf-rliikthe.i l van /.nik  stoumooot met verti-
calen voorsteven |s ijsbreker. 

e tratigheii l vau het ijsveld, waartegen de hoot 
aanloopt, is tie eerst te overwinnen kracht: wanneer 
dus hut voorschip aan den steven scherptoeloepeud 

 gebouwd, zal tie boot tegen desa kroeht het 
meest d /ijn . n stelle zieh haar  voor, al» 
liggende iu de lengte-:is van liet sellip, dt>eh in 
tegengestelde richtin g werkende met den gang 
der aanvaring: dan kau men reeds spoedig uit hot 

i vun krachten hemerkeii, dut tie 
scherpe voorbouw den minsten tegenstand overbrengt 

iu het vlak der  zijden; en zoodoende ook het gevaar, 
t de zijwanden vau elkaar  wonlen losgescheurd, 

het geringst is. 
 scherpe vorm aan den voorsteven mag evenwel 

niel buiten sekere grenzen gaan, wij l het voorschip, 
naarmate het scherper is gabon , ook te minder 

'r wil verplaatsen en al  tlie  daarin zal liggen. 
 tie lengte tier  boot dient bijzonder  geregeld te 

wurdeu naar  tien dienst, dien zij  heeft te presteeren. 
Groote breedte maakt hel schip onsterk; grooie 
lengte  belommerend « or de beweging in otdoor 
het ijs. En toch moeten èn lengte èu breedte even-
redig zij» aan de kracht der  machines; terwyl boven-
dien de diepgang zoo gering mogelijk moet blijven, 
'l"l. n het vaartuig veilig  df ondiepten in tie 
vaarroute der  rivieren kunne passeeren. 

j  al de verschillende eischen van doelmatigheid 
tot hel breken vau het ijs zijn: groote stoomkracht, 
sterke constructie van den scheepsromp  be-
perkte diepgang hoofd vereischten, waaraan in elk 
geval moet zijn voldaan. 

Andere ontmoetingen /uilen zich voordoen, wan-
neer, tot opruiming van de ijsliczetting op de rivieren, 
het ijs door  eene stoomboot vuu ouderen  wordt 

 omgeploegd. t vaartuig is daartoe voor-
namelijk aan het voorschip, ongeveer in tien vorm 
van  dubbelen veldploeg van ijzer  geconstrueerd, 
terwij l ook tie verdere inrichtin g vun den romp naar 
het uit te voeren werk is bepaald. 

Nemen we aau , dat de machines en de inhoud van 
het schip ongeveer  overeenkomen met die van de boot, 
wier  wijze van werken lioveti werd beschouwd. Pe 
voorsteven zal een ach tero ver hellenden  sleependen 

d hebben, zoodat zijn ondereind, bij  de vereeni-
ging niet  kiel van het schip onderwater, tot op 
zekere lengte voor de waterlij n uitsteekt. n dezelfde 
helling van onderwater, loopt tie steven bovenwater 
door, tot aan het vaste dek van het schip. Vanuit 
den voorsteven loopan de zijden van het voorschip 
achterwaarts, evenals hollende vlakken, tot op zekeren 
afstand vóór  juist tot aan de raderkusten, waar 

de ileepende helling in de pernendkndaira of inge-
bouwde buitenhuid overgaat eu aansluit. 

fle botit komt in vollen gang uit blankwater  aan-
i en steekt haar  tcherpen etevenrug onder  tie 

ijsvlakte. Ue schok, dien de bont met |>euiiiculairen 
Voorsteven te verduren h.  hij  tie eerste aanvaring 
tegen het ijs, wonlt hier  veel minder  in 't geheel 
niet bemerkt. t voorschip duikt dieper in het 
water, tloor hel gewicht van het voorste ijs, doch 
slechts tol zekere grens. t drijfvermogen van het 
steeds meer en  onderwater-duikend voorschip 
verkrijg t de overhand op het gewicht  de drukkin g 
van het reedt bovenwater  gelichte ijsvluk , tlat alleen 
"p den scherpen voorsteven steunpunt behoudt. e 
voorsteven is dus voor een oogenblik tot steunpunt 

 cen hel boom 'deze hefboom ïs het ijsvlak over 
 van  eerste soort. t steunpunt 

vun dezen deiikbeeldigcn hefboom is de stevenrug 
der boot; de lengte van den hefbooinsarm is de 
"l'stan d van dien steveiirug Uit uan het zwaartepunt 
von het opgetilde ijsvlak; terwij l de werkende krach* 
len wonlen voorgesteld door de zwuarien van dat ijs. 

t gewicht van het bovenwater  getilde ijs, weders-
"j'l - v  tien steven, ziju dus tie werkende krachten, 
die hel ijs doorbreken, eu vergrooten zich naarmate 
de steven venter  vooruitdring t under het ijs. e 
v<istln'j, | vau het ijs is tegen deze werking niet be-

 eu het ijs breekt  op uf kortbij den rug 
van den steven. e boot stoomt middelerwij l duor, 

en krijg t over  zekere lengte op de hellende zijvlak-
ken van haar  VOtWSehip een groot deel van het op-
geploegde ijs le dingen. 

Wanneer het ijs geregeld in de rivier zit, wat 
dikt e eu vastheid betreft, dun zal, mijns inziens, 
de boot bij  geregelde doorstoom ing geen andere 
soort vun ontmoetingen hebben, dan zich hij  het 
begin voordeden r de sleepende helling van de 
zijvlakken der  l>oot aan den voorsteven, achterwaarts 
in regelmatig)'  lijnen overgaat tot den perpendicu-
lairen stand voor ot'  bij tie ratlerkasten, zullen ook 
tie , die op de hellende zijvlakken hij  tien 
steven rusten, hij  het n der t lang-
zamerhand meer in een loodi-echten stuud wonlen 
gebracht. 

j  tie flauwe helling der  zijden aan tien steven, 
drukt e hel grootste gedeelte der  zwaarte van het ijs 
op het schip. e drukkin g zal echter  bij  het 
doorstooniett hoe langer zoo meer verminderen, en 
de schotsen zullen naar  verhouding meer  iu 't water 
zakken. Voor de rader-kasten zullen ze reeds geheel 
op haar kant in 't water  afzakket.. t vaartuig 
raakt zoodoende op het achtergedeelte van het voor-
schip dien drukkcuden last kwijt , doch vooraan den 
steven wonlt het nieuw opgeploegde ij s opgenomen, 
en biivl t zich alzoo voortdurend nieuwe last aan. 

t blijkt , dat bij  eene geregelde ijsbezetting 
de opruiming eveneens geregeld kan plaats hebben. 

e sehepiuileren zullen wel gestadig StoOten op en 
tegen de kanten der  schotsen, die van de zijden der 
boot steil onderwater  zijn geschoten, doch bij  «oliede 

constructie der  schot-pen, straal-, koppel-, en vchoor» 
ijzers, kan daarop warden gerekend zonder  beswaar  van 
schade. Zij n de schepraderen hiertegen bestand, 
dan dienen tie schotsen tevens, door  hare neiging 
om te dry ven, als vaste steunpunten voor  den slag 
tier  schepraderen tot voortbeweging, en door tie 
slagen der  schoepen  het ijs, ontvangt het schip 
tevens de voonleelige achterwaartse he beweging 
stroomafwaarts. e schepraderen, aangebracht als 
gewoonlijk buiten den scheepsromp, zullen uu en 
duu ook nog weieens iu aanraking komen met plat 
op 't water  liggende schollen, die, door het moge-
lij k kort aftreken van het ijsvlak bij  tien steven, 
buiten de waterlij n van het voorschip bleven. 

Teneinde te  diepgang aan het voorschip, 
door tie duiking, bij  de uitvoering te ontgaan, zou 
het kielvlak van het vooi-schip zoo nu mogelyk, be-
houdens sterkte, tien plutten vorm kunnen hebben; 
waanloor dan vanzelf ook het drijfvermogen of de 
waterverplaalsing en daarmede de opploegende breek-
kracht grooter  wonlt. t achterschip zon onder 
de waterlijn , juist tegenovergesteld, zooveel mogelijk 
in de zijden ingebouwd (geveegd) moeten zijn, op-
dat het ij s gemakkelijk en vri j  kunne afdrijven. 

Bij  de voorstelling tier  werking van eene stoom-
boot, die het ijs verbreekt door het gewicht van 
haar  voorschip, heeft men weder  geheel undere ge-
gevens tc beoordeelen. Ofschoon aangenomen wordt, 
dat ook de/e van gelijke grootte iu schcepsiiihoud 
en stoomki-ucht is, moet de vorm van den rompen 
de constructie voldoen aan voorwaarden, geheel af-
wijkende van de beide vorige modellen. t is nu 
de kiel van het voorschip, iuplauts van den steven, 
die bijzondere opmerking vereischt. 

n plaats van tien sleependen voorsteven bij  tie 
ijsploegende stoomboot, ntoet aau den voorsteven van 
deze boot eene vliegende helling wonlen gegeven; 
zoodat vóór de waterlij n uit van den boeg, een be-
langrij k gedeelte van het voorschip boven het ijsvlak over-
steekt. e voorsteven kan alzoo wonlen beschouwd als 
de verlenging van de kiel van het schip bovenwater, en 
moet duaiom ook, evenals deze, de scherpe lij n 
vormen, waarin de beide boordvkikken van het voor-
schip samen loopen. 

m fikse breedte van het voorschip op deks-
hoogte, kau gunstig medewerken voor de richtige 
verbreking van het ijs, wij l daardoor de diepgang 
tot zyn minimum wonlt gebracht, cn de werkende 
zwaarte van het voorschip wonlt vermeerdei tl . 

t deze stoomer vuntii t blankwater op het ijs 
aanloopen, dan zal, bij  ontmoeting met den ijsraiul , 
het voorschip gelicht wonlen. e opheffing zul 
geschieden tot aan de grens, die be|iaald wordt door 
het drijfvermogen eu den samenhang van de aan-
gevaren ijsvlakte en het gewicht van hot voorschip, 
voorzooverre dit boven de watervlakto isopgestoomd. 

t opgestoomd scheepsgedeelte druk t met de volle 
kracht van zyn gewicht op het ijs en heeft alleen 
den tegenstand te overwinnen, die zich laat bereke-
nen uit het drijfvermogen en den samenhang van 
de gedrukt wordende ijsvlakte. Niet alleen onder-
vindt hot ys, waarop do Bfiharpe lij n van den voor-
steven rust, de drukkin g van het voorschip, maar 
door  den samenhang der  ij-vlak t e wordt dc druk ook 
tot op zekeren ufstand — vooruit en zijwaarts — op 

het aanliggend ijsveld overgebracht. j  brozen
 van het ijs zal e werkende drukkin g der  boot 

zich binnen enge grenzen  bij  meerdere 
vastheid echter  van de ijskorst zal zij  iu
heit) zich verder  uitstrekken. t ijsvlak door het 
gewicht der  voortst noiuende t al meer en meer 
beswaard, moet eindelijk  en het kielvlak 
er overheen glijden. Wederszijds van de boot zal 
het ijsveld alzoo eene naar tie kiel van het vaartuig 
glooiende geul vonnen, waarin het lichaam van het 
schip zich bevindt, eu deze geul zalzieh, tegelijker-
tij d met den voortgang der  boot, voorwaarts uit-
strekken. r de schoepen der  schepraderen zullen 
de gedoken ijsvlakken tot kleine schollen worden 
verbrijzeld , die door de golvende beweging van het 
water  links eu rechts zullen worden verspreid en 
door  den slug tier  schoepen achterwaarts weggeslagen. 

r  «len gestadigen voortgang van het vaartuig 
 de lo*se ijsbrokken vrij , om door  den stroom 

lageruit te worden afgevoerd. 

Een sterk ingebouwde vorm van het achterschip 
onder de waterlijn , zal veel kunnen bijdragen tot 
bevordering van een spoedigeti en geregelden afvoer 
van het verbroken ijs vanonder de kiel en de zijden 
der . 

t ligt voor de hand, dat, waaneer  outlet- tie 
ijsvlakte zeer  veel heiisijs, bezet met opeengedron-
gen massa's losse, e schollen, aanwezig is, de 
boot. met haar  rijzenden steven op dien massieven 
ijsberg zal omhoog stoomen, evenals op een vasten 
rivieroever, zonder  dut het ijs breekt of wijkt . t 
onmiddellij k onder den scherpen steven aanwezige 
ij s moge dan door het overwicht vsn het voorschip 
worden verbrijzeld , voor tie ijsopruimin g heeft dit 
echter  geene waarde. 

Bij  het beschouwen der  werking van de beide 
voorgaande model-booten zagen wij  reeds, dut
dergclijkeu ongunstigeu toestand der  ijsbezetting, 
ook door  die booten geen nuttige arbeid kan wor-
den verlicht. t valt dus in 't oog, dat totnutoe 
het radicale middel tot kunstmatige ijsopruimmg nog 
niet gevonden is. r  aau de hand der  wetenschap 
voort te streven twijfelen wij  echter  niet, of — zy 
't dan ook tloor  een volgend geslacht — zal ook voor 
deze siangelcgenheid tie weg eenmaal worden itan-
gewezen. 

Waar de bezetting zoo groot cn zoo zwaar  is, dat 
ze eene loeide waterkeering teweegbrengt in het 
strooiii|irofie l der  rivier , schijnen andere middelen te 
moeten wonlen aangewend. 

u een vroeger  artikel in dit weekblad: t ijs 
in onze rivieren" , werd door  mij  bereids in hoofd-
trekken mededeeling gedaan van de toepassing der 
ontplofllngsktocht van torpedo's tot ysopi'uiming op 
de r wede. ln een volgend artikel over 

 onderwerp hoop ik ook deze middelen tot kunst-
matige ijsopruiiuin g in onze rivieren nader te be-
spreken. 

Zierikzee, Februari 1878. 
(Wordt vervolgd). 

S OVE N EN 
E O EST . 

{Vervolg van S'. 9.) 
Wi j  brengen in herinnering dat in het eerste deel 

van dit artikel eeue splitsing der  ram|>eu in vier 
groepen wenl aangegeven en dal de eerste daarvan 
afgehandeld wenl. 

. Wij  zouden gaarne nog andere punten
gevoerd bobben, b v. ide overwegen. e inspecteurs 
vun het Gouvernement wijzen op het feit, dat bijna 
ul de bestaande overwegen (passages a niveau) da 
toonaaien van ongelukken zijn geweest."  of 

 it commissioners, p. r  wat wij  gezegd 
hebben zal, gelooven wij , voldoende zijn voor ons 
oogmerk en wij  zullen nu kortelij k tie oorzaken der  drie 
nadere rubrieken van ongelukken beschouwen. n tie 
tweede, die de ongelukken aan reizigers uit zijde-
lingsche oorzaken bevat, wonlen  gevallen met 
doodclijken alloop opgeteckend in de vier  jaren 

1875), en tloor de n toege-
schreven aan de «onvoorzichtigheid der  slachtolfers." 

r  bij  de grooie meerderheid wns er  |ook grof 
verzuim door de n van tloor de wet 
geeischte voorzorgen. Van de  sterfgevallen werden 

 veroorzaakt door te vallen tusschen tie rijtuige n 
eu bet  (platform), of door dc baan over te 
gaan hij  stations. e meeste dezer  ongelukken
voorkomen kunnen wonlen door bet aannemen vuu 
doorloopcnde voethorden of treden van voldoende 
breedte eu tloor  onderwegen en bruggen. 

. e ongelukken aan anderen dan spoorweg-
reizigers en spoorwegbeambten zijn in hoogst treurige 
male talrijk . Van  verloren niet minder 
dan 1010 personen het leven door  over de boon te 
loo[Wti . Vele dezer  menschenlevens zouden niet ver-

loren gegaan zijn, O tie n stipter 
waren gew.-est in het handhaven van de macht. tlie 
zij , volgens de statuten , reeds bezitten, en het loopen 
over tie baan volstrekt verinden wei-d." t getal 
personen, gedood door hei gebruik maken van tie 
overwegen, beliep 28b'. 

e n lieten ze te dikwijl s onbewaakt 
«waar het verkeer  druk is en de treinen met groote 
snelheid loopen." 

. t getal spoorwegbedienden, tlie in de vier 
jaren omkwamen, wonlt gezegd te hebben bedragen 
29üU Slechts 239 wonlen tloor de u 
opgegeven als »buiten de schuld der "  . 
maar tic Antalgated Society of
merkt aan, tlal de meeste gevallen, door de -
schappijen toegeschreven aan «slecht gedrag of ge-
brek aan zorg" , vemorzaakt worden door: l e buiten* 
sporigen duur  van den arbeid, Se het niet-handhaven 
van de regels, blijkbaar  gemaakt tot bescherming 
van de bedienden, 3e door het niet-invoeren van tie 

e regelen, die de veiligheid bevorderen, eedoor 
het gemis van behoorlijke inrichtingen,  tloor  het 
bezigen van ongeschikte personen, Ue tloor  ontoe-
reikende getalsterkte van het dienstpersoneel. e 
commissarissen verklaren, tlat zij  de statistiek tier 

n en de getuigenissen tier  bedienden 
niet verenogen te toetsen aan tie waarheid. Wij  zullen 
dus geen inval doen op een gebied, tlat zij  niet 
waagden te betreden. r  de .lichtvaardigheid dwingt 
ons tot de aanmerking, dat, volgens om ler  vinding-
rijk e ingenieurs vau het Bureau van , gelijk 

l h en Sir y Tyler , de grieven der 
beambten geen onredelijke opwellingen zijn van zelf-
zuchtige ontevredenheid, gelijk men ze soms voor-
stelt. Vele ongelukken ontstaan uit schrielheid der 

. t is hier  niet alleen  zaak 
tusschen tie n en haar  bedienden — 
zij  raakt rechtstreek!  openbare veiligheid. 

Wij  hebben nu de oorzaken der  spoorwegonge-
lukken opgesomd en begrijpen niet, hoe het mogelijk 
i-.  instemming te weigeren aan de woorden van 

d Carlingford , dat oeeu groot aantal te wijten 
is aan ooi-zaken, tlie binnen tbr  macht der  spoorweg-
maatschappijen liggen."  Nauw bekeken, heeft de uit-
komst niets verbazends. Er is geen grooter  dwaling 
dan de volgehouden bewering, dat tie n 
evenveel belang hebben als het publiek bij  de veilig-
heid barer  lijnen, wegens de urn-ur e verlieten" 
veroorzaakt door de schade aan bovenbouw en rollend 
materieel, cn de «groote sommen" te betalen als 
vergoeding aan de gekwetste reizigers en de gezinnen 
der gedooden, als er  een ongeluk plaats grijpt . Het 
geldelijk belang der bestuurders bij de veiligheid 
hunner lijnen is niet zeer groot. 

e heer  Galt zegt het ronduit : 
e winst door  het niet-invoeren van de meest 

doeltretlende middelen tot het houden van hun lijnen 
in een goeden staat en tot een behoorlijke exploitatie 
oversell rij t lt verre het verlies, dat zij  lijden als et-
eens een ongeluk plaats heeft. Zij  zijn daarom ge-
stadig iu verzoeking slecht te werken en alzoo onge-
lukken te wagen. Zij  rekenen er  op jaarlijk s zekere 
som aan vergoedingen te moeten betalen, en de be-
spring, tlie zij  bewerkstelligen, is de premie, die 
zij  ontvangen voor de risico." 

»Om deze zaak duidelijk te maken,"  zegt de heer 
Galt, «is het noodig de uitgaven der  ataatacbappijeo 
na te gaan, zooals zij  medegedeeld wonlen uan het 
Bureau van Handel. Zij  worden opgegeven onder-
twaalf hoofden, maar  daar het voor ons doel niet 
noodig is ui zooveel bijzonderheden te treden, heb 
ik ze herteld lot zes; ziehier een gemiddelde uit een 
reeks van jaren : 

o Stoom vermogen 30 ten honderd. 
«Uitgaven voor 't vervoer 28 o » 

d van weg en werken 18  > 
o Wettelijk e belastingen, diversen 14 » » 

n en vernieuwingen 
van rijtuige n en wagens 9 i <> 

 Vergoeding aan gekwetsten enz.  » u 
t deze statistiek", zegt hij , nkan men gemak-

kelij k zien , |in hoeverre de n geldelijk 
belang hebben bij  de veiligheid barer  lijnen." 

t geldelijk eigenbelang is dus geen voldoende 
drijfveer  voor de n om tien plicht te 
vervullen , dien tie wet huur  oplegt: te zorgen voor 
de veiligheid der  reizigers «zoover de menschelijke 
vooruitziendheid gaan kan" , aa een andere krachtige 
drijfveer  bestaat er  niet. k wil de spoorweg-be-
stuurders niet belastaren n moet wel mulei-se hek len 
tusschen den meusch en den directeur. t is weder 
het stelsel, dat niet deugt. t is met die be-
stuurders uls niet onze wetgevers. n het jwirticulier e 
leven zijn het brave lui , soms «edel, verheven, j a , 
zonder  eigenbelang."  Zij  zullen misschien geen enkele 
eerlooze daad plegen. t in het ofllcieele leven 
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plagen zij . allen zonder  onderscheid, dagelijks de 
moe*t eerloossdaden. Zij  zijn allen zedelijk laf. n 
gruute mi"!;ii i liestaat daarin, dal zij  liun betrekking 
aannemen, zonder  voorwanrden te stellen. Als zij 
eens den voet op het hellend vlak gezet hebben, dalen 
zij  bet meer  en meer  af en eindigen met als officieele 

>oneti li'iit"i '  medelijden en afkeer  te verwekken. 
e ipoorweg-best u nn s zijn, gelijk onze minis-

, landvoogden, kamerleden, kiezers, leden van 
kiesvereetiigingeu enz., in liet bijzondere leven dikwijl s 
opmerkelijk goedhartig, welwillend, lief, enz., maar 

als deel van een zedelijk lichaam verdwijnt huu per-
soonlijkheid bijna geluid, en zij  beschouwen hun 
werk louter  als een geldelijk vraagstuk. t is een 
schrale troost voor  de nagelatenen der  slachtoffers, 
dat de misdadige bestuurders en wetgevers goede 
echtgenooteit en vaders zijn en nooit hun kleermaker 
laten wachten op zijn geld. 

 quocumque modo rem is, binnen de 
grenzen der  overlevering, him leidend beginsel, ende 
ra>, de zaak is niet de blijvende verbetering van 
hun lijnen, maar  onmiddellijk e hooge opbrengsten, 
ten gild heeft geen ziel of ingewanden, en louter  ze* 
delijke verplichtingen drukken niet zeer  zwaar  op 
beheerendc lichamen, wier  bestaan afhangt van goede 
dividenden en de tevredenheid der  aandeelhouders. 

e onbetaalde lijfstraff e lijk e aansprakelijkheid der 
befltnurden van een spoorweg is ternauwernood do 
eer  der  vermelding waard. t is zeer  waar, uit 
het oogpunt der  wet, tlat zij  vervolgd en gestraft 
kunnen worden, als hun schuld aan hel slecht lie-
stuur  bewezen is. r  het is, uit het oogpunt der 
feiten,  waar, dat zulk een bewijs pi-act isch on-
mogelijk is. l Wetlioek van Strafrecht kun slechts 
den ongelukkigeu beambte bereiken, op wien tie 
achteloosheid rechtsticoks kan wonlen geschoven. e 
directeuren zien uit hun bureau zonder  een vochtig 

up den deerniswaarden bediende neer, die beschul-
digd is van manslag, llt m kalme ziel wonlt niel in 
het minst gestoord door  tie straf hunner  onderge-
schikten. 

Wi j  komen this tot do gevolgtrekking, dat tic volks-
vertegenwoordigers misrekenden tloor  zich voor  de 
veiligheid tier  spoorwegen te verlaten op de doelma-
tigheid van tie gemecne wet cn eenige verordeningen. 

e aan het publiek verleende bescherming is in de 
practij k gebleken onvoldoende te zijn. 

Welken\nrtu hohonrl de verdere spourweg-wetge 
ving aan te nemen? e wegen staan open. e iwi-
ste is die van voortzetting van het bestaande stelsel: 
tie j  en te laten begaan. Zelfs Sir y 
Tyler  laat zich ten gunste biervan uit , maar  tie drie 
andere inspecteurs van het Bureau van d ver-
klaren er  zich sterk tegen. c voorstanders vleien 
zieh, dat na de gehouden enquête de spoorwegbe-
sturen ninet evenveel aandacht naar  de verzoeken 
van het Bureau van l zullen luisteren , alsof 
zij  gesteund werden tloor  tie wetgeving." e advocaten 
tier n zijn kwistig in verzekeringen, 
dat dit bet geval zal zijn. t zou aangenaam wezen 
huu vertrouwen te kunnen schenken, maar  vri j  be-
kcnneii gaarne, dat zij  ons toeschijnen te veel te 
verzekeren. . Speech van d , Times, 
28 April , '77). 

liet valt moeilijk , na tie opgedane ondervinding, 
niet sceptisch te zijn omtrent tie waurtle hunner  ver-
klaringen, bij  het dreigend vooruitzicht van scherper 
bepalingen. Zij  herinneren ons den Zeeuw van Eras-
inus , die gevaar  hep schipbreuk te lijden en aan den 

n Stoffel beloofde, «met een luide stem, uil 
vrees niet geboord te worden, lean een kaars te zul-
len offeren, zix> dik als hij  zeil"' , maar  aau eeu vriend 
venekerde, voce jam pressiore, ne videlicetexau-
dirct Chrietophorue, dat, zoo hy behouden aan wal 
kwam, hij  tien e geen penning nachtlicht zou 
geven. 

e een wil niets van etnatsbenweung weten; een 
ander, gelijk William s (on the Appropriation uf the 

 by the State), een schrijver, reeds vroeger 
in dit weekblad besproken, beweert, in zijn meester-
lij k geschrift, dat ide wegen van bet bud aan het 
volk behooren, evengoed als hel licht des hemels, 
en dal de Staat geroepen is tli t recht te doen gelden, 
en verrichtingen te aanvaarden, die hij  nooit nau 
particulier e ondernemingen had moeten overlaten." 

s vroeger  betoogde de Quarterly, tlat lift* 
kortzichti g geweest was uan part initiëren eeu grooten 
weg uf le staan ids eigendom eu tlat tie toepassing 
van het beginsel van vrijen handel tip spoorbtAien 
iu den hoogstelt graad ongerijmd was. Eu: het zou 
wenschelijk ziju voorden Staat, zoo het slechts mogelijk 
was, de eigenaar  en opzichter  der  lijnen te wonlen. (' 

e  William s zegt, tlat er  slechts twee ernstige 
tegenwerpingen zijn geopperd geworden : tlat. de Staat 
onbekwaam zou ziju tol beheer  en dat tie naasting 
liiiaueieel ut i moge lij k zou ziju. Wij  stemmen toe, dat 
zij  niet zonder  antwoonl behoeven e blijven. 

r  er  is een denle bitleuking, vuu veel meer 
practischen aanl, tlie hij  over  het hoofd zag: de 
kracht der  s[ioorwegbelangen in het Parlement. 53 
spuuiwcgbostuunlei-s zitten in het llimgerhuis eu 1*24 
in het , en hoe verdeeld zij  ook mogen zijn 
omtrent vraagstukken van algemeene staatkunde, 
zouden /ij  zich als één man verzetten tegen het door 
tien heer  W. bepleite ontwerp. Eeu sterke volks-
meening zou een taak gemakkelijk kunnen maken, 
the nu ondoenlijk:schijnt Vermoedelijk zou nu de aun-
wending van het middel niet iu de volksgunst deelen. 

Er blijf t dus nog slechts een derde middel over: 
meer  uitgebreid en krachtdadiger  toezicht van tie 

, gelijk de commissarissen aaltraden. t 
u volk, ufkeerig van stauts-iiisschciikumst , 

zul die voorstellen goedkeureu, omdat het nog af-
keeriger  is vau naasting van tie lijnen uls vau een 
uiterste zienswijze. 

e commissarissen willen on beperk te macht voor 
het Bureau vau l (behoudens onderwei ping aan 
een rechtbank van appèl; tot bereiking van dc vol-
gende doeleinden: 

1"  Te dwingen lol uitbreidin g van de stathuis eu 
dubbelsporen, waar  de inrichtin g nu onvoldoende is 
cu de veiligheid in gevaar  brengt. 

) lu ' - 't uu uug mogelijk. n 
late du t gitg niel verkopen, 

2° Tc tlwingen int invoering van hei bloksïelsel 
en het interlocking system op alle lijnen of ge-
deelten van lijnen, waar  de invoering van tleze ver-
betering noodig is vuor  tic veiligheid. 

3" e snelheid van de treinen te beperken op een 
lij n of vak, waarvan de toestand grout e snel heit  on-
veilig maakt. 

4"  Tc vonleren van de , dat zij 
haar  rijtuige n voorzien van doorloopeude treden. 

5"  lu zekere gevallen aan de n nieuwe 
voorwaarden op te leggen bij  het openen  nieuwe 
lijnen. 

6*  Te vorderen van de , dat zij 
bruggen voor  voetgangers of onderwegen zullen aan-
leggen in stations, waar  het gemis van tleze voor-
ziening gebleken is een bron van gevaar  u; zijn. 

7"  Een wachthuisje (lodge) te vonleren voor  voet-
gangers hij  overwegen of kruispunten , waar  tie om-
standigheden tli t noodig maken voor  tie veiligheid. 

Zij  bevelen bovendien aan, tlat alle spoorweg-
maatschappijen door  de wei gedwongen wonlen, onder 
bedreiging van straffen, eiken trein te voorzien vau 
voldoend rein ver  uingen om hem under  alle omstandig-
heden binnen 500 yards te doen stilstaan; dat, tot 
bevordering van grooter  stiptheid in tie aankomst 
tier  treinen, meer  gemakkelijkheid aan het publiek 
worde vei-sehaft tot het bekomen van vergoeding, 
als zij  te laat hun bestemming bereiken; dat de wet 
op de gemeenschap tussehen de reizigers en tic be-
wakers van de treinen worde uitgebreid ; tlat de civiele 
aansprakelijkheid der n voor  ongelukken 
aan haar  bedienden, zoowel ids de criniincele verant-
woordelijkheid tier  spoorweg-ambtenaren voor  verzuim, 
ook worde uitgebreid. 

c commissaris n vindt, tlat zijn ambtge-
nootcn te ver  gaan, maar  (lalt acht het nog niet 
ver  genoog. 

d d (zie zijn speech in tie Times 
vnn 28 Apri l '77) is er  tegen de , die 
verantwoordelijk is aan het Parlement, ook nog te 
onderwerpen aan een f van Appèl, dat niet ver-
antwoordelijk is. 

n voert tegen tleze voorstellen uan, dat tic ver-
antwoordelijkheid tier n zou worden ge-
kortwiekt . e tegenwerping schijnt uit twee oog-
punten beschouwd te moeten woiden: het theoretische 
en het practische. 

e theoretische zijde is, tlat men iu zulk een re-
geling cen onverdedigbare bemoeiing win het Gou-
vernement met particulier e contracten ziet. r 
de betrekkingen tusscbeu tie spoorwegmaatschappijen 
en de door  haar  bediende reizigers zijn nog iels 
meer  dan een particulier e overeenkomst; zij  zijn eeu 
zaak van algemeen belang, en this is het niet alleen 
het recht maar  ook de plicht van tien Staat, tus-
sehen beiden te treden. c n heblien 
een monopolie. t geval is tloor l zeer  goed 
omschreven geworden in zijn

, p. 551, 3e uitgaaf. e betooggrond der  spoor-
wegbestti orders luidt onveranderlijk aldus s de 
wetgeving tussehen beiden treedt in ons beheer"  (dit 
is tie geliefkoosde phrase), ials tij  de macht van het 
Bureau van l zoover  uitstrekt , tlat het ons 
dwingen kau de baan, het rolland materieel, enz. 
behoorlijk te onderhouden, moet de g ver-
der  gaan en de lijnen koopen". e heer  Galt ant-
woordt hierop ufduendc : 

e wetgeving treedt tussehen heiden bij  hel lie-
beer  vau fabrieken, werkplaatsen, mijnen, schepen 
eu menige andere onderneming op nijverheidsgebied, 
tot tie mate, die zij  noodig oordeelt voor  het alge-
meene welzijn len opzichte van gezondheid en vei-
ligheid. t is nog geen twee jaren geleden, dat 
een scherpe wet weid aangenomen om de g 
te machtigen schepen tc onderzoeken, tlie gezegd 
wenlen niet zeewaardig te zijn , cn om (ingeval dit 
bevonden weid) de eigenaren te tlwingen ze te her-
stellen. t is vtussehenkomst in het beheer", 
maar wij  heblien totheden van de scheepseigenaren 
nog geen enkelen kreet geboord , dat de Staat nu 
ook hun vaartuigen behoorde te koopen. 

»Als tic wetgever  zijn bemoeiing met tie spoorba-
nen niet venier  uitstrekt dan tlie met de schepen, 
waarover  kunnen de spoorwogmiuit̂ chappijen zieh 
tlan beklagen?" 

En nu de practische zijde. sAhl gij  ernaar 
streeft" , zoo spreekt tie bestuurder  van den Great 
Western, «instructies uit te vaardigen, die de -
schappijen omtrent al deze vraagstukken aan banden 
leggen , zult gij  haar  ontslaan van tie noodzakelijk-
heid proeven te nemen om verbeteringen in te voe-
len." e bedenking verdient zeker  tie aandacht 

Niets is meer  doodcml voor  ijver  en eergevoel dan 
het ontnemen van het gevoel van verantwoordelijk-
heid. n is wel overeengekomen tli t zeer  goed te 
vinden ten aanzien van constitut'mucele koningen, 
maur  gij  zoudt het zelfs niet willen doen aan uw 
bediende. Als uw knecht in het hoofd kreeg u tc 
antwoorden, gelijk een parlementair  vorst: John 
can do no wrong, zoudt gij  hem de deur  wij/en. 

r  bet opvolgen van de sanbeveJingen der 
Commissarissen cn hloc zou de vcrautwooidelijklieii l 
der n geheel laten wat zij  nu is. Er 
sonde slechts een veiligheidsmaatregel te meer  ge-
nomen zijn , zonder  iu het minst tie nu bestaande 
veiligheidsman! regelen te verzwakken. 

Als een ongeluk veroorzaakt wenl tloor  een daad 
van gehoorzaamheid aau het u van , zou 
natuurlij k het bewijs van het feit de j 
ontslaan van aansprakelijkheid. r  tie pleitgrond, 
dul bet onheil ontstond  1 - het gemis van een voor-
zorg , tlie het u vau l niet uitdrukkelij k 
had voorgeschreven, zou een even nietige uls wilde 
zelfverdediging ziju. 

Neen, tie waarheid is doze: er  is slechts ééne 
ernstige tegenwerping, en die tegenwerping is tie 
ingewortelde afkeer  dei' n van elke kort -
wishing van haar  macht e menschelijke natuur 
zijnde gelijk zij  is, laat zieh dit gevoel zeer  goed 
begrijpen. r  het is duidelij k gebleken, dat de 
ergste gebleken van ons simorwogstelsel voortspruiten 
uit het bezit van eeu feitelijk oiibcjierk t gezag door 
besturen, die feitelijk iu het geheel geen verantwoor-
ding te doen hebben, t zal dan ook niet lang 
meer  mogelijk zijn voor  de s een tegenstand 

voort te zotten, waarmede zij  totheden niets waag-
den. e kracht is groot , muur  juist in die grootte 
ligt de wisse oorsaak van hare vernietiging, tenzij 
behoorlijke regelingen Voo  de bescherming van liet 
algemeen belang haar  beperken. n lieste vooruit-
zicht, zoowel wat het be n mil van macht als de wel-
dadige uitbreidin g daarvan betreft, ligt in het aan-
nemen van een gematigd regeeringstoeticht, waarvan 

de noodzakelijkheid door  de enquête zou duidelijk is 
gebleken. f Wordt vervolgd./ 

. 
's-Gravenhage. r  den Gorivcmeur-Generoal 

van Nederl.-Oost- e is verleend een tweejarig verlof 
naar  Europa, wegens ziekte, aan tien architect 2de 
klasse bij  den water-staat J. W. Vnlmoring; benoemd 
bij  het mijnwezen in Ncderlandsch : tot hoofdinge-
nieur, eind'tier  ufdeeling , tic hoofdinge-
nieur  P. Van , en tot ingenieur  lste klasse hij 
deu waterstaat en 's lands burgerlijk e openbare 
werken, tie ambtenaar  op non-activiteit C. E. S. 
Verschneren, laatstelijk die betrekking bekleed heb-
bende , thans tijdelij k gesteld ter  bsschikking van 
den directeur  der e o|»enb:ire werken. 

j  do Staatsspoorwegen op Java is benoemd: 
tot Sden commies, de 3de commies J. . Brouwer; 
tot tipziehter  3de klasse J. t ing. 

— j  lieschikking van den r  van Staat , 
r  van , van den 28sten Februari 1878, 

lit . , n'\ 40, is dc heer  G. W. Bertrand gestelij 
ter  beschikking van den Gouverneur-Generaal van 

, om tc wonlen benoemd tot ingenieur 
8de klasse voor  het stoomwezen daartelande. 

e directie tier  gasfabriek heeft de 
gemeente, met wie zij  eene overeenkomst heelt tot 
levering van gas, voor  den rechter  gedagvaard ter 
bekoming van vergoeding voor  meerdere kosten van 
opsteken en blusschen van lantaarns. 

 Op de g in het lokaal 
 alhier  gehouden, tloor  tien heer 

. A. t gepresideerde, buitengewone vergade-
rin g der
schappij waren 027 aandeelen vertegenwoordigd* 

e voorzitter  bracht tie vier  voorgestelde punten in 
beraadslaging, terwij l hij  aankondigde, dat daarover 
bij  éene stemming zal worden lieslist, omdat zij  één 
geheel uitmaken. e punten zijn de volgende: 

l" . Uitbreidin g van bet maatschappelijk kapitaal 
met ƒ 240,000, waarvoor  uitgift e van aandeelen 
a ƒ 1000, met de preferentie van een dividend tot 
een maximum van G |>ct. 's jaars, alvorens de ge-
wone aandeelen eenig dividend kunnen genieten, en 
het recht, om nadat de gewone aandeelen ü pet, 
hebben genoten, in tie verdere voordeelen pro rata 

te deelen; 
2". wijziging tier  statuten; 
3'. wijziging van het contract met de heeren 
i te Beurend &  (X te Glasgow; 

4°. vervanging van tien heer  A. O. Bosch als 
directeur  door  tien heer  O. ,1. C. , en 
voordracht tot diens benoeming als directeur  der 

. 
Omtrent het ontslag van tien heer  Bosch, tlie 

zich gehaast hnd uit e herwaarts ie komen om 
tie vergadering bij  te wonen, hail eene uitvoerige 
discussie plaats; tie ontslagen directeur  vroeg een 
kort uitstel om zijne verdediging voor  te bereiden 
en de benoeming eeuer  Commissie van onderzoek; 
mocht die motie niet worden aangenomen, dan pro-
testeerde hij  reeds nu tegen de wettigheid van het 
te nemen besluit, op grond van schennis van arti -
kel 17 tier  statuten. 

e motie werd bestreden tloor . A. Philips en 
den commissaris 11. C. Weriheiui , en verdedigd door 

. . J. Pijnappel. Ten slotte trok de heer  Bosch 
ziju motie in , toen tie vergadering het besluit nam 
het krenkende der  schorsing weg tc nemen eu als-
nog eervol ontslag te verleenen, wuariuede de foor-
gestelde punten, gewijzigd als boven, werden aan-
genomen. 

— Volgens Het Nieuws van den  is da uitba-
kening voor' tien spoorweg van Velsen uaar n 
begonnen. e luinleg geschiet lt dooi- den Slaat , de 
exploitatie door  de , 
indien althans de wetgevende macht zich met het 

plan vereenigen kan. 
t belangstelling vernemen wij , 

tlat ons weder  een bijzonder  kunstgenot in de -
schappij  «Art i et Amicitiae"  te wachten staat. e 
kunstwerken, die de eer  der  Nationale Scliildei-school 
op de e Tentoonstelling te Parijs moeten 
Ophouden, zullen tloor  de onvermoeide zorg van Be-
st uurderen en de welwillendheid van tie Nederlandsche 

e vooraf in Amstenlam te zien zijn. 
e vóórtentoonstelling, the uiterlij k 10 t a.s. 

geopend zul worden, kun slechts 8 dagen duren. 
t is te verwachten tlat velen de gelegenheid zul-

len aangrijpen om onderscheidene der  beste werken 
van onze erkende ineesteis bijeen te zien en een 
druk bezoek de bijzondere moeite loonen zal, tlie 
men zieh voor  zulk eeu korten tij d in het belang 
van het kunstminnend publiek geeft. 

c in tli t nominer  voorkomende op-
roeping vnn sollicitanten voor  de betrekking van 
adjimct -nrchitcct weerspifekt het vroegere 
bericht, dut deze betrekking niet meer  vervuld zou 

worden. 
Oron ingen. c pogingen um het kapitaal van 

f 160,000 voor eene nieuwen schouwburg hijeen te 
brengen, zijn nog verre van geslaagd; de gemeente 
garandeert een rente van 9 jiCt . 's jaars en de aflos-
sing der g üi 32 jaren. 

. e Gemeenteraad heeft besloten vergun-
ning te verleenen aau den heer  B. Wauthy, d im -

l der e Tramway-maatschappij  , 
uls gemachtigde van de heeren Eduanl Otlet, indus-
trieel te s (Brussel) eu Puul van tier , 
bankier  te Brugge, lot het aanleggen eu gebruiken 
van een tramway door  de gemeente t van den 
Zuidwnl tot tie noordelijke avenue tier  gemeente. 

e concessie is verleent! tut 9 Augustus 1881. 

E ibe rgen. t Gemeentebestuur  heeft besloten 
een tipziehter  voor  de openbare wei keu uun te stellen, 

Unkondigiiijpn van Aanbestedinsfn. 
,  11.int 

neveufer, te U uren, rn liet koffiehuis van P. 1. . 
Spijker, aan tien Brink : bet verbouwen vuu dc tloor 
hem aangekochte perceelen tot biljart - en koffiehuis 
met bovenwoning. 

Ui-l l l . te 12 uren, tloor  deu directeur  van 's s 
mngnzijn von tuil . kleeding: de levering, ged.'7S, vnn 
de bij  bet regiment grenadiers eu jagers en liet Ue 
regiment huzaren heiiootligde voorwerpen vau kleeding 
cn uitrusting. 

tnivlcrcUni , te 12 uren, door  burgem. en weth.: lo. 
het aanleggen van wegen ter  plaatse vnn dl vroegere 
Amslel-jaclitbaveu en het bouwen van een eikenhouten 
walbeaonoeüng aldaar; io, bet rioleeren enz. van eenigo 
straten cn bet dempen cu rioleeren tier  sloot nnn dt: 
laugte van tien : ito. hel makeir  der  sluisdeuren, 
Bebouwen, enz. VOO  de stnoinbcmnting bij  Zeeburg. 

g ƒ256,500. 
, te 12 uren, door  den directeur  van 

's s magazijn vun mil. kleeding enz., te zijucir 
bureele: de levering der  ged. '78 benoodigde voor-
werpen van kleeding en uitrusting . 

W o e r d e n, te 12 uron, door  den directeur  van 
's s magazijn vuu militair e kleeding: de levering 
ged. '7S der  benoodigde voorwerpen van kleeding, uit-
rusting euz., ten bolioeve vau liet regiment rijdende-
artillerie . 

nerrireclit , tc 12 uren, in hel raadhuis: liet muken 
en stelleu van eene gegoten ijzeren (misleiding, tot 
verspreiding van versch water, in den Spuiweg alduar. 

, tc 1 BUT, BOOT tie  lanrlrnisehe Tramwnv-
maatschapprj: bet bouwen van eene rijtaiglood i in de 

t tc . . hij  den ingenieur-archi-
tect A. . van Gendt, te Amsterdam. 

/ u i l e n , te 1 nur, ten raadhuize; bet afrikken van 
dc weiden e h on , in 2 perc. 

U: i . i le . i |k ; tit; herbouwing  bet hotel e Twe 
. Aanw. tc 1 uur. 

. ten kantore van J. Vrijburg : het 
afbreken cn wederopbouwen eener  boeretiliiiiziugc te 

, het bouwen van een molkenkclder  cu 
liet doen van belangrijke ropnralicu aan eene boeren-
huizingc te Wrjnjctcrp , voor i Van . 

t herstel der  stormschade auu de kaden vuu tli 
polders , llelpolder. -

, t eu , op genoemde poldt 
te beginnen op deu , Aanw. tc 8 uren. 

, bij  J. Poppcmu: bet bouwen eener 
huizing. 

, 13 . 
Amste rdam, tc 11 uren, aan het l Eta-

blissement: de levering, in 32 perc. van : Wanlkliukcrs ; 
plavuizen en tegels; Porlhuiil-cemeiit: gietijzer: ge-
reedschappen ; vijlen; iioutseliroevcn (in 2 bestekken): 
zink, looit en soldeer; hoorns en trompetten; trom-
ketcls met toebehoort:  en trom vellen; snoeren bit 
hoornblazers; divers borstelwerk; vlaggedoek; grauw 
linnen; pakwerk; zinkwit on roode menie; lijnoli e en 
traan; gemalen wit krijt ; blikken bussen; hoiitni i pak-
kisten: diverse behoeften voor  de ; al-
gemeene behoeften; ijzeren geldkisten: zeildoek. 

. te  uren, in e Griekcntuin , Plan-
tage: het bouwen vnn cou woonhuis op den hoek vu 
het terrein der  gedempte Amsleljachthavcn, bij  dl 

ftesluis. 
, tc 12 uren. door  dc liooftlatlui . van t 

bataljon mineurs en sappenrs, Op bet bureau van tie 
kapt-kwurliennecsier: ue levering van 1086 patroon* 
tussehen, 2 koppels, 1012 , 1166 ' 
nettlragers, 7S5 gevveerricmen, euz. 

- l lagc, tc 1 uur, tluor  het niitiistcri e van water* 
staat enz.: het leveren, bereiden tegen bederf, ver 
voeren en opslaan van palen eu schoorpalen, voor  dr 
behoefte van dc k stelen raaf in '79. 

, tc 1 uur, door  tien bitrgeineeslcr: lo. 
de levering van pot- en sieiplanten voor  bloemperken 
in de wandelingen ou op de algemeene begraafplaats 
2o. het onderhoud vnn eeuige verspreide gemeente wer-
ken ged. 1S78. 

m , iu bet Timmerhuis: het verrichten vuu 
eenig wittetswerk. 

T e r n a a r d , door  bet gemeentebestuur  van West-
doogeradeel: hot vernieuwen van dc brug op hei 
noordemde van de Nieuwchureii tc Ternaard. 

Wsiawieg, 13 t 

m ut , te l uren, door  'len comm. der  gciue| 
in bet :ïc gemccommutidemunt, iu het lintei Bellcvue: 
bet éénjarig onderhoud lo. vim de werken, 2o. vanl 
de kazernegc hou wen enz. Bilj . hiz. 18 , vóór .'tl 
uren, op het bureau van den hoofdopzichter  vaa for* l 
tificatié'n , altlaar. 

Vl lage, te 11 uren, door  het ministerie van wa-
terstaat ens.: de uitvoering vuu baggerwerk op het] 
benedendeel tier , gedeeltelijk duur 
middel van , niet de bi' 
tliening cn bet ouderhoud dier  vnnrtuigeri van 1 Apri l 
'78—31 . g / 84,400. 

Zennew i j nen, te 11 uren, in e n 
baggeren vau 400 \ grint . 

Sas***  , to 12 ureu, door  dijkgraaf ou heemraden vanl 
den Zuitlplaspolder  in Sehieland, iu e Zalm: lo. het 
begriuten van den zoogen. Nieiiwerkerkschcwcg f 
vaii een gedeelte van den k en dc Üorrckcn: -
ka . 2o. het houwen van 5 stuks bruggen met stt 
ncn landhoofden over  de poldertochten in eeratge
weg; 3o. het bcgrintcu vun een verbindingsweg, vi 
den noordelijken dwarsweg tot tien k sub 
genoemd en bet bouwen eener  brug inct steenen lani 
hoofden hij  dien verbindingsweg. 

, tc 12 uren, door  het ministerie van WSte
staat enz.-, bet leveren eu opstellen van den bovt-j 
bouw voor  bruggen over  den k on

, ten behoeve van deu spoorweg van Aruba 
r  Nijmegen. . bij  deu hoofdingenieur, le An 

hem cu den scciieingeiiieur  to Oosterbctk. 
. t c uren, duur bet 

meentebestuur: het aanbouwen vnu lokalen voor 
kantongerecht op bet raadhuis dor  gemeente Breuki-lc: 
en het inrichten van de soeploods tot buis van u 

waring. Aauw. tc 0 uren. 
6reelw, te 12 ureu, door  burg. ca weth. 

ldnarderadeel: lo. hot afbreken cn het wederopbouw 
vnu een houten draaibrug met ditt i laud hoofden, 
don publieken weg te Grouw, over  de n naar
Nieuwediep; 2o. net maken vnn nieuwe bartcn
hoofden en vleugels, in den Grouwster  kuns'wcg Ofr 
de ; 3o. idem van ceuc voste houten br' 
met dito landhoofden en vleugels, in den kunst*' 
van af u naar  ldaard. Aanw. 12 / 

, to 1 2 u r e u, door  hotgemoentj 
best.: dc levering van ongeveer  411,000 stuks keien w 
Quennst, retouches (halfvlak behakt); 2000 stu' 
kant keien; 1500 stuks idem. 

, te 1 uur, ten raadhuize: het bou*fl 
van eeu huis bestemd voor  bevolkiugsbureau en <j 
ning, aun dc Baan, bij  de brug tegeuover  dc Set 
derstceg. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: het 
nieuwen van eenige gedeelten kaaimuren in de
tenslad met bijbeboorondc houten fundeeringen, gronj 
eu straatwerken. . aan het Timmerhuis. 

thceude, tc 1 uur , door  dc besturen vsu de 
-schappen Waardossackcr, h cn ' 

drecht, onder  do gemeente Abcoude-Proostdij, cu 
(Jostzijdscb, . en Groenland en dc e , 
onder  de gemeente Abeoudc-Buambrugge, iu bet ge-
meeiilehuis van A beo mie-Proostdij: het doen van ccnigc 
speciaal aangewezen werken aan dc molens dier  watcr-
lehappen, benevens bet ouderhoud tlier  molens en 
verdere polderwerken lot uit. Apri l '79. 

, 11 . 
, tc 12 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 

iu bet (ieiiicentehuis: het houwen vuu eene exereilie-
Joutls lot uitbreidin g tier  1'upiliensehool te Nicuwcr-
sluis. Bilj . inz. l , vóór 3 uren, op het hureau 
van dca ingenieur  voornoemd. 

 te | uren, door  burg. en weth.: het. 
leggen vnu aftvaicriugsrioleii door  dc Bteentilstraat
langs tie zuidzijde van het Zuiderdicp. . inz. i 

t 
, tc 8'/t uren, door  hot gcinrontehesluur 

van Westzaan. auu het gebouw vuu hetprov bestuur: 
bel doen vau eenige vernieuwingen en verbeteringen 
ma de onderwijzerswoning bij  de Zuiderschool in de 
gemeente Westzaan. . bij  tien burgemeester  eu bij 
den ontwerper  E. J. , te Alkmaar . Aanwijzing 
11 . 

, tc li nreu, door  bet gemeentebest.: het 
aanleggen van ecu grintweg, ter  lengte van 'il ü . 
Aanw. tc 10 uren. 

, dinr  het polderbestuur  vun bet 4e en 
5e \eendistricl ouder , ten gemeentebuize: 
bet muken en leveren van eene ophaalbrug in den 
Spit send ijk , nabij  tie Nico webrug onder  Tcrbuud. 
Aunw. 11  12 , van 1—3 uren. 

V r i j d a g . . . 

Beech, ie lOuren, duor  het ministerie van water» 
t enz., aan bet gebouw vnn bet prov. bestuur: 

het leveren vnn grint uuu den n weg der 
Se kl. no. 4 vuu 's-Bosch naur  tic s in de richtin g 
van Utrecht. 

Erp , te 11 uren, door  het gemeentebe-t: het hou-
wen vau een ijzeren ophaalbrug over  hel hcucdctishüs-
hoofd vau sluis no, S iler  Zuid-Willenisvaar t ouder 
oio gemeente. 

ï l i m n i r e i ut . tc 12 ure  . duor  de erven van wijlen 
J. A. van , in bet Posthuis: bet niaken 
eener  bouwm^uswoning met schuur, hooiberg, stoep-
buis enz., benevens bet vergroot ct. eener  bestaande 
woning met bet bjbonwen eener  dito schuur  en 
hooiberg. 

B r l r l l e , te 12 uren, door  kerkvoogden der  llerv. 
gemeente, iu de consistoriekamer: bet vernieuwen van 
een gedeelte dakbedekking tier  St.-Cathariiinkcr k al-
daar. Aanw. 18 , to 11 uron. 

, tc 12 uren, tluor  tien dijkstoel vun Ooster-
wolde, iu dc polderkamer op het gemeentehuis: het 
met klinker s bestraten van den Grooten Woldweg in 
Oosterwolde tot eeue lengte van 1212 , benevens 
hel bouwen vau 5 duikers in dicu weg. 

n riem. door . T. 1'. Prévinairc: diverse schil-
derwerken, in 4 perceelen. 

: dc levering nau hot Polderbestuur 
van 300 1 , grove grint . 

l l e i |n l i i g i ' i i , bij  A. vun der n Jz.: de levering 
vuu lila 1 grovo grint , 375 ' gewone griut cn 50 

5 oiiderboudsgrinl. 
Za te rdaa, B . 

Swartelv—i te 11 uren, in t e : 
1°. bet makeu vnu 2 ophaalbruggen met gemetselde 
landhoofden op tie gedeeltelijk aanwezige liiutleeringcu 
in de ringvaart vnn den Bovenkerkerpolder  nau tien 
Bovenkerkerweg; 2*. idem vuu houten hoofden met 
scbuiilt.urcn en verdere beschoeiingen in die ringvaart 

 den Ainstel. Aunw. 14 , tc 10 uron. 
e)|it, te.  uren, door  burg. en weth.; het bouwen 

van eene school in het dorp Ols', verdeelt in 5 loka-
len, alsmede de levering vun de in die school he-

e meubelen. . bij  den bouwmeester , vau 
e , te . Auuw. 13 , te 11 uren. 

w .n i i i i i i i *  te . uren, tloor  burg. cn weth. van 
l i lo. het doen vun eenige rervloerm-

gen, als: van een gedeelte klinkcrhestrntiu g te Uien 
cu van verschillende brugstou[icu iu dc gemeentewe-
gen; 2o. de levering vun (100 stèro grint , iu 2 pcrc. 

. hij  den gcmcontenpzichler  S. vuu Veen, tc 
Spun nu m. 

r'i-iinrkt-r , c 12 nreu, duor  bet gemeentcbest.: het 
muken vau ccne kliukcrhcstrntiug , van de Oostordraai-
hrog tol ann de herberg de Ouslerbloek. Aanw. 13 

, te 11 uren. 
 emu i n , tc 1 uur. iu liet f van : 

hei maken vnn een kerkgebouw voor  de e 
gemeente aldaar. . hij  den architect G. B. Salm, 
te Amsterdam. 

1  hl . te 1 uur, door  lung, cn weth.: lo. het 
witten cn schoonmaken van lokalen in ccnigc stede-
lijk e gebouwen; 2o. het nnnleggeu vau rioleering, 
rnaoanamwegen en rabatten in bet d en 
tie Goedesteeg, benevens het verlengen van een riool 
cn een trotloi r  nau tien . Annw. 11 , 
to lO'/ j  uren. 

Oestr rn teer , te 2 uren, bij  deu boekhouder  der 
ArnVOOgdÜ: het bouwen van 2 woningen nidaar. 
Aanw. , tc 10 uren. 

l le l l i f ter lee , te 4 ureu, door  bet bestuur  van den 
Zeshoerenpolder, bij  T. W. : het bouweu vnn 
cen nchtkautcn windwatermolen aldaar, groot 15.20 

. vlucht. Aanw. c 1 uur. 
i inori i i iermitn , bij . B. : het verven der 

pastorie van de llerv. gemeente, Auuw. tc l uren. 
, N . 

 . tc 10 uron, door  het ministerie van 
waterstaat enz., uau bet gebouw vau het proy. best: 
lu. het bouweu vnn bazallmureu langs den schutkolk 
vnn sluis no. 10 der  Zuiil-Willemsvaar t in do gemeente 
Weert. g /10,000 ; 2o. het inrichten tot kunst-
weg vnu een ge.'celtc van den zuidelijken rijweg langs 
de Noordcrvnart in dc gemeenten l en . 

g ƒ5200. Annw. vnu beide 12 en 13 . 
, te 10 uren, door  den eerstnnnw. 

ingenieur, iu kamer  A l van kazerne no. 1: het één-
jari g onderhoud lo. vnn dc werken, SO. vnu dc kn-
zernegebouwen enz. te . Bilj . inz. 17 

,  8 uren, op hel bureau der  genie. 
V l l u g e, tc ll 1/.; uron, tloor  het ministerie vnn 

waterstaat mz., uan bot gebouw van het prov. best-
hel aunlcg/en van 2 kribben ann deu Westhavendam 
vnn . 

tit isicrt imti , tc 12 uren, door  burg, cn weth.: het 
bouwen van woningen voor  dc ambtenaren van het 
Westertlok cn tie . 

m tc j  uren, door  de -
wny-maatscliappij, iu het Noord- cn Zuidhollandscli 

: 1". liet leggen vnn den paardenspoorweg 
met wissels cu toebehooren van het Stationsplein unar 
den . . bij  deu iiigeniour-arcliilec t A. . vnu 
Gendt, te Amsterdam; 2°. het bouwen van ecu sta) 
voor  29 paarden aan dc . . bij  den 
architect A. vau der  Steur  Jr. , tc . 

, tsfi '/i uren, door  dc directie der . 
, in liet Stationsgebouw 

buiten de Wülcmspoort: het maken vau de aardebaan 
met danrin voorkomende kunstwerken en dc dnsrlnngs 
le stelleu nfsluitiugen, teu behoeve vau denausluiting 
vnu tien n nnu den Staatsspoorweg te 
Aiuslerdnni. 

Crenliigen, te (i ureu, door  de directie der  ge-

meentelijke gnsfubrick: de levering vim 50,000 . 
Engelscfic gaskolen. 

, r » . 
Wees*, tc 12 uren, tloor  den eerstaanw. ingenieur, 

in bet Gemeentehuis: lo. het  onderhoud der 
werken te n eu te Weesp; 2o. id. dor  id. vun 
de forten en nvloiiten; 3o. ccne verving van werken 
te u en n Weosp; 4o. id. van id. in tic forten 
en redoute». Bilj . inz. S , te 3 uren, np bot 
bureau vuu tleu ingenieur  voornoemd. 

Utreel i t , te 2 uren, tloor  tic maatschappij
van Staatsspoorwegen, aan bet Centraalbnreati: het 
vergrooten vuu tie bergplaat» voor  locomotieven op het 
itauoa Breda. . bij  den sectiehigcn. tc . 

. 
hap i ' l le , c 4 uren, door  het bestuur  van tien pol-

der , in dc : het 
maken van de gehouwen voor  het te stichten stoom-
gemaal voor  gemeldeii polder  bij  de Stcveusluis. 

'n- l luge , door  deu architect . . Schroot: bet 
amoveeren van 2 bestaande huizen cn het bouwen vau 
8 woonhuizen en ecu winkelhuis met bovenwoning. 
Annw. (i , vnn 10—18 uren. 

i iu hei Timmerhuis: de levering van 1*. 
22 sinks hardsleenen grafzerken en 1150 stuks hard-
steenon tegels; 2°. 1600 . duinzand; 3". e 
steenkolen voor  de stoomgemalen; 4°. idem voor  tie 
stoomboot op Char  oil euz. 

, door  hel tlijksbestuur  van hul vv.terscliap 
Zeven-(irieteriijeii-en-Stud-Slot)teii: het graven van een 
spuikanaal bij  het , het omkaden, boheien 
rn overbruggen daarvan, het -naken vnn een golfbre-
ker, het bouweu van een steenen koker  met water-
keering cn een keennuiir  met uitwatering voor  Slui-
kerhaven. g ƒ16,894. 

, s» . 
S laveren, te  nreu, door  het tiijksbeat. van -

melir  icr-Oldeplmcrt-rn-A . /,.: lo. hrt doen van eonige 
herstellingswerken nau dc zeeweringen; 2o. het leve-
ren vau 480,000 . brik ; 3o. idem vnu 60 1 grinl . 

n r in , te 12 area, dour  den direeteorderartillerie -
stapel- cn construct ie-mnguzijiicii : tie levering vao 
lo. 5000 . messing.|raad dik 0.088 , 5000 . 
idem ilik fW120.1 , 4000 . idem flik 0.01115 , 
300O . idem dik 0.018 ; 2o. 10,000 . Banks-tin. 

 tree l i l , tc 1 8 u r e n, in bet station van den Ned. 
: de levering vau inuga/.ijngtiedercn. 

, door  den burgemeester  vsn -
madeel: dc levering van 800 stère riviergrint . 

ih i r i i rer i i t , te 1 nur, len kantore van degomeente-
gasfabriek: do levering vun ongeveer  64,000 . En-
gelsche gaskolen. 

, 21 11... n . 
W e e * », te 12 uren, tloor  lint h korkbest., 

in e : bet bouwen van een schoollokaal, 
badhuis en woning voor  tleu bewaarder. 

, tc 2'/; uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., nan bel gebouw vau het. prov. best. : 
het wegruimen vau een wrak bij  de hnven van Ter-
schelling. Annw. 10 t 

Vrijdag , 22 . 
, tc 10 uren, tloor  bet prov. bestuur: 

het onderhoud vnn tic groote wegen der  2e klusse en 
vnn tie prov, wegen in , van l Jan. '79—31 

. 'S3. 
, to 11 uren, tloor  tien comm. in bet5egenie* 

com mandement, in bet bureau voor  de Schutterij  bij 
den : bet èeniarig onderhoud lo. van werken, 
2o. van do kasernegebouwen; So. het aanbrengen vau 
ver  bit erin ge n aan werkplnatscu. . inz. 21 , 
vóór 8 uren, op het bureau van gen. conimniidniit . 

Waanton), tc 11 uren, doorden wstaanw. ingenieur, 
iu bet gemeentehuis: lo. het eenjarig onderhond der 
werken te Nnarden, 2o. [dom der  kasernegebouwen 
onz. c Nnarden; 3o. eeue verving der  werken te 
Nnarden; to. het herstellen vnn beklecdingsitiurcu te 
Nuartltn . Bilj . inz. 21 , vóór 8 uren. 

, te 12 uren, tloor  het ministerie van water-
staat euz., uuu bet gebouw van het prov. best.: het 
verlengen van bet pad hoofd uuu het zeeéinde van den 
noord westelijken haveadam der  haven ic Bloksql. 
Aanw. 15 . g f 1700. 

SEiiterdag, Hit . 
p , te 12 uren, door  het bestuur  der 

Vereeniging iu het zuidelijk gedeelte de» -
tlers, iu bet logement Paurtlenhurg: 1°. het stichten 
vnn de gebouwen, schoorsteen cn verdere inrichtingen 
voor  eeu dubbel stoomgemaal; 2°. liet maken van ecu 
gemetselden duiker  ander  den Omringdij k en -
vaart, in 2 perc. en iu massa. . bij  deu opzichter 
J . w Cz , tc Nieuwcr-Amste!. Auuw. 20 , 
v ai 11—3 uron. 

, te 1 uur, tloor  burg. cu weth.: dc levering 
vnu 230,000 . Engelsche gaskolen teu behoeve der 
stedelijke gasfabriek in '78. 

Ulnar  l i s ten, te 3 ureu, tloor  commissarissen vnu den 
kunstweg Wiusohuicu—Beerta—Pruisiscl o grenzen, 
bij  A. : de levering vuu 120 stèro griut cu 
van 340 stère kcislag. 

, SS . 
Amste rdam, te 12 uren, door  burg. cn weth.: 1*. 

het maken van 2 n tl hoofden cn het inrichten tol den 
onderbouw vnn 2 draaibruggen der  Westertlok sluis ea 
bijkomende werkeu, in 3 perc. cn in massa; 2°. lu-t 
itinkcu cn stellen vnn den motalen bovenbouw van 2 
ilruaibruggeu en 2 vaste bruggen bij  dc Westerdok-
sluis. g der  mnssn /105,000. 

, ZU . 
t ' treel i l , te 2 uren, tloor  dc maatschappij  tol expl. 

van Staatsspoorwegen, anu het centraalbureau : lo. het 
leggen vun het tweede spoor  met levering en verwer-
ken vuu ballast, cn hel verrichten vnn bijkomende 
werken tusscbeu do halton o en Willcnisdorp , 
leu behoeve van tien spoorweg Breda . 

g / 109,000; 2o. liet makeu vau ecuc kcibo-
strntiug lang» bet los cn ladingspoor  op het slatiou 
Scheemda, met bijliehoorcntl e werken, ten behoeve 
van deu spoorweg . Annw. 
11 . g ƒ5920. 

s r d a m , iu het Timmerhuis: de levering van 
215,000 geereosotoerde dennenbonten blokjes, teu 
dienste vnn liet rijpn d der  in anubouw zijnde Willems-
brug over  dc . 

W e e n » d a g, 27 . 
, te  uren, door  liet ministerie van wnter-

staut enz.: . hot leveren cn stellen vnu cen ijzcreu 
liclitopstand met koperen lantaren op den kon vnu 
don noordelijken dam aan deu k van ; 2o. 
het éénjnrig onderhoud der  werken van den waterweg 
vnn m naar  zco. 

Oude lande. te ]2 uren, door  kerkvoogden tier 
. gemeente, in het Gemeentehuis: het doen vnn 

eenige vornlcuwiiigci i en herstellingen nau het kerk-
gebuuw alduar. , bij  don architect J . 11. , 
te Goes. Aauw. tc 9 uren. 

, W . 
, te  uren, door  dijk gnuif cu hoogheemraden 

van , in lietGemeciielandshuis: het herstellen 
cn in orde opleveren van 49 stuks dnmmcn op het 
strand vun , met hot onderhoud tot  Sept. 
'79, benevens het verzwaren vau het gedeelte zee-
wering, vnn 50 . ZW . van deu Bnukdij k over  450 . 
N.O.wnarts op. 

V r U d a c , SB . 
'a-Beaeh, tc , uren, door  bet ministerie van 

waterstaat enz., nnn bet geb. van bet prov. best.: het 
bouwen vnn basaltmaren langs don schutkolk van 
sluis no.  der  Zaid-Wlllaauvaar i Aanw. . 

g ƒ111,270. 
, te 12'/i uren, door  het ministerie vnn 

waterstaat enz., aan het gebouw van liet prov. best: lo-
ket vernieuwen dor g nabij  Franeker 
iu den g vnn n naar : 
2o. het herstellen van tie slnghalketi, tien sluisvloer 
en.verdere deelen der  tfolkweramersijh  8o, het drie-
jari g onderhoud van dc zeesluis dc ifolkwernmersij l 
en hijhchtiorend gebouw en werken. Annw. 23 cn 25 

t : van no. 2 ƒ930, vun uo. 3 ƒ 3 00 
per  jsarj  so. het doen vun werken anu tic Noorder-
sluis, de s en de brug tc Galamntlnmmcn, 
gelegen in tien r  Slaperdijk. 

Zate rdag, 30 . 

r  ( r n u i , te 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor n eu Wetctischnppen i het 
éénjnrig Onderhoud vnn de: lo. knzcrncgebotiwcu tc 
Utrecht, so, werken aldaar, 8a werken tc k 
en te Vreeswijk, to, werken van den verruimden 

; 5o. eeno verving vnn werken tc Utrecht. 
Bilj . inz. 29 , vóór 8 uren, op het bureau vuu 
den ingen. voornoemd. 

, e 11 uien, tloor  den rommandnul in het 
4'  genïeeommandemeot, in Tivoli : bet eenjarig onder-
boud: 1°. van tie werken te r  cn op Tcssel, 2°. 
vnn de kasernegebouwen enz. tc . Bilj . inz. 
29 , vóór 3 uren, op bet bureau van den cour 
mundnnt voornoemd. 

V r l f d a g , 12 A p r i l . 
, tc 12 uron, tloor  het ministerie van 

waterstaat enz., nau het geb. van het prov. best: bet 
Sjarig onderhoud van tien k en de landpunt 

, behoorende tot dc seewerken van Groningen, 
Aanw. 5 April . g ƒ 5580 per  jnar. 

, er  narde n, te a uron, door  het ministerie van 
waterstaat enz.: lo. het vervangen vnn don steenen 
boog over  tie Binneusluis door  eene vnstc brug met 
ijzeren liggers, bet vernieuwen van eeue buitenbe-
sehociing enz. tc . g ƒ 2800; 
2o. het éénjarig onderhoud vnn dc sluizen, de sluis-
wacbterswoning enz. tc . . 
Auuw. vuu heide li en S April . 

Op later r  bepalen da tum. 
N|»uiiiitim , tloor  tien architect S. vnn Veen: het 

afbreken eener  huizing cu opbouwen van een bakkerij . 
Aanw. 13 , tc 11 uron. 

: hot stichten van een gebouw c. n, op 
iiorceol n°. X in de Schrans bij . . 
bij  tleu architect J. . Brans, aldaar. Annw. 16 , 
tc 11 ureu. 

i.eeiiwanii ' i i : bet uitgraven en weer  met isadaan-
plempen vuu ruim SOO . land, nau het Onddccl. 

. ui het St.-Aiitouicgnsthuis aldaar. 

, 22 Febr.: het vergrooten der  school voor 
uitgebreid lager  ouderwijs voor  jongens; ingekomen 
8 bilj. , als: 
 te , to Borenloo, ƒ 2 8 9 6. 
. Bonhof, „ , „  2S95. 

A. te Velthuis, „  Borculoo, „  2777. 
A. J. Jansen, „ , „  2008. 
W. . Sloet, „  idem „  2050.20 
J. oitlioff , A. Beyers cn 

. Assink, „  idem „  2010. 
A. J. Nosscnt, „  idem „  2570. 

. cu A. .1. k 
cn Zonen, „  idem „  2407. 
/ m i l l e , 23 Febr.: bet doen van herstellingen aun 

bet gesticht de Vjlstercnshuizen altlaar; gegund ann 
J. . . , te Zwolle, voor  ƒ 700. 

Zi i i i i i i i . r u , 23 Fobr.: het bouwen eener  signreufa-
brioik . met heerenhuis, knechts won ing enz.; iugek. 15 
blij. , als: 
B. . de Joug, te Groningen, / 24,900 
J. Piekstru, „ , „  21,555 

» en Beohorer, „  Oroningen, „  24,547 
J. Noordvold, „  Noordhornc, „  23,850 
A. Tennis ga, „  Bebaldebnren, „  23,740 
J. Posten». „  Niekerk, „  22.SOO 
E. W. Wietseinn, „  (ironingen, „  22,781 

. Vogelzang, „  Oldehove, „  22,500 
J. , „  idem „  22,344 
J. , m Ureterp, „  22.1S9 
S. , , „  21,995 

. , „ , „  81.896 
. Zeef, „ , „  21,470 

J. Pijnakker, „ , „  20,990 
J. , „  Noordhorn, „  19,948 
gegund. 

. 25 Febr.: liet bouwen vnn een huis 
mot 4 woonkamers; ingek. 12 bilj. , als: 
S. , te Bedum, f 5445 
W. , „  Stitswerd, , 5200 
S. Ubels, „  Bedum, „  4825 
F. Vclsing, „ , „  4645 
G. . , „ , „  4000 
B. Jansen, „  Wester  wij  twerd, „  4350 

. , „  Stedum, „  4333 
P. Wildeboer, „  Garrelsweer, „  4145 
P. . , „ , „  3825 

. . ,  idem „  3820 
J. Fokkans. „ , „  3049 
W. . , „ , „  3500 
gegund. 

/ . i i i i i pnnr i , #1 Febr.: het bouweu van zes werk-
manswoningen; ingekomen 12 bilj. , als: 

. J. tic k cn 
J . de Boor, te Amstenlam, / 6650 

J. S. van Velthuijseii, „ , „  5540 
C. N. Vlaming, „  Schagen, „  5595 
W. cu . , „ , „  5660 
1). vnu Niel, ,. idem ., 5400 
C. Blffers, „  idem „  5300 
J. J. Burgers, „  idem „  5100 
P. s Jr., „  Zandpoort, „  4999 
S. B. Perra, „ , „  4998 
J. Visseher, „  idem „  4898 
F. , „  Bennebrock, „  4895 
11. , „ , „  4700 
gegund. 

, 27 Fehr.: het bouwen van oen wees-
huis voor  de Chr. Geref. gem. te l harais; inge-
komen 11 biljetten, als: 
A. dc Neef, te Brielle, ƒ 45,000 
G. v. d. Oever, , , „  42,137 
A. , „ , „  39,700 
J. J. Vink en 

J. van Prooijcu, „ , „  37,990 
tl . , „ , „  35,950 
J. Weedn en Zn., „  Oud-Beierland, „  90,680 
F. , „ d del ham is, ,. 35,580 
J. vnn Boclioven en Co., „  Sommelsdijk, „  35,480 

. vnn , „  Fijnaart , „  34,772 
A. , „ , „  33,998 
A. Wijnekes, „ , „  31,991 

, 27 Febr.: het bouwou vnn een winkel-
huizing voor . r  nidaar; ingekomen 5 bilj- , als: 
G. , te , ƒ 2800 
W. , „  Stitswerd, „  2425 

W. Wisman, to , ƒ 2350 
P. , „ , „  2290 
B. , „  idem „  22S4 

l: i i t i« ' iui i i i - i i . 27 Febr.: het bouwen eener  nieuwe 
hcwnnrscliool met woonhuis; geguud aan J. vun -
sum, to  , . - , . ; :  voor  ƒ13,700. 

Bo- r io i a i l .  Febr.: het bouwen vnn 5 woonhuizen 
voor . Bulens; minste inschr. was . van Ovcrreldt , 
te , voor  /1700. 

Vllage, 2S Febr.: het bouwen vnn een woonhuis 
op een perceel bouwgrond in do Elandstraat; minste 
inschr. wareu A. P, Schijf eu Co., tc 's-llnge, voor 

ƒ 13,876. 
V  f u - i i i f tei i 'ai i.t . 28 Febr,: bet bouwen eeuer 

bouwmnnswoiiiiig aldaar; ingek. 15 bilj. , als: 
A. Blok, te 's-Gravendcel, ƒ 8040. 
J. vnn Tright , „ , „  8630. 
J. Buurman, „  Puttershoek, „  8027. 

 Pijl , „ , „  8555. 
J. Pijl , „  N.-Bcicrlnnd, „  8600. 

. J. , „ , „  8500. 

. Vermeor, „  Wostrnaas, „  8100. 
. , „  Puttershoek, „  7S90. 

B. A. v. d. Berg, „  idem „  7800. 
. Bocrlje, „  idom „  7600. 
. v. d. Wulp, „ , „  7440. 

W. A. . , „  N.-Beicrland, „  7433.50 
J. , „ , „  7432.50 

 van , „ , „  7432.48 
. , „  Puttershoek, „  7300. 
Vlanen, 2S Ftbr. : bel verbouwen van een woouhuis 

voor  W. U. C. . Broekman aldaar; ingekomon 18 
bilj. , als: 
J. A. , te Viancn, ƒ 14,400 
W. vnn Zocleu Jr., „  Utrecht, „  12,600 
J. J. , „  idem „  12,400 

. . dc , „  idem „  12,286 
J. Gerwig, „  idem „  11,750 
W. Ugerwen, „  Vlanen, „  11,500 
Th. Jansen Jr., „  Utrecht, „  11,400 
A. C. Poot, „  Viauen, „  11,300 
J. , „  idem „  11,050 
F. Nahuizen, „  Utrecht, „  10,696 
1). Barnevcld, „  Vreeswijk, „  9760 

. , „  Vianen, „  9000 
J. Schouten, „  idem n 8700 

l l i-ngeli ia, 28 Febr.: de bouw vnu eeu schoolgebouw 
in 4 lokalen met ondwwïjserawoning en vertier  toebe-
hooren; ingekomen 15 bilj. , nis; 
B. . Trooster, te Zwolle, ƒ 24,842 
J. Fijlstra , „ , „  24.2S8 
E. Eshuis, „  Almeloo, „  24,277 
.1. Fikkcrt,  „  idem „  24,277 

. Westenberg, „  itlcm „  23,995 
A. Schollen Es,, „  idem „  23,990 
11. Witzand, „  idem „  23,900 
tl . J. ten Bolt. „ , „  23,600 

. P. Groothois, ., itlcm „  23,500 
G. Beltman A.tiz., „  Enschede', „  23,000 
B. Viksehokse, „  Almeloo, „  22,970 
F. Nnhoff, „  idem „  22,968 

. Tönis, „  Enschedé, „  22,180 
E. Gicrveltl , „  Wierden, „  21,673 
J. ter  Stecge, „  Ootmarsuin, „  20,600 

, 28 Febr.: bet bouwen vau knntoreu, 
wncbtpbuits, |iorticrskuiner  enz. bij  de Nederl. -
spinnerij ; ingekomen 8 bilj. , als: 
G. J- ten , te , ƒ 8700 
J. Fijlstra , „ , „  8085 
B. Viksehokse, „  Almeloo, „  8540 
F. Nijhoir , „  idem „  8629 

. Tönis, „  Enschedé, „  8230 
(i. Beltman A.Gz., „  idem „  8200 
E. Gierveld, „  Wierden, „  7900 

. P. Groothuis, „ , „  7730 
gegund. 

. -c : de levering aau dc gasfabrieken 
van lo. Scbotsciie : nsknlen; minste inschr. waren B. 

u eu Zu., tc Amsterdam: Pigny Cannnl, 
vri j  op *t terrein ƒ15 .46, vri j  op den wal ƒ14.46, per 
1000 . 

2o. Engelsche kolen: minste inschrijvers waren W. 
n en Zn., te : New-Pelton, vri j  op 't 

terrein ƒ0 70', vri j  op den wnl /0.64*, per . 
alkmaar, 1 l : het makeu vuu eeu hazaltmunr 

ter  lengte van 103  uau de noordzijde der  Edammer 
zeehaven; minste iuschr. was C. , to Nicuweu-
dam, voor  ƒ6758. 

Zwai ie, 1 : lo. bet uitvoeren vnn eenige kei be-
st ral ing nnn dc traverse vau den grooten g 
door n hei m: minste iuschr. was E. . van , 
tc Zwolle, voor  /6919. 

2o. het doen van küukcrbcstrntin g op tien grooten 
weg vnu r  nnnr  Goor; minste inschr. was Q, 
F. Paler, te Fijenoord, voor  ƒ3190. 

Zvtoii i- i  1 : het maken vnu eeu kunst-
weg door  Berkum naar  het ; ingek. 8 
bilj. , nis: 

te , 
n idem 
„  idem 
„  Zwolle, 
„  idem 
„ , 
„  Wilp , 
,, Fijenoord, 

ƒ 6772 
„  0750 
„  6746 
„  6500 
,. 0472 
„  5800 
„  5777 
„  4488 

U. Schuiirbuis, 
F. Chnulcli, 

. Visseher, 
Bruin s cn Blocks, 
B. . Trooster, 
J. Zwolsman, 
W. J. v. d. , 
U. F. Pater, 

, 1 : het bouwen vau eene sluis-
wnchterswoning to Nieuwe-Pekela; minste iuschr. wns 
J. . , te Nieuwe-Pekela, voor  ƒ3650. 

Nueek, 2 : lo. het maken van 192 . steen-
glooiing, ter  vervanging van paalwerk, met het ver-
hoogen cn verzwaren van den daarnevens liggeuden 
dijk , teu oosten vnu bet hek bij  du , 
zoomede bet mnken vnn ecu neerreed, tusscbeu ge-
noemd hek cn sluis; minste inschr. was W. B. , 
te , voor  ƒ8849. 

2o. de levering van 1750 last zuilcubnzalt; miuste 
inscbr. was W, Goedkoop, to Amsterdam, voor  r*  19,747. 

, 2 : het afsluiten eener  doorbraak 
in bet eerste gedeelte der  bedijking langs n ; 
ingek. 11 büi , als: 

tc Papcndrecht, 
„  Bruunepe, 
„  idem 
„  Ammerstul, 
„ ; 

„ , 
„  Grafhorst, 

ƒ 44,300 
„  32,758 
 32,155 

„  32,135 
„  29,445 
„  28.4S9 
„  28,000 

J. v. d. Veld. . 
B. J. , 
W. vnn Bruggen, 
P. Zanen, 
C. de Jong, 
C. Stork Wz., 
B. Pap, 

. v. d. Plas cn 
Van 't Vcrlaal, „ , „  27,740 

C. v. d. Plas, „  idem „  27,000 
W. v. tl. Bolt, „  Grafliorst , „  86,989 

. , „  Gocdcroede, „  25,323 
gegund. 

, 2 : het muken vau gehouwen, sleen-
bellingen enz. teu behoeve vnn het torpedomaterieel; 
ingen. 11 bilj. , nis: 
A. Graaf, tc . />6,! 

. , ., idem „86,300 
Gebr. , „  idem „  S2.000 
Jac. v. d. , „ , „  79,800 
Gobr. , „ , „  78,000 
(iebr. Jnrizuu, „  idem „76,888 
J. , „  idem „  75,985 
A. Vos , „  idem  71,580 
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to Amsterdam, 
„  idem 
„  Zevenbergen 
„  Amsterdam, 
„ , 

„ , 

„  ju'.i y 
„ 0 
„  ,r>:i<, 
„  8WO 

„  J78S 

P. , te , J 
P. Spruit, ,» idem S 
1). de Vries, „  idem -66,880 

 t , het maken ea nellen n « 
pneumatische rioleering voor  den Bpsiweg; iniir l 6 
bilj. , als: 
P. J . T. d. . 
F. , 
A. , 
C. B. Schmidt, 
l'enn en , 
Comp. générale dc 

Conduitfs d'eau 
geguud. 

, 4 - lo. liet verrichten  eeuige 
herstelliugen cn vernieuwingen, benevens liet onder-
houden gcd. '7S, aun dc huizen, torens, poorten ma. 

 verschillende gebouwen; minste inschr. wns .». 
licvkcmn te Anisterdnm, voor  / W W . 

2o. het maken ran i vatte bruggen in de Stadhou-
derskade tusschen dc - en W etcringpoorten; 
minste iuschr, was W. de Waal,  Amsterdam, voor 
/ 48,382. . . . . 

3o. het maken van cene bad- cn  iu 
het ; minste inschr. was A Paans, tc Amsterdam, 
voor/11,550. . 

. dc levering van steenkolen: minste msclir.
Vau Bcuuingen. te Amsterdam, a ƒ 6.40 per  1000 , 

, : lo. du levering aan dc . 
Spoorwegmaatschappij  vun 151»! eikenhouten dwars-
liggers; minste inselir.  E. van (Jcldcr  cu Co., 
tc Amsterdam, voor  ƒ5832.60. 

2o. het maken vnn een steenkolenpark op het station 
tc ; minste inschr.  Joh, \ issclicr, te 

, voor  128S4< 
VBagO, 5 : het maken van 2 woongebouwen 

voor  den dienst vau het loodswezen min de haven vim 
; minste inschr. waren Gebr. , te 

, vour  ƒ31,200. 
k , 5 : het aanleggen van 2 kunst-

wegen; minste inschr. wnren: 
pcrc 1, C. Schonk, le Oustcrwijk , voor  ('83,679; 

„  2, J. , te tiravc, voor  /W,55l. 
ii.,f  . ,'i : hei Sjarig onderhoud van den 

Ovcrsehicschen strnatweg; ingekomen 9 bilj. , als 
C. Verheul, to d 

„ , 
„  Schiedam, 
., Botterdam, 
„  Overtelde, 
„ , 
„  Cliarlois, 
„  Orersohie, 
„  llottcrdam, 

J. . , 
W. van Zon, 

 Bot, 
C. vau 't Wondt Jz.., 
S 11. Tassemeijer  Jr . , 
N. .1. Netten, 
C. dc Brnijn , 
Q, , 
alles per  jaar. 

V o n t e n' 5 t 

3750 
8718 
8668 
3641 
3617 
8400 
33
3100 

het stichten van een gebouw 
onr bet departement tot Nut van 't Algemeen; minste 

inschr. was Pasman, te Vordeo, voor/4300. 
, 6 : bet maken van ccn strekdam 

met aanheohlingskrib langs den rechteroever  rap de 
, tusschen de kilometer  raaien 107 en 10(J: minsto 

inschrijver  wns G. Vlot Gz., te . voor 
f 10.S50. 

S N te Breda vragen, ter 

 E  A N . die kun  en eenige
 houden. 

Aanvrage in persoon of met eigenhandig schrijven, 
waarin vorige betrekkingen vermeld zijn. 

op  20  1878, iu het Timmerhuis 
te Botterdam, naar  de levering van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, ter  lezing op het Bureau voor  de Plaatselijke 
Welken enz., in het Tinitiierhui s en zijn , voorden 
prij s van 10 cent . verkrijgbaar  bij  Wed. P. VA N 

E en ZOON, Boekdrukkers aan den 
. N°. 73. 

lonbare Aanbesteding. 
N S dorgeinectito 

 zuil >p  18 JbfoaW 1878, 
ten 12 ure des middags, op hei s iu het 
openbaar  doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bijbehoo-
rende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen r 
drukkeri j  der  Gemeente tegen bi-taling van / 2. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van ilea Stads-Architect op het -
huis, des ochtends van 10—12 uie. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, N TEX . 

8 t 1878. Be Secretaris, 

E . 

N S vau BOT-
 zijn voornemens op Woensdag den 13 

 1878 , des namiddags ten 1 ure, teu -
huize aldaar  aan te besteden; 

Alh>s nader  omschreven in het hcsl.-k en de voor-
waarden met de teekening die, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing liggen op de  Secre-
tarie en het Studs Timmerhuis te Botterdam, eu 
ook voor  den prij s vau fi.— verkrijgbaar  ziju hij 
Wed, . VAN E en ZOON, Boekdruk-
kers ln den Houttuin n" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco znl plaats heb-
ben up Woensdag den 0  1878, des namid-
dags ten 2 ure. 

On  1878. des voormiddag, 

te  uur , /nl in het lokaal  Plan-
tage ,

Bestek met teekeningen zijn a ƒ 2.ÖO verkrijg -

baar  ter  llundelsdrnkkeri j  nut C. A. N &  ZOON 

te Amsterdam. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij  den 

Architect

 en S der ge-
meente  zullen op

, teil 12 ure des middags, iu het 
opeiiliaar  op het s doen auuliestcdeii. 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bijbehou-
rcude teekeningen ziju tegen g van ƒ 2 uit-
sluitend te verkrygen ter  Stads drukkerij . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonien bij 
den r  der  Publieke Wei ken op het , 
des morgens van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders eoorn. 
Amsterdam, N TEX . 

8 t 1878.  Secretaris, 

E . 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 10  1878, des namiddags te 

i uur , znl iu het l vliet Hof can Holland", 

te ,

e Bestekken zijn a ƒ 1 verkrijgbaar  ter -
drukkeri j  van C. A. N &  ZOON , te Amsterdam , 
en in bovengenoemd , alwaar  de leckeningen 
ter  visie liggen. 

Nadere inlichtingen ziju le bekomen bij  deu Ar -
chitect 

G. B. , 
te Amsterdam. 

, 
op  1!)  187S. in hei Timmer-
huis te Botterdam, naar  de  van: 

e voorwaarden liggen, op de gewone dagen
uren, ter lezing op het bureau voor  de Plaatselijke 
Werken enz., in liet Timmerhuis eu zijn, voor  elk 
perceel afzonderlijk , voor  den prij s van Scent, ver-
krijgbaa r  hij  Wed. P, VA N E en ZOON, 
Boekdrukkers aan den , N" . 73. 

. 
Op  18  1878, ten 1/ , ure, zal 

in het  tu  op 

het Sflltioiisjilei n te  worden aanbesteed: 
1

t Bestek is van al'  Zaterdag 9 t a O 
verkrijgbaa r  hij  den Boekhandelaar  J. J. VA N -

 aan de Groote t te  en in 
genoemd . 

n geeft de t A. . 
VA N T te

len
t Bestek is vnn af Woensdag 13 l ii /"0.40 

verknjjgsaar  hij  genoemden Boekhandelaar  en in 
genoemd s terwij l inlichtingen geeft de Ar -
chitect A. v. n. STEU  Ja. te Haarlem. 

. 
Op  11  e. k.. te 1 ure, zal in 

het Noord- en Zuid-Hollandsch  op
Stationsplein te Haarlem worden

t bestek is a f 0.30 per  exemplaar  te verkrijgen 
bij den Boekhandelaar  .1. J. VA N E te 
Haarlem en in genoemd

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

e aandacht wordt gevestigd op de Afkondiging 
in de Nederlandsche Staatscourant van 2 t 

878, N°. 52, houdende mededeeling der  voorwaar-
den , waarop bij  de militair e genie van het Neder-

e r  eenige  3d* 
 kunnen worden aangesteld, na voldoening 

aan een praktisch en theoretisch examen. Vaste 
bezoldiging van f  met
(of schadeloosstelling voor  huishuur), en andere voor-
dcelen, — zie Staatscourant. 

Ter deelneming aan bet examen melde men zich 
onder  overlegging tier in voormelde courant ge-
noemde bescheiden, bij  gezegeld rekest, tot het 

E VA N , vóór 20 t aj». 

ï d j T j i i c t , 
bekend met Waterbouwkunde, Bruggen, -
ken, Wegen enz. wordt, wegens het vaceren van 
die betrekking,  le Arnhem, jaarwedde 
ƒ  Adres franco met de noodige bewijs-
stukken , liefst in persoon, aan den
vóór l ü l e. k. 

van goede getuigschriften voorzien, T GE-
 om dadelijk in dienst te treden. Zich te 

vervoegen in persoon bij  T . , P.O. -
straat 100, Amsterdam. 

.  te . 
 en N vau

voor  wctciischnp|iclijk gebruik. All e soorten vau 
 en  cn 

. enz. euz. 

T B : 
 en  «tui 

verschillende afmetingen. 
A N U E  in  en

T E : 
 van 6 tot 16 . 

en i rdere
 met het noodige drijfwerk . 

 t  en

Eene party  en  gezaagd 
en ongezaagd. 

Adres WEU. VV. . ü , 
Wittcnbnrg . Amsterdam. 

k van e 
, n , 

van JACOB VISPz. te Zaandijk . 
Prima belegen  en 

.H ,lde|.ót voor  Nederland der
 en  van  AN

SON, te  Surreg bij

 van Stoomketel s
dc Holltiiliinche  T » h t . 

 van alle l.'kende typen 
en  aan bestaande S wonien in 
den kortst mogelijkcn tij d geleverd en uitgevoerd 

N & , 
, 

Vertikal c Stoommachines met of 
tonder  Stoomketel uit <le fabriek van 

V &  C" . te
Van het nieuwste model /ijl t steetls vnn 

 tol  paardenkracht
e prijzen zijn wederom belangrijk 

verminderd. 

. F.  & C\ 

. 
leveren,  met

r 
in rollen g 15 , breed 1 r  met ulle 

Zi j belasten zich levens met het
 met garantie. 

S &  VAN . 
in , 

Sieuwehaven N.zijde 55. ! tc

N . 
 1876. 

 1'.  1877. 
e Fabriek van 

, 
e , ,

Groote keuze Prachtige
All e uiarinervverkeu wonien volgens teekening 

vervaardigt!. 
e Fabriek waarborgt, bij  contract, hare pro-

ducten. 
lie  geschiedt op  van da 

 alsook  zijn op aanvrage i< 
. Vooi' het Album wonlt men verzocht ' E 

rents en voor  elk r  30 cents, beiden in post 
zegels, over  te maken. 

 l d
Civlel-lngenieurs te Oudewater. 

leveren en vervaardigen iu deu kortst mogelijken tij d alle soorten vau Stooinbaggermolens iu hout 
ijzemmstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot '2(100 s per 
werkdag, cn verder Stoomwerktuigen, . . . , 
Steen- en Tegel vormmachines, n - eu Brngoonatructlën euz. 

, 
. 

E E , 

G Nd. . 
Ue Amari l Schijven en s vun bovenstaande j  over-

treffen ulle andere dergelijke toestellen in tpinliteit . 
t het gebruik tiener  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 

en wordt veel werk verrigt, tlat tot heden nit tie hnnd wenl afgevijld. 
Voor  het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

E N 

V A B , 

geeft berigt dat door  haar  lot eenige  voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S 4%* Cu.  Amsterdam, 
door  wie ook tet liet  van Vloaren inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de g N" . 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorbanden. 

UeJrukt l-.j ti.  W. V A N  &  C ° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseren aan den r f. VV. VA N T JOsn. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

e . . 11. g 16 t 1878. 

V O O B 

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

. 

: 

v .rhtjn t Znterdtin . Pry. per  S tnunden f 1.65. n .bonneert rich TOO 

een jurgtuijr . Afioiiderlljk e nummer, bij  rooruitbegtidlim r  1B ceuu. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te . 

: 
V»a t—  regel*  f\.~, verder  voor  eiken regel plaatsruimte O cents en 10 cent* 

voor  een nommer  TSB hetbhul. Advertentien roor  het buitenland 25centsperregel. 

S OVE N EN 
E . 

(Vervolg van X: 10.) 
Tot zoover  de Quarterly Bcvicw. Uit het mede-
deelde volgt, dat spoorweg-ongelukken in groote 
e kunnen voorkomen of in hun uitwerkin g ver-

tulen! worden door  doorloopende juin toestellen. 
k zal daarover  een en ander  incdedesten, naar 

aanleiding van een daghlailartikel van e Parvüle, 
een tij<l*chiïtt-opste t van den Belgischen ingenieur 
Oscar  iJihet en eenige proeven, genoenien te . 

t eerste is niet bestemd voor  ingenieurs, maar 
voor  de overige lezers van dit weekhlad. 

t  top van den vinger  een sneltrein tot slaan 
te hrengen in zijn volle vaart! Wat. een droom

Nog vóór weinige Jaren zou men geglimlacht heb-
ben , als een verbeeldingrijk uitvinder  gewaagd had 
le beweren, dat die droom werkelijkheid zou worden; 
thans is er  geen aanleiding meer  om te glimlachen, 
e ure is geslagen, de uitkomst is behaald en hoe 

ik er  aan kunnen twijfelen, daar  ik zeil'  eeu 
i van veertien rijtuige n binnen de 200 meter 

heb doeu stilhouden, zonder  hulp van eenig remmer, 
zonder  meer  inspanning dan noodig is om aan 

een seliellekooitl te trekken? 

r  weet wel dat men, om het opbonden van 
n trein te bespoedigen , de toevlucht neemt tot rem-

toestellen; andci-s zou de trein, uit zich zeiven zijn 
raregen snelheid uitputtende, nog een aanmerke-

lijken afstand doorloopen alvorens niet meer te rollen. 
n brengt onder  de locomotief een ramtoestel aan, 

tie raderen dwingt le glijden inplant*  van te 
ien; ook een rem aan het achterste gedeelte van 

den trein; men verdeelt er  nog anderen onder eenige 
wagens, zoo het getal rijtuige n groot is. Bij  het 

'i i van de fluit  werkt een man met de rem; 
eenige omdniaiiiigen van de kruk doet men de 

toestellen werken, en de raderen, gegrepen tusschen 
schoenen en tegengehouden, beginnen te glijden in-
plaats van te draaien. 

e wrijvin g op de s >rstaaf put meer  of minder 
ooedig de snelheid van den trein uit. 

n de spoorweg-exploitatie is een seconde veel tijd : 
in een seconde kan een trein meer  dan 20 meter 
doorloopen. Welnu, met het vroeger  ramtoestel ver-
loor  men meer  seconden dan men geneigd zou zijn 

gelooven: tij d om te (luiten tegen de remmers
tij d om het sein de aandacht te doen trekken, opdat 
ile man, die iu gedachten verzonken kan zijn, ge-
hoorzame aan het bevel; tij d om de kruk te doen 

'i i en om de ki-acht over  te brengen, enz. n 
begin bewerkt slechts de rem van den tender 

en van de locomotief de glijdmg. Gedurende dezen 
erloren tij d heeft de train meer  dan zestig meter 
kunnen afleggen. 

r  zou het ideaal zijn de werking van de 
temmen in de hand van den machinist te leggen, zuodat 
tlie tusschenpersonen en tusschen werktuigen afge-
"!.;ii' t zijn en de onder  de rijtuige n verdeelde remmen 
"'{.'mblikkelij k gehoorzamen. t ideaal is bereikt. 

n handvat of greep is onder  het bereik van den 
machinist; op het verlangde oogenblik trekt hij  er-

en al de rammen van een train treden onmid-
dellijk in werking. t nieuwe stekel is uit Engeland 
ingevoerd door twee bekwame , de heer 

 en BanderaU, en het werkt, bijwijz e van 
proef, sinds verscheidene maanden op den Chemin 
<te fer du Nord in Frankrijk . 

t toestel Smith vacuum brake, is gemakkelijk 
«iet weinig woorden te beschrijven. 

Stel u een cilinder  voor, luchtdicht gesloten , met 
gouwen, van sterk kaoctsjoek, veel overeenkomst 

e met de Venetiaansche lantaarns onzer  feeste-
lijk e verlichtingen, die evenals deze, naar  welge-
lUsn meer  of min kan wonien toegevouwen, in-
'nalkaar  gedrukt en zich weder  opbeuren. s het niet 
'"iilelijk , dat, zoo men de lucht verdunt in dezen 
'lansbalg, die aan een zijner  bases bevestigd en aan 

uiidera vri j  is, de luchtdruk op het vrij e vlak zal 
"'erken en dit dwingen tot het andere vlak te naderen 
^et een kracht, die blijkbaar  zal afhangen van de 
drukt e oppervlakte cn van de teweeggebrachte 
"chtledige ruimte? 

, breng onder  eiken remwagen in horizontale 
zulk  blaasblalgcilinder  aan en verbind ze 

"eu onderling door  een metalen buis, die van het 
t̂ste rijtui g tot de locomotief doorloopt. Zoo men, 

*»t eenig middel op de locomotief, lucht door  zuiging 
dc gemeenschapshuis pompt, zullen al de blaas-

1'-"  -11, aan den druk vnn den dampkring gehoor-
, dichtgaan of toegevouwen worden. Zoo 

'e» den hefboom van den rem, die onder  den wagen 
aangebracht, bevestigd heeft aan de beweeghjke 
S van den blaasbalg, spreekt het vanzelf, dat 
blaasbalg in zijn teruggaande beweging den hef-

*om zal duwen, en de rem zal het rad tegenhou-

den. Elke blaasbalg zal op zich zeiven werken gelijk 
de hand van een remmer zou doen, die den hefboom 
zou duwen, met dit voordeel, dat de blaasbalg «(ogen-
blikkelij k zal werken, van het eeue eind van den 
trein tot het andere, zoodra de verdunning van de 

lucht zal zijn teweeggebracht. 
Wat de verdunning betreft, zij  wonlt verkregen 

door  eeu bekend kunstmiddel. e metalen voortpluu-
ügsbuii eindigt, un onder  den train te hebben
loopen, nabij  den machinist in een kegelvormige me-
talen buis, waarin men een straal stoom kan rich-
ten, die aan den ketel der  locomotief ontleend wordt. 
Nu weet men algemeen, dat zulk  straal de lucht 
medesleept, haar  uaar  buiten drijf t eu een sterke 

suiging teweegbrengt. t is dus voldoende, zoo 
uien de blaasbalgen in werking wil brengen en de 
remmen doeu klemmen, een weinig sloom uit de 
locomotief in de nilstortingsbiii s (èjreteur) |e spuiten. 

n behoeft slechts één greep te doeu en de stoom 
doet zijn werk. en al de remmen gehoorxamen van 
het eene eind van den trein tot het andere. Wat 
is er  eenvoudiger  dan dal! 

Als men een trein samenstelt, voreenigt men, eind 
voor  eind, met behulp van ecu sluiting als die der 
bajomiel aau een geweer, de gedeelten der  metalen 
buis, cu het stelsel is klaar  om te werken; de ge-
heele trein is beboorjyk in de hand van den machinist. 

e klemming is oogeuhlikkelijk van het cene eind 
tot het andere, eu bet stilstaan beeft buitengewoon 
.spoedig plaats en zonder  schok. j  de gewone wijze 
om een trein te doen ophouden, werken de rammen 
eerst op de raderen der  locomotief, daarna en ach-
tereenvolgens up ile rijtuigen , van het voorst*- gedeelte 

 het aclltsrste gedeelte van den trein ; het is dus 
duidelij k , dat de locomotief het eerst van hare snel-
heid verliest, zoodat dan ook de wagens, die volgen 
en hunne normale snelheid behouden hebben , achter-
eenvolgens legen de veeren of buffers komen stooten ; 
men voelt dan ook, van het hoofd tot den staart van 
den trein,  onvermijdelijken schok. 

j den pneumatischen rem daarentegen heeft het 
stilhouden plaats, gelijk de heer a li zeer  juist 
heeft opgemerkt, in de richtin g van den staart naar 
bet hoofd; de snelheid neemt af, te beginnen bij  het 
laatste rijtuig ; het is dus onmogelijk , dut een rijtui g 
komt stooten tegen het volgende, en de schokken 
wonien dus geheel vermeden. Als men matio- of 
drukmeters ouder  verschillende rijtuige n aanbrengt, 
bevindt uien, dat de luchtledige ruimt e (l) het esnt 
ontstaat in den htssshatg aan den staart; de klem-
ming gaat (lu« van achteren naar  voren. 

Uit proeven , volvoerd door  dc ingenieurs van het 
materieel der  Compagnie du chemin du Nord, 
blijkt , dat de pneumatische rein in ongeveer  20 se-
conden een trein vau 14 rijtuige n tot staan kan bren-
gen, die zich met een snelheid van 80 kilometer 
beweegt op een daling van 5 duizendsten of Zie-
hier  overigens de uitkomsten, opgeteekend in een 
onlangs genomen proef bij  een trein, bestaande uit 
twaalf rijtuige n , allen voorzien van den rem, en twee 
wagens zonder  rem, gesleept door  de machine Cramp-
ton , waarvan de vier  dniagradcren, zoowel als 
die van den tender, onderworpen waren  de wer-
king van tien rem. 

Gedurende de reis waren de spoorstaven droog. 

Snelheid op bet 

klemming. 

; vim de bnnn. 

.

Afgelegde weg 
lot bet oogenblik 

van stilstand. 

 besteed 
om hein  te 

leggen. 

. s . s Seconden. 
70 2,8 320 23 

1'ierrcfltt e . . . 49 195 19 
Gonesse. . . . 52 155 18 
Ootissninville . . 44 145 10 

. 47 139 10 
s . . C5 n volgende. 1 265 25 

op (talingen van 
Orry-lu-Vill e . . Tl .". .  1 320 20 
Chantill y (schjjf). 70 5 300 20 
trei l (-'-bijl'. i . . 80 5 332 25 

e uitkomsten zijn reeds gunstig, en het is 
billij k erbij te voegen, dat de rem voor  de proef 
onder  ongunstige  is aangebracht. 

Een tegenwerping! Eu zoo er  toevallig een breuk 
plaats greep in de aaneen koppeling vau de wagens, 
zoo de kop van deu trein gescheiden werd van den 
staart, zou de metalen gemeenschapsbuis noodwendig 
breken; men zou aan den kant der  locomotief lucht
ledige ruimt e mogen maken zooveel men wilde, de 
lucht zou aan den tegenovergestelden kant binnen-
dringen door  het gebroken gedeelte; de blaasbalgen 
zouden werkeloos blijven en de remmen zouden den 
machinist niet meer  gehoorzamen. 

n dit geval zou men do moeilijkheid kunnen
gaan door  de remmen te doen klemmen volgens het 
oude stelsel, want de inrichtin g van de pneumatische 
voortplanting is slechts een bondgenoot, die de gewone 
wijze van klemmen niet zou beletten; echter  toont 
een onlangs door  den baar  Banderali genomen proef 
aan, dat, strik t genomen, de pneumatische rem 
alleen nog zou kunnen volstaan om den trein vri j 
spoedig te doen stilhouden. , men heeft het 
verbreken van de aaneenkoppeling nagebootst door 
gedurende de vaart een wagen van den staart los 
tc maken en de metalen buis o|>en te laten. e 
straal stoom, in den ejector  gespoten, heeft nog een 
betrekkelij k luchtledig teweeggebracht, toereikende 
om den trein, die, wel-is-waar, slechts met een 
snelheid van kilometer  liep, binnen de 260 me-
ter  in 24 seconden te doen stilhouden. e ejector 
heeft, gedurende deze 24 seconden, een luchtledig 
van ongeveer  2(17 millimeter , nagenoeg een derde 
van een dampkringsdrukking , doen bhjven. Wat 
den staart van den trein aanbelangt, zijn snelheid 
zon gemnkkelijk vernietigd worden, daar  de wagen 
een rem met gewone schroef zou voeren. e
schappij van Smith's luchtledige remtoestellen 

 vacuum brake) lost de moeilijkheid recht-
streeks op door  een eenigszins ingewikkelder  toestel. 

e raderen van den bagage-wagen (fourgon) 
brengen, onder  het ronddraaien, een kleine pneuma-
tische pomp in beweging, die de lucht der  blaas-
balgen opzuigt en alzoo rechtstreeks de remmen doet 
werken, zonder  hulp van eenigen anderen dienaar. 

t stilstaan is automatisch. 

Wi j verblijden er  ons over, de Compagnie du Nord 
het eerst van allen tot die nuttige proeven te zien 
overgaan, liet denkbeeld van een rem met atmo-
sferische overbrenging is verre van nieuw, maar  het 
was nog niet onder  een werkelijk practischen vorm 
gebracht geworden. (JJ 

Zonder zeer  hoog in de geschiedenis van het vraag-
stuk op te klimmen, gaat e Parvillevoort, moeten 
wij  echter  den rem-Wcstinghouse herinneren, dien 
wij  in onze verslagen over  de Weeuer  tentoonstelling 
hebben beschreven. e rem-Westinghouse was in 
Frankrij k zelfs nog niet bij  name bekend, toen men 
hem, sinds 1872, in de Vereenigde Staten reeds had 
aangewend bij  1500 locomotieven en 5000 wagens. 
n dit toestel wonlt de werking der  blaasbalgen niet 
verkregen door  verdunning, maar  door  samenpersing 
vau de lucht. t nieuwe stelsel wordt hier  dus 
omgekeenl. Een kleine |iomp met saatngeperste lucht 
op de locomotief geplaatst, onder  het bereik van den 
machinist, stelt instaat de lucht door  de verbindingsbuis 
in de blaasbalgen terug te dringen en de remmen te 
doen sluiten. t rechtstreeksch bezigen van een straal 
stoom, iu vervanging van de pomp met saamgejierste 
lucht, maakt liet stelsel vau atmosferische over-
brenging eenvoudiger  en gemakkelijker. Na de af-
doende proeven, die onlangs in Frankrij k genomen 
zijn , is het vviuirschijnlyk , dat wg den nieuwen 
rem weldra in deze laatste gedaante zullen zien toe-
gepast op onze voornaamste ijzeren wegen. 

Uit het oogptiut der  werktuigkunde is dc oplossing 
van het vraagstuk belangwekkend. t is inderdaad 
merkwaardig een kracht van eenigo wichtjes, de 
spierkracht van den vinger, door  het in werking 
brengen van eou zeer  weinig kostende helpster, de 

(1) t is byna overtollig te herinneren, dat het woord 
b-tchtteJ'j niet in volstrekten rin  moet «rorden opgevat 

, 
(>) n  de oogcnblikkelijk c klemmiug van de mil -

ium door  andere raiddek'n  verkrijgen , zooals b. v. met be-
hulp van een rlcctriiche o «.troom, eléctromagneten bezielende, 
die den atilstand teweegbrengen. n heeft aindi lang een 
electritchen rem kunnen zien, waarmede eveneens op de 
ï ' rauich e Noorderbaan proeven worden genomen. Wi j  vreeien 
dat het e stelsel in de toenassing tmeUbaarder xal 
ïi j n dau het pneomatiscbe. *  bij  remmen evenmin ver-
kieslij k als bij  uurwerken. . 

snelheid van een massa te zien vernietigen, gelijk 
die van een expres-trein iu volle vaart. 

k verlaat nu tien zeer  sangtiinischen e Parville en 
ga over  tot het tweede opstel. e ingenieur  Oscar 
Bihet, bestuurder  van de werkplaatsen der  Belgische 
spoorwegmaatschappij  le Grand-Central tc , 
heeft in de Brusselsche afdeeling der  Association des 
ingénieurs, in haar  zitting van 29 October  jl . een 
voordracht gehouden, of, gelijk hij  het bescheiden 
noemt, eene iVofe gelezen Sur les freins continus. 

e naanteeketiing''  beslaat 32 bladz., is te vinden in 
e Ciivpcr' s  universelle des mines en ook 

afzonderlijk verkrijgbaar te ,  o7ArchieS4. 
e heer  Bihet heeft de rammen in Engeland bestu-

deerd , en daarna de werking van het stelsel-Smilli 
gedurende een jaar  nagegaan op de lijnen van den 
Grand-Central Beige 

Na de beschrijving van dit stelsel, den lezer  uit 
het bovenstaande reeds eenigszins bekend, gaat de 
heer  Bihet aldus voort: 

»Als de remmen moeten worden losgemaakt, 
opent de machinist eeu klep, onder  aijn bereik ge-
pliuitst : deze klep laat de buitenlucht toe in de ge-
leibuizen en het toestel keert tot den staat van even-
wicht terug. 

 Bij  den eersten aanblik schijnt dit stelsel eenvou-
dig en voldoende; ongelukkig draagt het een gebrek 
inet zich om, dat al het goede vernietigt, lletlucht-
ledig, hoe volkomen het ook zij , beiierkt noodwen-
dig de drijfkrach t to  een zwakke drukking , die be-
trekkelij k groote oppervlakten noodig maakt. Van-
daar  de onmogelijkheid metalen organen-of werktuigen 
te liezigen, welker  gewicht te groot zou worden, 
en ile gedwongen toevlucht tot lichte cn buigzame 
zelfstandigheden, gelijk bet kaoctsjoek. e stof is 
onderhevig aan spoedige vernietiging." 

e proeven, in Frankrij k genomen om het stelsel 
automatisch te maken , hebben niet mogen leiden tot 
toepassing in de practijk . e electrische toestellen 
zijn niet gelukkiger  geweest. 

e duurzaamheid van het kaootsjoek wordt in de 
waagschaal gesteld door  het buigen, de veranderingen 
in de weersgesteldheid, het werpen met scherpe 
lichamen, aanraking met vuur. Wat de toestellen op 
de locomotieven betreft, is de hitte van den naburigen 
haard een bezwaar, en voor  die op den tender de 
vorst en de aanraking met vette stoffen (men wikkelt 
daar  de zakken of blaasbalgen in bussen van dun 
plaabjzer. die de noodige speelruimte laten). 

t ongunstigste gevolg van deze beschadigingen, 
die zich zelden verraden en waarvan de uitwerkin g 
juist in een gevaarnjke omstandigheid kan plaate 
hebben, is, dat men niet op de ongeschondenheid 
van den rem kan rekenen. Want het groote gebrek 
der  n iet-automatische remmen is hun toestand eerst 
bloot te leggen in het oogenblik, waarop zij  moeten 
worden aangewend. 

Wat hier  gezegd wenl van de kaoetójoek-zakkcn, 
is ook bijna geheel toepasselijk op de kaoetsjoek-buizen. 

e hebben de aanraking van vette handen te 
vreeaen, het slingeren ouder  weg, waardoor  zij 
slijten in de punten van bevestiging aan de metalen 
deelen, de wrijvin g tegen de kettingen (attelage), 

ndelijk de kwaadwilligheid, als de verbindings-
organen tot diefstal uitlokken. 

Ook moet uien rekening houden met de noodzake-
lijkheid , bij  de luchtledige remmen, het inwendige 
der aaneenkoppeungen te voorzien vun een metalen 
spiraal, die tegen de uitwendige drukkin g terug-
werkt. t aanwezen van dit onderdeel draagt 
door  dc wry ving bij  tot slijtin g en beschadiging van 
de buizen of pijpen. e ondervinding, sinds een 
jaar  bij  den Grond-Cent ral opgedaan, bevestigde den 
heer  Bihet in dc overtuiging, dat de onderdeden 
van kaoctsjoek tot spoedige vernietiging veroordeeld 
zijn. e geheele werking van den ram kan dus ver-
loren  door  een gebrek in de aaneenkoppelingen, 
zoowel als door  een gebrek in de zakken of blaas-
balgen. 

t verbruik van stoom is een geheel onderge-
schikt punt, dat verwaarloosd zou kunnen wonien, 
als de veiligheid verzekerd was. 

e heer  Bihet beschrijft ook den minder  bekenden 
rem van Sanders, waarin eveneens het luchtledig de 
drijfkrach t is. e blaasbalg is varvangen door twee 
bollen. t gebrek, aan het luchtledig stelsel eigen, 
heeft dus hier  ernstige gevolgen, daar  het getal zak-
ken dubbel zoo groot eu ann een onafgebmken wer-
king n is. t volgt, dat de onder-
honds- en herstellingskosten hij  het stelsel-Sanders in 
evenredigheid hooger  moeten zijn dan by het stelsel-
Smith. 

n zou hier, nog meer  dau bij  het stelsel-Smith, 
kunnen tegenwerpen, dnt het mogelijk is het kaoct-
sjoek te  door  leder, dat het leder  minder 
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doordringbaar  of poreus kan worden gemaakt met 
behulp van sameiipcrsing en insnoering. r  het 
leder  /ou slechts een tijdelijk , ongenoegzaam genees-
middel zijn, want het wonlt stijf , scheurt na zekeren 
tijd , en tie belanghebbenden hebben het dan ook 
verworpen. 

Bovendien is het moeilijk de geleibuizen, dc aan-
een koppel ingen en de bollen volkomen dicht te houden. 
Bij  een trein op den Great-Western, door  den 
schrijver  bezocht, cn bestaande uit een locomolief, 
een tender, vij f rijtuige n en een bagagewagen, was 
de verhouding van het luchtledig bij  de locomotief 
tot dat hij  tien , volgens den aanwijzer, 
als  tot  Wel-is-waar  was men nog instaat 

 te doen sluiten, maar  vrat zou er  ge-
beuren hij  een trein van  of  rijtuige n ' 

Van den rem-Sanders wenl weinig gebruik gemaakt. 
k zal er  dus niet meer  van zeggen, maar  de be-

langhebbenden verwijzen naar  het geschrift van tien 
ingenieur  Bihet en overgaan tot den rem-Westing-

(Wordt vervolgd.! 

,
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. 
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n l , , e n t werd tie gewone maaiuitdijksche 
vergadering gehouden, welke door  een groot getal 
leden en geintroducoerden wenl bijgewoond. 

Aan th*  onle was een voorstel van het Bestuur, 
om  twee uit te schrijven prijsvragen : E-n -
tent in oen tuin, en Een Ontwerp voor  een diploma 
als eerelid der  Afdeeling, uitt e loven prijzen van/50 
en f15, benevens het getuigschrift tier  Afdeeling. 

t voorstel wenl goedgekeurd. 
Alsuu wenl het woord verleend aan den Voor-

zitter  den heer  N. r  Bisdom, die in eene uit-
voerige rede eenige beschouwingen leverde over  de 
uitbreidin g en ontwikkeling van Amstenlam sedert 
de 15de eeuw tol heden. 

Omstreeks 1470 telde Amsterdam ongeveer  1800 
n , en in 1490 was dit getal tot 1910 ge-

klommen. n 1515 tot 2531; in 1632 (toen de denle 
uillegging tier  stad reeds voor  een groot deel vol-
tooid was) 15502; in 1733 (toen tengevolge der 
uitlegging van 1058—1060 de voorsteden grooten-
deels met de eigenlijke stad waren vereenigd) tot 
26033; iu 1740 tot 20317 haardsteden, waarvoor 
verponding d werd. 

n tijdvak van2'/a eeuw, van 1407—1740. was 
alzoo in Amstenlam het aantal woningen of haard-
steden van 1800 tot 20,000 geklommen. Ue vermeer-
dering van het bevoUingscijfer, waaruit deze vermeer-
dering van woonsteden voortsproot, was: 

u 16SS bijna 105,000 zielen, in 1030 ruim 115,001» 
en in 1740 ruim 200,000. Onder  de Fransche over-
heersching vcrmindenle het bevolkingscijfer  van 
207,000 met 80 tot luizend zielen, niettegenstaande 
Amstenlam de denle stad van het Fransche -
rij k heette. 

Tengevolge dier  vermindering van bevolking, raak 
ten in de Jordaan en op de eilanden , Wit -
tenburg en Oostenburg tal van huizen onbewoond, 
en stortten door  verval in puin. Telde Amsterdam 
dan ook in 1740 ruim 26,000 huizen, in 1840gaf 
de telling er  24,000 aan. e bevolking, die in 1790 
ongeveer  217,000 zielen bedroeg, bail zich in 1840 
weder  tot ruim 219,000 hersteld. Uit deze cijfers blijk t 
duidelij k , dat dc groote omvang, waartot; men de 
stad in de vorige eeuwen gebracht had, door  ver-
mindering van bevolking te ruim geworden was en 
zij , ondanks tie verhetenle toestemden in de eerste 
helft dezer  eeuw, nog altij d ruim genoeg bleef om 
hare bevolking te herbergen en dan ook weinig van 
aanzien veranderde. 

Toen echter  in i860 Amstenlam 245,000 zielen 
telde,  zich behoefte aan uitbreidin g te doen 
gevoelen. t deelde spreker  in hoofdzaak 
het navolgende mede: 

n 9den September  1858 wenl door  den Ge* 
meenterniul tot verkoop van den atssssgrond iu de 
Plantage besloten. t genootschap Natura Arti* 

 kocht daar  ruim 8000 . voor  ƒ 1.22 
per . n 1859 wenlen aldaar  bijna 9 hektaren 
verkocht tegen / 1.34 per . Bovendien wenlen 
datzelfde jaar  in en om tie stad gemeentegronden 
van tie hand  te zamen ruim 1 b e k t . welke 
ƒ 0.94 per 1 . opbracht e laatste publieke vei-
ling van grond in de Plantage nabij  de t 
op 28 Januari 1878 bracht gemiddeld ƒ 45.10 per 

a . op. n bijna 20 jaren steeg dus tiaar  de grond-
waarde van ƒ 1.22 tot ƒ 45.10 per . Op tic 
Stadhouderskade bij  de t wenl ƒ 50 
per 1 . bedongen en in de tegenwoordige Paleis-
straat goltl de kt* . / 180. 

n 1866 stelde do r  J. G. van Nif-
tri k de uitbreidin g voor  van de bebouwde kom der 
gemeente, 678 hektaren groot; met 048 hektaren. 
Na aftrek van de noodige oppervlakte voor  pleinen, 
straten, grachten euz., blijf t van genoemde 648 bekt. 
350 bekt. bouwterrein over. 

Niettegenstaande in 1872 . Sarphati concessie 
bekwam tot het bouwen en verfraaien van den om-
trek van het Paleis voor  Volksvlijt , de Amstcloe-
vers, enz. en ondank*  alle onmiskenbare teekenen 
van behoefte aan uitbreidin g der  stad, goltl in 1862 
de stadsgrond nog geen ./ 1 per *  wenlen 
15,517 kostbare meters voor  dien prij s van de hand 
gezet. d werd men echter  siiaarzamer 
met den bouwgrond der  gemeente. Zij  breidde haar 
groudliezit uit door  aankoop en onteigening iu den 
Biiiiiendijkschen-Buiteiiveldeî chen polder. n 1876 
werden 1% hekt. tegen ƒ 12.30 per . verkocht. 

n de cijfers van het aantal woonsteden en van 
dat der  bevolking ligt ook het bewijs, tlat tie be-
woner» der  huizen meer  en meer opeen zijn gedron-
gen. n 1632 woonden bijna 7.5 personen in eene 
woning. n 1740 bijna 7.6. in 1840 bijna 8.5. in 
1877 bijna 10.5. Voor  een deel mag dit hieruit 
verklaanl worden, dat de huizen destijds lager  waren 
dan tegenwoordig eu dus ook minder  bewoners be-
vatten konden. 

Van 1800 tot 1878 steeg het aantal woonhuizen 

van  tot  dat der  bewoners vnn
tot n  jaren tijd s van  tot
wenlen  nieuwe buizen ter  bewoning geschikt 
verklauitl . Ue laatste  jaren vermeerderde de be-
volking geregeld met  per  jour . Volgens het 
laatste cijfer  van  ziel per  huis, zou men dus 
aannemen kunnen, dat tvok jaarlijk s ongeveer
nieuwe woningen noodig zijn voor  deze uitbreiding . 

r  deze berekening gaat niet op, daar  voor  het 
oogenblik de grootste behoefte beslaat nau arbeiders- 1 

en burgerwoningen. n zulke huizen leven van  tot 1 
 gezinnen of ongeveer  zielen, zoodat het aantal 

jaarlijk s aan te bouwen woningen in verhouding tot 
het klimmende bevolkingscijfer  niet meer  dan 

 bedragen kan. 

Op i  waren er, volgens het verslag der 
Gezondheidscommissie,  kelderwoningen  eene 
bevolking van ruim  zielen. 

r  den houw van  arbeiderswoningen, waar-
voor  de gemeente oen krediet is toegestaan van 
/"  l  kan tli t jaai een begin worden gemaakt 
met de ontruimin g van  dezer  keldeis, die het 
meest schadelijk voor  tie gezondheid worden geacht. 

Spreker  deelde nog een aantal bijzonderheden mede 
die op tli t onderwerp betrekking  doch wier 
mededeeling dit verslag lc uitvoerig zon maken. 

t Bestuur  tier  Afdeeling zal de j 
verzoeken het geheele stuk iu dc Bouwkundige Bij -
tlragen op te nemen. 

e gehouden voordracht wenl daarna nog zeer 
aangevuld door  den lieer  Witkamp , tlie zoo vrien-
delijk was de vergadering als gast bij  te wonen. 

e zaak wenl tloor  hem verduidelijk t en tal 
van bijzin II r  beden medegedeeld, ili e op Amsterdams 
verleden en heden betrekking hebben. 

Ue Vice-voorzitter  dankte den spieker  voor  zijn 
uitgebreider) arbeid en drukt e dc hoop uit, tlat het 
een bijdrage moge zijn . die velen aangenaam en 
nutti g kan wezen. 

 N G E Z O N  N. 

POST- EN  T E 
. 

n r  Opmerker van  Januari j.1. komen de 
volgende zinsneden voor; «Geeft  zich de moeite 
ode plans le bestudeuren der  jrost- en telegraaf knu-
»toren, die in den laatsten tij d van Staatswege ge-
oboiiwd zijn, dan komt men lol, vernissende ont-

dekkingen op het gebied van distributi e en con-
 struct ie. t is te wenschen dat iu deze siiocdig 

 verandering mag komen." 
e beschouwing is voorzeker  nergens beter  van 

toepassing dan op het post- eu telegraafkantoor, 
dat van Staatswege te Oosterhout gebouwd wonlt, 
onder  beheer  van den heer  Peters, bouwkundige 
bij  het t van Financiën. 

Naar  men verneemt was tie beraming van kosten 
voor  tli t gebouw ruim ƒ  en wenl liet voor 
rui m ƒ  aangenomen. Voor deze betrek-
kelij k respectabele som , zoude meu in eene gemeente 
als Oosterhout een doelmatig en zelfs fraai gebouw 
kunnen bekomen, wan- het niet, dat het pubhek 
wikt , maar  de heer  Peters lieschikt. s van 
een k gebouw, verrijsteen mengelmoes vau bijeen -
lupping, zoodat deskundigen, die tij d en lust hebben 
de niet gemakkelijke reis naar  Ooeterhout te onder-
nemen, in het aanschouwen van dit kunststuk voor 
tie genomen moeite en kosten belooiiing vinden. 

Naar  men zegt wonlt tie voorgevel in tien oud-
n stijl gebouwd, maar liet blijf t een 

raadsel wat hiermede bedoeld vvonlt; men ziet eeu 
zoogenaamden trapjesgevel, doch hoe is tleze gesteld / 

t gebouw heeft aun de straat eene breedte vau 
ongeveer  meter  en ter  linkerzijd e van den voor-
gevel verrijs t een trapjesgevel van 5 of  meter 
breedte, terwij l het overige van den gevel in eene 
platte lijst eindigt. e voorgevel is hoofdzakelijk 
in gewonen baksteen opgetrokken, en versierd met 
banden ïn gelen steen en phantastische ornementen, 
allen tloor  uit- en torugmetscliiig verkregen. n 
zou in dezen gevel ramen met kleine, iu lood gezette 
ruitje s verwachten , maar  in strij d daarmede ziet men 
groote denrvormige ramen, met glasruiten uit één 
stuk en bovenramen, waarvan de glasruit de volle 

-cedte van tie  raamden ren banaat*  Aan de 
zijde van den trapjesgevel vindt men den ingang tot 

de directeunwoning, verzoen!  het Nederlandsche 
wapen, beneven het opschrift:  en Telegraaf-
kantoor, terwij l geheel aan het andere einde van 
het gebouw de toegang tot bet kantoor  zonder eenige 
aanwijzing is aangebracht. 

t gezicht op tien trapjesgevel aan bet einde , 
doet vermoeden dat  andere zijti c een soort-
gelijk toestel afgewaaid is. 

t gebouw heeft aan de straat de breedte van 
ongeveer  meter  hg een diepte van  hoogstens 

 meter. 
Bij  bet inkomen van tie gang der  directeurs-

woning heeft inen links aau de straat de keuken 
en daarachter  eene kleine kamer; de verdere
en slaapvertrekken zijn allen optie bovenverdieping, 
en doaronner  bevindt zich een salon van ongeveer 

 bij r  de post van directeur  van 
het post'  telegraafkantoor  slechts eene 
middelmatige hurgerlietn'kkin g is, zal dc tc benoemen 
titulari s wellicht het traktement van twee of drie 
jaar  moeten besteden  het salon te meubilocren, 
en de kolossale ramen van gordijnen te voorzien. 

Aan nl wat muren cn metselwerk betreft zijn 
geen kosten gespaard, en hierop had onzes inziens 
bezuinigd kunnen wonlen; daarentegen is de kap 

 het gebouw geconstrueerd, op de wijze «wals 
algemeen voor  de arbeiderswoningen alhier  geschiedt, 
cn het is bekend dat over  het algemeen deze wo-
ningen in Noord-Brabant niet op grooten voet zijn 
ingericht. 

t zou weinig moeite gekost hebben voor  a 
 mille een gebouw te plaatsen, dat èn aan het 

oog èn ann het doel beter  beantwoordt; het bouw-
terrein is aan de straat  a . breed cn 
zekerlijk  of . diep, zoodat daarop ecn vri j 
slaand buis van  i . breedte bij  gelijke 
diepte kon gezet worden; men had dan gelegenheid 
de woonvertrekken van den directeur  beneden en de 

slaapkamers boven te maken en aan de woning een 
ingang in den zijgevel tc geven. Terwij l het kantoor 
thans in de rooilij n der  belendende gebouwen staat, 
acht men het beter  bet geheel eenige meters daar-
binnen te plaatsen, waardoor eene goede standplaats 
voor  de postkar  verkregen wonlt, waaraan groote 
behoefte is, tiaar  het terrein aan een betrekkelijk 
nauwe straat ligt , die deel uitmaakt van den groo-
ten weg Breda—Tilburg—Gorinchem. 

Tot staving van de opmerking, tlat voor  a 10 
duizend gulden een doelmatig post- en telegraafkan-
toor  te bekomen is, wonlt op het nabijgelegen 
Waalwij k gewezen, waar  niet voor  Staatsrekening 
gebouwd werd. 

Oosterhout, Eebruari  X. 

E T . 
Van de e bouwwerken is hiertelande tie 

kennis nog zeer  gering; al wat men er  meestal van 
weet, bepaalt zich tot het weinige, tlat de schrijver 
van de cene of andere geschiedenis der  bouwkunst
in 't voorbijgaan van zegt, zoodat meu dikwijl s 
meent, dat de kunst der n slechts zeer 
weinig be toekent en gelijkstaat met tlie der  meest 
harhaarsche volken. Een onlangs verschenen werk 
van den bekenden e , den schrijver  van tie 
o e tic l'Architectur e francaise",  er 
echter  een geheel ander  licht op, cu toont uan, tlat 
dc n wel degelijk ecn zelfstandige, zeer  eigen-
aardige kunst bezeten hebben. 

Allereerst gaat de schrijver  den ooi-sprong van tie 
e kunst na en wijst, er  np. hoe het -

kovische k reeds in het begin van do twaalfde 
eeuw een zelfstandige kunst had, tlie wel veel over-
eenkomst mei tlie der  Byzantijnen vertoonde, maar 
toch allerlei eigenaardig e elementen bevatte, 
ten deele aan de Scythen, ten deele aan tie Perzen 
ontleend. 

e kunst der  Scythen. in Europa zoogoed als 
onbekend, wonlt door  Viollet-le-Uuc uitvoerig l«-
schouwd. j  wijst erop hoe dat volk, tlat steeds 
als geheel zonder  beschaving wonlt voorgesteld, reeds 
twee eeuwen vóór Christus, voorwerpen van kunst-
nijverheid vervaardigde, die blijken geven van
smaak, en die, hoewel zij  geheel dc truditie n van 
het verre Oosten volgen , toch ook duidelijk doen zien, 
dat de kunst der  Grieken op die der  Scythen ecn 
grooten invloed heeft uitgeoefend. 

a beschouwt bij  de e kunst in baar 
besten tijt l in de zestiende eeuw, toen zij  een groole 
mate van levensvatbaarheid bezat, eu een schoone 
toekomst scheen tegemoet te gaan, die echter  niet 
voor  haar  aanbrak, daar  in tie zeventiende eeuw de 
OOrspronkeUjke e kunst geheel teniet ging 
en vervangen wenl tloor  een kunst, die op de meest 
bespottelijke wijze tie groote bouwwerken van West-
Europa zocht na te volgen. 

Eerst in onzen tij d is men weer  begonnen de oude 
e kunst te bestudoeren, en evenals men thans 

iu ons land weer  tloor  bet navolgen van de beste 
voorbeelden der  16tl*  eeuw deu n bouw-
stij l in het leven heeft teruggeroepen, kan d 
ook op een n stijl bogen. 

Geen wonder  dus, dat het werk van , 
dal de e kunst zoo uitvoerig behandelt, voor-
liet verre Uoekovk in een bestaande behoefte voorziet, 
temeer  tiaar  hij  geen overbodigeu woordenomhaal 
gebruikt , maar  zijn denkbeelden kort en helder 
uiteenzet. 

Er is veel in tie e kunst, dat geheel af-
wijk t van de vormen , die wij  in West-Europa gewoon 
zijn, zoodat er  veel oorspronkelijks voor  versieringen 
en voorwerpen van kunstnijverheid in zou le vinden 
zijn . t bock van c , met prachtige 
houtsneden en kleurendrukken versierd, is een bron 
waaruit veel geput kan worden. 

t  A. W. . 

. 
s-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 

van e zijn benoemd; bij  den 
Waterstaat en 's s burgerlijk e Openbare Wer-
ken : tot adspirant-ingenieurs S. W. Becking, J. 
J. C. g en A. C. Nieuwcnhuijs; tot nrchitect 
2de klasse de opzichter  1ste khisse A Scheers; tot 
opzichter  1ste klasse, de opzichter  2de klasse W. 

; tot opzichters 2de klasse, de opzichters 3de 
klasse . G. Burkunk cn C. P. Franken; tot op-
zichters 3de klasse J. P. F.  hem rev en C. . N. 
van . 

Bij  het mijnwezen in ë tot hoofd-
ingenieur  tie ingenieur  der  1ste klasse J. A. -

Bij  de havenwerken tc Batavia tot 1ste werk-
tuigkundige, de 2de werktuigkundige O. Grothc cn 
tot machinist W. . boron van n van Brand-
sen burg. 

— Z. . heeft benoemd tot leden van de com-
missie van toezicht van 's s Academie vnn Beel-
dende , de heeren J. A. n en 

. J. A. Sillem. 
c heer  J. E v. d. Arend ,

arebitect tc dezer  stede, heeft den dag herdacht, 
waarop hij  25 jaar  in dienst vnn de gemeente is 
geweest. Gedurende dien tyd heeft hij  zich doen 
kennen als een bekwniim en practisch man in zrjn 
vak, die door  nauwgezette plichtsbetrachting de te-
vredenheid vnn het Gemeentebestuur  in hooge mate 
mocht verwerven. e d erkende zijn verdiensten 
door  een geschenk in geld beschikbaar  te stellen, 
dat hem met een zeer  vleiend schrijven door  Bur-
gemeester  en Wethouders werd aangeboden. Ook 
van eenige hoofdambtenaren, van zijn ondergeschik-
ten en van andere tijden ontving de geachte jubilari s 
vele blijken van belangstelling. 

fi 40 OSViW per regel. 

t sterkste, schoonste cn goedkoojistc marmer 
is het marmer o . Adres: 

 An twerpen (België). 

Unkomligingen van Aanbestedingen. 

, i s . 

, tc 10 , door  het ministerie van 
waterstaat enz., uan het gebouw van bet prov. best.: 
lo. het bouwen vnn bazalt muren langs den schutkolk 
van sluis no. 16 der  Zuid- Willemsvaart in dc gemeente 
Weert. g ƒ 16,000 ; 2o. het inrichten tot kunst-
weg vau een gciceltc van tien zuidelijken rijweg langs 
dc Noordervaart in de gemeenten l eu

g / 5200. 

. tc 10 uren, door  den eerstaanw. 
ingenieur, in kamer A16 van kazerne no. 1: het één-
jari g onderhoud lo. van de werken, 2o. van de ka-
zernegebouwen euz. te . 

, te 111 'j  uren, door  het ministerie van 
waterstaat uiz., nau hot gebouw vnn het. prov. best.: 
het aanleggen vnu 2 kribben aau deu Westhavondam 
vau l linrnis . 

, tc 12 uren, door  burg. cn weth.: het 
bouwen van woningen voor  dc ambtenarcu van het 
Westerdok en dc . 

, te 1 uur, op het raadhuis: lo. liet leve-
ren vau 80,000 straatklinker s franco op de bermen 
langs den r straatweg; 2o. het verkiinkeren vau 
80,000 nieuwe straatklinker s eu van 3000 3 oud 
kliukerwer k op den r  straatweg. 

m tc l ' / i uren, door  de llaarlcmsche Tram-
way-niuntsciiappij, iu het Noord- eu Zuidhollandscb 

: . het leggen van tien paardenspoorweg 
mot wissels eu toehchooren van het Stationsplein naar 
deu ; 2°. het bouwou van een stal voor  21) paar-
den ann dc Baljuwslaau. 

, tc 2', uren, door  dc directie der . 
, in het Stationsgebouw 

buiten de WÜlemspoort: net maken vau de aardebaan 
niet daarin voorkomende kunstwerken en de daarlangs 
te stellen afsluitingen, teu behoeve van de aansluiting 
vau den n aan den Stuntsspoorweg te 
Amsterdam. 

, te 6 uren, door  de d reet ie der  ge-
meentelijke gasfabriek: de levering van 50,000 . 
Engelsche gaskolen. 

, door  bet bestuur  der  Alcxander-be-
wanrschool: het bouwen eener  school met kelders en 
onderwijzerswoning in dc Statenslraat aldaar. 

, . 
, te )0 uron, door  het gemeentebestuur: 

het houwen eener  wouing voor  den geneesheer  met 
remise eu stalling voor  een paard. 

U n . p to 12 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in het Gemeentehuis: lo. het . éujarig ouderhoud der 
werken tc n cu te Weesp. g f 3300; 
2o. id- r  id. van de forten en retloutcn. Burning 
ƒ1500; 3o. cene verving van werken tc n en te 
Weesp. g ƒ 14U0; 4o. id- van id. in dc forten 
cu redouten. g /1000. Bilj . inz. 18 , 
lc 3 ureu, op bot bureau van den ingen. voornoemd. 

) tee eau», tc 2 uren, tloor  de maalsel i a ppij  tot eip.. 
van Staatsspoorwegen, aan liet Coutraaihurcau! het 
vergrooten van dc horgnlnuls voor  locomotieven op het 
station Breda. g /12

, tc  uren, tloor  het bestuur  van den pol-
der , in dc : her 
maken van do gebouwen voor  bet tc stichten stoom -
gciiiiin l voor  gemelde.u [volder  bij  de Stcvcushiis. 

, in het Timmerhuis: de levering van 1°. 
22 -.ink - hardsteenen grafzerken ea  stuk» hard-
steenen tegels; 2°. 1500 3 . duinsand; 3°. e 
steenkolen voor  de stoomgemalen; 4n. itlem voor  dt-
stoomboot op Cliarhus euz. 

, door  het dijksbestuur  vau het w-.tcrschnp 
Zeven-Grietciiijcn-cn-Slad-Slootcu: bet graven van een 
spuikanaal bij  het , liet omkaden, bchcien 
en overbruggen daarvan, het 'iinkon van ccn golfbre 
kcr, het houwen van oen stecueu koker  met water-
keeriug en een kccrniuur  met uitwatering voor  Ölui-
kerhaven. g /16,394. 

, ZO . 

, tc  uren, door  het dijksbest. van -
melumer-Oldcphaert-en-A. Z.: lo. het doen van eenige 
herstellingswerken aau de zeeweringen: 2o. het leve-
ren van 480,000 . brik ; 3o. idem van * grint . 

, te 12 ureu, tloor  den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen; de levering vau 
lo. 5000 . messingdraad dik 0.02S „  5000 . 
idem dik [0.0205 . 4000 . idem dik 0.0165  . 
3000 . idem dik 0.013 ; 2o. 10,000 . Banka-tin. 

, tc 12 uren, door  regenten van ht-t 
. diakenic-, wees-, oude-mannen-en-vrou-

wenhuis: het onderbond van- en eenige vernieuwingen 
aan genoemd gobouw, met bijbehoorond schoolgebouw, 
zieken- en bestedclingenhuis, van 1 Apri l '78 31 

t '79. 
, tc 12 uren, in het koffiehuis e 

e , aan het Nieuwe Tuinpad: het bestraten 
van het Nieuwe Tuinpad tot ecuc oppervlakte van 
S.tS l t 1 vlakke harde klinker s Waalstcen, cn hetvcr-
strateu van p. m. 500 . Aanw. S , te 12 
uren. 

, te 12'/- uren, in het station van den Ned. 
: do levering van magazijngoederen. 

, door  den burgemeester  van -
madcel: dc levering van 300 stère riviergrint . 

, to 1 uur, ten kanloro van de gemeente-
gasfabriek: do levering van ongeveer  64,000 . En-
golschc gaskolen. 

, , 
Weena, te 12 uren, door  hot h kerkbest.. 

in o : hot bouwen van ecu schoollokaal, 
badhuis cn woning voor  deu bewaarder. 

 to 12 uren, door  hot dijksbestuur 
van Wijmhritscradecl s c. a. Contributie-Zeedijken 
lo. bet herzetten van 100 . stecnglooiiug langs de 
waterdijken ten oosten van Amesloot, met het ver 
hoogen en verzwaren van den d: arnevens liggende» 
dijk ; 2o. het leveren van 125 last brik , in  perc. 
3o. het leveren van 410 last zuilcnbazalt. 

, te 12 uren, door  burg. en weth. van 
Ooststellingwerf: bet maken vsn een nieuwen boven-
bouw voor  de draaibrug no. 1 te k (beneden) 

. bij  den gcmeentearcbitcct. ) 
, te 1 uur , door  het dagelijksch bestuut 

van het waterschap Schouwen, san's : hd 
graven van slooten en greppels in de poldergrondrn 
van het distriet Borrendamme, in 7 pere. Aanw. 3 
dagen voor  de besloding van 9 tot 2 uren. 

, te 2 uren, in e e Os: bet bou 
wen van eene hofstede met woning en schuur, op at 
boerdorij  bewoond door  A. Verhoef, te Benschop 

. bij  G. J. Cubes, te Utrecht. 
, tc 2'/t uren, door  het ministerie van w»* 

terstont enz., aan net gebouw van het prov. best-
het wegruimen van een wrak bij  de haven van Ter 
schelling. 

, door  regenten van het St-Jorisgasthuis: be1 

opbouwen van het in r  jl . door  brand ver-
nield perceel. Aauw. 18 , te 2 ureu. 

f . door  hel gemeentebestuur  T dc r 
van 20,000 Vlakke straatklinkers, Wafdvorm. 

, 11 . 

, tc 10 uron, door het prov. bestuur: 
het vijfjari g onderhoud van dc groote wegen der  2e 
klasse en van tie prov. vegen iu . 

i hem tc 10 uren, door  den comm. der 
genie, iu Bellevue: lo. het éénjarig onderhoud der 
werkjn te Woudrichem, lirrfiTfwtSi n enz.; Bo, idem der 
kazernegehouwon te Woudrichem eu liOcvostciu. Bilj . 
inz. 21 , tc 3 nn-n. 

, to  uren, door  den comm. in liet Be genie-
conimandoment, in het bureau voor  tie Schutterij  bij 
den : het eenjarig onderhoud lo. van werken, 

, van do kuzcriiegebouweu; 3o. bet .tmibrnngcu van 
verbeteringen aun werkplaatsen. Bilj . iuz. 21 , 
vóór 3 urou, op het bureau vnn gen. commandant. 

, tc 11 ureu, door  den eerstaanw. in-
genieur, in bel bureuu der  genie: het éénjarig on-
derhoud lo. van de kazerncgebouwen te Amsterdam, 
2o. van de werken iu tic stelling van Amsterdam, 
3o. van dc kazerurgcbouweri te . Bilj . inz. 21 

, vóór S uren, op het bureau der  genie. 
, tc 11 uren, tloor  tien icrstnaaw. ingenieur, 

iu liet. gcmoeiitclinis: lo. liet éénjarig onderhoud der 
werken te Naardcn, 2o. idem tier  kazernegebouwen 
enz. lc Naardcn; So. eone verving der  werken te 
Nnarden; 4o. hot horstellen vuu bcklcedhigsmurcii tc 
Naardcn. Bilj . inz. 1̂ , vóór 3 uren. 

Zwal le, to 12 uren, door  hel ministerie van water-
staat enz., aan hot gebouw van het prov. best.: liet 
verlengen van bet psilbootd aan het zeeëinde van deu 
noord westelijken havendam der  haven te Blokzijl . 

g
, te la unn, door  deu dijkstoel vnn het 

polderdistrict t Arnlicmscho eo-Vclpselic-Brook, op 
hel gemeentehuis: dc levering van 250 ' grove ge-
wasscbou grint aan deu Arnheuiscbe-Broektlijk . Bilj . 
inz. 21 t bij  deu secretaris. 

Y l l a s e, le 1 uur, door  het ministerie van water-
staat enz.: lo. liet spuuncu eu ophaugeu vuu één itraad 
aau de bestnando palen langs don Staatsspoorweg 

, lang 14,609 , cn.de aanleg 
vau eene telegraaflijn niet één draad vnu voornoemd 
punt naar t (gem. Avereest), lang 16,700 

. g ƒ 1785; 2o. de aanleg vau ecuc telegraaf-
hju met één draad langs den spoorweg Zutfen— 
Winterswijk , en van eene zijlij u mol 2 draden tusschen 
dien spoorwoc en liet r  te Groenloo. 

g ƒ2300. 
t e . 1 uur , tloor  burg. cn woth.: het ver-

vaardigen en leveren van gegoten-ijzeren buizen met 
hulpstukken, ten behoeve der  drinkwaterleiding . 

, te 2'/j  uren, tloor  C .  E. , in 
het gemeentehuis: het afbreken cn wederopbouwen 
eeuer  bacreuhiitzing en schuur  te . 
Aanw. te 11 aren. 

, tc 8 uren, in de consistoriekamer der 
. gemeente: het voltooien van do Wcstcrkcrk cn 

tleu toren dier  gemeente. . bij  don architect N. 
J . , ner. 

, tloor  commissarissen tier -
l'uijck-cn-Foeijts-Venen, bij . . van : het 
maken van 2 nieuwe benedendeuren, hrt uitvoeren 
van eonigc vernieuwingen aau tlo sluiskamcr  eu tand-
hoofden van do sluis té Bonte bok ouder  Nieawehorne, 
cn het maken eener  nieuwe balans op dc ophaalbrug 
aldaar, met eenige aanverwante werkeu. 

g 13 , 
i  tc 12 ureu, door  den eerstaanw. ingenieur 

'e 's-llage, in het, genii-bureau hij  de c : 
bet éénjarig onderhoud van tlo kazernegebouwen enz. 
te , Blij . inz. 22 , vóór 3 uren, op het 
bureau der  genie. 

Sicuwer-Aniftlel , te 12 uren, door  het bestuurder 
Vereeniging in bet zuidelijk gedeelte des -
ders, iu bet logement Paardenburg: 1". liet stichten 
van de gebouwen, schoorsteen en verdere inrichtingen 
voor  een dubbel stoomgemnat; 29. het maken van een 
gcmctseldeu duiker  onder  tien Omringdij k en -
vaart, iu 2 pere. en in massa. . hij  deu opzichter 
.1. w Cz , te Nieuwer-Ainstel. Aanw. 20 , 
van 11—3 uruu. 

l.ekkei kei k te 12 ureu, door  liet gomcentcbest.: 
liet bouwen eener  sctiool mot onderwijzerswoning; het 
doeu van eonigc herstellingen en vcranderingea aan 
de 2 bestaaude scholen mot onderwijzers woningen en 
eenige daarmee iu verband staande workeu. Aanw. 17 

, te Ü ureu. 

lieren tu. tc 12 uron, door  het gemocutebcst. vaa 
Tietjerkslcradcel: lo. dc aanleg van een kunstweg 
lang 6!)78 ; 2o. het bouwen eeuer  nieuwe brug. 

, te 1 uur, door  burg. eu woth.: de levering 
vau 230,000 . Engelsche gaskolen ten behoeve der 
stedelijke gasfabriek in '7S. 

k tc 1 uur, door  burg. cn weth.: dc levering 
van lo. 50,000 eerste soort Friesche bakklinkcrs , 
2o. 15,000 idem idem klinkermon, 3o. 35.000 idem 
Waalstraat klinkers, 4o. p m. 300  zand. 

Wintteliaten, te 3 uren, door  commissarissen van den 
kunstweg Winschot cu—Beerta—Pruisischo grenzen, 
bij  A. ^  J 

van 
, aft . 

, te 11 uren, door  den commandant 
der  marine: het maken van ecuc bergplaats voor  pro-
jectielen op 's s geschutwerf tc Amsterdam, be-
nevons bet vornicuwen dor  beschoeiing en liet leggen 
vun ccn gedeelte der  bestrating aldaar. Aauw. 18 

. 
1 , tc 11'/i uron, door  hot ministerie vsn wa-

terstaat euz., ann het gebouw van bet prov. best: de 
levoriug van steenkolen teu behoeve van dou dionst 
lo. van het Zederikkananl aan den Arkolscbcn dam, 
2o. aan bet Stccncnhocksche kanaal, ia '78. 

. to 12 uren, ten raadhuize: lo. het op-
breken eu n vau oude- eu het leggen van 
nieuwe kei- en klinker  bestratingen, zoo voor  rijwegen 
als voetpaden; 2o. het stellen van hardstccneu trot -
toirbanden en kantstecnon voor  dc verhoogde voet-
paden, vau 1 Apri l .78—31 , zonder  levering 
der  noodige materialen. 

Ams le rdan i , tc 12 uren. door  burg. en weth.: 1*. 
het maken van 2 laodhoofden en het inrichten tot deu 
onderbouw van 2 draaibruggen der  Wosterdoltsluia en 
bijkomende werken, in 3 perc. en in massa; 2°. het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw vso 2 
draaibruggen eu 2 vaste bruggen bij  de Westerdok-
sluis. g der  massa ƒ105,000. 

k lm 1/en, te 12 uren, door  bet gemeentebwt: 
het bouwen van oen schoolgebouw cn bijbehoorende 
werken. 

, te 4 uren, door  het gemeentebest.: het 
bouwen van ecn icemeentehuis aldaar. 

, SO . 
, te 11 uren, door  den architect A. Verlegh, 

bij  P. Jonkers, aau bet Station: het bouwen van 2 
hoerenhuizen op een perceel grond buiten de voor-
malige Boschpoort, aldaar. 

A. : de levering van 120 stère grint i 
 340 stère keislag. 

 te  uren, ter  secretarie: het makeu 
vau cene huiitcu brug over  de Bolksbeek bij -
lang 10 . 1

, tc 12 uren, door  het gemeeulcbcst. 
van Schoterland: bet bouwen lo. van oen schoolgo-
bouw en onderwijzeiswoning te ; 2o. id. 
idem tc . Aanw. te e 20 

, lo 10 ureu on le ^  21 , 
to 12 uren. 

, tc 2 uren, door  de maatschappij  tot « p i . 
van Staatsspoorwegen, aan hel eentra'ilbureau : lo. het 
eggen van het tweede spoor  met levering cu verwer-

ken vau ballast, eu het verrichten van bijkomende 
werken tusschen de halten c en Willenisdorp, 
ten behoeve vau den spoorweg Breda . 

g ƒ 169,000; 2o. het makeu van cene kei be-
strating langs het los cn ladingspoor  op het station 
Scheemdu, enz., ten behoeve van den spoorweg -
lingon—Nieuweschans. g ƒ5920. 

, ti 2 urea, door  burg. cu weth. van Vrijen -
ban, op e veld : hot bouwen van ecn woouhuis, 
tevens ingericht voor  raadhuis. Aanw. 20 , vau 
2—3 uien. 

Zierlkiee, te 2 uren, door  het gemeentebest.: hot 
veruien won van een gedeelte bestrating van deu 
Gracbtweg tusschen de Nobelpoort cu do Zuidwclle-
brug. 

, iu het Timmerhuis: do levering van 
215,000 geercosotoortle dennenhouten blokjes, teu 
dienste vun het rijpa d der  in aanbouw zijnde Willems-
brug over  dc . 

Weenadag, 27 . 

, te 11 uren, tloor  het ministerie vau water-
staat enz.: lo. het leveren en stellen van een ijzeren 
lichtopstund met koperen lantaren op den kop van 
don noordelijken lam aan den k van ; So. 
het éénjarig onderhoud dor  werken van den waterweg 
vnu m naar  zeo. Aanw. 21 eu 23 . 

g /67,300; 3o. het doen van verbeteringswerken 
ann den n iu da gemeente Panuerden. Aanw. 
22 en 23 . g / 17,000. 

V l l a g e, to 12 uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatssjioorwegen: het 
leggen van n in dc Betuwe cn het maken 
vun eenige andere werken voor  den spoorweg Arnhem — 
Nijmegen. . bij  den hoofdingenieur  Van den Borgli, 
tc Arnhem, en den sectieingcuicur  Van , te 
Nijmegen. Aanw. 18 en 20 , tc 1 uur, aan-
vangende ie

, tc 12 ureu, door  kerkvoogden der 
. gemeente, in het Gemeentehuis: het doen vau 

eenige vernieuw ingen cn herstellingen aai. het kerk-
gebouw aldaar. Aanw. te '.) uren. 

, tc 1 uur, ten kantore dor  gemcentcgasfa-
briek : de levering vnn 35.000 . gaskolen. 

, tU . 

, te 11 uren, door  dijkgraaf cn hoogheemraden 
van , in hetGenieeuelandshais: het herstellen 
en in orde opleveren vuu 19 stuks dammen op het 
strand van , met bot onderhoud tot 1 Sopt. 
'79, beuevens het verzwaren vaa het gedeelte zee-
wering, van 50 at.ZW.van deu Baukdijk over  450 . 
N.O.waarts op. 

, lc ) uren, door  den comm. dor  genie 
in hot 7c , in t Wapen vau 
Amsterdam: liet éénjarig onderhoud lo. van de werken 
te , 2o. van do kozeriiegebtmwcii euz, nldaar. 
Bilj . inz. 27 , vóór 3 uren, op het bureau der 
genie. 

Cuijh , tc 11 uren, tloor  het gemeentebest.: bet 
leveren van 15,000 stuks Belgische straatkeien. 

, 10 . 
- , tc 10'/, uren, door  bet ministorie vau 

waterstaat enz., aan bel geb. van het prov. best.: het 
bouwen van basallmnren langs don schutkolk vau 
sluis no. 11 der  Zuid-Willemsvaart . Aanw. 23 t 

g ƒ16,270. 

, te 12'/i uren, door  liet ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van liet prov. best.: lo. 
het vernieuwen der g nabij  Franeker 
in den g van n naar : 
2o. het horstellen van de slagbalkeu, den sluisvlocr 
en verdere deelen dor ; So. het drie-
jarig ; onderhoud vau dc zeesluis de Slolkwerunierzij l 
on bijbehooreud gebouw en werken. Aanw. 23 eu 25 

. : van no. 2 ƒ930, van no. 3 ƒ 3 00 
per  jaar; 4o. het doen vnn werken aan do Noorder-
sluis, do_ s en dc brug te Galaniadammcn, 
gelegon in den r  Slaperdijk. 

, door  kerkvoogden der . 
gemeente: bet maken van groote deuren voor  de kerk 
en het timmerea van een portaal. 

, SO . 

, te 10 uren, door  deu eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor n en Wetenschappen i het 
éénjarig onderhoud van de: lo. kazernegebouwen te 
Utrecht, 2o. werken aldaar, 3o. werkea te k 
ea te Vreeswijk, 4o. werkeu vau den verruimden 

; 5o. cene verviug van werken te Utrecht. 
Bilj . inz. 29 , vóór 3 uren, op het bureau van 
den ingen. voornoemd. 

, te 11 uren, door  den commandant in bet 
4' geniecommandemeat, in Tivoli : het éénjarig onder-
houd : 1°. van de werken te r  en op Tessel, 2'. 
van de kazernegebouwen enz. te . Bilj . inz. 
29 , vóór 3 uren, op het bureau van den com-
mandant vooruoemd. 

, tc 1'/, uron, door  de commissie voorde 
gasfabriek: do levering van 720,000 . New-Polton 
cu 35,000 . Schotsoho Pirnie Cannel gcskolon. 

Weenadag, 3 . 

, te 11 uren, door  deu eerstaanw. ingenieur, 
in de Normaal-schietschool: bet éénjarig onderhoud 
lo. van de kazerncgebouwen enz., 2o. van de werken; 
3o. cene verving van kazernegebouwen; 4o. het ver-
beteren van deu straatweg naar  Waalsdorp, allen te 

. Bilj . inz. 2 April , vóór 3 uren, op bet bureau 
der  genie. 

, 4 . 

, tc 10 uren, door  den eerstaanw. inge-
nieur, in bet gebouw voor n en Wetenschappen: 
lo. bet herstellen en vernieuwen van bruggen te Fort -
Blauwkapel ; 2o. het vernieuwon van s te 

. Aanw. van no. 1, l April , te 10Vi 
uren. 

, ft . 

, te 1 uur, door  den dijkstool van bet polder-
distric t Orerbctuwe, in het Ambtsbuis: bet verhoogen 
en verzwaren van den k van Overbctuwe, 
onder  Eldcn, beginnende 50 . heaeden hektometcr-
paal ao. 156, cn eindigende 50 . beneden bokto-
meterpsal no. 182, ter  lengte vaa circa 2600 . met 
de bijleveriug van 1000 stère gehorde of gewasscbeu 
en 200 stère gewone ririergrint . Aanw. 2 April , te 
11 uren. 

, l a , 
, te 12 uren, door  het ministerie vsn 

waterstaat enz., aan het geb. van het prov. best-: het 
3jari g onderhoud vun den k en de landpunt 

, behoorende tot de zeewerken van Groningen. 
Aanw. &  April . g ƒ 5 5 80 per  jaar. 

, te 12'/, uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz.: lo. het vervangen van den steenen 
boog over  do llmuensluis door eene vaste brug met 
ijzeren liggers, het vernieuwen van eene buitenbe-
bchocnng enz. tc n g ƒ 2800; 
2o. het eenjarig onderhoud van de sluizen, de sluis-
wachlersworiingenz.tc u nni ken zij  len. ; 
So. het 3jarig onderhoud der  duinbeplantingen op 
Ameland. g /"4500 per jaar; 4o. het éénjarig 
onderhoud van tlo - eu zecwerkeo te -
lingen, in 2 pere. : perc. 1 ƒ31.200, perc 2 
ƒ2950. Aanw. vau allen 6 en 8 April . 

, 15 . 

, door  het gemeentebest.: de levering 
van 190 1 goed gehorde on gewasscben onder-
houdsgrint. 

, s . 
, te 10 uren, tloor  den rentmeester  dor 

domeingoederen van Z. . E  Prins Frederik der 
N'uderluiulcii , rentambt Niervaart, op het raadhuis i 
hot diwii vau vernieuwingen en herstellingen aan on-
derscheidene gebouwen onder , in 2 pcre 

Op late  le bepalen datum. 
: hel afbreken cener  oude-en opbouwen cener 

nieuwe schuur. Aauw. 23 , te 10 uron. 

All»0|> van Aanbestedingen. 

 £ ' * ' " J i r t : ' i c l bouwen vun eeu hoerenhuis 
lc boerderij c e , aldaar; ingek. 6 

tc Groningen, 
a Bafloo, 
,, Uithuizen, 
„ , 
„ , 
.. idem 

| bilj. .
 11. . dc Jong. 

. . , 
T. . Wcsterdijk . 
E. dc: Jon^, 

. Xicland, 
J. , 
geguud. 

, i : het gedeeltelijk vernieuwen 
eu restnureeren vaa perceel no. 213 san den Nieuweu* 
dijk , onder  beheer  van den architect Y. Bijvoets Gz; 
ingek. 8 bilj. , uls: 
A - Faans, te Amsterdam, 
*  van Bakcl en Zn., „  idem 
. , „  idem 

P. S. , m i d e m 

A. Aalders, m idem 
A. J. van , „  idem 
J. J. P. Thüring , „  idem 
B. F. , „  idem 
gegund aan A. Aalders voor  ƒ11,960. 

, 4 : het bouwen van cene 
werkplaats voor  steenhouwerij  met magazijn voor 
schoorsteenmantels; ingek. 7 bilj , als: 

. J. Geers, te Bergen-op-Zoom, 
M idem 
„  Wouw. 
„  Bergen-op-Zoom, 
„  idem 
„  idem 

idem 

ƒ 12.760 
„  12,300 
„  11.897 
„  10,938 
„  10,569 
„  10,175 

ƒ 12 610 
a 12,399 
„  12,300 
 12.100 
11,960 

„  10,980 
„  10,888 
„  10,685 

. N. Sche (Tel aar. 
A. , 

. J. a , 
J. B. . 
J. J. , 
C. Gorrcn, 

ƒ 2398. 
„  1962.25 
„  1890. 
„  1755. 
„  1700. 
„  169S. 
, 1650. 

'a-llage, 4 : hot aanleggen van eea riool ; 
do ; ingek. 8 bilj. , 
C. A. Schijff, te , 
P. , 
J. , 

. Jougcnburger, 
. F. Natcr  en Co.. 

als: 
age, ƒ 4070 

Sliedrecht. „  3993 
's  „  8895 
Waddinksvecu, „  3542 

, „  3524 
, „  3350 

, „  3258 
.. idem „  3200 

Crave, 6 : hot afgraven van den hoofdwal 
tusschen de t ea dc n te Grave: inge-
komen 5 biljetten, als: 

te Grave, /"2815 
.. idem „  2400 
„  Nederassclt, „  2035 
„  Escharen. „  2000 
„  Grave, „  1950 

, 6 : de levering van ongeveer 
550 stère griut ; minste iuschr. was . J, van , 
tc e Werken, a ƒ 1.66s per  stère. 

, 6 t i het bouweu van een woonhuis 
niet 2 schuren; ingek. 16 bilj. , als 

G. , 
F. Colson, 
J. A. , 

, 
. Verhoeven, 
. F. van , 
. van

.1. , 

te Groningen, 
„  l'i t lunzen. 
„ , 

idem 
„  Wittewierum, 
„  Eenrum, 
„  Bedum, 
„  Zeerijp, 
„  Ten Post, 

 Uskwerd, 
,, , 
„  Zijldijk , 
„  Stedum, 
„  Uithuizen, 
„  Uithuizermeeden, 
„  Stedum, 

/ 15,983 
„  15,819 
„  15,760 
„  15,648 
„  15.323 

15,000 
„  14,576 
„  13,256 
» 13,000 
„  13,800 
 12,800 

,. 12,630 
„  12,322 
„  12,225 
„  12,000 
„  11,«99 

E. Wielsema, 
J . Sieberlinga, 

. . Groencbooi 
J- t man. 

. , 
G. , 

 Bos, 
F. Veldkamp. 

. Wierioga, 
J . , 
F. Welfing, 
J . Wierenga, 
J . Pot, 

. Bos, 

. , 
gegund. 

Zlerlkiee, 6 : de levering van 10,000 stuks 
keien: minste inschr. was  J. Smits Jz., te -
drecht, voor  ƒ68 .68 per  1000 stuks. 

Zuiffen, 7 : het bouwen van ecn woonhuis 
met bakkerij  voor  J. Wissink; ingek. 9 bilj. , als: 

. Ezcrman, te Zutfeu. ƒ 8094 
J. Welsink, „  idem „  7878 

. , „  idem „  7715 
J. A. Garvelink en Zn., „  idem „  7515 
W. Uiterwijk , n idem „  7045 

. . , „  idem „  7400 
G. , „  Brummen, „  6999 

. , „  Zutfen, „  6965 
. Nijland, „  idem , 6765 

, 7 : het makon van een nieuwen 
bovenbouw voor  de draaibrug no. 1 te k 
(beneden); minste inschr. was J. , te Ooster-
woldc, roor  / 9 « l ; niet gegund. 

Zierikzee, 7 : de levering van 700 kf> grint 
voor  het onderhoud der  grintwegen iu Schouwen; 
minste inschr. waren Gebr. Peters, tc Nijmeiron, voor 
ƒ1.75 per . 

Bedum, 7 : het bouwen van eene behuizing 
en schuur  voor . ; ingekomen 3 bilj. , als: 
J. . van , te Bedum, ƒ 6299 
E. de Jonge, „  Eenrum, „  6130 

 Bos, „  Bedum, „  6085 
gegund. 

, 8 : het onderhouden vsa- en uit-
voeren vaa vernieuwingen en herstellingen aan het 
rechtsgebouw te Groningen, ged. '78, '79 en '80; in-
gekomen 3 bilj . als: 
J. U'allinga, te Groningen, ƒ 4820 
Ü. Becherer, „  idem „  4587 

. J. , „  idem „  4400 
, 8 : het maken van een steenen 

wal voor  het erf Java aan de Bikkerstraat te Am-
sterdam, onder  beheer  van den architect G. B. Salm; 
minste inschr. was . C. Sebaade, te Amsterdam, voor 
/ 6380. 

( eeawarden, 8 : bet afbreken der  bestaande 
ea het bouwen eener  nieuwe onderwijzerswoning te 

j  Jelsum, alsmede het vergrooten van de openbare school 
aldaar; gegund aan A. . Braaksma, te Scliallum, 
voor  ƒ5 (0. 

, 9 : lo. het toveren van 16,000stnks 
Quer.astkeien; iugek. 2 bilj. , als: 
T. J. Smits, te , ƒ 122.2* 

s en Van . „ , „  121 20 
2o. het leveren van 13,000 stuks Athsche trottoir -

keien; eenige inschr. was T. J. Smits, voo  /75.7S; 
alles per . 

, 9 : het bouwen cener  onderwijzers-
woning te ; ingek. 5 bilj. , als: 
J. , tc Avereest, ƒ 8250 

. A. , „ , „  8166 
G. van , „  idem „  7998 
B - , „  Avereest, „  7894 

. , „  Baarn, „  (J888 
, 11 t net maken en stellon van 

eene gegoten ijzeren buisleiding, in den Spuiweg; 
ingek. 4 biljetten, als: 
F. , te Amsterdam, ƒ 4800 
A. , „  Zevenbergen, „  3089 
Compagniegénérale des 

conduites d'eau, „ , „  2720 
Penn en Bauduiu, „  2600 
gegund. 

, 11 : lo. het maken vau sluisdeu-
ren, gebouwen, onz. voor  dc stoom bemaling bij  Zee-
burg; minste iuschr. waren . J. van den Stcenboven 
en Co., te , voor  A244.4O0. 

2o. het aanleggen van wegen ter  plaatse van d l 
vroegere Amstcl-jachthavon en het bouwen van eene 
eikenhouten wulbtisctiociing; minste inschr. was . . 
van , te Amsterdam, voor  f 17,825. 

Sa het riolcercii enz. van eenige straten en het dem-
pen en ripleeren dor  sloot aan de laagte van don 

; minste inschrijver  was . vau , te 
Amsterdam, voor  ƒ11,897. 

, 12 : het bouwen van ecn woou-
huis op het terrein der  gedempte Amstel-jachthaven, 
onder  beheer  van den architect G. B. Salm; minste 
inschr. was J. , te Amsterdam, voor  ƒ38,540. 

, 12 : minste inschrijvers voor  de 
onderscheidene leveringen aan het departement van 
koloniën waren dc volgenden: 

divers borstelwerk: Aug. Zevenboom en Zn., te Am-
sterdam, ƒ613.99*; 

vijlen i s en , idem, /93S7; 
houtschroevcu: . S. Stokvis en Zn., te -

dam, /'4S2.882; 

ƒ 2050l i n k ° f s p i a i l t e r ; A '  Ü ' , te Utrecht, 

lood enz.: dezelfden, ƒ 1 9 9 1; 
zinkwit : W. n en Zn., te , J 11,744; 
roode menie: g en Van Zameren, te Am-

sterdam, ƒ1259; 

^snoeren tot hoornblazers: A. . , te Breda, 

: P '  c l o s e n , te , 
grauw linnen: W. u en Zn., ƒ714.50; 

pak work : Goudsche . Uurenspinnerij. ƒ ïyo ; 

f 13C"' i5 : ^ ° t e n '  t e An>stcrdam, 
vlakke Waalklinkers: F. J. Smits Jz., te -

drecht, /'19.29S.64; 
idem:  van Wijck , te , ƒ 20,115.38; 
idem: F. .1. Smits Jz., te , /11,665; 
tromkotels met tocbehooren: F. . van Crinsvcn 

tc 's-Bosch, / 411 ; 
tromvellen: F. . van Grinsven, ƒ 490 : 
hoorns en trompetten i C . Schakel, te Amsterdam 

/ 494; 
lijnoli e en robbetraan: Wed. J. E. de Boer  Jr . en 

Zn., te Amsterdam, /"  1589.88*; 
idem: dezelfden, ƒ 6166.20; 
lijnoli e : dezelfden, ƒ 6 3 4 0; 
blikken bussen: C. Schakel, ƒ 1249.75*  ; 
houten pakkisten: . Zaal, te Zoetermeer, ƒ 7 9 8; 
gemalen wit krijt : P. Schoen eu Zn., te Zaandam, 

ƒ 498.52; 

Porland cement: Crans cu Co., te , ƒ3005; 
plavuizen en tegels : G. van den Broeke, le Utrecht, 

ƒ 1136 ; 
diverse behoeften voor  de : W. -

ven cn Zn., ƒ1214.91;  4 

houtschroeven enz.: . S. Stokvis eu Za, ƒ583.56; 
gereedschappen: s en , ƒ771 .80; 
algemeene behoeften: W. n en Zo., ƒ 1 5 5 8; 
zeüdoek: J. van Eden Jr . en Zn., te , 

ƒ 7000; 
ijzeren geldkisten: B W. e eu Co, te Amster-

dam, / 1445.82. 
Arathem, 12 : de levering vaa pot- en sier* 

plantea; minste inschr. was . A. Bouwman, te Arn -
hem, voor  / 475. 

2o. het ouderhoud van eenige gemeentewerken ged. 
'78; ingekomen 6 bilj. , als: 

. Jansen, te Arnhem, 3 pet boven tarief 
A. A. Flipse, idem, 2 „  „  „ 

. , idem, tegen ' 
N. v. d. , idem, 6 „  ben. " 
E. , idem, 8 „  , 

, F. Pruijn , idem, 1} _ " 
gegund. 

, 13 : de uitvoering van baggerwerk 
op het benedendeel der , gedeeltelijk 
door  middel van , met be-
diening en het onderhoud ged. een jaar; minste in-
jcbrijve r  was . A. vun , te Sliodreoht, voor 

2o. het leveren cn opstellen van don bovenbouw 
voor  bruggen over  deu k en dc , 
teu behoeve van dou spoorweg Arnhem—Nijmegen
eenige inschrijvers waren . A. Schretlen en Co. te 

, voor  ƒ 17,272. 
, ]3 : lo. het vernieuwen van 

eenige gedeelten kaaimuren in dc Bujteustad met bij -
behoorende houten fundeeringen, grond- en straat-
werken; ingek. 9 bilj. , als: 
A. Piena, te , ƒ 15,200 
A. G. den Boesterd, „ i 1 legers berg, „  12,890 
W. . van k , „ , „ 12,760 
Geb. . &  B. P. , , 12,555 
J. de , n , „  12,260 
S. . lassemeijer  Jr., „  idem „  j 1,421 
J. . , „  idem „ 11,280 
P. W estmaas , w Strijen, „ 9,480 
P. A. A. v. , , 9,100 

2o. het bouwen vaa een huis bestemd voor  bevol-
kiugsbureau en woning, aan de Baan, bij  de brug 
tegenover  de Schilders teeg; ingek. 19 bilj , alt: 
W. A. Vervloot, te , f 10,748. 
W . A. Vrolij k en Zn., „  idem 10,500.50 
G. J. de , „  idem „  10,2«8. 
C. A. van , „  idem 9 991. 
Geb. . \- B. P.  „ . 9,882. 
1». . „ , „  9,656. 
JJ-' , „  idem „ 9,648. 
([  J , „  idem „ 9,400. 
Wed. G. Camesi en Co., „  idem 9 380. 

. Zaaijor, „  jdero „ 9̂ 300. 
A. G. Sonderuieijer, „  idem „ 9 300. 
J. Trommel, „  idem „  9',280. 
N. de Breij , „  idem m 9,276. 
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E  — Zaterdaa t 1878 

A . Piet», te . / W » 
r  ea r 

Fortuiia , » . ., . 
C. Bal C i , .. !^r o ,. B,WS. 
A. vnn den 8pie?cl. , idem „  »>»». 
J. , .. , id«n 
F U Winters, ,. , „

G r . n l n i . i l . 1+ ' het leggen v»u atwalenuif.-
riolen door  de StccnuUrnat cn aai t Zuiderdlou; 
minste inschrijver  was A. dc Vries, te Groningen, 
voor / 5850. 

Vervol? der Berichten en . 

s 'Jravenhage o g  bij  de
r  hare memorie van antwoord ingezonden over  het 

ontwerp tot bekrachtiging van vier  overeenkomsten met 
de e Sjtoorwegnwatscliappij. e 

g mag in 's s belang de bekrachtiging 
dier  overeenkomsten niet aanbevelen , maar  meent aan 
deaaak haar  natuurlijke n k)op te  laten, daar 
het geruime tij d zou vorderen alvorens de aandeel-
houders .ler j tot tenietdoening der  over-
eenkomsten zonden kunnen besluiten e g 
bepaalt er  zich nu toe, haar  standpunt nopens de 
spoorwepuangelegenheden op Java aan te wijzen. Zij 
acht het onraadzaam het stelsel van concession me) 
rentegarantie uit te breiden, maar  oordealt op Java 
Staataaanleg noodig, zooveel mogelijk met exploitatie 
door  juirticulieren . Bovendien acht zij  uit een finnn-
-ieel oogpunt eene rentegarantie van  ]»ct. aller-
minst verdedigbaar, terwij l men zich zoodoende ook 
te zeer  zou binden tegenover eene partnulier e maat-
schappij. 

Zoodra de overeenkomsten vervullen zullen zijn. zal 
de g de noodige etappen doen voor  aanleg 
van Staatswege der  in de nieuwe concessie genoemde 
lijnen. 

'a Gravenhage. . heeft benoemd hij  da 
landsgelwuwen, onder  het beheer  van het -
ment van Waterstaat. l en Nijverheid, tot 
hoofdopzichters: tien opzichter  J. A. Weinberg en , 
C. T. J. , bouwkundig ingenieur; tot opzich-
ters: de buitengewone opzichters . Fokkens, te 
Zwolle, en .1. , te . 

— Aan de Tweede r der  Sta ten-C, eneraal is 
een wetsontwerp ingediend, strekkende tot onteige-
ning ten behoeve van een spoorweg van t 
naar . 

n dit ontwerp wordt verklaard, dat het algemeen 
nut de onteigening vordert. ten name van tien Staat, 
van de eigendommen noodig voor  den aanleg van een 
spoorweg van t langs Gorinchem en Tiel naar 

, door  de gemeenten: , -
dam, Sliedrecht, Giesendam, , Giesen-
Nieuwkerk , Gorinchem, Arkel , Nieuwland, , 

, Beest, Buurmalsen, fïeldennalsen, Wade-
noijen, Tiel, Echteld, Yzendoorn, n en . 

n de vergadering der  Bouwmaat-
schappij  «Nieuw-Bussum", den Ssten deur  gehouden, 
is het dividend bepaald op 8'/ t pCt en wenl beslo-
ten tot uitgift e der  nog resteerende aandeelen tot 
den koers van 102 pCt.; voorloopig wonlt slechte 
de 3e serie van 100 aandeelen ufóOtn aangeboden. 

— Op de Woensdag in het Parklokaal alhier  ge-
houden 9e veiling van gronden der  Amsterdamsche 

, zijnde het oostelijk gedeelte van 
j , zijn verkocht U l bektaren, tot 

een gezamenlijk bedrag van/1515,310, alzoo per hek-
tare circa f 3655. Opgehouden werden 70 bektaren 
voor  f 317,702. e 22 bektaren, gelegen in 'len 
grooten Upulder, in r  1876 opgehouden 
voor / 66,000, ziju nu mede verkocht voor  f 77,522, 
dus voor  f 11,522 meer, of voor  ruim ƒ 3 4 32 per 
bek tare. 

j  het Gemeentebestuur  zijn plans 
ingekomen voor  den aanleg eener  waterleiding uit 
de Castricumsche duinen langs de Zaanstreek tlie, 
in verband met de defensie, Amstenlam van duin-
water  zou moeten voorzien. 

Gouda. n de gemeenteraadszitting van 12 dezer 
werd door  tien Voorzitter  meegedeeld, dat binnen-
kort van Burgemeester  en Wethouders een voorstel 
te wachten is betreffende den aanleg en exploitatie 
eener  waterleiding binnen deze gemeente. 

 Naar  men verneemt, is het ontwerp 
voor  een Sociëteitsgebouw alhier, ingediend door  tie 
heeren G. J. van (Jendl en C. . <ï. Nieraud , ar-
chitecten te Arnhem, bekroond met den daarvoor 
uitgeloofden prij s van m bouwkundigen 
hebben aan dam prijsvraag deelgenomen. 

. 

By the present we cooler  on . J. , 
 at , the sole right 

of representing us in ffoffaWtt  and in the
Colonies. 

, S ) 
1 iamiari j  1878. Successors to 

.  &  SON. 
Sheffield. 

Aan de Ambachtsschool te  wonlt voor 
het Onderwijs in het  ge-
vraagd een  die daarvoor  de 
bevoegdheid bezit. e voor  deze betrekking in aan-
merking wenseht te komen, vervoege zich vóór 26 

t a. s. hij  tien , hij  wien tevens n 
inlichtingen te bekomen zijn. 

. 

Eene E die op li 
r  diepte per  dag  600 1 . kan baggeren, 

Oflertes met opgave van afmetingen en verdere 
bijzon derheden Worden ingewucht bij  den (iemoentc-
Architect van Harlingen vóór den 25 t 1878. 

, , 
e aandacht wordt gevestigd op de Afkondiging 

in de Nederlandsche Staatscourant van 2 t 
1878, N°. 52, houdende mededeeling der  voorwaar-
den, waarop bij  de militair e genie van het Neder-
landsch-lndische r  Sd' 

 kunnen wonlen aangesteld, na voldoening 
aan een praktisch en theoretisch examen. Vaste 
bezoldiging van
(of schadeloosstelling voo  huishuur), en andere voor-
deelen, — zie Staatscourant. 

Te  deelneming aan bet examen melde men zich 
onder overlegging der in voormelde courant go 
noemde bescheiden, bij  gezegeld rekest, tot het 

E VA N N . vóór 20 t a. s. 

 en S der ge-
meente  rail  >p

 1878, ten ii  ure des u , op hel 
s in liet openhaar  doeu uanlieslodcn: 

e voorwaarden de/er  luinhesteding met bijhehoo-
rende teekeningen /ij n tegen lietaling van ƒ ' 2 uit-
sluitend te verkrijgen ter  Studs drukkerij . 

Nndere inlichtingen kunnen verkregen worden hij 
den r  der  Publieke Werken op het , 
des morgens vun 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouder» voorn. 
Amsterdam, '  TEX . 

8 t 1878.  Secretaris, 
E . _ 

. 
Op  den 26*" » t 1*78, ties na* 

middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau dei 
j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

bij  de e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 101. 

 van

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens Ait . 27 van bet Besték. 

t Bestek ligt van den 28"" "  Fehruuri j  1878
 lezing aan het Centraalbureau bij  de e Laan 

en aan bet bureau van den Sectie-higenieur  te
dam en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

n wonlen gegeven door  den Sectie -
genieur  te  tloor  wien tevens aanwijzing 
op het terrein zal geschieden, op g 12 t 
1878 des namiddags ten ure, uitgaande van Ussul-
monde tot , en Woensdag 13 t 1878 
des voormiddags ten 11 ure. van t tot 
Willemsdorp. 

Utrecht, den 27«1-"  Februarij  1878. . 

Aanbesteding. 
 en c 

 zijn voornemens, op Woensdag 27 
 des namiddags ten twee uur , op *

veld" bij , bij  enkele inschrijving , publiek aan 
te besteden: 

Bestek en teekening zullen van af g 12 t 
aan de Secretarie, , tegen betaling van 
twee Gulden verkrijgbaar  zijn. 

Aanwijzing op het terrein zal plaats hebben op 
Woensdag 20 , ties namiddags van twee lot 
dri e uur. 

Vryenban, 7 t 1878. 
 Secretaris ,  Burgemeester , 

. VA N N l. S. C. . . 

. 
 en S der  ge-

meente  zullen bij  gesloten briefjes aanbe-
steden : 

a.

b.

»

d.

e hrieljes moeten vermelden voo  de drie eerste 
perceelen de inschrijvingssom |ie  1000 cn voor  het 
laatste perceel die per J . 

/i j  worden vóór Zaturdag 23 t e. k. franco 
ingewacht ter  Secretarie. 

e opening geschiedt dien dag 's namiddags één 
uu  in een der  localen van het Stadhuis. 

Nader  inlichtingen te bekomen bij  den Gemeente-
architect, bij  wien tevens de monsters zijn te bezich-
tigen.  Burgemeester, 

J. VA N . 
 Secretaris, 

S. . 

 &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A 3 , 

geeft berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S St. C". te Amsterdam, 
door  wie ook txrt het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden uls aun du  llcltweg N" . 3, te Amsterdam. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 tc Amsterdam , worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot welingelicht N is

tegen zeer  billijk e prijzen. 

steeds ruim gesorteerd. Alles  en  bewerkt, 

te 's Gravenhage. 
Aau bovengenoemde inrigtin g wonlen gevraagd: 
t .

2°,

Aan eorslgeinelile liet rekking is vet'lroiitlci i eene 
jaarwedde van f 050, aan laatstgenoemde oene jaar-
wedde van ƒ 1 0 0 0. 

Belangstellenden wonlen  zich, met 
overlegging van getuigschriften, schriftelij k aau te 
melden met franco brieven, hij  tien Secretaris der 
Ambachtschool den . F. VV. . e 
Voorbout n". 04, te 's tl ra ven hage. 

Namens het Bestuur. 
p.  W. N 

Secretarie. 

, 

/uml i i Stoomketel tlit de fabriek van 
Y & C». te

 liet nieuwste model zijn steeds vun 
 tot ii  paardenkracht gereed. 

Oe prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

iu , 

Nieuwehaven S.zijde

Afschriften van attesten op . aanvr. gratis en franco. 

Adres 

 VAN J T 

Wittenburger dgkje, 31A,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franco. 

T E : 
 en  vnn 

vei-schillende afmetingen. 
 in  en

T E : 
 van 6 tot 10 . 

eu meerdere
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en

Eene parti j  en  gezaagd 
en .ngeuiugd. 

Adres . W. . G , 
Wittenberg. Amsterdam. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HollandtcHe T u i n , 

 van alle e typen 
cn  aan bestaande S worden in 
den kortst mogelijkcn tij d geleverd en uitgevoerd. 

t voor  Nederland van  &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en  van prima belegen 

 en
 Puike e en Fransche 

 en
 in fusten, bussen cn flacons. 

k van e , 

- en . 

 Tl
\ 

bevinden zicb 

 1.  77. 
'Vasteland)

111. k i l , 

1866 1867 1868 1876 
 1877. 

I» E J O V t l I I & C°. 
Clvlel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogclijken tij d ulle soorten van Stoombag-g-ermoleu in hout- of 
ijzereonstnirtie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 >ls per 
werkdag, cn verder Stoomwerktuigen, , , n , 

'  en Tegel vormmachine» n - en Bru  constructiën enz 

, 
. 

E E , 

üe Amari l Schijven s

e . F. 12. g 23 t 1878. 

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

: 

Vene.rjtt t Zatcrd^nv . P ry , pw S  t . .  zich .oo 

n ju rg .ng . Aftonderlyk e nommer, bij  vooruitbestelline 15 eent,. 

Al l e stekken en n te n 

de e te . 

: 

Van 1—6 r  fl.—, verder  voor  eiken regel plutiruimt e 20 cent» en 10 cents 

vooreen nummer van liet blad. Advertentien voor  het buitenland S&centaperregd. 

tiadrulu  by 0. W. VA>'  &  C'° t« Arnhem. — All e stukkeo en advertentien te ad res *» en aan den r f. W. V A N T JOin. te Arnhem. Uitgave van 1). A . , 

E N 
T E  VAN 

E G VA N T S N 
ONZE . 

t, O, . 

(Vervolg en slot van Na. 10.) 

Van de ontploffingsstoffen, welke opmerkelijke 
spankracht uitoefenen, zijn successievelijk de volgende 
de t«n onzent moest bekende. 

T T 

wordt l uit salpeter, zwavel cn houts-
kool. e geschiedenis zegt, dat dit l 
in China uitgevonden is. r  de Cbineezan warden 
de Arabieren daarmede bekend ; terwij l de/c op hunne 
beurt de uitvindin g overbrachten naar  Spanje. n de 
veertiende eeuw had het reeds zulk cene bekendheid 
verworven, dat dc fahiïknge en het gebruik ervan 
in alle landen van Centmal-Europa plaats hadden. 

Bij  de samenstelling van buskruit uit genoemde 
bestanddeelen is bet aan hoofdvereischte. tlat de laatsten 
700 zuiver  mogelijk in hunne soort zijn genomen en 
zoojuist in evenredige hoeveelheid, als noodig is om 
aan het mengsel tie hoogst bereikbare spankracht 
bij  de untbranding te geven. Als gewone verhouding 
der tc nemen bestanddeelen kan men stellen, dat, 
bij  deugdelijke hoedanigheid, 7"> deelen salpeter 
vermengd wonlen met 12 deelen zwavel en 13 deelen 
houtskool. e meer  of minder  goede eigenschappen 
van elke dezer  drie stoflcn kan echter  eene eenigszins 
daarnaar  gewijzigde evenredige venleeling ten gevolge 
hebben. 

j  verbranding van het buskruit ontwikkelt zich 
eene opmerkelijke hoeveelheid gas, dat eene ruimt e 
inneemt ongeveer  300-maal grooter  dan die van het 
kruit , waaruit het zich bij  de verbranding ontwik-
kelde. r  de groote warmte, die de werking van 
dit gas in eene beperkte ruimt e kan veroorzaken, 
wonlt dc sfiankracht natuurlij k sterk vermeerderd, 
zoodat deze soms wel 9 a 10 duizendmaal die van 
de dampkringslucht overtreft. 

E 

U eene ontplofbare, heldere, olieachtige stof, door 
een Zweedsch scheikundige in 't laatst der  achttiende 
eeuw ontdekt. Tot bereiding dezer  stof bezigt men 
als hoofd bestanddeel glycerine, hetwelk uit meest 
alle vetstoflen, tot cen volume van .+ 9 % , kan 
wurden verkregen door  middel van alkali of kalk , 
dour  behandeling met geconcentreenl zwavelzuur, of 
ook wel door  afscheiding met heetvvaterdamp. Ook 
uit de suikeren suikerhoudende stoffen kan tot  3"/ „ 
glycerine worden verkregen, door  ze met alkohol, 
koolzuur  en barnstecnzuiir  een gistingspi-oces te doen 
ondergaan. Glycerine verandert niet in tie lucht, 
en blijl t zelfs bij  een buitengewoon hoogen graad van 
koude onvemndenl zacht en vloeibaar. 

BNitro-glycerine"  is glycerine, die met zwavel en 
salpeterzuur  bewerkt, of zoogenoemd »genitreerd"  is. 
iJe/e bereiding is cen zeer  gevaarlijk werk, en 
heeft reeds velen onderzoekers het leven gekost. 

Als de nitro-glycerine gereed is, wonlen de zuren 
met water  tiaariiitgewasschen; dit is een voornaam 
punt, want de nitro-glycerine en bijgevolg ook de 
daarvan vervaardigde materialen zijn zeer  gevaarlijk. 

Zuivere nitroglycerine ziet er  uit als Venetiaansche 
ter|>entijti , en is even vloeibaar. Sedert jaren wenl 
dn; reeds gebruikt in mijnen, doch de ongelukken, 
die eruit ontstonden, maakten het gebruik daarvan 
hijna onmogelijk; eveneens had liet transport vele 
be/waren iu. e kracht, welke de ontploffende, nitro -
glycerine uitoefent, is, bij  bet beperkte onderzoek 
ditarmetlc, nog moeilijk te bepalen. t het outplof-
fiiigsvermogen van nitro-glycerine verbazend gruot is, 
kan echter  uit de genomen proeven wel worden nfge-

. n berekent, dat bij  gelijke massa buskruit 
e» nitroglycerine, deze zeventienmanl meer gassen 
"inwikkel t dan gene. Wegens de snellere verbranding 
i n nitro-glycerine znl bovendien ook dc uitkomst 
a hare ontploffende kracht evenredig grooter  zijn 

dan die van kruit . 
T 

*erd in 1867 door  den ingenieur  Nobel, te -
burg, uitgevonden. 

Oveitulgd van het gevaarlijke bij  het gebruik van 
nitro-glycerine, vervaardigde deze ingenieur  het dyna-
miet, door  eene soort roodachtige klei, die bijzonder 
'eel op de r heide voortkomt, te branden, 
Pulveriseerde die en liet haar  verder  ventadigd door-
trekken met nitro-glycerine. t beste dynamiet heeft 

'/o nitro-glycerine; meer  wordt door  de ge-
dimde klei of infusoriën-aaitle niet opgenomen. s 
de geheele massa van dyamiet bestaat ongeveer  slechts 
'""!  25 % uit aanlachtige nevenbestaiiddeeleu. 

t dynamiet heeft in het gebruik veel voor  bij 
—glycerine, omdat het bij  de meest ruwe behan-

deling door  den sterksten schok nog niet ontploft. 
Tot ontploffing van bet dynamiet moet eene soort 
snoer  of slangetje wonlen aangewend. aan welks 
einde een 'tlj e of capsule, hetwelk voor 
dit doel expres is vervaardigd. 

t ontploft alleeu wanneer  het zich in eene 
bestoten ruimt e bevindt. t kost ongeveer  het vier-
voud van buskruit , doch zijne ontploffende kracht 
is, voor  dezelfde som, ruim achtmaal zoo sterk. 

e behandeling en verzending geschiedt in gelijmde 
papieren hulzen of doozen, waarin het als poeder 
wonlt saamgedrukt. r  gewicht is ongeveer  2'/2 

kilogram. Voor de verzending naar ,  wanneer 
het langen tij d in reserve moet blijven vóór dat het 
gebruikt wordt, moet  kist van verpakking water-
dicht wonlen gemaakt. 

t dynamiet heeft boven buskruit nog dit voor  , 
dat bet betrekkelijk goedkooper  is bij  dezelfde uit-
komst van verbreking, en daarvoor  minder  voorbe-
reidende arbeid of boorgaten vereischt wonlen. n 
tien F u it schen oorlog heeft men van het 
dynamiet gebruik gemaakt, om de zware kanonnen 
vnn  Parijsehe forten te doen springen en onbruik -
baar  te maken. 

bezit bij  dezelfde kracht van ontploffing, slechts 
t 50"/0 nitro-glyceritie , en ofschoon 0 duurder 

dan dynamiet, is zij  daarboven tie verkiezen. 
j  het dynamiet komt het weieens voor, dat tie 

geschiktheid tot ontploffing bij  koud weder te 
wenschen overlaat. 

r  wordt samengesteld uit infusorieti-
nanle, houtskool eu nog een paar  zelfstandig-
heden , die mij  onbekend zijn gebleven. 

. 

e ontploffende zelfstandigheid werd uitgevonden 
door r  in 18(18, en  uit zaagsel of 
schanfkrullen, verzadigd met nitro-glycerine, die vooraf 
met een mengsel van salpeterzuur  en zwavelzuur  be-
handcld werden. e hlijf t ontplofbaar  bij  vorst, 
is specifiek niet zoo zwaar  dynamiet, en wel 
minder  gevaarlijk, maar  veel duurder  dan buskruit . 
Zi j  oefent echter  tienmaal meer  spankracht uit en 
overtreft s het dyrtamiet. e is, even-
als het bekende schietkatoen, onderhevig aan zelf-
ontbranding, zoodat zij  gewoonlijk ln water  bewaard 
wordt. 

, , 

is nitro-glycerine vermengd met krijtwit , maar  overi-
gens aan de vorengenoemde stoffen ongeveer  gelijk. 

j  al de outplolfingsuiaterialen , die uit nitr o gly-
cerine-verbindingen zijn saamgesteld, komt bet er 
voornamelijk op aan: 

1". dat de stoffen afkomstig ziju uit eene soliede 
fabriek; 2". dat zij  lang genoeg  beproeving of 
in gebruik zijn geweest, om hare eigenschappen, 
onder  allerlei vormen, te hebben leeren kennen; 3". 
dat zij  ook bij  koud weder, tonder  gevaar, te bezigen 
sijn, 4°. dat men er  steeds op bedacht i\ j , dat dyna-
miet enz. bij  eene koude boven 50"  Fahrenheit be-
vriest, en het, voor  de ontdooiing, nooit bij  vuur 
mag worden gebracht, maar  ontdooien alleen 
mag geschieden tloor  middel van een warm bad. 

Baltimore, de tweede handelsstad van Noord-
Amerik a en de hoofdplaats van het gewest van dien 
naam, in den Staat , behoudt  winters, 
zelfs bij  strenge vorst, hare getneenschap te
met de zee. e  op de  Patapasco 

en Jones Falls en in  haven, die twee duizend 
n kan bevatten, wordt vrijgehouden door 

middel van stoombooten, die het ijs breken en daar-
toe geheel zijn ingericht. 

Van de heeren Geijer  en Wilkens, aldaar, wenl 
daaromtrent de volgende mededeeling ontvangen: 

e middelen, die worden aangewend om onze 
rivieren eu de  vorst, open te houden voor 
de scheepvaart, bestaan in ijzeren of houten stoom-
booten, die den samenhang van de ijskorst verbreken. 
Elk dezer  booten kost ongeveer 140,000 dollars 
(/350,000), terwij l de kosten van uitvoering tot ijs-
breking daarmede ongeveer  bedragen 3000 dollars 
(ƒ7500) per  maand. 

ollet kielvlak dezer  booten heeft een platten vorm, 
terwij l tie steven scherp toeloopcnd is gebouwd 
(theg have (lat bottom and sharp ends). s de 
scheepsromp van hout, dan zijn de stevens met 
zware ijzeren bekleeding versterkt (heavely sheated 
with iron). e lengte van het schip is 61 meter 
(200 feet) en de machines hebben 1200 paardekracltt. 

e schepraderen ziju van bijzonder  sterke constructie 
en met ijzerwerk vci-slerkt. 

u de haven gaat geen stroom; terwij l die op 
de rivier  eene snelheid heeft van ongeveer  1,609 
meter  per  uur  (a mile an hour). 

e booten hebben in dean winter  de rivieren eu 
de haven zóó goed opengehouden, dat de scheepvaart 
naar  wensch kon blijven plaats hebben.'* 

n begrijpt van hoeveel nut de dienst dezer  ijs-
stoomers is. voor  de handels en nijverheidsbelangen 
dezer  stad niet  inwoners , die eene geregelde 
stoomboot vaart Onderhoudt op de voornaamste steden 
van den Allantisrliei i Oceaan, eu niet alleen gun-
stig gelegen is voor  den Staat , maar  ook 
voor  de overige Staten van Amerika, als Virginia , 
Ohio, y enz., en die met de voornaamste 
koopsteden tier  wereld in betrekking staat. 

Op de , een belangrijke rivier  in Noord-
Amerika , gevormd tloor  tie Cooquage en de Popac-
ton, aan dc westzijde van het e in 
New-York, ontspringende, en die tot Philadelphia 
voor  groote sche|>en bevaarbaar  is, wonlt ook door 
middel van dergelijke ijsstootners het ijs verbroken 
ten gerieve van de scheepvaart. 

r  de welwillende tussebeiikomst der  heeren 
, Edye &  Co., te New-York, bekwam ik 

omtrent den bouw enz deter  booten eene zeer  be-
langrijk e beschrijving euz. van den heer  W. B. -
nev,  and  Architect te Phila-
delphia, ontwerper  en constructeur  der  te Philadel-
phia op de r  dienstdoende ijsstootners. 

e best: h ri j  ving bevatte hoofdzakelijk het volgende: 
e  welke ter  zake

op de , cn die sinds jaren proefondervinde 
lij k doeltreffend gebleken zijn , bestaan in ratlei-stoom-
booten met krachtige machines en zvvar.r-ijzercn romp. 

e boot is geconstrueerd om op het ijs te stooinen 
cn het zoodoende te verbrijzelen door hare zwaarte. 
(The boat is modeled, so as to rise on the ice, 
and crush it with her weight.) e schepraderen 
zijn zoo sterk samengesteld, dat zij  het zwaarste ijs 
verbreken en eene geul maken tot de volle breedte 
van het schip, buitenwerks de raderkasten gemeten. 
Zij  slaan het ijs iu stukken van zulke kleine afme-
ting, dat de stoombooten en gesleept, wordende zeil-
schejien zonder  moeite kunnen passeeren. Op de 

-rivier  zijn drie dergelijke booten beschikbaar, 
en het is bewezen, dat zij  bij  de strengste vorst de 
vaart  openhouden. 

e stail ligt op 17!) kilometer  (112 miles) vau 
o|>en zee, en menigmaal is het gebeurd, dat de 
booten het ijs opbraken, met een schip op sleeptouw 
achter  zich (sommige kapiteins stellen deze booten 
boven de gewone sleepbooten , tlie van kleiner  kaliber 
zijn) , makende alzoo meteen de passage ook voor 
andere vaartuigen vrij . 

oSchrijver  dezes is ontwerper  van alle drie, doch 
heeft bij  die, welke het laatst gebouwd wenl (in 
1873), menige verbetering aangebracht, waardoor 
deze als inbreker  opmerkelijk dienstiger  is geworden. 

e ééne heeft krachtiger  machines en is meer 
geschikt voor  ijsbreking en slee|>dienst, en zoo uoodig 
kan ze ook  dienst op zee verrichten, daar 
zij  ingericht is om zee te liouwen, waarvoor  alles 
aanboord voorhanden ïs. 

oZij  kan lichten en zwaren dienst presteeren, en tie 
verwisselii:g daartoe geschiedt in vij f minuten. Niette-
gtjiisUiuiuU ' de prij s van deze boot weinig hooger  dan die 
der anderen is, is zij  veel zeewaardiger  eu vooniee-
liger  in het gebruik, en kan dus met het volste 
vertrouwen wonlen aanbevolen. e machines zijn zóó 
geconstrueerd eu  dat zij  elk afzonderlijk 
zoowel als te zamen kunnen werken. e koppeling 
geschiedt op eeue eenvoudige en snelle wijze. Een 
ander  groot voordeel is, dat wanneer  de machines 
afzonderlijk werken, dat is: dc cene vooruit ende 
andere achteruit, de boot otn haar
kan evenals op een spil. t is eeu groot gemak, 
wanneer  op smalle rivieren tloor  zware ijsbezetting 
moet worden heeiigobrukeu, en, bij  het mogelijke 
geval, tlat de boot in eeu ijsveld is ingesloten (ja" 1* 
mod), zij  keeren en zich loswerken kan. Bij  moge-
lijk e nonchalance van  stuurman, is tie juiste 
beweging der  boot ook meer  verzekerd en minder 
afhankelijk van den stand vau het toer. 

l men met het meeste succes zal werken 
bij  ebtij, daar  dan het ijs naar  zee wordt afgevoerd , 
is de i'  "i t er  op geltouwd om altijd tloor  het ijs te 
werken en de schepen op deu weg naar  zee te be-
geleiden. e boofdafmetingen enz. van deze ijsboot, 
in 1873 gebouwd, zijn: 

lengte over  de waterlij n 61.00 U. (200 feet.) 
bi-eedte over  de berghouten 10.00 » ( 33 > ) 
diepte van het scheepshol 4.60  ( 15 > ) 
breedte over  de raderkasten 18.00 > ( 59 > ) 
diepgang, met 250 tons-
steenkolen aau boord . . 2.45 o ( 8 » ) 
Ann dek heeft men: twee horizontaal, afzonderlijk 

of gezamenlijk werkende, machines met stoomspan-
ning van 27 kilogram met of zonder  coudensie; 

cilindervormige ketels, beproefd op 45 kilogramj 

middellij n der  stoomeilinders 1.25 meter  ( HO inch); 
zuigerslag 2.70  (108 » ). 

e onderdeden der  machines zijn buitengewoon 
soliede gemaakt, en wattneer, bij  zwaar  ijs, eene 
evenredige inspanning noodig is, kunnen zij  eene kracht 
uitoefenen van 4000 paardekracht nominaal 

e schepraderen hebben 6.70 meter  (22 feet) 
middellij n ea eeue breedte van 3.05 meter  (13 feet), 
en zijn van bout en ijzer  op hechte wijze samenge-
steld. 

e deugdelijkheid van het geheel, zoowel van de 
machines als van dm scheepsromp, is steeds gebleken 
iu de verscheidene jaren, dat zij  hebben dienst ge-
daan. 

»Een dergelijke ijsstoomer, voor  het werk in allen 
deele geschikt, zal ongeveer / 575,000 (230,000 
dollars) kosten." 

Aan het eind mijner  beschouwingen gekomen, geeft 
een en ander, ook de van elders ontvangen mede-
deelingen , aanleiding te moeten erkennen: 

-dat er  voor  kunstmatige Opruimin g van het ijs 
in onze rivieren. tot behoud der  vrij e passage te 
water  en tot mogelijke vtiorkomin g van inundatie 
onzer  lage velden door  de ijsverstoppingen in de 
stroombcddingeii, nog wel wet beters te doen is, 
dan tot dusverre geschiedde." 

Wat mijn |»ersoonl.jk gevoelen daaromtrent be-
treft , durf ik met evenveel wetenschappelijke over-
tuiging als gemoedelijke bescheidenheid verklaren, 
dat het mogelijk is: 

lo. om met een daartoe opzettelijk ingerichten 
ijsstoomer, bij  invallend dooiweder  na strenge vorst, 
de natuur  krachtige hulp te verleenen in de opruiming 
vau het ijs in onze rivieren, en daardoor  voor  het 
algemeen belang eene vervroegde hei-opening der 
sc heep vaar  tbe weging te verkrijgen ; 

2o. om met dien ijsstoomer hij  aankomend drijflj » 
op de rivieren, het zetten der  rivier  zoo mogelijk te 
voorkomen, of althans te vertragen, en den door 
de vorst overvallen schepen tie gelegenheid te verschaf-
fen zich te hergen; 

3o. om door  aanwending van de ontploffingskracht 
van buskruit of andere doeltreffende ontploffende stof-
fen, uit nitroglycerine vervaardigd, het opruimen te 
bevorderen van zware verstoppingen , die, bij  ijsgang, 
zich in het stroombed der  hier  of daar  als 
waterkeering mochten neerzetten. 

Wat de inrichtin g van den sub 1 bedoelden ijs-
stoomer betreft, zou die, volgens mijne meening, 
voor  onze rivieren van minder  afmeting kunnen we 
zen , dan die daartoe te New-York en te Philadelphia 
in gabrtlik zijn , wij l bij  ons de winter  niet zoo streng 
is als in dat deel van Amerika. 

Voor  de smalle vaargeulen, welke op onze rivie-
ren, over  't algemeen genomen, bestaan, zou ook 
voor  het gemakkelijk en veilig manoeuvreeren met 
den ijsstoomer zelf, een niet nl te groote omvang 
van het schip verkieslijk zijn. e grootst mogelijke 
stoomkracht en sterke constructie van den scheeps-
romp, schepraderen en machinetleeleu, blijven even-
wel hoofd vereischten. e diepgang van het schip 
zou door  oen en ander  misschien wel wat groot 
moeten ziju , met betrekking tot de minste tier  be-
vaarbare diepten in de geulen op de rivieivn , doch in 
een fiksen diepgang, afbankelijk van en noodzakelijk 
door beperkte afmeting in lengte en breedte vun het 
schip, en door  de zware machines en schepraderen, 
ligt mui. minder  bezwaar, dau oppervlakkig daarin 
wonlt gezien. 

r  doet tie rivieren zwellen, cn zeker  wel 
het meest bij a rivierstanden, omdat dan ook 
het stroomprofiel het smalst ia. e daardoor  ver-
oorzaakte verhoogde stand van het rivierwater  mankt 
tevens de passage mogelijk en veilig voor  den ijsstoo-
mer , hetgeen bij  de laagste standen moeilijk zou zijn. 

n tie bevaarbare diepte van de eene rivier  of 
van de nndere is nog al opmerkelijk verschil j  die 
de meeste diepte hebben, bezitten ook het grootste 
vermogen. en zijn daarom voor  den afvoer  van wa-
ter  en ijs het belangrijkst en tevens ook voor  de 
scheepvanrtbe weging. 

Om die redenen zou dan ook da ijsstoomer zijn 
eersten dienst moeten aanvangen op die rivier , 
waar  de meeste diepte gevonden wonlt. Onderwij l 
op deze rivier  wonlt gewerkt, zal door  de aanhou-
dende rijzin g van den waterstand, door  het afkomende 
opperwater, op de ondiepe rivieren betere gelegen-
heid komen, om ook daarop dt»or te stoomen. 

Wat den vorm van het schip betreft in verband 
mei de wijze van ijsbreking, meen ik , met het oog 
op de ondervinding in Amerika opgedaan , dat het 
meeste succes zal wonlen verkregen tloor  boven op 
het ijs te stoomen en dit zoo te verbrijzelen door 
het gewicht van het voorschip en den slag der  zware 
schepraderen. 
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Ook omtrent de mogelijkheid tot opruiming vau 
e ijsbezetting, of liever  gezegd aijsdammen", 

door  ontplofïlngsmiddelen zijn de vooruitzichten be-
moedigend; wij l de ondervinding op de -
wede in 1871 opgedaan, vertrouwbare gegevens levert. 

Een gewoon houten tonnetje, lang 0.39 , wijd 
aan de einden 0.2(1 . en in 't midden 0.33 . 
en van 0.015 . houtdikte, bevattende 17 kilogram 
buskruit , werd gelegd in het heusijs 3 . onder de 
blanke ijskorst, 0.35 . dik , op eenpunt, waarde 
rivier 9 . diep was. Bij  de ontploffing ontstond 
er in de ijsbaan een cirkelvormi g wak van 15 . 
middellijn ; terwij l door  den schok op de water- en 
heusmassa veroorzaakt, langs alle zijden buiten die 
bres scheuren in de ijskorst waren ontstaan. 

25 kilogram buskruit , besloten in een geslagen-
yzet en omhulsel in den vorm van een dubbelen kegel, 
ijzerdikt e 2'/ s , ontplofte op den bodem der 
rivier , waar 5.50 . diepte was, sloeg in de 0.35 

. xware ijslaag eene opening van 13 . middellij n 
op de plaats der  ontploffing, en maakte rondom 
scheuren in het ijs van 50 a 70 . lengte. 

Eene gelyksoortigc mijn , met 50 kilogram bus-
kruitlading , werd op G . diepte onder de ijskorst 
van 0.10 . dikte neergelaten, sloeg daarin een gat 
van 11 bij  13 . en deed het ijs barsten tot op 
50 a 100 . afstand buiten den omtrek. 

Een ijzeren mijn , gevuld met nagenoeg 100 kilo-
gram kruit , werd gelegd op den rivierbodem op 
5.50 . diepte onder de ijslaag, die 0.35 . dik 
was. r  de ontploffing ontstond er  in de ijsvlakte 
eene bres van 21 . middellij n cn rondom scheuren 
van 35 . lengte, terwijl  veel veengrond, waar-
uit de rivierbodem bestend, ter  plaatse opgeworpen 
werd. 

Een der  grootste mijnen, die op de -
wede toen zijn gebezigd , was een ijzeren van . 
wanddikte, in den vorm van een cilinder  lang 1.45 
11., over  diameter 0.60 , woog 300 kilogram, 
en was geladen met even zooveel gewicht aan kruit . 

e mijn moest, wegens hare zwaarte en onhan-
digen vorm, met een bok en takel worden neerge-
laten. e ijskorst was 0.55 . dik en de mijn lag 
op den rivierbodem, zijnde op ongeveer 9 . diepte. 

r  de ontploffing ontstond eene opening in de 
ijsvlakte van 21 . diameter, terwijl  tot 20 . daar-
buiten het ijs was verbrokkeld en de scheuren zich 
uitstrekten tot op CO  afstand. 

Ook bij  de vorige mijnen, van 17, 25, 50en 100 
kilogram kruitlading , was op een afstand van eenige 
meters buiten de gevormde bressen, het ijs verbroken 
tot kleine schollen. 

e lengte van de barsten of scheuren in de bo-
venijslaag waren meestentijds niet juist na te gaan 
wegens hare lijn e afteekening, en ook door  de sneeuw 
of het water, dat zich op het ijs bevond. 

Bij  de losbranding van een torpedo vlogen brok-
ken ijs tegelijk met eene groote kolom water  en heus-
ij s omhoog, en vielen, na eene fontein vorm ige leis 
door de lucht, op de ijsvlakte, in den omtrek neer, 
als kartetsen of bommen, links en rechts in kleinere 
stukken zich verspreidende. Stukken ijs van 300 ii 
400 kilogram werden 10 meters ver  weggeslagen, 
terwij l de kleinere, evenals de ijzerbrokken der  inijn -
hulsels, soms tot op 100 a 250 . afstond van de 
ontploffingsplaats werden weggeslingerd. 

e losbranding der  torpedo's geschiedde door  middel 
van het magneto-electrische toestel of exploder van 

. Siemens, die door 1 . dikke koperen 
geleiddraden, omkleed met getah-pertsja en touwwerk, 
met de mijnen in verbinding  gebracht. Bij 
enkele gevallen werd de mijn ontstoken door een 
electrisch toestel van den Fianschen fabrikant -
korff . die in r  te Parijs overleed, cn aau wien 
indertij d door de Academie van Wetenschappen de 
groote prij s van 50,000 francs werd toegekend voor 
tyne belangrijke diensten en ontdekkingen op het 
gebied der  electriciteit. 

n het najaar van 1875 werd te Utrecht in eene 
vergadering van deskundigen, als slotsom hunner 
besprekingen aangenomen, om de ijsdamuien op te 
ruimen  toepassing van dynamietmijnen, bijlicht e 
dammen op het ijs, en van buskruitmijne n roor 
zware verstoppingen, onder het ijs. 

Bij  de beschouwing van opruiming der  ijsdammen 
door  torpedo s met groote kruitlading , rijst  van verre 
een bezwaar, dat wegens zijne uitgebreide en minder 
gewenschte gevolgen wel  is, daarmede reke-
ning te houden. e schok der  ontploffing zal, bij 
de beperkte breedte van sommige onzer  rivieren. 
zich ook voortplanten tot het staal der  vredemydsche 
bedijkingen. t nadeel van dien invloed zal minder 
zijn op plaatsen, waar  de dijk uit zware klei bestaat; 
doch wanneer hij  is samengesteld uit specie van 
minder  cohesie, dan zou het wel kunnen gebeuren, 
dat er  door de zware dreuning wellen ontstonden, 
die gevaarlijk konden zijn voor de waterkeering van 
het dykslichnnm. 

liet komt mij  voor, dat bij  ontploffing van meer 
torpedo's, doch met betrekkelijk weinig kruitlading , 
de kans voor dit gevaar zou verminderen, zonder 
het succes van de uitvoering te schaden. Bij  uitvoe-
rin g van zaken als de besprokene, zal de uitkomst 
veelal afhangen van het goed oordeel en de energie 
der hoofdpersonen, die geroepen zyn de uitvoering 
te leiden. 

Zierikzee, t 1878. 

J TO T G
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Vergadering van 15  1878. 

Nadat de Secretaris, als afgevaardigde der  Afdeeling 
voor de samenstelling vau het Bijblad bij  de Bouw-
kundige Bijdragen, eenige mei ledeel ingen omtrent den 
stand dezer  zaak had gedaan, deelde de Voorzitter  de 
Vergadering mede, dnt het Bestuur op voorstel van 
een der  leden besloten had, ook werkstukken uit vroeger 
tijden toe te laten op de in Juni a. s. door  de Afdeeling 
te houden tentoonstelling. t Bestuur t dit voor-
stel aangenomen lo. omdat dan eene vergelijking zal 
tc maken zijn tusschen het vroegere en thans ver-
vaanligd wordende werk, en So. omdat daanloor  de 
tentoonstelling aan belangrijkheid zal winnen en op-
geluisterd worden. 

Op uitnoodiging van het Bestuur  hebben zich een 
vijfta l heeren hier  ter stede in commissie vereenigd, 
om de bedoelde voorwerpen te verzamelen. 

e heer  C. B. van der  Tak heeft ter bezichtiging 
gesteld de acht bekroonde ontwerpen van een raad-
huis voor , waaraan hij  eenige mededeelin-
gen betrekkelijk het programma toevoegt, aan welke 
het volgende wordt ontleend. 

e verlangde teekeningen bestonden in een situatie-
plan op en plattegronden, gevels en doorsneden 
op jer  ware grootte, terwijl  bovendien een 
pers|>cctivisch aanzien wenschelijk werd geacht. 1 'f 
prijsuitschryvin g geschiedde den 20 t 1870, de 
inzending moest geschieden voor 1 October  d.a.v. 

e commissie van beoordeeling bestond uit vier  le-
den van het Stadsbestuur van , en als des-
kundigen Professor W. c en vier  architecten. 
Alleen de namen der  laatstgenoemden werden genoemd. 

Onder de voornaamste verlangde lokalen kwamen 
voor: cene zittingzaal van 100 a 170 1 , met en-
tree-, conferentie-, spreek- en andere kamers eu ver-
trekken voor de j der  stad. t lokaal 
voor  den Senaat moest iu verbinding staan met eene 
feestzaal, te zamen groot 800 a 900 a . 

e zit'ingzaal voor den d uit de burgerij  moest 
1 OU zitplaatsen voor de raadsleden bevatten, met 
loge voor  den Senaat en tribunen  galerijen, met 
de vertrekken voor  kanselarij  enz., te zamen groot 
800 Ti 900 . 

Verschillende vertrekken en bureau's voor  finan-
cieele zaken, te zamen ter oppervlakte van 950 a 
1000 * 

n ten dienste van handel, scheepvaart, fa-
brieken, gezondheid, onderwijs, archief, enz., te zamen 
ongeveer  5000 5 . 

Vestibules, portiersvertrekken, militair e wacht, 
woningen, enz. 

t geheel mocht de 100 . lengte en 87.03 . 
breedte of diepte niet overschrijden. 

t aantal cn de hoogte der  verdiepingen was 
vrijgelaten, doch voor de harmonie moest op de om-
ringende gebouwen gelet wonien; o.a. op de 20 . 
hooge koopmansbeurs. 

All e constructien moesten degelijk zijn; de gevels 
geheel van gehouwen steen; de vloeren der  corridors, 
het sousterrain ea de bel-étage moesten uit massieve 
gewelven bestaan cn de daken met metaal gedekt 
zijn. t geheel moest op een doorgaande betonbed-
ding rusten. 

e bouwkosten mochten de som van ƒ 3,600,000 
niet overschrijden. 

Voor de acht beste ontwerpen werd eene premie 
uitgeloofd van ƒ 3 0 0 0, terwijl  het beste van deze 
acht een dubbele premie of ƒ 6000 zou genieten, 
welke premie echter  niet zou verleend worden, 
wanneer den vervaardiger  van het ontwerp ook de 
bouw werd opgedragen. 

Er zijn 131 ontwerpen ingekomen, van welke G9 
spoedig werden terzijde gelegd. Van de 62 overige 
werden daarna nog 36 afgekeurd , omdat zij  , hoewel 
meer  architectonische verdiensten bezittende, öf in 
distributie , óf in artistieke uitdrukkin g niet aan de 
gestelde eischen voldeden. Uit de nu overgebleven 
26 ontwerpen werden dc acht te bekronen gekozen. 

t voor de dubbele premie gekozen ontwerp was 
vervaardigd door de heeren s en Blüntschli te 
Frankfor t . 

t rapport van beoordeelaars zegt omtrent dit 
ontwerp, dat de geheele inwendige indeeling , zoowel 
wat doelmatigheid als schoonheid betreft, T in 
overeenstemming met de bedoeling van het programma 
is; dat ook met het oog op de fraaie cn gemakke-
lijk e samenstelling van het geheel der  plattegronden, 
alsmede op de artistieke behandeling van alle locali-
teilen, die elk behandeld zijn uaar  naar  bijzonder 
karakter , dit ontwerp als het beste van dc ingezon-
denc te beschouwen is. 

Ofschoon de uitwendige architectuur  niet geheel 
in overeenstemming ïs met de genoemde e 
eigenschappen, daar  voornamelijk de vorm der  torens 
en de dakversieringen minder  gelukkig zijn , kan men 
toch verwachten dat de, uit den arbeid te herken-
nen , genialiteit van den ontwerper wel instaat zal 
zijn , om bij  bewerking van het plan, dit 
tot een volkomen bevredigend  te

zoowel naar het in- als het uitwendige. 
r  den heer  J. , lid der  firm a e d 

en Co. alhier, waren eenige voorwerpen van geëmail-
leerde leitegels en monsters Engelsch behangsel ten-
toongesteld. 

Onder de eerstgenoemde voorwerpen bevond zich 
een als marmer gen uit eerde schoorsteenmantel, waar-
van de prij s niet veel met een marmeren van den-
zelfden vorm verschilt. Als een voordeel  de aldus 
bewerkte lei boven het marmer  gezegd, dat 
de glans standvastiger is. Al naar  de soort van mar-
mer, diemengeiuiiteerd wenscht en den vorm, wisselt 
dc prij s der  mantels af van ƒ 25 tot ƒ 300. Ook 
waren eenige op dezelfde wijze behandelde leiplaten 
in verschillende afmetingen aanwezig, mede als mar-
mer  geïmiteerd of met bloemen of andere versieringen 
beschilderd. e platen zijn gevoeglijk voor  pnneelon 
toe te passen. Een aanwezige zinken bloembak was 
met dergelijke, met een ornement beschilderde pla-
ten versierd, Er  zijn ook lambriseeringplaten. lijs-
ten, enz verkrijgbaar in verschillende afmetingen 
tot 4 yard lang cn l l /a  breed. e prys vnn 
deze geëmailleerde platen is ƒ 7 a ƒ 8 de . 

t fabrikaat is reeds sedert 25 jaren in Engeland 
in gebruik. e voorwerpen worden tweemaal behan-
deld en successievelijk aan een hitte van 300̂  en 
150° Fahrenheit blootgesteld. 

e tentoongestelde tegels waren Fransen fabrikaat 
en zeer  afwisselend in versiering en prijs . t daarin 
verscheidenheid bestaat blijk t hieruit , dat versierde 
tegeltjes van 0.10 . zijde voor 7 cents het stuk 
kunnen geleverd worden, terwij l eeu andere van 0.2 > 

. zijde  8 kost. e laatstgenoemde is schoon met 
bloemen en vogels beschilderd. 

t behangselpapier  piper) is met verheven 
dessins bewerkt rn kost ƒ 3.50 a ƒ 4 de - t 
papier is zeer  zwaar, cn moet op vooraf met gewoon 
papier  beplakt linnen worden geplakt Enkele soor-
ten en an moeten na het aanbrengen gevetfd worden. 

. 

's- e hoofdbepalingen van de over-
eenkomst tusschen het k en de e .Spoor-
wegmaatschappij  , over  de exploitatie van de lij n Zaan-
dam—Amsterdam, komen op het volgende neder: 

e e j  ver-
bindt zich om van 15 i 1878 af de exploitatie op 
zich te nemen van het gedeelte van Zaandam tot 
Amsterdam (Willemspoort) van den onvoltooiden Staats-
spoorweg sectie  van lij n . e wonlt vooraf 
door den Staat het gedeelte weg voor het gebruik 
geschikt gemaakt. 

e exploitatie zal, totdat op voldoende wijze door 
tijdelijk e stationsinrichting in het Westerdok en door 
één s|)oor  verbonden met het goederenstition in de 

, in de behoefte van den volledigen dienst, 
ook voor den llollandschen , kan 
voorzien worden, zich niet verder  behoeven uit te 
strekken dan tot het vervoer  van personen eti bagage. 

Eene voorloopige stationsinrichting in het Wester-
dok zal door (len Staat, na vaststelling der  plans, 
in gemeen overleg met de j  , zoo spoedig 
mogelijk worden gereedgemaakt. 

t den aanvang van den wiuterdienst van 1878 
zullen de werken, behoudens onvoorziene omstandig-
heden, voltooid moeten zijn, en zal alsdan de dienst 
van den u g in bet Wester-
dok plaats nebben. 

liet aantal treinen, volgens art. 14 der  concessie, 
wonlt vermeerderd tot zes in elke richting . 

— t eenig artikel van het ontwerp van wet tot 
onteigening ten behoeve van een spoorweg van Amers-
foort naar  Nijmegen s van den volgenden inhoud: 

Wi j  verklaren dat het algemeen nut de onteige-
ning vordert, ten name van den Staat, van de eigen-
dommen noodig voor den aanleg van een sjioorweg 
van Amersfoort langs lilienen naar  Nijmegen, door 
dc gemeenten Amersfoort, , Woudenberg, 
Amerongen , , Veencndaal, , , 

, , , Valburg, Eist en 
Bemmel. e weg zal aanvangen in de gemeente Amers-
foort bij  den Oosterspoorweg, om in S-vormige rich-
ting ten westen van Amersfoort, verder  in nagenoeg 
rechte richtin g door te loopen langs n en Wou-
denlierg, over  den Nederlandseben , tot 
bij  de , aldaar ter linkerzijd e ombuigende en 
in rechte richtin g den Slaperdijk snijdende, naar  en 
ten oosten vau Veenendaal; van daar  ombuigende om 
in zuidoostelijke richting  naar , en verder  in 
zuidelijke richtin g over den n te gaan: vervolgens 
oostelijk ombuigende naar . en van daar in 
rechte richtin g langs Opheusden en n naar  en 
ten noorden van Valburg, en eindelijk ter  rechterzijde 
ombuigende, in rechte strekking den 'iriftdij k bij  de 

e Zeeg overgaande, om met bogen, naar  de 
zijden van t en , aan te sluiten aan den 
Staatsspoorweg van Arnhem naar  Nijmegen. 

Uit de memorie van toelichting blijkt , dat stations 
of halten zullen gevestigd worden te Amersfoort, 
Woudenberg, Veenendaal, Arnhem , , aan 
den Boelham , Valburg en . Verder is nog ge-
rekend op een halte de r bij  den overgang van 
den . 

— Bij e beschikking is aan de Schoonho-
vensche Schi-oefstoombootreederij, gevestigd te Schoon-
hoven, tot wederopzegging, vergunning verleend voor 
ccn stoombooulienst tot vervoer  van personen, goede-
ren en vee, tusschen Schoonhoven en Amsterdam 
en tusschen Schoonhoven en , alsmede tot 
het sleepen van schepen op een gedeelte van dit tinject. 

Amsterdam. Een paar  oude Japansche kannen 
zijn in de voorgaande weck in de Brakke (.rond 
geveild ; verschillende antiquairen betwistten elkander 
het bezit ervan en de kannen werden voor / 350 ver-
kocht; — doch toen bleek alras, dat ze fonkelnieuw 
waren en Frar.sch fabrikaat ! 

t brengt ons in herinnering, dat vóór weinige 
jaren een fonkelnieuwe Friesche klok als voorwerp 
van ouden oorsprong gekocht werd door een der 
pei-sonen, die zich op oudheidkundige kennis veel 
laten voorstaan. Wellicht leest die persoon het boven-
staande bericht met genoegen. 

— e Gemeenteraad heeft eene subsidie van 
ƒ 1 til in gegeven aan de commissie voor de tu Juni 
e. k. te houden tentoonstelling van voorwerpen, 
door den werkman in vrijen tij d vervaardigd, en wel 
voor het toekennen van prijzen en premien. 

— r de j is aan de 
gemeente Amstenlam aanvrage gedaan om de con-
cessie en de exploitatie van de spoorweglijn langs den 
Westerdoksdijk te leggen, ter verbinding van de 
steigers en alle inricht ingen voor den handel en de 
scheepvaart aldaar met het Centraalstation. 

— r den heer P. . r  te Gouda is nan 
de g concessie aangevraagd voor  den aanleg 
en de exploitatie van een spoorweg van Ahncloo naar 

, en door  den heer . e tc Brus-
sel voor  den aanleg en de exploitatie van een spoor-
weg van Zwolle langs n naar de e 
grenzen. 

 Tegen 1 Juli verwacht men de 
opening van het gedeelte Zutfen—Winterswij k van 
den Nederlandsch-Westfaalschen spoorweg. e com-

 missarissen der j  brachten g een 
1 bezoek aan deze stid , als de eerste reizigei-s, die over 
! den spoorweg wenlen vervoerd. n twee met groen 
' en vlaggen versierde wagens voor het station aange-
; komen, werden de gasten onder  geleide van de mu-

ziek der*  plaatselijke kapel naar de sociëteit e 
i Eendracht"  gebracht, waar  een collation hen wachtte, 

terwijl  een matinee musicale gegeven werd. Omtrent 
5 uren werd hun door  eenige ingezetenen een diner 
aangeboden iu het logement e , waarna 
allen zich opnieuw in de sociëteit op een geanimeerd 
bal vereenigden. s aan huis was met de vader-
lauilsche vlag gesierd; geheel Winterswij k vierde feest. 

 Uit 36 sollicitanten heeft de d 
den heer  G. Buurke, te Ter  Apel, tot gemeente-
opzichter  benoemd. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, SS . 

, te 11 uren, door den commandant 
der marine: liet maken van eeue bergplaats voor  pro-
jectielen op 's s geschut werf tc Amsterdam, be-
nevens het vernieuwen der  beschoeiing en het leggen 
van een gedeelte der  bestrating aldaar. 

Leiden, te 11 uren, door F. O. dc Vries: liet amo-
veeren van de perceelen aan de Oudo-Vest no. l 
en aan de Vol iersgr  acht no. 71, en het maken van 
eeu winkelhuis met dubbele woning. 

, te l l 1 / , uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: de 
levering van steenkolen ten behoeve van den dienst 
lo. van het Zeder  ik kanaal aan den Arkelsclicn dam, 
Sfo. aan het Steenen hoekscha kanaal, in '78. 

, ie 12 uron, len raadhuize: lo. het op-
breken en herstellen van oude- eu het leggen van 
in.  kei en klinkerbestratiugen, zoo voor  rijwegen 
als v  (..-nli-ii , 2o. het stellen van hardsteenen trot -
toirbanden cn kantsteenen voor dc verhoogde voet-
paden, van 1 Apri l .7S—lil , zonder  levering 
der noodige materialen. 

, tc 12 nren, door  hurg. en weth.: 1°. 
het mnkeu van 2 landhoofden cn het inrichten tot deu 
onderhouw vnn 2 draaibruggen der  Westcrdoksluis en 
bijkomende werken, in 3 jierc . cu in massa; 2°. het 
maken en stellen van den metalen hovcubouw van 2 
draaibruggen cn 2 vaslc bruggen bij  de Wostcrdok-
sluis. g der  massa ƒ105,000. 

Enkhulxen, te 12 uren, door het gemecntebe«t.: 
het bouwen van oen schoolgebouw en bijbehoorende 
werken. 

Yerudam, tc 4 uren, door het gemeentebcst.: bet 
bouwen van ccn gemeentehuis aldaar. 

, door het dijksbestuur  der -
Zecdijken Binnendijks: de levering van lo. 70 stuks 
grenen dijkpalcn 53 . lengte, 2o. 200 lichte gor-
dingen. 

, door  mejuffrouw Nanninga Bonthuis, bij 
W, : het bouwen van een woonhuis en schuur 
te . 

, St . 

, te 10 uren, bij  P. J. Goolenaers: het 
bouwen van ccn woonhuis. 

Breda, te 11 uren, door  drn architect A. Verlegh, 
bij  P. Jonkers, nan het Station: het bouwen van 2 
hecrenliiiizcn op een perceel grond buiten dc voor-
malige Boschpoort, aldaar. 

, te 11 uren, ter  secretarie: het maken 
van eenc houteu brug over de Bolksbeek bij t berg, 
lang l . 

i i r . ' r r i np iT i , te 12 uren, door het gemeentebcst. 
vau Sclioterland: hot bouwen lo. van een schoolge-
bouw en ouderwijzers woning te ; 2o. id. 
idem tc . 

, te 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 
van Slaatssjioorwegen, aan het centraalbureau : lo. lir t 
leggen vnn het tweede spoor met levering cn verwer-
ken van ballast, cu hot verrichten vau bijkomende 
werken tusschen do halton Uselmoudoen Willemsdorp, 
ten behoeve vau den spoorweg . 

g /169,000 : 2o. liet makeu van eene keibe* 
strnting langs liet los cn ladiogspoor op het station 
Sclii'cmda, cuz., ten behoeve van den spoorweg -
lingen—Nieuwcschans. g ƒ5920. 

, t j  2 uren, door  burg. en weth. vnn Vrijen -
ban, op d : liet. bouweu van ccn woonhuis, 
tevens ingericht voor  raadhuis. 

, te 2 nren, door het gemeentchfst.; liet 
vernienweu van en gedeelte bestrating van den 
Grachtweg tusschen de Noboi[x>ort en de ZuidwellS' 
brug. 

n  d»m, iu het Timmerhuis: de levering van 
215,000 geerco sot eerde dennenhouten blokjes, ten 
dienste vau het rijpad der in aaubouw zijnde Willems-
brug over dc . 

Watsseaag, ST . 

. te 9 urcu , door  het gemeentebcst.: liet 
doen vau verschillende werken nau de haven vnn 
Walsoorden, benevens andere werken. 

Ven ion, te 10 uren, op het bureau drr  genie: het 
óViijati g onderhoud van dc kazeriiegehouwcn enz. te 
Venloo. Biij . inz. 2ti , vóór 3 uren. 

'a-llage, te 11 ureu, door  liet ministerie vnn water-
staat ouz.: lo. het leveren en stellen van een ijzeren 
liclitopsuud met koperen lantaren op den kop van 
 len noordelijken dam aan deu k van . 11. 
ming / 11,550: 2o. het éénjarig onderhoud der  werken 
vnn den waterweg van m naar  zcc. ï 
f 07(800: 3<>. het doen vnn verbcteringswerken aan den 

n in dc gemeente Pannerden. g 
ƒ 17,000. 

/ « o l i e . to 11 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in Odéon: liet éénjarig onderhoud der  kazcrueu te 
Zwolle. Bilj . iuz. 2b' , 1c 3 uren. 

, te 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegeni het 
leggeu van spoorhaucu in dc Betuwe en het maken 
van eenige andere werken voor deu spoorweg Arnhem— 
Nijmegen. g / 84,720. 

Oudelande. te 12 uren, door  kerkvoogden der 
. gemeente, in het Gemeentehuis i het do?n 

eenige vernieuwingen en herstellingen aau het kerk-
gebouw aldaar. Aanw. tc 9 uren. 

, te 1 uur, ten kantore der  gemeentegasfa 
brick ; de levering van 35.000 . gaskolen. 

n , te 12 uren, door  burg. en weth. van 
; het bestraten met klinker s van een ge-

deelte vao den Ommcrdijk , lang 2227 . zonder bij 
leveriug der  materialen. Aanw. te Utyi uren. 

, SS . 

, te 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem rade" 
van , in het Geraecnclaudshuis; hel hersteller-
en in orde opleveren van 49 stuks dammen op hc' 
strand van , met hot onderhoud tot 1 Sept-
'79, benevens het verzwaren van het gedeelte zee-
wering, van 50 . vaa den Baukdijk over  450 m 
N.O.waarts op. 

, te 11 aren, door dea comm. der  geni' 
in hot 7c geniccommandement, in t Wapen v»' 
Amsterdam: het éénjarig onderhoud lo. van dc werle-
te , 2o. van de kasernege bouwen enz. alda-i" 
Bilj - inz, 27 , vóór 3 uren, op het bureau dc' 
genie. 

r n jk , te 11 uren, door het gemeentebest.: \w 
leveren van 15,000 stuks Belgische straatkeien. 

h , te 12 uren, door het water 
sehapsbestuur, in het gemeentehuis: dc levering v*= 
250 stère grint . 

, 's avonds 8 uren, door  Wed. E. A 
Aalfs-. het vertimmeren en opbouwen vnn eene 
huizing. . bij  den architect . . Aan' 
26 , te 11 uren. 

 —

, St t 

, te 10'/j  uren, door  liet ministerie van 
waterstaat enz., san het geb. van liet prov. best,: het 
bouwon van bazaliuiurci; langs den schutkolk van 
sluis no. 11 der  Zuid-Willemsvaart . g ƒ 16,270. 

, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
]n. het vervolgen met het licrlcggnn van stccnglooiin-
gen ten noordwesten ; 2o- het maken van 
paal beschoeiingen met aard talud op stapclstcenglooiin-
gen daarboven, tot het herstellen vau de kanaal-
glooiingeu langs ouderscheidene wegen cn kanalen 
in 4 porc. 

, te 12 uren, in het schoolgebouw in de 
Touwstraat: herstellingen en vernieuwingen aan het 
kerk- en schoolgebouw der e gemeente. 

, te 12 uren, door het gemeentehest. 
van : het maken van een straatweg in die 
gemeente. 

, te 12'/, uren, door  het ministerie van 
v/atorslaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: lo. 
het vernieuwen der g nabij  Franeker 
in den g van u naar . 

g /10,375; 2o. het bentellen van de slagb il -
ken, den sluisvloer en verdere deeleu der -
merzül; 3o. hel. driejari g oudorhoud van de zeesluis 
dc z il en bijbeliooreud gebouw eu wer-
ken. Aanw. 25 . : vnn no. 2 ƒ930, 
ran no. 3 ƒ 3 00 per  jaar; 4o. liet doen vnn werken 
nan de Nonrder.-dms, de s on dc brug te 
Gahimadammeu, gelegen in den r Slaperdijk. 

g ƒ 990. 

. te 5 uren, door  liet gemeentebestuur: 
het mclselrn der  fundamenten en plaatsen der  hard-
sicencn ures voor do trottoirs . 

si.- n , door  kerkvoogden der . 
gciiecntc: het maken van groote deuren voor  dc kerk 
en het timmeren van een portaal. 

, 30 . 

, le 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieur, 
in het gebouw voor n cn Wetenschappen: het 
éénjarig onderhoud vnn de: lo. kazerncgebouweu te 
Ulrecnt, 2o. werken aldaar, 3o. werken te k 
en te Vreeswijk, 4o, werken vau den verruimden 

; 5o. eenc verving van werken tc Utrecht. 
Bilj . inz. 29 , vfjór 3 ureu, op het bureau van 
den ingen. voornoemd. 

l levenler, te 10 uron, door het gemeentebcst.: het 
bouwen van een steciikolcupnkliuis, op de aanwezige 
fundamenten, ten behoeve der  gasfabriek. 

, te 11 uren, door  den commandant in het 
4r goniccominandeineut, in Tivnli : hel éénjarig onder-
houd: 1°. van dc werken le r  cn opTcsscl, 28. 
vau dc kazeriiegehouwcn enz. te . Bilj . inz. 
29 , vóór 3 ureu, op het bureau van deu com-
mandant voornoemd. 

, tc  uur, door  burg. en weth. op het gc-
mecnleliuis te o lersteeg: het bouwen van een 

W eu eeue oiidcrwijicrtwonin g te . 
. bij  den gcmcentcopzicliter . . Smit, lc . 

Aanw. 28 , te l uur. 

, te l'\  uren, door de commis<io voorde 
gasfabriek : do levering van 720,000 . New-Pel ton 
ea 35,000 . Schotscbo Pirnie Cnnnel gcskolen. 

, tc 2 nren, bij  den boekhouder  der 
Armvongdii : het houwen vnu 2 woningen aldaar. Annw. 
28 " 

l leilgum, bij  W. F. de Vries: het afbreken cencr 
bocrcnhuiziiig enz. Aanw. 27 . 

, te 8 uron, bij . . Pott: het doen 
eener  rartiinnwrnig  aan de behuizing van . Cobcn. 
Aanw. 27 , te 2 uren. 

g . | . 

, dnor  hc' gemeentebestuur do levering 
franco op den wal van 20,000 Ourlhokeion. 

, door  armvoogden van Terband c. a., 
bij  den arlin. kerkvoogd T. . Zwangstra: het afbreken 
van 2 oude en het houwen van 2 nieuwo woningen 

 de Nieuwebrug tc Terband. Aauw. 25 , tc 
10 uren. 

, 1 . 

, tc 12 uren, door  burg, en wclh : het 
verbouwen der  woning bewoond door  don hoofdonder-
wijzer  Baak, aan het Zuideropgaande. 

, tc 1 uur, door  den burgemeester: lo. het 
jaarlijksc h onderhoud van dc wegen, singels, pleinen 
en voetpaden in de gemeente; 2o. het nnulou'gen van 
harde banen op den Zwartoweg, op de pumllelwegcn 
ten noorden cn tcu zuiden vau den spoorweg, op den 

g cn op den , met hot on-
derhoud daarvan. Aauw. 28 , to 11 uren. 

, te 2 uron, door dc mant schap pij  tot esp
van Staatsspoorwegen, aan liet Centraalbureau: de 
levering van 8000 . ballast in 4 perc., ten behoeve 
van het ouderhoud van den spoorweg Utrecht— 
Eindhoven. 

, door het bestuur  der  Zwolsclie Algemeene 
Werkliedcuvereoniging, tcu huize van Blocks: het 
bouwen vau 16 arbeiderswoningen. 

, bij  A. Walstra: het bouwen eener  hoc-
reiiliuiziu g aan den Slaciitedijk unar dc Zijlrocii r  nabij 
Jourc. Aanw. 28 , te 11 uren-

, bij  deu landbouwer P. Tnrpsinn: hel 
egalisceren, bevloeren eu bepuincn van deu weg al-
daar. Aanw. 29 , te 3 uren. 

Weeii*daa-, S . 

's-tlage, tc 11 uren, door  den eoralaauw. ineen ie OT, 
ia de Norinnnl-sehiotschool: hel éénjarig onderhond 
lo. van do kazernegebouwen enz., 2o. van dc werken; 
3o. eenc verving van knzeruegchoiiwen ; 4o. het. ver-
beteren vnn den straatweg naar  Waalsdorp, allen tc 
's-lluge. Bilj . inz, 2 April , vóór 3 uren, op liet bureau 
der genie. 

, te 11 uren. door  den commandant in 
het 2c goniecomninndemint, in de Sociëteit Amicitia : 
1°. het éénjarig onderhoud der  kazerncgehouwen enz. 
te Amersfoort, 2°. idom dor  werken op do legerplaats 
bij . Bilj . inz. 2 April , te 3 uren. 

, te 12 uren, door het ministerie vnu wa-
terstaat enz.: lo. het levcreu van koien v mr de be-

u op do toegangswegen naar en langs dc 
tijdelijk e aanlegplaatsen en op hot aUtlionscntplacement 
te Amsterdam, 2o. het bestraten van toegangswegen 
naar en langs idem idem. 

, te 12 uren, door het bestuur  van den 
, bij  B. Vervctjcs: belangrijke 

vernieuwingeii aan de kap en andere werken van oen 
wind vijzel watermolen des polders. Aanw. 30 , 
te 1 uur. 

Zul ten, door  den architect. J. Uiterwij k Wz., namens 
het kerkbostuur  der  Clir . Gcrof. gemeente : het bouwen 
van cene kerk met lokaal voor  vergaderingen. Aanw. 
27 en 30 , te 11 uren. 

, A . 

i ' t r e r i i i , te 10 uren. door den eerstaanw. inge-
nieur, in het gebouw voor n en Wetenschappen: 
lo. het herstellen cn vernieuwen van bruggnnle fort -
Blnuwkaprl ; So. hot vernieuwen van s te 

. Aanw. van uo. 1, 1 April , te lO'/ i 
uren. 

, te 10 uren, door de directie van 
het geslicht e Voorzienigheid, bij  lluijg : het hc-
langnjk vergroolon van genoemd gesticht. . bh 
den architect Th. Assclcr, te Amsterdam. Aanw. 3 
April , tc 11 uren. 

, te 11 uren, door  den commandant in het 
6c gciiiecommandemcnl, iu t f van : 
lo. lie eenjarig onderhoud van de werken der . 

e Academic; 2o. idem van de kazernegebouwen 
aldaar. Bilj . inz. 3 Apri l te 3 uren. 

E l l e n, te 11 uren, door  den notaris B. G. C. van 
der Ven, bij  J. i het bouwen en afwerken vnn 
ecu huis met toehehooren. . bij  den architect P, 
J. van Genk', te . Aanw. 28 , le 10 uur. 

« to .e i i o te t i, tc 5 uren, door  dc gemeentebesturen 
van Winschoten cu : de levering vun 150,000 
stuks Wualstraatkliukcr s binnen de gemeente Win-
schoten. 

Vrijdag , A . 

t n , te 11 uron, door  den eerstaanw. 
ingenieur, in het : hot eenjarig onder-
houd lo. van dc werkeu, 2». vau de kuzorncgebouwen 
enz. aldaar. Bilj  iuz. 4 April , te 8 urcu. 

, te 1 uur, door  den dijkstool van het polder-
district Orerbetuwe, iu het Ambtshuis: hoi verhoogen 
en verzwaren van don llij-ibandij k vnu Ovorbetuwu, 
onder , bcginneurle 50 . benedeu he klom eter-
paal no. 156, cn eindigende 50 . beneden hekto-
meterpaal  182, ter  lengte ran circa 2600 . mot 
dc bnlevering van ) stère gehorde of gewisseben 
cu 200 stère gewone ri«iergriut . Aanw. 2 April , te 
11 uren. 

, . 

Wi l lemstad, le 11 uren, door  den eerstaanw. in-
genieur, iu t Schippershuis: lo. het maken van 
c-nc losplaats voor  zwaar  geschut; So, het éénjarig 
onderhoud vnn de werken; 3o. idem van de kazerne 
gebouwen aldaar. Bilj  inz. 5 April , vóór 3 uren. op 
liet bureau vnu don uujenieur  voornoemd. 

, to 11 uren, door  den rent meester  van 
hel rentambt Steenbergen, bij  Wed. Clnrijs : lietafbre-
ken cn wederopbouwen van het molenhuis met schuur 
en het doeu ran herstellingen aau den molen te -
land, cn eenige vernieuwingen op dc bouwhoeve -
rinckliuijzen . Aanw. 3 April , te 11 uren. 

, tc 12 uren, ten gomcentchuizo i dc 
levering van: ln. 28,000 heele en 800 hatve c 
keien, 2o. 40,000 heele en 2000 halve Bon Ahin keien 
(of wel 32,000 heele en 1900 halve Fauconvalkeien); 
OO, 410 . kantslconeu; — 4o. 400 privétonnon. 

3 fkera (Friesland), tc S uren dos avonds, bij  A. 
Sijbcnga: het afbreken eener  bestaande huizing cn 
schuur en het bouwen cencr  stelphuizing onder  Ee. 
Aanw. 1 April , te 1 uur. 

Weensdag, O i p . 

, te 11 uren, bij  O. : lo. het 
eenjarig onderhoud der  ka ze rnege bouwon; 2o. eene 
verving vau idem , aldaar. 

, te , door  den verstaan w. ingenieur, 
iu deu Üocle : lo. hel éénjarig Onderhoud van dc ka-
zerncgebouweu euz. tc ; 2o. he'  doen van 
voorzieningen aau daken enz. van de in firm er  ie aldaar; 
3o. liet éénjarig onderhoud vnn 'ie werken in de 

n Amsterdam. Bilj . inz. 9 April , te 3 uren, 
op het bureau van den ingen. voornoemd. 

Nijmegen . t e i l uren, door den eerstaanw. in-
genieur tc Arnhem, iu de kazerne iu do Burgstraat: 
liet éénjarig onderhoud lo. van dc wecken, 2o. vnu 
de kaïernegebouwea enz., beide tc Nijmegen. . 
iuz. 9 April , vóór 3 uren, te Nijmegen. 

, te 12 uren, door  tiet polderbestuur 
van n , in het gemeentehuis: 
lo. het makeu vau de gebouwen voor do plaatsing 
van een pomp-stoomwerktuig en stoomketels, benevens 
v.in een schoorsteen, en het doen vau wijzigingen uan 
dc gehouwen van net bestaande boven-s toom ge maal; 
2o. het leveren cn stellen van 4 nieuwe stoumkclcls 
en hijbeliooronde werken. Aanw. 3 April , te lOuren, 
door  den architect J. Paul, van Zevenhuizen, bij  ecu te 
komen iu het gemeentehuis te Ouderkerk a/d . 

, 'savonds 7 uren, op het gemeentehuis, 
ten behoeve der  gasfabriek : do levering vnn gegoten-
ijzeren gasbuizen, waterzakken en hulpstukken, als-
mede vnn 150 stuks ijzeren lantaarnpalen en 150stuks 
roodkoperen lautaurns mot spiunckoppen. 

, in het t huis: liet eenjarig 
onderhoud der  kazerncgebouweu eaz. Bilj . inz. 9 Apri l 
le 3 uren. 

, S . 

, te 10 uren, door  liet ministerie van 
waterstaat -nz., aan liet gebouw van het prov. best.: 
hel onderhoud van eenige werken bij  de Oude e 
nau dc uoonlkuust van Schouwen. Aauw. 6 eu 8 
April . g ƒ3770. 

 tc 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat ouz., aan liet geb. van het prov. hest.: het 
Sjara Onderhoud van den k en de landpunt 

, behoorende tot de seewerken van Groningen, 
Aanw. 5 April . g ƒ 5 5 80 per  jaar. 

, te  uren. door  den command, tier 
genie, in e : lo. het eenjarig onderhoud van 
ilc kasernegobouwen enz ; 2o. eeue e ver-
ving vnn kazerno-gebouweu aldaar. Bilj . iuz. 11 Apri l 
lc 3 uren. 

, te 12'/, uren, door  het ministerie van 
water-taal enz.: lo. hel vervangen vau den steenen 
hoog over de Buaensluis door  eene vaste brug met 
ijzeren liggers, het vernieuwen van cene buitenhc-
tehoeiing  te . g  2800; 
2o. het éénjarig onderhoud van de sluizen, dc sluis-
waclilerswoiiingeuz. te . "  1200; 
3o. het 3jarig onderhond der  tluinbcplantiugen op 
Ameland. g ƒ4500 per  jnar ; 4o. het éénjarig 
onderhoud vau dc - eu zecwerkeu te -
lingen, iu 2 perc. : perc. 1 /31,200, perc 2 
ƒ2950. Aanw. van allen 6 en 8 April . 

, 13 l 
, le 12 uren, door dc Amsterdamsche 

: liet verdiepen, tot 8.20 . bene-
den het Amsterdiiniselie peil, van het Noord zeek anaal, 
tusschen dc Noordzcesluizen en de brug in don -
weg te Velsen. 

, S , 
, door bat gemeente-best.: de levering 

van 190 a goed gehorde en gewasschen onder-
houdsgrint. 

, O . 

, te 2 uron, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, nnn het. centraalbureau: het 
leveren van eikenhouten dwarsliggers vnn vierkaut-
beslagen eiken wisselliont, ten behoove vnn deu spoor-
weg Almeloo—Salzbergen cn Pruisische grens—Gro-
nau, in 4 perc. 

, S . 

, te 10 uren, door  den  der 

domei ren van Z. . Prins Frederik do
Nederlanden, ren'nmbt Niervaart, op het raadhuis: 
bet doeu van vernieuwingen en herstelling*  n aan on-
derscheidene gebouwen onder , in 2 . 

0)p late  te bepalen datum. 

, bij . P. de Boor: het bouwen eener 
stelphuizing. Aanw. 30 , te 10 uren. 

: het afbreken van 2, cn het bouwen 
van één boorenhuiztng roor het . 
Aanw. 2 April , te 3'/t uren. 

Altoop van Aanbestedingen. 

, 5 : het vernieuwen van een gedeelte 
dakbedekkïug der  St.-Catarmakerk; iugekomen 5 
bilj. , uls: 
P. Vceticubos, te Brielle, ƒ 1546 50 
J. Bout, „  idem „  1539. 
P. van Soest, „  idem „  1335. 

. de Neef , „  idem „  1320. 
J. Vecneubos, „  idem „  1293. 

, 6 : het maken vnn eou grintweg, 
zijnde de g en een gedeelte van den Wiel-
il rechtse hen , in d-jti polder  Wieldroclit , gcm-

; ingekomen 12 bilj. , als: 
. Schram Wz., tc Sliedrecht, ƒ 5500 

ü. Verduin, „ , „  5350 
C. van Zwol, „ , „  47S1 
B. de Jong, ,. Uicsondam, „  4740 

. v. d. Plas, „ , „  4699 
C. , „ , „  4629 
ƒ. Santman, „  idom „  45S8 

.  „  Gicscndam, „  4500 
J- in 't Veld, „ , „  44S7 
J. G. Woudenberg, „  idem „  43S0 
B. Siork, „ , „  4340 

C. dc Borst, „  Papcndrecht, „  3979 

, 7 : het bouwen eener  school met 
onderwijzerswoniug; minste inschr. was A. Oskamp, 
to Peursum, voor ƒ 13,481. 

St.-Panera*, 8 : liet doen van herstellingen 
en veibeteriiigeu aan dc school en onderwijzerswo-
niug met raadkamer aldaar; ingek. 4 bilj. , als: 
C Vorst, tc Oicrleek, f 44SS.50 
W. dc Groot. m Broek op , 44S5. 
1>. , „  Ouddorp, „  4089. 
J. Vcrwcel, „  Schermer, „  3890. 

, 9 : lo. het éénjarig onderhoud 
van dc werken te (inrinclic m en Asperen; minste in-
schrijver was J. Schouwenburg, te Gorinchem, voor 
f 3574. 

2o. idem der  kaïernegebouwea; minsto inschr. was 
C. Snoek vnn , tc Gorinchem, voor  ƒ3432. 

3o. het herstellen der  brug buiten de Arkelpoort ; 
minsle inschr. was . A. Treffers, te Gorinchem, 
voor  ƒ 5 6 9 9. 

4o. oene verving der  gebouwen; minste inschr. was 
A. Sizoo, te Gorinchem, voor  ƒ1448. 

, y : bet bouwen cenor  Oldambster 
boerderij; ingek. 14 bilj. , als: 
J. . van , te , t 13.S00 
J. Pijkstrs, „  Bereum, „  13,444 
S. , „ , „  13,100 
A. , „  Noordwolde, „  13,0S0 
A. Benninga, „  Bedum, „  13,000 
B. dc Jong, „  Groningen, „  12,950 
S. Ubels, „  Bedum, „  12,695 
11. Westerhof, „  Noordwolde, „  12,604 
J. Pokkens, , „  11,800 

 Bos, „  Bcdum, „  11,709 
. , „ , „  11.7S7 
. Wielsema, „  Groningen, „  11.6S1 

A. Teninga, „  Grootegast, „  11,274 
A. Narissen, „  Zuidwoldo, . 9,609 
gegund aan A. Teninga. 

, 11 : het verbouwen van een woon-
huis tot biljart - en koffiehuis voor P. . . Spijker, 
aan den Brink alduar; ingekomen 14 bilj. , als: 
(i. , te , ƒ 7500 
11. Qeeslnk, „  idem „  74S7 
P. van Bgntond Cz., „  idem „  7395 
A. Peberwee, „  idem „  7250 
B. v. d. Worp, „  idem „  7248 

. , „  idem „  7144 

. B. tapping, „  idem „  7008 
A. J . , „  idem „  70SO 

. van , „  idem „  7039 
J. Witteveen, „  idem „  6738 
A. G. Belniian, „  idem „  6700 
W. J. , „  idem „  6652 
J. T. d. Woerd, „  idem „  6627 
J- Pot J/„  „  idem „  6458 
gegund. 

, 12 : het bouwen van 3 burger-
woonhuizen voor  Wed. ; ingekomen 8 
bilj. , als: 
B. . Onink, te Enschedé, ƒ 4867 
Ü. W. Wegerif, „  idem 4294 
O. , „  idem „  4089 

.  „  idem „  3950 
B. k en 

J. Fleem), „  idem „  3384 
. Flncht, „  idem „  3550 
. Gecrltug, „  idem „  3485 

ü . , „  idem „  3399 
, 13 : het bouwen van 3 wonnlmizen 

on een wiuketliui s met bovenwoning, onder  beheer  vnu 
dun architect . . Schroot; iugek. 8 bilj. , als: 

. Tecuwisse, te Vllage, ƒ 112,300 
Vau h cn Vnn , „  idem „  92,000 
J. A. , „  idem „  811,700 
A . Stichter, „  idem „  811,650 
G. , idem „  88,070 

. van Bergen -
gouwen, „  idem „  87,000 

C. J. van  Jr. , „  idom „  86 975 
J. C. Tom, „  idom „  86,873 

tteuda, 13 : lo. het bcgrinten van den Nieu-
werkerkschen weg cn van rnn gedeelte ringdij k en 

, samen lang 8460 , met. hot onder-
houd lot 1 i '79; minste inschr. was J. Verschoor, 
lc Ammerstol, voor  ƒ13,597. 

2o. de bouw van 5 bruggen iu deu Nieuwerkerk-
schen weg:" 

. , tc Nieuwerkerk, brug a en b ƒ4799; 
G. , te Goads, brug d cu e ƒ4000; 
11. J. .\ol ri -i. to Gouda, in massa ƒ11,700; 
J. Vrrmecr , te , in mnssa ƒ 10,240; 
W. Preuijt , te , in massa ƒ 9325. 
Voor dc genoemde werkeu tc urnen iugekomeu 5 

bilj. , als: 
 de Groot, te Sliedrecht, ƒ 3n,n00 

J. Schrcuders, „ , „ 5 
P. Verbruggen, Waddinksveen, ., 29,929 
J. Voordendag, „  Puttershoek, „  24,495 
11. Zaïicn, „  Ammerstol, „  22,812 

3o. het begrinten van ccn verbindingsweg onder 
Waddinksveen en het houwen eener  brug bij  dien 
weg; voor  don weg ingekomen 3 biljetten, als: 

. J, Nederhorst, to Gouda, ƒ 3250 
J. van n en Zn., „  Waddinksveen, „  3100 
G. van llerk , „  Ouderkerk , „  2538 

Voor de brug ingek. 3 bdj., ah'-
. J. Nederhorst, te Gouda, ƒ 8200 

J . van n eu Zn., „  Waddinksveen, „  2159 
A. , „  idem „  2147 

Voor de massa ingekomen 4 bij. , als: 
J . Voordendag, te Puttershoefc, ƒ 4072 
J . Versdioor, „  Ammerstol, „  4165 
P. Verbruggen, „  Waddinksveen, „  4136 
G. v. d. , „  Amuieralol, „  4934 

, 13 : de verbouwing 
van het gcm entehuis; minsto inschr. waren . -
ning en J. , to Brcukeleu-Nijcnrodo, voor 

ƒ 3782. 
Wm S u m, 13 : het bouwen eoaer  behuizing 

met schuur; ingek. 5 bilj. , als: 
. Bolkais, te Warfum , f

J . Zelleiirust, „  idem „ 9 
. , „  Bafluo, „  551) 1 

T . . Westerdijk, „  Uithuizen, „  1400 
J . , „ , „  4139 
gegund. 

, 13  ar  i: het bouwen vaneen uieuwe hou-
ten draaibrug met diio landlioofden over dc haven 
naar het. Nieuwediep; minste inschrijver was . P. 
Bleeksma, te , voor  /"1500. 

. 14 : het bcgrinten van den dwars-
weg loopende vau den Oosterwcg tot don Westerweg; 
ingekomen 3 biljetten, als: 
W. eu B. , tc Warfliuizen, ƒ 2490 

. . Borgman cn 
J. , „ , „  2317 
. Boersma, „  Warfliuizen en 

. Wassing, „  Groningen, „  2230 
gegund. 

, 14 : het uitvoeren van ocnige ver-
nieuwingen en verbeteringen aau de ouder  wijzers wo-
ning bij  dc Zuiderselinol in dc gemeente Wcstzaan; 
miuste inscbr. wns C. Geils, te , voor  r* 1777. 

, 14 : liet. bouwen van een 
boeren woon huis met hooiberg; ingek. 5 bilj. , als: 
A . bomhof, te Zwolle, ƒ 5462 
A . van de Belt, „  idem „  5439 
11. , „ , 6117 

. J. Eenschoteo en 
. , n Zwolle, „  4909 

A. Brcedcwolt, „  Berkum (Zwoller-
kerspel), „  4449 

Elhurg , 15 : liet met klinker s hestraten van 
den grooten Woldwcz, benevens het bouwen van 5 
duikers in dicu weg; intrek. 3 bilj. , als: 
T . Boute, te Amersfoort, ƒ 13,700 
W. J. v. d. , „  Wilp , n 10,890 
A. Blocks, „  Zwolle, „  10,590 

, 15 : het bouwen eener  ijzeren ophaal-
brug over bet bcncdciisluisboofd vau sluis 5 der  '!,-
Willemsvaart; ingek. 5 bilj. , nis: 

. Timmerman, to 's-Bosch, f 6775 
Th. , „ , „  6290 
Th. , „ , „  8090 

n en Penning, „  Blcrick , „  6893 
Jacob s Sr., „  Nijmegen, „  5845 

, 15 : het leveren van 300stère 
grove grint voor den loswal aldaar; minste iuschr-
was G. Peters, te Nijmegen, ii ƒ1 .70. 

ltrecht , 16 : lo. het witten on schoonmaken 
van eenige stedelijke gebouwen; minsle iuschr. was 
J. , to Utrecht, voor  j 2825. 

2o. het nnnlcggcn vnu rioleering, mnendamwegcu en 
rabatten in het d cn dc Goedeslceg; 
minste inschrijver  was J. , te Utrecht, voor 
f 3930. 

, 16 : liet maken van ccn drijvend 
badhuis met 10 badkamers in den ; minsie in-
schrijver was W. F. , te , voor / 4437. 

* n . 16 : liet bouwen eener  kerk voor 
de e gemeente; minste inschr. was J. C. 
T. Zwecsaardt, te , voor ƒ 11,970. — Voor 
do kerkbiinken schreef dezelfde iu voor  /'798.93. 

OUt , 16 : liet bouwen vou cene openbare 
school met 5 lokalen, met leveriug van sckoolmeube-

; iugek. 11 bilj. , als: 
W. J . , tc , ƒ 25,500 
A . Feberwee, „  idem „  27,600 
(i. . , „  idem „  27,500 

, „  Brummen, „  27,439 
. . Beltman, „ , „  27.400 

G. Pijpstrn , „  Tjerkstraileel , „  26,191 
G. J. , „ , „  25,600 
G. J. Averdijk , „  Wijhe, „  2b,300 
B . Trooster, „  Zwolle, „  24,378 
B. van der  Worp, „ , „  24,651 
A . . Carmigselt, „  Brummen, „  24,410 

Voor de school alleen ingekomen 6 bilj. , als: 
A . Feberwee, f 25,100 

, te Zutfen, „  23,179 
B. 11. Trooster, „  Zwolle, „  22,673 
G. J. , „ , „  22,320 
G- J. Averdijk , Wijhe, „  22,150 
A. . Carnuggolt, „  Brummen, „  21,940 

Enkel voor de meubelen ingek. 7 bilj . als: 
. Beltman, te Olst, ƒ 31S0 

, „  Zutfen, „  3130 
, „ , „  2853 

, „  Brummen, „  2770 
Wcstcrik, „  Epe, „  2718 
Fubcrwee, „ r  „  2520 
B. van dor  Worp „  idem „  2461 

Vllage, 18 : hot aanleggen van 2 kribben 
aan den Westbavendam van t minste 
insclir. was . van den , te Werkendam, voor 
ƒ 14,974. 

, 18 : bot bouwen van woningen 
voor dc ambtenaren van liet Westerdok en do -
haven; minste inschr. was A. Paans, te Amsterdam, 
voor  ƒ39,999. 

, 18 : het maken vnn do aardebaan 
met de kunstwerken en de daarlangs tc stellen afslui-
tingen, ten behoeve van do aansluiting van den -
landsclicu mm den Staatsspoorweg aldaar; minste inscbr. 
was A. , tc Amsterdam, voor  ƒ74,800. 

, 18 : lo. het leggen van den paar-
denspoorweg met wissels cn toebchooren van het Sta-
tionsplein nanr deu ; minste inschr. waa G. 1). 
van , tc Amsterdam, voor  ƒ 8 9 3 6. 

2o. bet bouwen vnn een stal voor  29 paarden; minste 
inschr. was J. A. , te , voorƒ6000. 

t , 18 : lo. het bouwen van bazilt-
mnreii langs den schutkolk van sluis no. 16 dor  Zuid-
Willemsvaart; minste iuschr. was J. , te -
tricht , voor./14,1 69. 

2o. het inrichten tot kunstweg van een C leelte van 
den zuidelijken rnwcg langs dc Noordervanr' : minsle 
inschr. was Vau deu Berg, le , VPf  ƒ5177. 

l irerht . : het vergrooten vnn de werk-
plaats voor  locomotieven op het station Breda; iugek-
10 hilj , als: 
A. . van Seters, te Vogftt, ƒ 14.000 
J. W. . Brandt,  „  U,0
W. . van , „ , „  Ü ,7s9 
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J. , 
1 dn 

te Sittard, ƒ 11,600 
ü. van  Sande, „  Breda
C. A. Oomen At., Oistcrhont. „  11.0OT 
A. van Glabbeek, ,. Breda „  10.W8 
W. Verlegh, ., Ginneken, -
X . Wierci , ., gaaadyk, „  0.7J7 
C. Ü. , « , „  10,280 

, 20 : het verhoogen van straten in 
de Paul us-Potter- en t raten; minste inschr. 
was W. Jongenburger, lo Waddiuksvcen,  /"7087. 

Utrecht, 20 : voor  de levering van magaz-ijns-
goederen aan de j  waren  a, 
minste inschrijvers: 

geiah-portsja: W. n en Zn-, to Vllage, / 170.00; 
lampekousjos, himpekalocu enz.: A. Walraf SÖhnc, 

te üladbach, ƒ344 .82;  , 
hennep, touw enz.: . J- , te Utrecht, 

/ 1436 75; 
borstelwerk, sponzen enz.: Gebr. Jonker, te Amster-

dam, f 1343.15; 
diverse glasruiten: Wed. G. s en Aran, te 

Amsterdam, ƒ 1066.8'J; , . . 
diverse dakruitcn : J. J- B. J. Bouvy, tc , 

diveno glassoorten: J. J. , to Utrecht, ƒ 768.64. 
beuken-, esschen, wilgen- en icpeuhout: - n 
 Zn., te , ƒ 1734; 
eikenhout enz.i G. J. Boelen en Co., te , 

/10,484; 
grenen-, vuren- cn dennenhout: dezelfden, '7312: 
mahoniehout: . n cu Zu., ƒ112 50; 
diverse vijlen: Peter , te . ƒ1590.74; 
ijzer: z en Co., le , /17.182.35; 
spijkers enz.: . S. . , tc Amsterdum. 

ƒ 2264.«J15; , „  „ 
ijzer- en koperwuren : Wed. . J. Bollen, tc Zwolle, 

/ 3137.60s; 
knik . tras enz-: Erven , te Utrecht, ƒ 12h2.(b; 
zeildoek, linnen enz.: y en Van Beldam, tc 

Amsterdam, f 3081.50: 
handspaken, remblokken enz: O. T. , 

te Bergambacht ƒ 1352.5»; 
meialen: B. J. Nijkerk , teAmsterdam, ƒ 4943.985 
blik : . S. Stokvis cn Zn., te , J 295.20; 
poetskatoen: . Cohen, te Üldentsal, /4300; 
rijtniglaken : B. kt , lc , ƒ 1087.50; 
apringveereu : VV. n cn Zn., ƒ629; 
zakken: A. , te Amsterdam, per  stuk ƒ 0.25*. 

, 20 : de levering aan de artillerie -
stapel- en constructie-magazijnen van: lo. 5000 . 
messingdraad dik 0.028 , 5000 - idem .lik0.0205 

, 4000 . idem dik 0.0105 , 3000 G idem 
dik 0.013 ; minste inscbr. waren . dc s en 
Zn., te , a /0.73"  per . 

2o. 10,000 . Bnnka-tin; minste inschr. waren . 
Balguerie en Zoon, te , a, / 82.30 per 
100 . 

, 20  nart : het ontlerlioud en eenige 
vernieuwii gen aan hel . diakenie-, wees-, 
onde-mannen-cn-vroiiwenhuis; minste inschr. was \V. 
vnu Eek, le Amsterdam, voor ƒ 2825. 

, 20 t : het bestraten vau bet 
Nieuwe Tuinpad ter  oppervlakte van 838 W\\ met 

V m. 500 ' verstrating; minste ïnsclir. was . J. 
illems, tc Amsterdam, voor ƒ 1949. 

Vervolg der  Berichten en . 

 Burgemeester en Wethouders heb-

ben bij  een uitvoerig rapport  aan den Gemeenteraad 

voorgesteld: 
lo. t voorstel van de heeren Tindal c. s., strek-

kende om burgemeester  en wethouders uit te noodigen 
den d in tc lichten, voorstellen te doen of ont-
werpen over te leggen omtrent drie verschillende stel-
sels tot afvoer  van fecaliën en verder te vergunnen 
in zekere wijken der  stad daartoe tijdelijk e inrichtin -
gen te maken, — niet aan te nemen. 

2o. Zich te vereenigen met de voordracht van 12 
r  1870 (toepassing van het l in 

de nieuwe stad), nadat de commissie vau bijstand 
 het beheer  der  puhlieke werken op afdoende wijze 

de bewering beeft weerlegd dat de toepassing van 
s stelsel 6'/4 en van het spoelstelsel slechts 

iyk millioen zou kosten. 
n dan gemeenteraad is de zaak der 

tramwegen weder  nan de orde geweest. n beginsel 
is uitgemaakt, dat de d gezind is, op under 
vast te stellen voorwaarden, concessie voor  tram-
wegen te verleenen. Bij  behandeling der  voorwaarden 
staakten echter al dadel ij  k de stemmen over  de vraag, 
of die alleen zouden worden vastgesteld voor  wegen 
op den rechter , of dat zij  en rechter-en 
linker r  zouden omvatten. 

e zaak der  tramwegen vordert uiterst langzaam 
en het groote publiek ziet met verlangen uit waartoe 
al het geredekavel iu den Baad zal leiden. 

— e heer . Gosschalk heeft in een open ecbi ij -
ven aan de leden van het k t van 

s zijne grieven ontwikkeld tegen bet rapport 
der eominissie voor de beoordeeling der  ontwerpen, 
ingekomen ter  beantwoording der  prijsvraag voor  een 
gebouw tendienste vun genoemd lichaam, en zich 
daarbij  be'tend gemaakt als vervaardiger  van het 
ontwerp indefessus. Bij  dieu Griet worden de plans 
der ontwei pen  en Boodkruis iu omtrek 
medeged'-eld en het is waarlij k te bejammeren, dat 
de verdeeling van het ontwerp tmtc/essus niet op 
gelijke wijze is gegeven. 

e d heeft besloten vanwege de 
gemeente aun de commissie voor  de van 27—30 Juni 
te houden tentoonstelling van tuinhouwvoortbrengseleii, 
tuinsieraden en pluimgedierte de helft vnn  tekort 
tot een bedrag van hoogstens ƒ 1 0 00 te vergoeden. 

n Van den werf der  firma , 
n en Co. te h on Ties is het stoom-

schip  te water  gelaten, zijnde het cerate 
van een drietal op genoemde werf in aanbouw voor 
rekening van de Us-compagnie te Grimsby, cn be-
stemd om dc visschersvloot van Grimsby van ijs te 
voorzien en de vangst snel aan de markt te brengen , 
waartoe totnogtoe slechts zeilsehe|<en werden ge-
bezigd. Als men nagaat dat genoemde visschersvloot 
uit bijna 700 vaartuigen bestaat, kan men zicb eenig 
denkbeeld vormen vim de belangrijkheid vnn dezen 
tak van nijverheid. 

e bedoelde stoomschepen zijn 130 voetlang, 21 
voet breed en 10 voet 6 duim hol, en vooralen van 

eene machine vnn 50 paardekracht nominaal. Zij 
zijn van een schoonen vorm en meer  gebouwd met 
het oog op vlugge vaart en goed zeebouwen dan op 
groot draagvermogen. 

Advertentiën . 

 a ii a <i  in a  s c li a \\ \\ ij. 

Op Zaturdag 13 April  1878, des middags len 
12 uur , zal van wege de e der  Amsterdam-
sche , onder  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van tie Ainsterdamsche -
maatschappij, t 63a te Amsterdam, 
worden aanlicsteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens § 17 van het bestek. 

t bestek , met staat van wnarschiijiilijk e hoeveel-
heden , ligt ter  lezing aan het Technisch Bureau 
van de l maatschappij  te Amsterdam, en aan 
het Secliebureau te Velsen. 

t is voorts aan bet Technisch Bureau te Am-
sterdam cn te Velsen op franco aanvraag te beko. 
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door  den -
wezenden , t 633 te Amster-
dam en den r te Velsen. 

Amsterdam, 14 t 1878. 
, 

Voorzitter. 
. F. E , 

Secretaris. 

(Jp  den 2**"  Apri l 1878, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen hij  de 

e n te Utrecht, van: 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 0 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 19*»" t 1878 ter 
lezing nan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan het bureau van den r  te 's Bosch 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

n worden gegeven door den Sectie-
r  te 's Bosch. 

Utrecht, den 1 ü d e n t 1878. 

. 
Op  den id* "  Apri l 1878, des namid-

dags ten 2 ure, ann het Centraalbureau der -
schappij  lot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek nn. 193. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-
gens art. li t vuu het Bestek. 

t Bestek ligt van den 22»"" t 1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau hij  de e
en aan bet bureau van den r te Zut-
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaat-
sen te bekomen. 

n wordeu gegeven door  den -
genieur te Zutphen. 

Utrecht, den 20'"' » t 1S78. 

e  der  gemeente  zal. 
g 2 April , 'snamiddags 1 uur , in het open-

baar  ten Gcineeutehui/c
in twee perceclen: 

2e. 1

Aanwijzing, g 28 , 's voorm. 11 
uur. Teekeningen liggen ter  inzage op het Bureau 
van den Gemeente-Architect; bestekken tegen beta-
ling ter  Secretarie verkrijgbaar . 
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leveren, iu concurrentie met buiten landsche fabrikanten, 

in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde

/i j  belasten zich tevens met het
 met girantie. 

VA N N & , 
, 

. 

Vertikal e Stoommachines niet of 
zonder  Stoomketel uit de fabriek van 

Y &  C°. te

Van hel nieuwste model zijn ateeda vnn 
 tot  paardenkracht pereed 

e prijzen zijn wederom
verminderd. 

Sociëteit n van g Willem lil" 
te Apeldoorn 

e E van  Vereeniging 
brengt ter  kennis van 11.11. s aan de prijs -
vraag

 dat de premie van /  is toegekend aan 
het ontwerp, ingezonden ouder het motto

 zijnde gebleken de inzenders van dit ont-
werp zijn de n VAN' T en , 
Architecten te Arnhem. 

. s die de ingezonden stukken
verlangen, kunnen zich hiertoe tot 1 i a. s. franco 
wenden tot het lid onzer  directie den r
VA X . 

Apeldoorn, den 19 t 1878. 

Namens de
 Secretaris 

E . 

. 

e Fanriek van 

. 
e , 210,

Groote keuze Prachtige
All e marinerwerken wonlen volgens teekening 

vervaardigd. 
e Fabriek waarborgt , bij  contract, hare pro-

ducten. 
e  geschiedt op  van den 

 alsook  njn op aanvrage te 
bekomen. Voor bel Album wordt men verzocht 5 
cents en voor  elk r 30 cents, beiden in post-
zegels, over te maken. 

N van
, alle soorten van 

 enz. enz. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
tic liollnitilsthr  Tuin, 

 van alle bekende typen 

 aan
den kortst inojrelijke n tij d geleverd en niteevoetd. 

 E  O \  C«. 
Civiel-lngenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stooinbaggermolens in hout- of 
ijzerconstructic, volgens eigen  geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 fcf*  per 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen, . , , . 
Steen- en Tegel vormmachines. n - en Bru i ; construction enz. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daaivan steeds ruim gesolveerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON. 
 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

E N 
VAN 

V A  r>E3 , 

geeft berigt dal door  haar tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C". ti Amsterdam. 
door  wie ook tot het  inlichtingen wunlen verstrekt en  \oor  geheel Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de  licit weg N" . 3, te Amsterdam. 

, 
. 

E E , 

G N d . . 

 Amari l Schijven cn ! vnn j  over-
treilen e aulcrc e toestellen in qualiteit. 

t liet gebruik dezer  schijven wordt groole licspariiig verkregen in arlieidsloon 
en wordt veel werk verrigt, dut lol heden uil de hand werd afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen wonlen op aanvrage gegeven. 

Oedrukt bjj  Cl. W. VA N lit.i l W . &  < "  te Arnhem. — All e «tukken en advertentiën te edremoren aan den r f. W. V A N T JGm. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

e . F. 13. g 30 t 1878. 

VOO

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

: 

Verschijnt Zaterdag». » per 3 maanden f 1.65. n abonneert lich roo 

een jaargang. Afzonderlijk e nornmera bij  vooruitbestellinir  16 cent». 

: 

Van 1—6 regels fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 centa en 10 cent» 

voor  eeu nommer  van het blad. Advertentiën voorliet buitenland Jtteenfsperregel. 
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 herinnering. 
t zal misschien hun, die iu  Gids de plei-

dooien van deu heer e Stuers voor  middeleeuwsche 
bouwkunst hebben gelezen, niet ongevallig zijn over 
dit vraagstuk ook iemand tu hooren, die in het 
Architekten-Verein te n daarover het woord 
gevoerd en iederen bouwkundige den dienst bewezen 
heeft, hem eenige werken aim te bevelen, waarin hij 
de zaak grondig hestiideeren kan. k bedoel Adler. 

c heer  Otzen. een voorstander  van het toepassen 
van middeleeuwsche houwkunst in onzen tijd , had iu 
dat Verein eerst een voordracht gehouden Ueber 
moderne Gothik  Bauzcitung, 1877, hl. 
'J03) en later  Ueber das  in dee Bau-
kunst der Gegenwart (t. n. pi., 1878, bl. 69). 
k verwijs den lezer  naar  dat tijdschrift . n 
heeft het Uerein zeil'  de voordrachten in haar  geheel 
uitgegeven of een uitvoeriger  uittreksel daarvan dan 
de  Bauzeitung. Uit de tweede voordracht 
wil ik .slechts aanslipjien, dat bij  Otzen den inge-
nieurs (en dit zal ook wel gelden voor de Neder-
landsche, die /.Schoone Bouwkunst" noemen, wat 
ieder  kunstkenner  Bouwkunst zal ) 
het te weinig gewaardeerde en te weinig gelezene 
boek van Prof. Bnumeister  Arch itektonische
menlehrc fitr  aanbeveelt ('). j  haalt 
ook als een afschrikkend voorbeeld van ingenieurs-
stijl de viaducten van den Berlijnschen stadss)worweg 
san, en zegt terecht, dat dergelijke ver  waar  loozingen 
van de kunst te meer te betreuren zijn, omdat een 
gezonde, zij  't ook eenvoudige uitvoering van zulke, 
dagelijks door  honderdduizenden aanschouwde werken 
meer zegen zou stichten dan alle geleerde boeken te 
zamen. (a) 

Nadat in de zitting van 23 Febr. jl . de architect 
Schwatlo (t. u. pl. bl. 89) getracht had den heer 
Otzen te weerleggen, trai l de heer  Adler  op. 

Eerst na lang weifelen . zeide hij , had hij  besloten 
aan de gedachtenwisselhig deel t«' nemen. j  deed 
het slechts om aan overeenkomstige liet oogen te her-
inneren uit een tijdvak , dat ongeveer  dertig jaren 
achter ons ligt e tijdschrifte n van die dagen, 
inzonderheid Forster's Allgemeine llaukunst, be-
vatten de quintessence van de betooien en voorstel-
len, die scherper  omschreven en veelzijdiger  opgevat 
zijn dan de voorstellen die hedentendage worden ge-
daan door de aanhangei-s van middeleeuwsche kunst-
oefening. Als een voorbeeld herinnert Adler  aan het 
eigenaardig streven van W. Stier  en aan de talrijk e 
vertcgenwoordigei-s van de gothlschs kunstrichting : 
Puttrich , , , t cn nndeivn, 
tegenover  wier  pogingen de wereld der  Berlijnsche 
bouwkundigen zich onzijdig hield. e strij d werd 
besloten door het grooten opgang makende kleine 
geschrift van Bolticher:  der germa-
nisehen und heüenieehen  (1846), waar-
door, bij  atherne kenschetsing van het onderscheid 
tusschen llelleniek en tiothiek. het begrip van bouw-
stijl vastgesteld wenl. l s geschrift aan 

 Stier's drijven paal-en*perk gesteld heeft, is even 
, als dat het. ofschoon begrensd tot een kleinen 

krin g van lezers, later  menige uiting in gelijken 
geest bedwong. 

r  zijn ander*? schrijvers in bet strijdper k getre-
den , gelijk b. v. r en , tal van uitga-
ven van werken zijn hierop gevolgd , en door  al dezen 
arbeid went een aanzienlijke voorraad materiaal voor 
studie bijeengebracht, dat inzonderheid te n 
zorgvuldig onderzocht en verwerkt is geworden. Geen 
Wonder, dat men bij  deze werkzaamheid en bij  het 
kampen met bijzonder  ongunstige omstandigheden voor 
vroegere naïveteit geboet heeft en critischgeworden is. 

r  men heeftzichook vri j  gehouden van doctrinarisme 
en is juist daardoor  instaat geweest uit inwendigen 
drang werken voort te brengen, die weilij  veren 
kuanen met de in andere kunstrichtingen verrezene, 
gelijk Weenen, , i enz. ze bezitten. 
Als voorbeeld is de Berlijnsche Synagoge te noemen, 
een nog altij d te weinig gekend maar  uitstekend ge-
denkstuk, dat ook in den besten zin van het woord 
Wociern is, omdat het de kunst van den architect 
huwt aan de wetenschap van den ingenieur. Verder 
behoort hiertoe nug du Academie voor Bouwkunst, 
waarin de noordelijke baksteenbuuvv uit veeljarige 
sluimering tot een geheel nieuw leven gewekt cn van 
gewichtige vormen der  Noorsche kunst doordrongen 
w gewonien. Uit het tijdperk na Schinkel, waarin, 
Volgens de meening van den beer  Ouen, de sporen 

n Schinkel's werk bijna geheel zouden zijn uitge-

(') Than* voor  6k / t mark te koop bg Bielefeld, Carlerulie. 
Tint s

'' . e viaducten van den Staats*poorm-g te m 
ti ' tiet haltegebouw aan de Beura aldaar, kunueu mede al* 
aftok rikkende voorbeelden aangehaald wordeu. . 

wischt, behoort de arbeid van Struck, die zich een 
ontwikkelin g van Schinkei's bouwwijze ten doel ge-
steld had en ze verwezenlijkt heeft, b. v. in de ge-
bouwen der  inrichtin g van Bmsig, aan de Oranien-
burger  poort — werken in baksteen, die zich gerust 
met andere scheppingen vnn deze soort kunnen meten. 

a wendt zich de heer  Adler tot de afkeu-
rende uitspraken van den heer  Otzen over het 
pleisterwerk. l uitstekende werken uit de 
oudheid eu lateren tij d zijn niet in pleisterbouw 
opgetrokken! t  de Thermen van 
CaraeaUa, de Sophia-kerk (i), vele werken in 
Gothischen, gelijk vele gehouwen in n 
stij l in , — b. r, te d en te 

g — zijn öf geheel öf in de gewichtigste 
deelen als pleisterbouw volvoerd geworden en hebben 
door tot op den huidigen dag stand te houden aan 
dezen bouw het recht gegeven zieh als waarlij k monu-
mentale bouwstof te doen gelden. Natuurlij k stelt men 
hierbij  de best mogelijke uitvoering op den voorgrond 
en behoort men daartoe de strenge voorschriften en 
voorwaarden van Vitruviu s iuacht te nemen, waar-
aan de tegenwoordige manier  van pleisteren zelfs 
in de verte niet voldoet. t welk recht kan men 
dien bouw, als hij  degelijk wonlt uitgevoerd, zoo 
algemeen veroordcelen f Terugkeerende tot een vroeger 
deel zijner  beschuuwingen, verwijst de heer  Adler 
naar de het eeist door  lïotlicher uitgesproken en 
door  den tij d bevestigde vruchtbare meening: dat, 
om tot nieuwe vormen te geraken, bet noodig is de 
hooldeischen der  llelleniek en (lothiek synthetisch te 
vereeuigen , en gedenkt hierbij  verscheidene gelukte en 
mislukte proeven. Onder  de eerste behoort de Syna-
goge te Berlijn , onder  de laatst»-het bekende streven 
van n om een nieuwen bouwstijl te scheppen. 

Ongelukkig zijn die nitioneele pogingen tijdelij k 
afgebroken, inzonderheid door de onmatige hoeveel-
heid geschriften — , een feit, dat echter  samenhangt 
met de vlucht, die de historische studiën in -
land hebben genomen. Schrijven van litteiiuisch 
talent hebben zich van de slof meester  gemaakt, 
ook zonder  eenig recht om ecn oorspronkelijk oordeel 
te vellen als bouwkundigen (*). 

Op die wijze zijn wel-is-waar eenige verdienstelijke 
boaken ontslaan, maar  niet under  het groote nadeel, 
dat de gezonde richiing  der  bouwkunst weder  belem-
merd en voor het heerschen van de zoogenaamde 

 als bouwstijl de weg geëffend 
is gewonien. t is een beklagenswaardig feit, wij l 
het alléén vruchtbare iu de monumentale houwkunst: 
constructieve gedachten, in de e " 
tevergeefs gezocht vvonlt. 

e heer  Otzen heeft in zijn voordracht van bet 
vorige jaar ook nog geéischt, dat de t zich 
doordringen zou van «nationale beginselen"t e 
eisch is onverstandig, daar er  feitelijk slechts ééne 
echt nationale, oorspronkelijke kunst bestaan heeft, 
die der  naast welke nog de oefeningen 
der Babyloniérs en Assyrièri kunnen wonlen genoemd. 
Alle andere kunstrichtingen ontspruiten uit die oude 
bronnen en kunnen daarom niet in tien volsten zin 
van het woord unatitmaaT' zijn. r  bij  eenige 
kunstrichtingen komt huilen deze afhankelijkheid van 
de overlevering nog een eigen streven voor, b. v. bij 
de inihleleeuwsche richting , die universeel is, dewijl 
zij  met het Christendom samenhangt, dat getracht 
heeft zijn werkzaamheid lot alle volken uittestrek-
ken en hierbij  nationale vei-schillen geheel terzijde 
heeft gesteld. 

n geve dus de meening omtrent het bestaan 
van nationale beginselen in de afzonderlijke kunst-
richtingen op, vooral in de Golhische, die kosmo-
politisch, maar  niet nationaal is. Nationale verschillen, 
zoogenaamde riationalisinen , jn zelfs localismen, moe-
ten daarom echter in de houwkunst niet geloochend 
wonlen. r bet woord beginsel is te plechtig. 

e beer  Adler  besluit  dc opmerking (in ant-
woordop een bewering vau den heer  Otzen), dat de 
tiothiek op vele plaatsen is afgewezen en reusachtige 
geografische domeinen niet alleen niet heeft kunnen 
veroveren, maar zelfs niet binnentreden. 

19 t 1878. 

(}) Ouder  andere afgebeeld te vinden, gelijk ook de in 
den trka t gciiot-mde werken tc , in dc afdeeling 
Architektur  2c uitgaaf. k grij p 
deze gelegruheid anu om deu nunkoop van den atlas ecu 
ieder  nau te bevelen, die over  100 fr . beschikken kan cn do 
gebeele menschelijke wetenschap iu 5OU prachtige platen 
(.houtsnee, steendruk en staalgravure) aanschouwelijk wenscht 
te zii'i t voorgesteld. e twee deelen tekst kosten bovendien 
ÜO fr . e vakken zijn: Plarti k und i (  pl.), Archi-
tektur  (53), Auntomie (16), Zooloitic (:i:i) , k (31), -
ralogie <4), kriegswesen (2&>. BsiVJSSBB QWk k (5), 
1'liwk (10), Aslrouomie (12). e UA), waarvan Geo-
logie 12 eu e 4, o Tcchnik (34), Che-
mische Tci-huik (10), U (Sj, n , -
uud t (16). Ethuographie (41), Geographic 
(58), Culturgeachichte, (65). . 

(*)  Tout COMWU chez neus.

OVE N VA N A F 
. 

e heer  O. , te Oldenburg, die zestig jaren 
lang s heeft vervaardigd , komt op tegen 
de bewering, dat de k , te Berlijn ,  15 en 
Augustus jl . door  den bliksem zou zijn getrolfen gi 
wonlen, omdat aan de torenspits een opvangspita 
ontbrak. e bliksem had namelijk een der  opvang-
spitsen van het lagere kerkdak getrolfen. j  beweert, 
dal zulke spitsen uit'urtcnd werken en de uitsluitend 
verdedigende rol doen ^erkeeren in een aanvallende. 

e zulk een taktiek ook al nunbevelenswaard 
zijn in den strij d tusschen twee tegenstanders van 
ongeveer  gelijke macht, zij  schijnt toch minder op 
hare plaats in den kamp van den mensch tegen de 
geweldige natuurkrachten. 

Gewoonlijk beweert uien, dat door  het groot ge-
tal opvangspitsen in een stad het evenwicht tusschen 
de wolkeu- en de aanl-eleetriciteit allengskens wordt 
tot stand gebracht l dit mogelijk is, wordt in 
de physischc a aan een kunstmatige, met 
electti.iteit geladen wolk en aan eene daaronder ge-
plaatste opvangspits aanschouwelijk bewezen , en men 
zal niet loochenen, dat wat in het kleine gebeurt, 
ook in het groote plaats grijpen kan. r  wie niet 
aandacht het aantal en de lievigheid der  bliksemstralen 
heeft waargenomen, die soms in beperkte plaats- en 
tijdsruimt e nedervallen, zal misschien de meening 
omhelzen, dat tusschen de ongehoorde opeenhooping 
van dc elcctriciteit in de wolken en het gering ver-
mogen der  opvangspitsen tot ontlading ecn wanver-
houding bestaat, die twijfe l omtrent hare werkzaam-
heid recht vaardigt. 

n zal dus verstandig handelen door  zich tebe-
|ialen tot een onschadelijke afleiding en de wolken 
niet te dwingen tot ontlading, waar  zij , zonder de 
tergende maatregelen van den bouwmeester, misschien 
vn-edzuuin zijn voorbijgetrokken. m heeft dan 
ook de heer s in zijn zestigjarige praetijk nootf 
opvangspitsen doen aanbrengen, mnar  zich steeds 
vergenoegd met dakvorsten, BChoorsteenen en gevels 
aan beide zijden van het gebouw te voorzien van 
eeu onafgebroken leiding tot in den grond. Alleen bij 
kruitmagazijnen heefl hij  opvangspitsen aangebracht 
boven de op eenigen afstand van het gebouw gestelde 
op vangst ingen. Bij  de Petruskerk was de geleiding 
gebrekkig. 

Ook wordt te dikwijl s uit het oog verloren, dat 
aanrakingen met koper, zink en ijzer  blootgesteld 
zijn uan tegenstrijdige galvanische werkingen. n 
herinnere lich de in dit weekblad beschrevene inrich-
ting van den bliksemafleider  met tallooze pluimen 
op het stadhuis te Brussel). 

J TOT G
. 

 ti S*G 's

n de vergadering van de Afdeeling van 20 t jl . 
weid door  den heer B. s ter  inzage gegeven 
een deurslot van nieuwe vinding van u &  Cie. 
te , waarvan de eigenaardigheid daarin be-
staat, dat men inplaats van een sleutel, ecn stift 
bezigt, the in eeu sleufje gestoken, in gemeenschap 
komt met eene reeks kojiereii plaatjes, deze op zijde 
duwt, cn alsdan gelegenheid geelt, om door  een 
kruk de schoot op zijde te schuiven of om te draaien. 
Als veiligheidsslot werd het met belangstelling bezig-
tigd, doch het is waai-schijnlijk voor  algemeene toe-
passing minder  geschikt. 

r  het Bestuur J den beer  Tcltzer  wenlen 
eenige wijzigingen voorgesteld in het , die 
op de volgende vergadering zullen wonlen behandeld. 

e beer . van der  Tas behandelt verder  de vraag: 
«of de klacht gegrond is, dat tegenwoonlig zoo weinig 
jongelieden uit den beschaafden stand zich aan een 
ambacht wijden." 

j meende tlat deze klacht teer  gegrond is, en 
noemt voorbeelden op uit vroegere jaren. j  onder-
stelde ouk, dat ile middelbare en hoogere scholen 
hierop wel degelijk invloed uitoefenen, eu geloofde 
dat de ambachtsscholen geene practische werklieden 
vormen. 

Bene andere vraagt »waarom machinale n 
meer  afslijt dan die met de hand gevormd", werd 
door  dcnzelliten spreker  behandeld. 

j meende dat dit ontstond doordien de klei fijner 
was, en dus de steen meer  klank heelt, zoodat men 

 gebakken ondersteen ontving iu plaats van klinkers. 
Sinds de steenbakkers echter  niet meer  op den klank 
alleen afgaan, is dit bezwaar  vervallen en worden 
door  hem de machinale verkozen boven den handvorm. 

r  den heer  Van Trich t werd eene voordracht 
gehouden over de ontwikkeling en de vorderingen 
van ons spoorwegnet. j  bracht eerst in herinnering 
dat de eerste heirw*egcn der n een militai r 
belang ten doel hadden. t verdere Europa had 

weinig oog voor  groote wegen, en eerst onder de 
regeering van k V wenl hieraan in Frank-
rij k rle hand geslagen. 

Spreker  trad hierop iu eene verheerlijkin g van onae 
eeuw, die zoovee] voor  ontwikkeling totstand had 
gebracht, zoowel door  middel van straatwegen, als 
kanalen en spoorwegen België is een der  Staten, 
waar rle spoorwegen zich het meest ontwikkelden. 
n ons land was de lij n m 

dc eerste, die in exploitatie kwam. 
Over  den , Centraal-en Grand-Central 

werden belangrijke medetleelingen gedaan omtrent 
den aanleg en de kosten. 

Over dc van staatswege aangelegde spoorwegen 
werden eveneens, ook in verband met de Exploitatie-
maatschappy, uitvoerige verklaringen gegeven. 

n het geheel zijn thans in ons land 1701 kilome-
ter  sjioorwegen in exploitatie. 

Uit een economisch oogpunt, meent spreker  dat 
de spoorwegen op zich zelf geene rentabilitei t in 
zich dragen, maar  voornamelijk aanbeveling verdienen, 
omdat zij  de afstanden verkorten en dus handel en 
nijverheid zeer  ten goede komen. Thans zijn nog 
in bewerking ongeveer O kilometer  spoorweg, 
waarmede iu 1870 een aanvang is gemaakt. 

r  den Voorzitter  werd een brief voorgelezen 
van den heer z Pimentel, oud-bestuurslid 
der Afdeeling, waarin een uittreksel wenl medege-
deeld van een oud werk getiteld: e 
met de voornaemste plaetsen en vermaeckelijckheden 
door  Jacob van der , betreffende den bouw-
meester  Pieter  Post. Spreker  voegde daaraan nog 
eenige belangrijke mededeelingen toe. 

t huis van Prins Frederik. onlangs verbouwd 
en thans het Palels van den Prins ven Wied; het 
tegenwoonlig gebouw der  Eerste ; het hofje 
van Nieuwkoop waren scheppingen van zijne hand, 
terwij l hij  door  den alom bekenden architect Jacob 
van Campen werd belast met de uitvoering van het 

, het s in 't Bosch (de Oran-
jezaal; en ook nog aandeel had in den bouw van het 
kortgeleden gesloopte huis van s en den ver-
bouw van het Oude , thans het Paleis des . 

Post bouwde ook nog elders het huis Zwanenburg 
te , de Waag te Gouda, bet s te 

t enz., terwij l hij  Van Cainpen's schetsen 
voor het Stadhuis te Amstenlam uitwerkt e en na 
diens dood belast werd met het maker, van teeke-
ningen voor de voltooiing of versiering der -
raadzual, die echter  nooit zijn uitgevoerd. 

r  den heer  Van h werd cene beschrijving 
gegeven, toegelicht met platen, van de gebouwen, 
enz. op het Champ de s en het Trocadero, te 
Parijs, voor  de wereldtentoonstelling in 1878, welke 
met veel belangstelling werd aangehoord. 

Wegens het vergevorderd uur  woidt de vergade-
ring gesloten. 

G . 

Vergadering van 18  1878. 

e rekening en verantwoording van den Penning-
meester  over het afgeloopen jaar  was in de eerste 
plaats aan de orde, waartoe tic heeren G. J. . 
Trooster en P. l door  den Voorzitter  werden uitge-
noodigd om deze stukken na te zien en daaromtrent 
rapport uit te brengen. Genoemde heeren verklaar-
den de bescheiden in volkomen orde bevonden te heb-
ben, waarop den Penningmeester, onder  dankzegging 
voor  hei gehouden beheer, décharge werd verleend. 

e rekening sloot met een batig saldo van f 16.70*. 

Nadat de heeren A. n en .1. Willighagen 
met algemeene stemmen als leden der  Aldeeling waren 
aangenomen, kwam een schrijven ter  sprake van het 
Bestuur  der , waarbij  dc medewerking 
der Afdeeling voor het Bijblad werd ingeroepen. n 
een volgende vergadering van Bestuurders zal deze 
zaak nader  besproken wonlen. 

Over de vragen, die de j  zich voor-
stelt op de eerstvolgende in i e.k. te houden bij -
eenkomst te behandelen, ontstond eenige gedachten-
wisseling. e heer  J. G. J. van n deelde 
de Vergadering mede, dat de eerste vraag hem belang 
inboezemde eu dat hij  het voornemen had haar op 
de bijeenkomst te Amstenlam te beantwoonlen ; mocht 
hij  daarin verhinderd wonlen, dan zou zijnerzijd s 
gezorgd wonlen dut het antwoord op schrift gebracht 
werd. Wordt besloten de overige vragen in de eerst-
volgende bijeenkomst aan aan nnuwgezet onderzoek 
te onderwerpen en nader te hespreken. 

e heer G. J. . Trooster  hield eene lezing en 
stelde zich daarbij  tot doel om de vnuig te beant-
woorden: o Waarom is de bouwkunst niet meer  popu-
lair  en hoe kun ze dat gemaakt woi-den f of liever, 
hoe kan ze weer  gemaakt worden tot eene algemeene 
behoefte, tot een volkseigenaardigheid, zooals ze dat 
vroeger  was?" 

http://lit.il
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e lezing gaf blijkbaar  veel genoegen, en dc spreker 
ontving, bij  monde van den Voorzitter , den dank dar 
Veigadering. 

, 
§ Philanthropische droomers uiten dikwijl s den 

wensch , dnt elk dorp zijn spoorweg hehbe. -
de rozen hebben doornen. Spiorwegen kosten geld, 
en zoo zij  geen rente afwerpen, maken rij  de aan-
deelhouders armer. 

Tot bekoeling van den ij  vei- der  liedoeld nsch-
lievende ontwerpers volge hier  een uittreksel van een 
verslag over  de aanvragen om verlenging van het 
reeds verleende uitstel, gericht aan den Zwitserscheo 

 en den tkdionalen Hand (de twee 
wetgevende s voor  het geheele Eedgenoot-schap). 

e commissie uit den Sationalen  heeft omtrent 
den toestand der  Zwitsersche sjworwegeii opmerkin-
gen geinaukt , die ook behartiging verdienen in 
Nederland. 

e wet op de spoorwegen van 1852", zegt zij , 
 legde menige onderneming hinderpalen in den weg, 

zoodat van verschuilende zijden herziening werd ge-
vraagd. Tot deze herziening werd inderdaad besloten 
in 1872, en de tegenwoordige wet kwam dan ook 
den 23 r  van dat jaar  totstand. 

e wet heeft den koulans de bevoegdheid ont-
nomen concession te verleenen, om ze over  te dragen 
op het  Bij  velschillende besluiten, 
later  genomen om de wet aan te vullen, weiden 
alle prioriteitsrecht ou afgeschaft, zoodat op het ge-
bied der  spoorwegen de mededinging vrijen loop had. 

t nieuwe aldus ingewijde tijdvak kenmerkt zieh 
reals dadelijk door  tal van concessie-aanvragen. 

e wet was eigenlijk gericht tegen zekere groote, 
in een guiiriigen toestand geplaatste , 
die door  haar  toenemend gewicht en haren invloed 
een macht verkregen, geschikt om een vrees in te 
boezemen, waarmede men rekening meende te moeten 
houden bij  het bewerken van de spoorwegwet. 

n kon echter, hij  het too[iassen van de wet 
van 1872, eerst in dc nieuwe concessies voorwaar-
den opnemen, die het publiek bevoordeelden en de 
inkomsten der n beperkten. e oude 
lijnen behielden ongeschonden al de rechten, die de 
concessies haar  hadden toegekend, maar  weldra be-
gon de regeling van eeu algemeenen wedstrijd tegen 
die groote en oude n baar  stelling te 
verwrikken . 

n haar  ongerustheid over  de loutere eventualiteit 
van den aanleg, door  andere ondernemingen, van 
zekere lijnen , die nadeelig zouden kunnen zijn voor 
de hare, wilden deze groote n zich 
meester  maken van alle wegen, die bij  hare netten 
aansloten, cn schiepen zij  alzoo zich zelven mede-
dingers. 

Weldra was het een koorts, een waarlij k verbit-
terde woede concessién te vragen voor  nieuwe banen 
en deze aan te leggen. t was een oorlog opleven 
en dood van allen tegen allen, waardoor  men spoe-
dig lijnen zag ontstaan. waarvan de aanleg moeilijk 
te rechtvaardigen was. n dezen kamp. die eenige 
jaren duurde, is men eindehjk tot een wapenstilstand 
gekomen door  de uitputting van al de strijders. Wij 
zijn tot zulk een staat van zaken gekomen, dat on-
der al de Zwitsersche lijnen, waarvan de werkelijk e 
lengte op het eind van r  j.l . 2431 kilome-
ter  bedroeg, geen enkele lijn  (uitgezonderd de spoor-
weg voor  pleizieireizigers van Vitxnau naar  den , 
lang vijf  kilometer) instaat is de renten van het 
aanlegkapitaal op tc brengen, dat zij noodig heb-
ben gehad. 

Er zijn nog slechts twee kategorien van ijzeren 
wegen: de eerste betaalt, wel-is-waar, geen divi-
denden of slechts ongenoegzame dividenden, maar 
betaalt toch de renten der  obUgaliën of prioriteits -
aandeelcn; de tweede is zelfs niet instant de rente 
voor  het obligation - kapitaal te betalen en bepaalt 
zich tot het dekken van de exploitatie-kosten. n 
zou zelfs een derde kategorie kunnen vermelden, die 
niet eens instaat is de exploitatie-kosten te dragen. 
Wy kunnen niet onverschillig blijven tegenover  zulk 
een toestand, want hij  is zoo verergerd, dat hij 
een ware ramp voor  het land is en zwaar  druk t 
op een aanzienlijk deel onzer  bevolking. 

t voegt ons niet door  vooi-stellen buiten onzen 
lastbrief het groot getal uitgedachte ontwerpen tot 
verbetering van dezen toestand te vermeerderen. Wij 
zullen evenwel de n ning uitbrengen, dut naar  ons 
inzien, het Eedgenootschap wel zoude doen door  de 
wet op de spoorwegen opnieuw te herzien, elke 
aanvraag om concessie voor een spoorweg weige-
rende, die niet in alle opzichten gerechtvaardigd 
zou zijn en ten volle waarborgen zou aanbieden 
uit geldelijk oogpunt, zoodat het kwaad, althans 
voor de toekomst, zou worden bestreden" 

Tot zoover  het verslag der  commissie. Als eeu 
curiositeit zij  vermeld, dat in den vorlgen winter 
gedurende eenige weken op het spoorweg-vak

s dagelijks vier  treinen in elke richtin g 
liepen en gemiddeld 1 (zegge één) reiziger  vervoerden. 

lie dagelijksc.be bruto-opbretigst was ongeveer 

negen kwartjes] 
t is opmerkelijk , dat men nu in Zwitserland 

overhelt tot de beginselen der  spoorwegwet in -
sachusetts, reeds vóór dertien jaren door  ons bepleit: 
geen concessie zonder  plan van nl do aanbevelens-
waardige richtingen tussehen de twee uiteinden en 
zonder  raming vau de aaulegkosten, de exploitatie-
kosten en het vervoer. 

— § e gouverneur-generaal van Algeri è deelde 
onlangs in den Fmnseheu Senaat mede, dut in die 
overzeesche bezitting meer  dan 0770 kilom. kunst-
wegen en meer  dan 050 kilom. spoorbaan voltooid 
zijn. Algerië ontving van het moederland sinds 1830 
meer  dan 2000 miilioen gulden. Java gaf sinds 1830 
aan de Nederland sche schatkist meer  dan )0 miilioen 
gulden ten geschenke. En in geheel Nederlandsch-

ö telt men nog geen 300 kilom. spoorweg in 
exploitatie. c voor  Soematra ontwwpene wonlt 
onmogelijk genoemd, omdat hij  25 miilioen gulden 
zou kosten. Onze »liberalen"  vinden het dan ook 

verstandig er  van af te zien. e spoorweg znl aan 
het onderzoek vun a door  het Aard-
rijkskundig Genootschap worden gehangen als aan 
een haakje. 

e zichtbare bodem der  geldkist van dat Genoot-
schap en de terugroeping van den heer  Sneltemsn, 
die hals-over-kop huiswaarts moest keeren, geven 
recht tot den rund aan de bevolking van Soematra's 
Westkust, haar  ziel nog eenige jaren in lijdzaam-
heid te bezitten, en zich te tniosleii met de hoop, 
dat haar  knuist misschien ecu nieuwe opneming van 
dien spoorweg zal mogen beleven , om tot den werke-
lijkeu aanleg te zien overgaan. wanneer  elk dorp in 
het moederland zijn baan zal bezitten. 

— § n ile wekelijksche bijeenkomst van het Ar-
chitecten- und  te , dd. 
23 Jan. jl- , sprak de Bouwraad e over  den wed-
strij d in het ontwerpen vun een universiteitsgebouw 
te . j  onderwierp vooraf het uitschrijven 
van prijsvragen aun een critiek en meende, opgrond 
van vijftie n jarige ondervinding, te mogen l,.we-
liiii , dat die wedstrijden de geoefendheid ill construc-
tie en uitvoering buitengewoon hadden bevorderd. 

t kon helmis! daarentegen niet gezegd worden ten 
opzichte van de zuiverheid vun den stijl , daar  de in-
gekiuni'i i prijs-ottt.werpen dikwijl s voorbeelden hadden 
geleverd vnn stijl verwarring . t is echter  een teeken 
des tijds, want. wie streng aan stijl vasthoudt, ver-
veelt den grooten hoop. e  geht nach Geld. 

t e programma was over  het algemeen 
goed en gemakkelijk le verwezenlijken. Alvorens de 
aangeboden ontwerpen te beoonleelen , deed de spreker 
een korte karakteristiek van de e bouw-
wijze voorafgegaan. e eigenaardige bouwkunst 
wonlt 'ui de nabijheid van r  teruggevonden, 
in de streek tussehen llatneln en Osnahrür.k. r 
hebben in de 10"  en 17' eeuw e bouw-
meesters gewerkt. Als voorbeelden wenlen genoemd: 
de Hamelsche Burcht (1580; en het Battenvan-
gers-Huis le . e spreker  bleef lang ver-
wijlen bij  het ontwerp van een universiteitsgebouw 
te n uit de school van Schinkel. dat zich onder-
scheidde door  een schitterende uitvoering en een 
waarlijk klassieken indruk, maar  verworpen moest 
wurden wegens zijn irratioiieelen plattegrond. 

B  N N E N  A N l). 

's-Gravenhage r  den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandseh e zijn benoemd tot ad-
spirant-ingenieur  bij  den Waterstaat en 's s 
burgerlijk e openbare werken. , l . (_'. g en A. 
0. Nieuwenhiiis, daartoe gesteld ter  beschikking van 
genoemden Gouverneur-Generaal. 

— Z. . heeft benoemd lot landmeter  1e klasse: 
Bottenbergen, Sluytor, , Van , Um-
mels en Vriend, thans idem 2eklas.se; tot landmeter 
2e klasse: Ten Oever, Van der  Noords, Oosterman, 

, Baron van t tot , -
meester, Van , Van , Van Buarle, Vierkant , 
Veenhiiijsen, Vermeulen en Gombaiilt , thans idem 
3e klasse. 

— Bij e beschikking is ,1. van -
horst benoemd tot bouwkundige, belast met het toe* 
zicht op de geitouwen voor  onderwijs. 

— Bij  besc bik king van 20 t 1878, is aan 
de e stoomsleepvnart te Utrecht, tot weder-
opzegging, vergunning verleend voor  een stoomsleep-
dienst op de e Vaart, 

— t Voorloopig Verslag der  Tweede r 
over  het ontwerp tot onteigening ten behoeve van 
deu aanleg van een spoorweg van Staveren naar 

n is verschenen. 
n bijna alle afdeelingen werden bezwaren ontwik-

keld tegen het onteigenen vnn grond voor  dezen 
spoorweg, die door  vele leden on noodig werd geucht. 

n vreesde dat het een doode lij n zoude zijn eu 
blijven, en was daarom, vooral met het oog op den 
tegen woonl igen toestand der  schatkist, van de wen-
sehelijkheid der  aanneming van dit wetsontwerp niel 
overtuigd. 

n werd van de andere zijden aangevoerd 
dat, zoolang de wet van 10 November  1875 bestond, 
de onteigeningswet alleen mocht worden afgestemd 
om redenen in die wet zelve gelegen. Zij n er  dus 
leden die meenen, dat de spoorweg van Staveren 
langs n en Sneek naar n niet 
noodig is, dan moeten zij  het initiatie f nemen tot 
wijziging der  wet vun 10 November  1875. Zoolang 
deze laatste wet bestaat, zijn n Vertegen-
woordiging gehouden haar  uit te voeren. 

Wi l men echter  dat de spoorweg — 
Staveren tenminste eenige vruchten oplcvere, dan 
moet niet uit het oog worden verloren, dat deze lij n 
niet alleen is van locaal belang, maar  bovenal eene 
betere gemeenschap tussehen Friesland en Noord-

d moet bevorderen. Wonlt de lij n met het oog 
hierop aangelegd, dan is bette verwachten, dnt rei-
zigers en vee er  gebruik van zullen maken. 

"s Gravenhage. t k t van 
s zal op , den n April , in het 

lokaal  vergaderen. 
Volgens den oproepingsbrief worden de onderstaande 

stukken en onderwerpen ter  tafel gebracht, ids: 
a. Brief van den hoofdingenieur  van deu water-

staat in , ten geleide van een staat van 
de in het jaar  1877 door  de Tesselsche zeegaten in 
de n het Nieuwediep binnengekomen 
zeesche|»en met 60 en meer . diepgang, opgemaakt 
door  het lid J. . F. Wellnn. 

ft. Brieven van denzellde, teu geleide van de waar-
nemingen aan n r  gedurende de maande» 
Januari en Februari 1878 en van tabellen van go-
middelde uitkomsten van die waarnemingen, opge-
maakt door  bet lid W. Ph. de . 

e. Brief van de jieriuanentc militair e Sjioorwegcoui-
missie » geleid.1 van eene teekening met beschrijving 
ccner  noodbrug, bestemd om paaiden, geschut en 
voertuigen in en uit s >orwagens te laden, ontwor-
pen door  den kapitein der  artilleri e 11. A. Perk. 

d. Brief van het lid P. A. , ten geleide 
van Uitkomsten van proefnemingen met verschillende 
watei-opvoerings 'ik tuigen. 

e. Brief vun tien heer  YV. . ter , ten ge-

leide van het verslag betreffende de onderneming op 
de e over  1877. 

f. g van het lid A. lluet
technische opleiding van deu ingenieur. 

g. Beantwoording van  bctrellende de wis-
kundige behandeling van het vraagstuk der  water-
locomotief, door  denzelfdc. 

g van het lid C. . . E.
over -lucht- machines. 

i. Beantwoording van het gesprokene in eeue vorige 
vergadering met betrekking tot het -
schap vuu d , door  het inl . '  Auiers-
foordt 

k. Beschouwingen van het lid . F. Fynje van 
 naur  aanleiding van  voordracht van het 

lid A. t over  de voonleeligste stooinbemalilig tot 
droogmaking van de Zuiderzee 

/. Beschouwingen van het lid . C. Bosscha, be-
treffende het/elfde

m. g vau liet lid 1. < iosschalk vun eenige 
beschouwingen over  do prijsvraag voor  een gebouw 
teu dienste van liet k t vau . 

— e door  de Nederlandsche -
schappij  bestelde stoom- tratiiiiiachin e uit de fabriek 
van de heeren y weather  Xr  Sons, te , 
welke eerstdaags ie wachten is, is op zulk oen spoor-
wijdl e gebracht , dul daarmede op bare eigen lijnen 
proeven kunnen genomen worden, o, a. tussclien n 

g eu Voorburg. Vau bedoelde machine is  dikte 
der ketelplaten 1 . (yg Eng.), zij  heeft twee veilig-
heidskleppen met een diameter  van 0.35 . (21/, 
Eng.); deze zijn belast door  hefboomeu met veerba-
lunsen. e machine werkt met acht atmosferen 
overdruk. 

— Bij  koninklij k besluit is bepaald, dat aan het 
hoofd van de To a j  sche inrichtin g zul staan een 
burgerlij k ambtenaar  met den titel van directeur, eu 
benoemd tot directeur  de hoofdcommies, technisch 
opzichter  bij  die inlichting , C. A. Eckstein. 

Amsterdam. e commissie tot regeling der  ten-
toonstelling vau voorwerpen van kunst  nijverheid, 
door  den werkman vervaardigd iu zijn vrijen tijd , 
dezen zomer in het Park ouder  bescherming van Z. . 
deu g t« houden, mocht dezer  dagen, naar 
het Handelsblad meldt , een zeer  gewaardeerd blij k 
van sympathie ontvangen vanwege Z. . . Prins 
Alexander. Bij  schrijven van . adjudant vau dienst 
behaagde het Z. . . ziju groote belangstellingen 
ingenomenheid mei het plan der  commissie te betui-
gen en tot haar  beschikking te stellen een verguld 
zilveren medaille. e dit bewijs van sympathie, 
alsmede dut. dezer  dagen op voordracht van Burge-
meester  en Wethouders i.oor  den Gemeenteraad dei-
hoofdstad gegeven, die een belangrijke geldelijke -ub-
sidic aan de commissie toekende tot het bestrijden 
der kosten voor  prijzen en premien, onze lnndgeuooten 
opwekken om  nuttige onderneming  steunen 

met geldelijke hulp. 
— e scheur  in den viaduct over  het -

front aan het Westerdok is in den laatsten tij d zoo-
veel wijder  geworden en een gedeelte van deu muur 
s tevens zooveel naar  buiten geweken, dal thans 

werkelij k vrees begint te ontstaan, dat een stuk uit 
deu muur  vallen sal. 

— e eerste-steenlegging van den hoveidiouw van 
hel m alhier  zal den laatsten i geschie-
den, n drie jaren tijd s rekent men met den W 
zooverre te zijn gevorderd, dal dau de afdeeling der 
Oudheden zal kunnen worden ingericht eu geordend. 

— e heeren J. , directeur  van de openbare 
werken der  gemeente, en J. G. van Niftrik , stede-
lij k ingenieur, vertrekken naar n om voorliet 
ontwerjien vau plans vooi- de n de Surrey 
docks aldaar e itisperteeron. 

. r  het bestuur  van den nieuwen 
schouwburg ziju aun den Gemeenteraad financiële 
plannen ingediend, lietrelfende verbouwing en uit-
lireidin g van den schouwburg, met verzoek om, in-
dien tot verbouwing mocht worden overgegaan, van 
de gemeente ee» jaarlijksch e subsidie van ƒ 1500 
te ontvangen. 

— Op verzoek van deu heei P. t 
r  en drie anderen, le , is de -

lijk e bewilliging verleend aan het ontwerp der  akte 
van oprichting van de nnamlooze vennootschap: ode 
llaarlemsche Trauiwuymualsrliappij, "  met een kapi-
taal van ƒ 2 0 0 , 0 0 0, verdeeld  twee seriën, ieder 
van vierhonderd aandeelen, a ƒ 2 5 0. Bet doel der 
vennootschap is hel aanleggen e» exploitooren van 
een paan len siioor  van hei Slation naar  deu , 
overeenkomstig de concessie van 28 November  1S77, 
en van andere lijnen, in de eei-ste plaats van de 
Groote t naar  Overveen en Bloemendaal. zoo 
mogelijk met zijverbindin g van Overveen langs het 

e en , naar  Zundvoort. 

Groningen. e Gemeenteraad heeft besloten 
nogmaals bij  den r  vau Financiën aau te 
dringen op de eindelijke wegruiming van het over-
blijfsel der  voormalige t alhier. e on-
sierlijk e en voor  hel verkeer  lastige ruïne der  opge-
heven vesting moet op verlangen van de heeren 

s behouden blijven. 

Aal ten. n de voorgaande week had in het hotel 
, te Bocholt (Pruisen), eene conferentie plaats 

tussehen de direction der e en 
r  spoorwegmaatschappijen plaats, om 

te («raadslagen over  de aansluiting der  lij n Wezel-
Bocholt aan de Nederlandsen-Wcstfiuilsehc spoorweg-
lij n Zutfen-Winterswij k  W in teiswijk'Bocholt . t 
is echter  niet tot eene gewenschte overeenstemming 
gekomen, en misschien hienloor  is de bouw van de 
lij n Winterswijk-Bochol t voor  oobepaaJdcn tij d uitge-
steld. Wnt de opening  Wezel- Bocholt

met 1 i aanstaande zal dit geschieden voor  goe-
deren, terwij l voor  passagiers dit  in den
staanden herfst plaats zal

a 40 cents per regel. 

t sterkste, schoonste en goedkoopste marmer 
is het marmer o  Adres: 

,  (België). 

lankondiïingen van Aanbesteding. 

, t tprll . 
Te 11 uren: bel herstel der  stonnscSudc ann de 

kaden van de polders , * 
polder, , t cn , alles in 
perceelen; op den . 

, te  uren, door  hel gemeentebestuur: 
het bestrnten van den Ouden Amersfoort se he weg, lang 
880 , met daarmede in verband staande werken. 

, te 12 uron, door  burg. eu weth.: lo. onder-
scheidene brugwerken, in pcrc; 2o. het maken vnu 
afsluitbekke i bij  3 draaibruggen cn eeno husculebrug; 
'io. het vernieuwen van eene brug, liggcudc over  de 

r . 
, te 12 uren, r  secretariei het vast-

spijkeren der  vloerdelen en het maken eener  22 s 
v irenhoiiten beschieting tegen deu onderkant der 
vloerribben vnu de verplaatsbare bouten barakkeu vnn 
het genu eiitc-ziekeuhuis. 

>S , tc 1 nur, dour  C. g en Co., 
in e : hel verhoogen van eene kade, het ver-
grooten van ecu pnunenput en bet maken van eene 
Waterleiding ten dienste der  oesterkuituur. 

vpehi o te 1 uur, door  het genieeiitebest: het 
in -brengen van de aardebaan doo  de Eiierstreek. 

itokomi-r r  . te 2 uren, door  deu architect Beu ijs sen, 
bij : liet doen van timmer-, metselwerk, 
pleister-, verfwerk enz. van de le bouwen pastorie, 
in perceelen. 

, door  he! gemeentebestuur- de levering 
franco op de» wal  80,000 Ourthekeien. 

. door  armvoogden vuu Terbnnd c. n., 
bij  deu adm. kerkvoogd T . Zwaagstra; hetafbrekeu 
vnn 2 oude eu het bouwen van il nieuwe woningen 
ann de Nieuwebrug te Terbnnd. 

, S
itcduni, te lu uren, bij < Boer  te ma; het bouwen 

cn leveren van do iimlerinl c i voor  eene kapel op de 
. . begraafplaats. 
Uim. i 'OT i i , te 12 uren, door  burg, en weth.: het 

verbouwen der  woning bewoond door  den hoofdonder-
wijzer  Bank, aun liet Zuideropgnaudo. 

hennen*, te 1 nur, door  den burgemeester: lo. het 
juarlijksc h onderhoud vau de wegen, singels, pleinen 
en voetpaden in de gemeente: 2o. bel aim leggen vnu 
harde banen op den Zwarte eg, op de parallelwegen 
teu noorden en len zuiden van den , op den 

to en op den , met het ou-
derhoud daarvan. 

Ut , te 2 uren, door  dc mant schappij  lot, esp 
vnn Staatsspoorwegen, nau het Centraalbureau: de 
levering vnn 8000 . bnllnst, in 4 pere, ten behoeve 
van het onderhoud van den spoorweg Utrecht 
Eindhoven. 

 .i lm -cn . te ureu, in bet Gemeentehuis: de 
bouw e» leverantie voor  20 werkmaniwoningen. l 
bij  deu architect W. 0. Coepijn. 

i / ,i ic 2 uren, bij . S. Venstra: het 
bouweu eener  burgerhrhoizing eu verlwinkel aldaar. 

. door  den architect J. . , iu c 
Beurs vnn Breda: bet verbouwen de  huizinge wijk 
A 508, vuu mej. . s 

/o e door  bet bestuur  der  Zwolschc Algemeene 
Werkliedenlereouiging, ten huize van Blocks: het 
buuweu  10 arbeiderswoningen. 

, bij  A. Walstra: lu-t bouwen ccner  boe* 
renhuising nnn den Slnciiledijk naar  de Zijlroed e nabij 
Joure. 

i ju in, hij  den laudbjuwcr  P. Terpsma: het 
egaliseeren, bevloeren cn bepiiineu vun den wen al-
daar. 

, iu t f van : bet houwen 
 cou stal eu koetshuis op deu huize d 

aldaar. 
WesnuShu, s . 

Venhui te 10 uren. op het burenti der  genie: hel 
herstellen vnn vloeren in kazernen tc  loo. Bilj . 
inz. 2 April , vóór 3 uren. 

Vllagr , te 11 uren, duor  den eorstinuw ingenieur, 
iu de l ! het éénjnrig onderhoud 
lo. van de kazernegc bouwen enz-, 2». vnn de werken: 
3o. eeue verving vnn kazerncgeb >uwen j lo. het ver-
beteren van den t weg naar  Waalsdorp; 5o. eenige 
werkzaamheden in 's- s gieterij  vnu bronzen gesohat, 
allen e 's-11 age. Bilj . inz. 2 April , vóór 3 ureu, op 
het bureau der  genie. 

, le 11 uren, duor  bet ministerie van water-
staat enz.: de voltooiing der  bedijking .  den lin-
keroever  der e met de uitvoering van 
nl dc daarmede in verhand slaande werkzaamheden, 
onder  do gemeen teu -en m melen cn Qoogl 

. g ƒ 79,400. 
i i . te l l uren. door  den commandant iu 

het 2e geiiieeominnndeiiient, iu de Sneieieil Amiciti» ; 
1°. het éénjnrig onderhoud der  kasernegebouwen enz 
te Amersfoort, 2°. idem der  werken op dc legerplaat' 
bij . Bilj . inz. 2 April , le 3 uren. 

> ii-tt  te 12 uren, door  bet ministerie vau Wa-
terstaat enz.: lo. het levercu vau keien voor  de be-
stratingen un dc toegangswegen nuar  eu langs de 
tijdelijk e uunlcgplaalscn eu op het slulinnsoinplnecnient 
te Amsterdam; 2o. het bestraten van toegangswegen 
nnnr  en s idem idem. 

l i lemei g . te 12 nreu, door  het hestuur  van deu 
, bij  B. Vcrvctjes: belangrijke 

vernieuwingen aan de kap eu andere werken van den 
wind vijzel watermolen des polders. 

, te 1 uur, door  burg. cn Weth.: bet leg-
gen vau rioolleidiiigcu tot voortzetting van de riolee-
rin g te Scheveningen, 

1 .e. te 2 uren, iu bet toknal Grickentuiu . 
bet muken vnn eene bergloods met sleenen wal, opeen 
terrein aan de Baangracht bij  bet , uldaur, 
voor  het Genootschap „Nntur a Arti s . . 
hij  den architect G. B- S*  lm. 

, door  het gemeentebestuur: bet vervoeren vaa 
ongeveer  100 1 onderhoudsarm t. 

/u i f ru , door  deu architect J. Uitcnvij k Wz., namrm 
het kerkbestuur  der  Chr. Geref. gemeente : het bouwen 
vau eene kerk met loknnl voor  veranderingen. 

, bij  Wed. .1. C. Wui'e: luit bouwen 
eener  stelphuiziu'r  nidaar. Aanw. 1 eu 2 April , tus-
sehen 10 eu 12 uren. 

, . 
l i i n l n , le 10 uren. door  den eerstaanw. inge-

nieur, iu het gebouw voor n eu Wetenschappen 
lo. het herstellen en vernieuwen van bruggen te Fort-
Blauwkapel; 2o. bet vernieuwen vnu ijsbrekers tr 
Fort-llouswijk . Aanw. vnn no. 1, 1 April , te 100. 
uren. 

. te 10 uren, door  de directie van 
liet gesticht e Voorzienigheid, bij  lluijg : het be-
langrij k vergrooten vun genoemd gesticht. . bij 
den architect Tb. Asseler, te Amsterdam. Aauw. ;' 
April , te 11 uren. 

, le 11 uren, door  deu rnmmnudunt in ' 
Oe geniecomniandemcnt , in t f vnn d 
lo. bet eenjnrig onderhoud vnu de werken der U 

e Academic; 2o. idem van dc kazcriiegcboiiwen 
aldaar. Bilj . iuz. 3 Apri l tc 3 uren. 

t i i i - i i . te 11 uren, door  deu notaris B. G. C. vn" 
der Ven, bij  J. : het houwen en afwerken va" 
een huis met toebehoorcu. . bij  den architect ' 
J van Genk, te . 

E  —

, te 11 uren, door  den architect i l W, 
Veth, in l en Zeevaart: hel bouweu eener 
vill a op do daartoe reeds aangelegde fuudecriug, op 
een terrein gelegmi auu deu Snuiweg, behooronde bij 
hot buitenverblij f Bellevuc aun deu Tweeden Singel 
aldnar. 

Zaandam, te  uren, voor  A. F. G. Avis, in t 
Wapen van Amsterdam i het maken van een fabrieks-
gebouw. 

n  n sen. te 12', ureu, door  burg. en weth,: 
bet maken en leveren vun 1000 . lengte buizen vnn 
Portlnnd-eementstcen. 

, te 8 uren. door  J. B. : hut 
houwen eeuer  woon huizing op het terrein vroeger 
eigen aan mevr. Canter  Cremers. Aauw. 1 April , te 
l l uren. 

, in liet Gouvernementsgebouw: het van-
buiten-verven der  prov. gebouwen in '78. 

, bij  J. Vcrwauijen : het bouwen van cen 
woon- en winkelhuis. Aauw. 4 April . 

, bij  J. Franken: bet bouwen eeuer 
burgerhuizing. Aauw. 1 April , te 10 uren. 

» in-i i i iJi.t i te 5 uren, door  de gemeentebesturen 
van Winschoten : de levering van 150,000 
stuks Wanlstruatklitiker s binnen de gemeente Win-
schoten. 

, "» . 

I , te 10 uren, in Arl i : het éénjarig on-
derhoud lo. der  werken le Woerden en te VVicriker -
itcbans, 2o. der  kazcniegeboiiwen enz. nidaar, , der 
idem te Gouda, 4o. der  idem te Schoonhoven; So. 
eene verving vnn werken te Woerden en le Wieriker -
lohans; Oo. eene idem vau kasernegebouwen ens. ie 
Schoonhoven. 

, le 1) uron, door  deti eerstaanw. 
ingenieur, in het : het eenjarig onder-
houd lo. van de werken, 2o. vau de kazeniegebouwcn 
enz. aldaar. Büi. inz. 4 Apri l . tc 8 ureu. 

Bethel, te 12 uren, door  burg. en weth. van l 
en Spalandt liet bouweu eeuer  school voor O kin-
deren met onderwijzerswoning cn bijleveriug van 
ieh ooi meu be len, Annw. 2 April , tc l ' / i uren. 

E l i t , te  uur, door  den (lijkstoet van het polder-
district Overbetuwe, in bet Ambtshuis: lo. het verhoo-
gen en verswaren van den k vuu Overbetuwe, 
onder  Elden, beginnende 60 . beneden bektometer-
panl no. 150, en eindigende 50 . beneden hukto-

l oo. 132, ter  lengte van circa 2000  , met 
de bijleveriug vnn 10')0 stèro gehorde of gewasschen 
en 200 stère gewone riviergrin t Aanw. 2 April , te 
11 uren; 2o. het verbouwen vnn bet Amhtsouts te 
Eist. l bij  deu srohitect Verbuig, te Nijmegen. 
Aauw. 3 April , te 12 uren. 

, tc 5 uren, bij . J. vnu der  Scbnnf: 
liet afbreken eener  schuur, het bouwen vuu cen evan-
gelisalielokaal niet meublement eu eene belangrijke 
herstelling aan liet woonhuis voor  deu evangelist 
Aanw. 2 April , le 11 uren. 

.i 'navondl 6 uren, door  voogden van hot 
Algemeen Stadsarmenhuis: de verbouwing vnn een 
melkkelder  met belangrijke verbetering der  schuur  '.'iiz. , 
bewoond door  Wed. Jortiu. Annw. 4 April , tc 8 uren. 

, « . 

Zutfen, te 10 uren, ln e e Tuin : hel 
éénjarig onderhoud vau de kuzeriiegebouweu uldaar. 

g '4300. 
Naaréea, te 11 ureu, iu bet gemeentehuis: het 

herstellen van stormschade en het mukcu vnn ocver-
verdedigiugswerkcii uun de t bij  Naaiden-

u i . tc 11 uren, door  den eerstaanw. in-
genieur, in t Schippersbuis: lo. het maken van 
cue losplaats voor  zwaar  geschut; 2o. het éénjarig 
onderhoud vuu de werken; Sb. idem van dc kazerne 
gebouwen nldnar. Bilj  inz. 5 April , vóór 3 uren, op 
het hureau vnu deu ingenieur  voornoemd. 

v\ ui n - , i , tc 11 uren, door  het gemeentebestuur 
van Wcs'stil ing werf, in bet geinceu'ehuis j het bouweu 
van 2 scholen met hoofdonderwijzerswoningen onder 

. Aunw. 5 April , tc j  uren. 
, te 11 uren, door  den rentmeester  van 

het reiilumbt Steenbergen, bij  Wed. Clarij s i het afbre-
ken cn wederopbouwen van t molenhuis rnet schuur 
en het doen vnn herstellingen uau den molen te -
land, cn eeuige vernieuwingen op de bouwhoeve l)a-
riiickbuijzen . Annw.  April , te 11 uren. 

Zonnemate, te 11 uren, door  het polderbestuur 
van Blooisen Oudbommoncdc, bij  C. van Splunter: het 
maken van 07a - klinkerhcsl rut ing op den Bhio'-iphe-
dijk , in 2 vakken over  eeno lengte van 880 . Op den 

k en vnu 70 . bij  de hofstede . 
, te 12 uren, teu goineentehuizei de 

levering van: ln. 88,000 heele en S0O halve e 
keien, 2o. 40,000 heele cn 2000 halve Ben Ahin keien 
(of wel 88,000 heele cn 1900 halve Feuoonvalkeien); 

''in.  41 't . knutsleoneu; - 4o. 400 privétonncti . 
Le idm, le , door  dijkgraaf en hoogheemraden 

vau Bijnlaud, iu hel (ïeincetielnndsbuis: de verdieping 
van cen gedeelte der  Warmonder c over  ocue 
longte vuu BOO . 

, te 12 nreu, door  dijkgraaf cn heemraden 
vau den k Boveiulauis, iu bet gebouw voor 

n cu \\ cteiisehnppen: het leveren van griut 
eu zand. 

f  tc 12 uren, in het : 
bet ceujnrig onderhoud van de kazeruegebouwen euz. 
aldaar. 

iireeiu , te  uur, door  burg. en weth.: lo. het 
maken van oen nieuw brngwacbtershuisje nan de 
Willemsbrug; 2o. het verven en teren va» bruggen 
en urinoirs ; So. hot hcrslellen, verven en teren vnn 
52 stuks werft rappen langs de slndsgraehten. 

ii(i»iei-uo i um . te 2 uren, bij r  hij  de : 
bet droogmaken en uitslatton van de Opvaart lang 
700 . Annw. door  deu architect . B. Vogel, te 
10 uren. 

h (Friesland), te S uren des avonds, bij  A. 
Sijbcnga: het afbreken eeuer  bestaande huizing en 
schuur  cn bet bouwen eeuer  stelpbuizing ouder  Ëe. 
Annw. 1 April , te 1 uur. 

, ter  seereturio van Wrstdoiigeiadeel: het 
stichten van eeu bonthuis le , dienende tot 
bergplaats vnn eene reddingboot. Aauw. 0 April , te 
11 uren. 

, H 4 » 11. 
, tc P 3 uron, door  burg. CU weth.: 

lo. het leveren van 30,000 eerste soort Wualstraat-
klinkers] 2o. het leveren en leggen vnu ongeveer  188 
sir. . trottoirban d op het n aldnar. 

, 0 , 
"e l f t , te 12 uren, door  den directeur  rler  artillerie -

stapel- en coiistrticliemagazijiicn: dc levering van: 
550,000 . gietijzer  merk Gartshcrry no. 1; 
117,400 ,. id. „  Blacnavon no. 1; 
30,750 „  lood in staven; 
2,405 „  tin (Bnuku); 

52,500 „  nieuw sink in blokken; 
lö,503 „  „  gegoten roodkoper  in blokken; 
40,000 „  hoek-, plaat- en stnufijzer; 

ten behoeve dier  magazijnen. 
Ceuda, te 11 uren, ten kantore van . en C. Jon 

kcr: het bouwen van eene aardewerkfabriek ui wijk O. 
. to 12 uren, duor  burg. eu welh : het 

houwen van: lo. eenu draaibrug in bet Burnvlai r  over 
het kanaal van Tcr-Apcl naar  bot Compascuüm; 2o. 
eene idem in het r  over  betsclfdo kanaal. 

. bij  den ingenieur  der  stadsvenen, te Stadskanaal 
, to 12 uren, door  het wnterschnp 

, bij  Th. Wecmaes: hot verbeteren cn mot 
keien bestraten vau den weg, beginnende uuu het eind 
der  hoïrinlin g bij g cn loopende door  het. 
dorp , om langs deu Platlcudijk hseindigen 
aan den prov. weg , lang 0455 . 
Aanw. S April , te 'J uren. 

Velp, te Vlt uren, iu het koffiehuis van Wed. 
Govers: hot bouwen vnu cen woonhuis met 2 neven-
gebouwen, op een stuk grond ann de Ommersbofsohe 
uinii . . bij  den architect . . Smit, te , 
bij  wien de bilj . S Apri l te bezorgen. Aanw 5 April , 
te l 1 / , uren. 

WaenaSas, O . 
, tc  uren, bij  O. : lo. het 

eenjarig onderhoud der  kazernegebouwun; 2o. eene 
verving vnn idem, aldaar. 

-llage, tc 11 urou, oor  hot ministerie vnn wa-
terstaat enz.: het wegruimen van oen iu deu 
dorschc Usel te r  aan den rechteroever, tus-
sehen de kilomuterruaien 60 en 07 gezonken vaartuig. 
Aanw. 5 April -

, lent. le 11 uren, door  den lersiaaaw. ingenieur, 
in deu : lo. het. éénjarig onderhoud van de ka-
zernegc bon wen euz. te ; ^o. hel doen vnn 
voorzieningen anu daken enz. van do infirmeri e aldnar; 
3o. het éénjarig onderhoud van 'ie werken in de 
stellingvan Amsterdam. Bilj . iuz. 0 April , tc 3 urou, 
op het bureau van deu ingen. voornoemd. 

v i | i u i aen, te 11 uren, door  den eerstaanw, in-
genieur  te Arnhem, iu dc kazerne in do Burgstraat i 
bel éénjarig onderhoud lo. vau de werken, 2o. van 
de kazeruegebouwen enz., beilo te Nijmegen. Bilj . 
iuz. 9 April , vóór 3 ureu, le Nijmegen. 

'a-llage, le 12 uren, door  het miuislcrio vnn Water-
staat enz.: het inrichten van dc rechtstaiiilsinuren der 
voormalige marines]nis te Vlissingen tot onderbouw 
eener  dubbele draaibrug. Annw. 1 eu 3 April . 

, te 12 ureu, door  den directeur  vau 's s 
mag-iztjii vnn mi! il aire kleeding: hcrbestediug van 
porc. no. 22 van de op 11 t plaats gehad heb-
bende nnn bestelling vsn voorwerpen voor  het reg. 
gren. en jagers en het Ue reg. huzaren. 

t . i 'kk i i kei k . tc 12 uren, door  het polderbestuur 
van n , iu het gemeentehuis: 
lo. bot muken vau de gebouwen voor  do plaatsing 
van een pomp stoomwerktuig en stoomketels, benevens 
vun een schoorsteen, en het doen vnn wijzigingen aan 
de gebouwen van hot bestaande bovcn-stooingemaal; 
2o. bet leveren en stellen van 4 nieuwe stoomketels 
en bijbehoorende werken. Aanw, 3 April , te 10 uren, 
door  den architect .1. Pnul, vun Zevenhuizen, bijeen tc 
komen in het gemeentehui! te Ouderkerk n/d Usel. 

, te 12 uren, iu bet logement Nieuw-Bus-
siim: het bouwen eeuer  villa tc Bussum. *  bij  dan 
architecht J. , tc . Annw. te 10 uren. 

. to 1 uur, door  burg. eu weth.: het 
bouwen vau eene ijzeren bnscnlebriig op sleenen 
landhoofden over  de Coolvest tegenover  het Vim-

. 
*i |megea, 'savonds 7 uren, op het gemeentebuis, 

teu behoeve der  gasfabriek: dc levering vnn gegoten-
ijzeren gasbuizen, waterzakken cn hulpstukken, nis-
me e van 150 stuks ijzeren lantuarnnalen eu 150 stuks 
roodkoperen lantaarns met spinnekoppen. 

Crenlngen, in bet : het eenjarig 
onderhoud der  kazeruegebouwen enz. liilj . inz.'J Apri l 
le 3 uren. 

, door  .1. BCBoist: het afbreken en hel 
bouweu vnn een pakhuis up het Achterom. Aauw. :i 
April , lo 10 uren. 

,  ipr l t 
, te l l uren, door  den direoteur  der  artillerie -

stapel- en construetfaroagasijnen: de levering v-.n 
3011,000 . Eng. gietcoke, 30,100 . ongemnlon wit 
krijt , 3O.100 . steenkool in poeder, 7a0i> hos'h-
kolcu. 120 . bindtouw 450 driedraads, 2400 . 
poetslappen, 6090 binden blik , ten behoeve dier  ma-
gasijnen, 

j  te 11 ureu, in het. gebouw e Uilenburg: 
bet éénjarig onderhoud lo. der  werken, 2o. van de 
kasernegebouwen enz., beiden te 's-B web, 3o. der 
werken te Crèvecocur, nnn de Blauwesluis en te Nieuw-
st.-Andries; 4o. eene verving van kazeruegebouwen 
ie 's-Bosch. 

, te 12','j  uren, door  dijkgraaf en heemraden 
vnn den Ziiidpluspolder , in c Zalm: het éénjnrig 
onderhoud der  grintwegen in dien polder, benevens 
de levering van S00 1 grint , in 2 perc. 

, le 5 uren, bij  Wed. J. Neils: lo. het amo-
veeren der  huizing no. 222 cu wederopbouwen v.-m 
een woongebouw c. a.; 2o de vertimmeriii g der  wiu-
kellmizing no. 03 aldnar. . bij  den architect . 
Srjtsma, aldaar  Aanw. S April , le 11 uren. 

, bij . W, J, vnu Weideren Baron 
s : het afbreken vun do huizimr  en schuur  in 

gebruik bij  1*. P. d onder  Ferwerd. Aanw. 
0 April , te 12 uren. 

V  [daa, S . 
, tc 10 uren. door  het miuisterie vun 

waterstaat 'iiz., aan het gebouw van bet prov. best: 
het onderhond van eeuige werken bij  de Oude e 
aan de noord kunst vnn Schouwen. Annw. 0 cn 8 
April . g ƒ3770. 

>t«luU. te 10 uren, in kanier O van 
kazerne no. 1 : hel éénjnrig onderhoud lo. vaa dc 
werken, So, van de kasernegebouwen enz.; 3o. het 
maken vau eene nieuwe g uuu den Verloren 

, allen te Brielle. 
, te  ii reu, door  hurg. cn weth.: het drie-

jari g onderhoud der  gemecuteworkoii, tot 31 . 
, te 11 uren. door  den command, der 

genie, iu e : lo. het eenjarig onderbond vun 
dc kasernegebouwen enz ; 2o. ccne gedeeltelijke ver-
ving vnn kazerne-gebouwen aldaar. Bilj . inz. 11 Apri l 
c 3 uren. 

» in = en . te 12 uren, door  bet ministerie van 
wnterslnat onz., ann het geb. van bet prov. best.: het 
Sjarig onderhoud vun den k eu de landpunt 

, behoorende tot de seewerken vnn Groningen. 
Aanw. 5 April . g ƒ 5580 per  jnar. 

, |e ]>'! 1 uruu, door  het ministerie van 
waterstaat enz.: o het varvangen vnn den steenen 
boog over  de Biunensluis door  eene vaste brug met 
ijzeren liggers, het vernieuwen van eene buitenhe-
seboeiing enz. tc u g ƒ 2800; 
2o. het ééujarig onderhoud van de sluizen, dc sliris-
wnchlcrsw'oniiig enz. tc . g f 1201); 
3o. bet Sjarig onderhoud der  duinbeplnntingen op 
Ameland. g r*4500 per  jaar; 4o. het éénjarig 
onderhoud van dc - cu zcewerken te -
lingen, in 2 pcrc. : perc. 1 ƒ31,200, pcrc 2 
ƒ 2 9 5 0; 5o. dc verbetering van eeu gedeelte der 
noorder  zeewering te . Aanw. van ellen 0 
en S April . 

iio-i.ii>oi-ii , tc 0 uren, door . dc Boek, iu e 
: hot bouwen van eeu woonhuis in de Nieuw-

st raat aldaar. 
, S l 

, tc 12 uren, door  de Amsterdamsche 
: bet verdiepen, tot S.20 . bene-

den bet Anisterdittnsche peil, van bet Noordzeekauaal, 
tussehen de Noordzeosluizeu eu dc brug iu don -
weg te Velsen. 

[ , tc 12 uren, in het l des Pays-Bas: 
het éénjarig onderhoud der  knzenicgcbauwen enz. te 

. 
, » . 

, te 11'/3 uruu, door  het ministerie van 
watcrstuui enz., uau het gebouw vau bet prov. best,-, 
het veranderen vnn 2 gedeelten grintweg in straatweg 
in den zijtak van den grooten weg le kl . no.  tus-
sehen m eu hot e Veer, en het 
vernieuwen vun 500 1 klinkerbestratin g in deu -
groot en weg le kl. no. 4 tusscbeu e en de 

. 
, tc 12 ureu, door  den architect T. J. Pau-

nekoek, iu het Statiunskoflichuis: de aanbouw van 
den thans bcstnanden Bazaar toet gebouwen, in de 

t uldaar. 
t i n - i iT i i i im , te2l , uren, door  dc directie der . 

, iu het Slationsgobonw: 
lo. dc levering van gecreo-oteerd vuren- cn grenen-
hout; 2o. idem van lOOO halfronde eikenhouten dwars-
liggen! 3o. idem van 1000 halfronde en 500 vierkante 
gecreosoteerde eikenhouten dwarsliggers en 1500half-
ronde geereosoteerde grenenhouten dworsli^gers, ten 
behoeve vnn bet Ven ieuwingsfonds van den Noord-
hollaiulscheii Staatsspoorweg, in 2 perceelen -. 4o. hot 
uitdiepen deripoorweghaveamet bijbehoorende werken 
te . 

, ie 3 ureu, door . A. , in het 
Gesteente buis: het bijna geheel vernieuwen van eene 
boerenschuur  enz., nau den Gaaikemadijk onder -
kerk, achter  do behuizing bewoond door  1). Siccama. 
Annw. 10 April , e 11 ureu, 

, door  het gemeentebest: de levering 
van 100 3 goed gehorde- en gewasschen onder* 
boudsgri ut 

, . 
, to  uren, door  het ministerie vnn ma-

rine: het maken en leveren vnu een ijzeren kustlicht-
loien, bestemd voor  deu V'l.ikkenlioek , Z.W.punt van 

, . 11, 12, 13 en 15 April , van 10—2 
uren, bij  deu bouwkundige van den dienst van het 
loodswezen, uau het departement 

rtrrriit , te 2 uren, door  dc roaatsehappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, uan het centraalbureau: het 
leveren van eikenhouten dwarsliggers vnn vierkant-
beslagen eiken wisselhout, ten behoeve vun den spoor-
weg Almeloo—Salzbi-rge» ea Pruisische grens—Gro-
uau. in 4 perc. 

*h»el (Zeel.), te 3 uren, door  bel gemecutebest.: 
lo. bet veranderen dor  openbare school cn het bij -
bouwen van cen nieuw gedeelte; 2o. het leveren en 
plaatsen van 32S zitplaatsen voor  do school. Aanw. 
van no. 1, 9 en 18 April , van 1—l uren. . bij  den 
bouwkundige J. So heele , te Neuz'n. 

\V - . |? . 
, le 12 uren. door  het polderbestuur  van 

Oostcr- cn Sirjansland, in bel : bet maken 
van een gebouw met de daarbij  behoorende werken ten 
dienste vnn een tc stichten stoomgemaal voor  gen. 
polder  nabij  Vinnen gein. Ouwerkerk in . 

. . 
, lo 10 uren, door  deu rentmeester  der 

domeingoederen van Z. . . Prins Frcderïk der 
Nederlanden, rcn'nmbt Niervaart, op bel raadhuis: 
het doen van vernieuwingen en herstellingen aan on-
derscheidene gehouwen onder , in 2 perc. 

, to  uren, door  het gemeentcbest.: dc 
rerbreeding en herstelling der  doorvaart, bekend nis 
de Pijpert . 

i t i i i i i i i i . i i i i te 12 uren, door  bet polderbestuur  van 
Blomroersdijk , in e : het amoveeren van den 
watermolen cn het muken van dc gebouwen voor  cen 
stoomgemaal voor  dien polder. 

, -ÏA . 
Taroc j l , te  ure», door  het wntersciiap Zcven-

Grietcnijeu cn Stad-Slooten: het horstellen van eenige 
paal-, aard- cn kspwerken, , stroo- cn 
rijsleveringcn, verf- en leerwerk. 

n de ni.i.tml . 
, door  deu architect Ed. G. A. Fol: lo. 

bet afbreken vnn de noordelijke helft van hot pnnd 
no. 48 nnn den Coolsingcl cn liet daar  ter  plaatse 
bouweu vau een huis, beslaande uit beneden- eu 
bovenhuis; 2o. hel afbreken van dc zindelijke helft 
van liet pand uo. 48 nnn den Coolsingel cn het daar 
ter  plaatse bouwen van een heercuhuis, met afzonder-
lij k gebouwtje. 

l 'u , 18 : bet amoveeren van cen 
pakhuis lung 24 . eu bet bouwen van een houtloods 

g 40 . voor  N. Brantjes; . 7 bilj . als:. 

\lloop van Aanbestedingen. 
Franeker, 10 : liet muken vnu eeue klinker -

bestrating, vnn de Oosterdraaibrug tot ann dc bei berg 
dc Oosterbleek; gegund ann (i.  Brouwer, to Fra-
neker, voor  /"2745. 

. 10 : het bonwen vnn eene burger-
woning voor . : gegund aan . de Poel, tc 

, voor  ƒ4291. 
, 10 : het bouwen eeuer  kapitale 

hoe ren be huizinge met schuur; iugek. 10 bilj. , nis: 
E. Wielsemn, tc Groningen, ƒ 17,300 
S. , „  Sappemcer, „  10,097 
J. . „  Ureterp, „  10,578 
E. v. d. Voort, „  Winschoten. „  16,380 

. Eikeuberg, ,. Veendam, „  14,031 
, Schenkel, 

s on Co., „  Noordbroek, » 14,S72 
. g Jr.. „  Wildervank, „  14,825 
. , „  Nieuwe-Pekela, „  14,S09 
. Olthoff, „  Noordbroek, ,, 14,05)5 

G. Prins, „ , „  14,000 
i ie i i i i i i i in-, 10 : het bouwen van een acht-

kanten windwatermolen in den Zos hoeren polder; 
minste iuschr. was . , te Beerta, voor ; 
niet gegund. 

, 18 : lo. bet leggen vnn den paar-
denspoorweg; ingekomen 6 bilj. , als: 
Gebr. Bos, te , / 14.000 
J. G. Visser. „  Nieuwer-Amstel, '„  12,200 

. . „  Amsterdam, „  11,000 
A. Beleen, „  idem „  11,688 

. P. Graaft" , „ , „  10,796 
G. . vun , „  Amsterdam, „  8,!)86 
gegund. 

2o. het maken van een stal voor  20 paarden; inge-
komen 15 bilj. , nis: 
W. . van , te , ƒ 7743 
A. Captijn , „ , „  7ii7ó 
J. , „  idem „  7000 
A. , „  Amsterdam, „  7300 
S. B. Peijra, „ , „  0998 
Gebr. Bos, „ , „  0823 
C. J. van Vliet, „  Oudshoorn, „  0777 
J. . van Basen Jr., „  's-liagc, „  0700 
W. en . , „ , „  6888 
J. J. Viaser, ,. Nicuwor-Anistel. „  01125 
1). , „  Amsterdam, „  0555 

. van Niel, „ , „  0400 
 A. Braukcnburg, „  idem „  0384 

r  cn , „  idem „  6)40 
J. A. , „  idem „  6000 
gegund. 

, 18 ; liet bouw :n van 3 arbeiders-
woningen, zonder  bijleveriug vau metselsteonen; ge-
gund aan G. , te , voor  f 1147.50. 

tc Purmcreud, 
idom 
idem 
idem 

idem 
idem 
idem 

ƒ 1477 
„  1475 
„  1333 
„  1220 

„  1130 
„  1070 
„  1025 

ƒ 15,0 (9 
„  15,874 
n 15,075 
., 15,000 
„  15,339 
„  15,089 
„  14,873 

14,514 

A. Eisenbergen, 
G. Oudcjatis, 
J . Plas, 
P. de Groot, 
V, a en 

A . Oudojans, 
A . Pet, 
P. Brinkman, 
gegund. 

, l'J : bet maken der n voor 
het te stichten l hij  de Btevensluis; minste 
inschijver  wns J. vau der , te Ziorikzee, voor 

ƒ 20,900. 
, l'.l : het makeu va» een spuiknnaal, 

golfbreker, steenen koker  enz. bij  de ; 
ingekomen 8 bilj. , als: 
P. . dc Vries, te , 

. . van Noord, „  idem 
J. Zwolsman, „ . 
1). Volker, „  iJordrccht , 
1'. , „ , 
E. S. do Boer, „ , 

. , „  Follcga, 
S. J. Bosnia, „ , 

Weesp, 10 : lo. het éénjarig onderhoud der 
werken te u en Weesp; minste inschr. was W. 
Westerhor, te Weesp, voor  ƒ3049. 

2o. idem der  werken vnu de forten eu redouten; 
ininsle inschr. was J, vnn Scliuik, voor  ƒ 1 8 0 0. 

3o. eeue verving vun werken te n en te 
Weesp; minste inschrijver  was Q, , voor  /"131S. 

4o. idem vnn de forten eu redouten; miuste inschr. 
was dezelfde, voor  /924. 

, 20 : de levering van ongeveer 
04,000 . Eng gaskolen aan de gemeentegasfibriek; 
gegund uuu . J. n ou Zu., te , 

s Primrose, il fO.&S1 per . 

' i Z * i i d i , 20 : bet bouwen van een heeren be-
huizing cn schuur; ingek. 9 biljetten, als: 
P. , tc , ƒ 9715 
J. Broes, „  'tZamlt , „  9698 
F. Veldman, „  Zeerijp, „  9630 

. , „  Wittewlerum, „  9519 
A. , „  't Zandt, „  9200 
J. Fokkens, „ , „  S995 
.1. Wieringa, „  Zij  fdijk , „  8992 
J . , „  Zeerijp, „  8710 

. Wieringa, „  Ten Post, „  8590 
gegund. 

Ut recht , 21 : bet bouwen van cen hofstede 
mei woning cn schuur  te Benschop; ingekomen 17 

te , 
„  Jutfnas, 
„  Bodegraven, 
„  Tul eu-'t Waal, 
„ . 
„  Utrecht, 
„  idem 
„  idem 
„  BeuscllOp, 
„  Utrecht, 
„  idem 
„  Jaarsveld, 
„  Benschop, 
„  idom 
„  idem 
„  idem 
„ , 

ƒ 14.S13 
„  13,300 
„  13,073 
„  12,938 
., 12,772 
„  12,584 
M 12,4 00 
„  12,300 
„  12,135 
„  12,019 
„  11,616 
n 11,517 
„  11,450 
„  11,480 
„  11,480 
„  10,995 
„  10,749 

het bouwen van een 

te N.-Beierland. f 7400. 

m 

Z.-Bcierland, „  7300. 
„ idem „  7129. 

N. Beierland, „  7000. 
Picishil, „  7000. 
O.-Beierland, „  0999.09 

m 

idem „  0990.90 
idem „  0'JOO. 

m 

N. Beierland, „  0890. 
O.-Beierland, „  6879. 

„ idem „  0772-
idem „  0574.05 

N Beierland, „  0500. 
„ Picishil, „  G400. 

O.-Beierland, „  0400. 

a 

Piershil. „  6890. 

9 

N.-Beierland, „  6380. 
„ O.-Beierland, „  02S9. 
„ idem „  6279. 

idem „  016G. 

hilj. , als 
P. vau Woerden, 
E vuu Ben tuin, 
W. van , 
W. J. , 
.1. Souwman, 
G. C. A. Bakker. 
A. Groenendijk, 
B J. van Baareu, 
J . B. Boekraad, 
J . de Vos, 

. J. do Vos, 
J . J. v. d. , 
G. de Beste, 

. Qnrtman, 
P. de Beste, 
A. , 
A . J. van , 
gegund aan A. n 

i , 21 t 
graanschuur; ingek. 19 bili . a 
W'. T. , 

. Oprei. 
C. van der  Bie, 
J . piji , 
A. Bottenberg, 
W. Bottenberg, 
J. Stoker, 
J . van Ekleuburg, 
G. Pijl . 
G. Pijl , 
J . Weds en Zu., 

. vnn Ekleuburg, 
J, J. Beversluis, 
J. de Gilde, 
A. van Trie hl 
J . , 
S. vnn de Wel, 
1). Besaije, 
P. Smit, 

. Weda Jz., 
gegund. 

, 21 : het bezetten van 100 
. steenglooiing in de Waterdijken van Wijmbritse -

radecl; minste inschrijver  was J. . Boom, to Stnve-
ren, voor  ƒ 2770. 

, 21 : het bouwen eener  boeren-
behuizing voor . de Boor, tc ; 
ingek. fl  bilj  , uls : 

, te Winschoten, ƒ 49S3 
U. V. Geertsems. „  N.-Pekela, „  4S91 

. . , „  idem „  4475 
G. , „  Winschoten, „  4279 
J. ter  Velde, „  idem „  4215 
E. v. d. Voort, „  idem „  4120 
gegund. 

i.tmihiui-n, 21 : het verbouwen der  behtizing 
, no. 116, voor  Feitz; ingek. 8 bilj. , als. 

J. , te Groningen, f 11,757 
A . do Vries, „  idem „  11.70) 
B. dc Jong, „  idem „  11,197 
J. Werkman, „  idem „  11,: 89 
Jansen ea Boelens, „  idem „  11,150 

. , „  idem n 10,9it 
. J. . Walker. .. idem „  1(J,S75 

W. Cones, „  idem „  9,993 
gegund. 

V i l age, 22 : lo. het spannen en ophangen 
van één draad ann de bcslunudo palen langs den 
spoorweg , en de aanleg van éé*n 
draad van dit punt tot aan ; minste in-
schrijver  was P. , tc , voor  ƒ1467. 

2o. de aanleg van eene lij n met één draad langs 
den spoorweg Zutfen—Winterswij k eu van eene zijlij n 
met 2 draden tussehen dien spoorweg eu het -
telegraafkantoor  te Oroenloo; minste inschr. wasJ. . 
Siiicltzer, te Groenloo, voor  f 1772. 

, 22 : lo. het éénjnrig ondorhoud van 
werken; minste iuschr. waren G. de e en Zn. 
te , voor  ƒ9551. 

2o. idem dor  kazeniegebouwcn, 3o. het nanhrengen 
vau verbeteringen nau werkplaatsen; minste inschr. 
voor  beide was A. Veth Bz., ic . resu. voor 
1*5886 eu ƒ2650. * 

tVaudrirhem , 22 i 1 o. het éénjnrig onderhoud 
der werken te Woudrichcm, u cn Altcna; 
minste inschr. was A. G. dc Pater, te Gorinchem, 
voor  ^5073. 

Bp> idem der  kitzerncgobouwen; minste inschr. was 
. Verzijl , e Woudrichcm, voor  ƒ899.99. 

, 22 : het verlengen vuu het paalhoofd 
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J. Akkerumus, 

 liet zeeeiude vau deu noord westelijken havendam 
der haven tc Blokzijl ; minste iuschr. was O. F. Soidel, 
tc Slad-Vollenhove, voor y 1674. 

, 22 : het vijfjari g onderhoud
de groote wegen der  Be klasse en van de prov. wegen 
voor  liet tijdvak '79 '83: 

groote wegen der  2c kl. le en 2e perc, J. , 
f 48,120; 

3e perc, Bisschop, ƒ 7 9 7 0; 
4e „  J. W. , f 12,540; 
5c „  Van Gasselt, /4440. 
Voor do prov., wegen: le perc, 

/ 12,745. 
2e porc, J. , ƒ 16,fi20; 
Se „  Üupuis, /92y6; 
4e „  i. , /lfi,G25; 
5e ,, J. Ycrna, ƒ21 ,000; 
6e cn 7e perc, J. W. , / 29,120; 
Be perc, , / 25,000; 
9e „  J. Joosting, ; 

10e „ , / 17,475. 
Amiteraam, 22 ; lo. het éénjarig onderhoud 

der «rneg«bouwen; minste inschr.  P. F. , 
te Amsterdam, voor f 5400. 

So. idem dor  werken in dc stelling Amsterdam; 
minste inschr. was J. 0. van , te Amsterdam, 

r  ƒ2889.30. 
3o. idem der  katernegehouwen te ; minste 

inschr. was C. Bakker, te , voor/2899. 
, 22 : het voltooien vau dc W ter -

kerk en den torcu; ingek. 5 hilj , als: 
J . T . , te , ƒ 18,563 
P. Spruit. „  idem „  16,385 
J . F. Philips, „  idem „  15.700 
P. , ., idem „  15,499 
Gebr. , „  idem „  15,398 

Ouderkerk a,d Amnlel, 23 t lo. het maken, 
voor do Vervening iu het zuidelijk gedeelte van den 

, a. vau dc gebouwen, schoorsteen en 
verdere n voor ccn dubbel stoomgemaal, 
b. van een grmetselden duikr r  onder den omringt!ij k 
en ringvaart ; hoogste inschr. was , te Breuke-
len, voor  /69,000; minste iuschr. waren n eu 
Blom, to Winkel eu Nieuwe-Niedorp, voor/38,757 
voor de massa. 

 , 23 : het maken vau een gebouw 
voor  bakkerij , meel- en graanzolders, op een terrein 
belendende het fubriekgebouw ('ere, ouder  beheer 
van den architect <i. B. Salm; minste inschr. wareu 
Scheltema cn , tc Amsterdam, voor  /"  34,51)4. 

Amsterdam, -J~> : het maken vim ecuc berg-

Elaats voor  projcclieleu op 's s gesehutwerf en 
et vernieuwen der  beschoeiing cn het leggen

gedeelte bestrating; minste inschrijver  was . -
snijder, te Amsterdam,  ƒ19,356. 

Amaterdam, 25 : liet maken  2 land* 
hoofden en hot iurichlci i van deu onderbouw vnn 2 
draaibruggen van dc Wostcrdoksluis; minste inschr. 
was 11. t snijder, te Amsterdam, voor  29,858. 

2o. het maken  stellen  den metalen boven-
bouw van 2 draaibruggen over- en 2 vaste bruggen 
bij  dc Westerdoksluis, in 3 perc. cn inmatsa; minste 
inschr. voor dc massa was de u Aciien-
Gesellschaft „Union" , te Essen, voor / 80,700. 

, 25 : het bouwen eeuer  voorbe-
huizing met  kamer, schuur, stalling euz. voor . 

; ingekomen 5 bilj. , als: 
J . Storm, te Garmcrwolde, f 11,986 
J . . , „  Groningen, „  10,885 
B. . de Jong, „  idem „  10,299 

. W. Wietscina, ., idem „  9,450 
A. de Vries, „  idem „  9,300 

Utrecht, 26 : lo. hot leggen vuu het tweede 
spoor met levering ea verwerken vun ballast, en het 
verrichten van bijkomende werkeu tusschen de halteu 

e en Willemsdorp, teu behoeve van den 
spoorweiE Breda— ; minsto iuschr. was J. 
C. vsn , te Sliedrecht, voor  ƒ138,685. 

2o. het makeu vau ecae keibestral iug lungs hot 
los en ladiugspoor op het station Scheemda met bij -
behoor nde werken, ten behoeve van deu spoorweg 

; iugek. 7 bilj. , als: 
E . , te Sspperneer, ƒ 6810 
J . V , „  Blijham, .. 6388 

. , „  Winschoten. „  6228 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  6155 

. Thorbrügger , „  Groningen, „  6100 
A. F. van Sctcrs, „  Vught, „  5725 
J . v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  5670 

, 26 : de levering vun 215,000 
gecreosoteerde dennenhouten blokjes, ten dieuste van 
net rijpa d der  iu aanbouw zijnde Willemsbrug; inge-
komeu 12 biljetten, als: 
. , 

Vermacs&  de , 
. B. Swang, 
. , 

J . de , 
G. , 
Bauduin en Co., 
C. A. van , 
S. . Tassemeijer  Jr., 

 Zaaiier, 
P. van Vliet, 
Vau der n Gips, 
alles per . 

 26 : hot bouwen  woonhuis, 
tevens ingericht . voor  raadhuis, voor de gemccnlc 
Vrijenban ; minste inschrijver  was J. Smit, te -
durn. voor  ƒ30,500. 

, 26 , lo. het bouwen van cene 
school te ; minste inschr. was Q. A. 

, te 't , voor  J 15,540. 
2o idem idem lc ; minste inschr. 

was Wed. J. J. Winters, tc Gorredïjk , voor  /10,799. 
 27 : lo. het leveren eu stellun

een ijzeren licbtopstaiul me! koperen lantaren op den 
kop van den noordelijken dam aan deu k van 

; minste iuschr.  dr  Société anonyme des 
steliers de la l>yle, te , voor  ƒ9790. 

2o. het éénjarig onderhoud der  werken van deu wa* 
terweg van m naar  eenige inschrijvers 
waren Volker, te Sliedrecht en Bos, te , 

 ƒ81,200. 
3o. het doen van verbeteringswerken  den Boven-
n in dc gemeente Pannerdcn ; miuste inschrijver 

was van , te ,  ƒ14,880. 
4o. het leggen van spoorbanen ia dc Betuwe cu 

bet maken van eenige andere werken voor  den spoor-
weg Arnhem—Nijmegen; minste inschr. wareu Piters 
en  Vries, tc  voor  ƒ84,500. 

a . 27 : het legg :n van een straatweg, 
lang 2227 . minste inschr. was J. vau Zwolle, te 

c ros vaart, voor  ƒ579 .02; gegund. 

1 Vluardingeu, ƒ 7 5. 
, „  68.75 

, „  67.:.') 
Gorinchem, 

, 
„  64.99 Gorinchem, 

, „  63.60 
_ idem „  62.30 

m 

ideai „  60.98 
idem „  56 ÜO 
idem „  54.94 
idem „  54.73 

Wou brugge, 
, 

„  54.72 
„ 

Wou brugge, 
, „  49.10 

Correspondentie. 
 Heere  J. de Q. te U. t toegezonden stuk 

zal in het eerstvolgende nommer worden opgenomen. 
 Heere  te  Aan uw verlangen wordt 

voldaan. 
 Heere J. G.  te 2. t bedoelde artikel 

komt voor het weekblad minder  geschikt voor. 

l 

nummer van S3 r 

. 

n bel nommer van 23 t jl . kouil , in het 
stuk over  kunstmatige opruiming van ijs",
pag. 1, kolom 4, ivgel 51 vun hoven,
«le afmeting vau den sub 1 bedoelden ijsstoomer, 
voor, udat die voor ons lam! van mindere afmeting 
zou kunnen zijn dan die daartoe U: New- York en te 
Philadelphia in gebruik zijn"  : voor  New-York leze 
men

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j < i i i f c j - n v o m l i i t ' ^ f i i u r e n 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

 a n a a  in a a  s c i a p p \\. 

Op Zaturdag 13 April  1 8 7 8. des middags ten 
12 uur , zal van wege de e der  Atusterdain-
sche j , onder  nadere goedkeuring , 
aan het Bureau van de Amsteiilamsche -
maatschappij  , t 633 te Amsterdam, 
wonlen aanlicsteed ; 

e aanbesteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens § 17 van het bestek. 

t bestek, met slaat van waarschijnlijk e hoeveel-
heden , ligt ter  lezing aan het Technisch Bureau 
van de l maatschappij  te Amsterdam, en uan 
het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan bet Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n wonhui gegeven door den Eerslaan-
wezenden , t 63.3 te Amster-
dam en den r te Velsen. 

Amsterdam, 14 t 1878. 
, 

Voorzitter. 
. F. E , 

Secretaris. 

E 

. 
 EN S van

 zijn voornemens op Woensdag den 10 
April  1878, des namiddags ten 1 ure, ten -
huize aldaar aan te besteden ; 

Alles nader  omschreven in liet bestek en de voor-
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de  Secretarie en het 
Stads Timmerhuis te  en ook voorden 
prij s van fi.— verkrijgbaar  zijn hij  Wed. P. VAN 

E en ZOON, Boekdrukkers in den 
Houttuin n . 73. 

Nadere inlichtingen ziju te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op  den 4 April  1 8 7 8, des namid-
dags ten 2 ure. 

e  der  gemeente  zal, 
g 2 April , 'snamiddags  uur , in het open-

baar ten Gemeentehui ze
in twee perceelen: 

Teekeningen liggen ter  inzage op het Bureau van 
den Gemeente-Architect; bestekken tegen betaling 
ter  Secretarie verkrijgbaar . 

, 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

( door  uitbreidin g tier  zaken en de toepassing van 
J | stoom tot spoedige aflevering in staat gesteld, 

bevelen zich bierhij  uan voor het

E \ «EBOUWTJES. 
Prijscouranten worden op franco aanvrage gratis 

verstrekt, terwij l het modcllioek na ontvangst van 
40 cents iu jtostzcgels knn wonlen toegezonden. 

, 
. 

E E , 

G N d. . 
 Amari l Schijven s

NeuchateJ^Asphal t e Compan y L ,d. London . 
E N 

V A ! , 
geert berigt dat door  haar tot eenige A Q E N T E N voor den 

^r  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &, C".
door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

E J O O  &  €°. 
Civlel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en lervaunlifjen in den k.ntst n tij d alle soorten van Stoom baggermol ?:i3 in hout- of 
ijzereonsti uctie, volgens eigen systeem, gesehikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot -J0OO * per 
werkdag, en verder  Stoomwerk tu igen, » . . s 
Steen- en Tesel v o r m m a c h i n e» n - en Bru; : construction en/. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wonlen bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON, 
S te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 
: \ V % * 

U 
bevinden zich 

(Vasteland)
U 

F EN N van
 zullen op Zaturdag deu 6'* n Apri l 1878, des 

middags ten 12 , in het Gemeenlandshuis te 
, bij  enkele inschrijvin g besteden, overeen-

komstig het bestek N" . 11 en tie algemeene voorwaar-
den , in één perceel: 

t bestek zal van beden af voor 10 centen,
de algemeene voorwaarden voor "25 centen en de 
gezegelde inschrijvings-hiltetten voor 21 centen ver-
krijghaa r  zijn ter  Secretarie van j nlnnd te

e inschrijviiigs-hillette n nülen ten 11 ure van 
den bestedingsdag in de bus aan het Gemeenlandshuis 
gestoken moeten zijn, volgens § 72 der  algemeene 
voorwaarden. 

Nadere inlichtin g is te verkrijgen op het Bureau 
van den r  te

 23 t 1878. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschap! rel ijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

, enz. enz. 

VA N , 
, 

. 
Vertikal e Stoommachines

t voor  Nederland van ) &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

 en
 Puike e en Fransche 

 en
 in fusten, bussen en llacuns. 

- en . 

Afschriften van attesten op . aanvr. gratis en franco. 

Adres 

 VA N J T 

Wittenburger dijkje, ,

Afschriften van attesten up fr . aanvr. gratis en franco. 

T E : 
 en  van 

verschil lende afmetingen. 
, in  en

T E : 
 van Ö tot 10 . 

en meerdere
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en

Eene parti j  en  gezaagd 
en ongezaagd. 

Adres . W. .
Wittenburg . Amsterdam. 

.
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollnndache T u i n , 

 vun alle  typen 
cn  aan S worden in 
den kortst mogelijken tij d geknord en uitgevoerd. 

 C. W. t  * " . 

e . 1». 14. g 6 l 1878. 

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

: 

Vericliijn t Zntcrdaira . i per  3 munden /'  1 . 

een jaargang. Afzonderlijk e numrnm bij  vooi 

u abonneert zich roo 

titbestellin  15 eenti. 

Al l e l inkke n en adver tent iën te adreneeren aan 

de e te Arnhem. 

: 
Van 1—6 regel» fl.—, verder  roor  eiken regel plaaUruimt e 20 centi en 10 centi 

voor  een nommer van liet blad. Advertent iën voorliet buitenland s per regel. 

S OVE . 

Wie zich den lïerlijnseheii woningsnood van voor 
eenige juren herinnert, zal de k en het gevolg 
niet vreemd voorgekomen ziju. Evenals in s 
metro , was er  in vele groole Nederhuidscht- steden 
volslagen gebi-ek aan huizen voor  alle standen, tot-
dat voor  eenige jaren zieh een ongekende zuchi naar 
het uitzetten van gemeentegrenzen opeuhaardc. 

Zeer  gelukkig deed zieh die e kennen, 
vóór dat het wooid nood -nige beteekenis kreeg «ui 
de treurige gevolgen van elders na zich deepen kon. 

e eene botiwsjwnilant VOOT, tie andere na! Van 
n tot honderdtallen vermeerderd, weiden 

door hen in eenige maanden lange eentonige straten 
aangelegd en volgebouwd. r  hoe.'  Enkele gunstige 

gevallen uitge/uiidenl, zullen dabouwen inhei laat-
ste vierdedeeldeser  eeuw itcfa hebban te achanien voor 
hunne voorgangers uit de zestiende en zeventiende. 

e geldmannen en rijke n beiiiiieiden zieh zeer  weinig 
met den uitleg van steden en nog minder met het 
bouwen vau woningen. n Amstenlam was dat zoo 
merkbaar, dal de gemeente tusschen heiden trad en 
als geldschieter  aan eeue duur  baar  aangestelde com-
missie drie millioen guldeu bezorgde , om daarvutir 
blokken arbeiderswoningen te stichten, welker  bouw 
den gemeen tea reh itect tegen exlra-hoiiorariu m — ten 
onrechte — werd opgedragen. 

Waarom die commi-sie den bouw van de bij  hon-
derden door  haar  nseds uil bestede ;irbcidershuizen 
aan één man opdroeg, gaat veler  begrip te boven. 
Was het om de eentonigheid te , dan 
had zij  gelijk , maar zij  handelde zeer  verkeerd en 
buiten liet belang tier  houwkunst èn dat ter  ver-
fraaiing eener  huurt .  bouwmeester  kan geen 
duizenden woningen in verschillend karakter  ontwerpen, 

 daarom was liet meer dan noodig en plichtmatig 
geweest  tiental a ri l tit eet en ieder met den W 
van een blok te belasten, teneinde de verscheiden-
heid te bevorderen. Ook hier  is hel zwijgen en het 
eerbiedig buigen bet meest geraden, vooral omdat de 
zaak en club is vastgesteld. Niettemin kau het der 
commissie niel onverschillig zijn te weten, dat hare 
handelingen tot dusverre vuist tvkt geene algemeene 
goedkeuring hebben weggedragen, en zij  geen goed 
werk heeft gedaan met op zulk eene afkeurenswaar-
dige wjjze le beschikken over  het geld der  gemeente — 
gelijk zij  deed. 

En toch heeft hare tusschenkoiiist een goede zijde, 
want door  hare bemoeiing zullen 300(1 arbeiderswo-
ningen voorloopig voorzien in de . e ge-
zinnen die daar  gaan wonen, kunnen niet te lijden 
hebben van allerlei schraapzuchtige huisbazen, /i j 
betalen aan billijk e en vaste huur. ziju verzekerd van 
eene degelijk onderhoud, en zullen doo  dt; grillen van 
een ^tilaii t niet op stel-en-sprong of uit de 
deur  wonlen geest. 

t den huizenbouw vour  meergegoeden ziet het er 
in den regel niet goed uit. Waai niets in is, kan niets 
naar  buiten vloeien. l en toch royaal. s 
maar boe zijn ze van vormen samenstelling? -
portalen, aan deu weg open, geven neer  uitmuntends 
slaapplaatsen voor  landtoopers en vagebonden. n 
met één spiegelruit z.ijn van vurenhout inéènge-
blazen. Binnenmuren van de dunste latjes, waartegen 
een kalk- of zandlaagje is aangebracht. c balklagen 
ziju planken op haar  kant, tonder  liehoorlijk e anken 
en vloeren. n zóó groot, dat ar  geene kleine 
meubels geschikte plaatsen vinden. , gangen, 
en trappen zóó smal , «lat zelfs huisraad van zeer 
gewone afmetingen tt- breed is. Eene gehoorigbeid 
voor dc twee en drie hoog bovcuhuisbewoners, die 
onuitstaanbaar is. En toch niettegenstaande al «leze 
ellendigheden, zijn de huren aan het ongelooflijke 
grenzende: vijfhonderd gulden per  jaar  voor  een paal' 
vertrekken met een keuken breed 1 V, , diep 3 meter , 
waarin lustten, fornuis, gootsteen en aanrechtbank 
begrepen ziju. — 'tl s curieus zich in dk gouden tor-
ren-luiisjes te . 

Geen Wonder dat zulke feiten pleiten tegen alles 
wat den naam van bouwkunst draagt, en zij  enkel 
hun ontstaan te danken heblieii aau de ongelukkige 
buuwmanier  van de — zonder  geld — alles onder-
nemende getuksoekers, die bekend staan onder den 
afschuwelijken naam van huisjesmelkers, uf honge-
rende bouwmeesters, 

Want in 80 van de 100 gevallen wordt de man 
van studie en ernst buitengesloten. ofschoon de hulp 
nog weieens wonlt ingeroepen van dezen of genen 
broodeloozen deskundige (?), die zich zelf» gratis in 
de dagbladen aanbeveelt, en natuurlij k werkt voor 
hetgeen men kwij t wil zijn. 

r  tc zwijgen, zou misschien als goedkeu-
ring worden aangemerkt, eu die eer  mug niemand 
gunnen aan hen, die ijveri g zorgen dut aan de 
nieuwe buurten alles ontbreekt, wal zijn goed recht 
kan doen gelden op den naam van kunstzin in het 

algemeen, en bouwkunst in het bijzonder. Natuurlij k 
zijn er  uitsonderingen, maar tleze vormen den regel niet, 

Onze moderne-hiiixenboiiweri rijn  gelukkig niet 
allen van dezelfde soort, en ofschoon zich slechts hij 
uit/onileriii g goede exemplaren opdoen, mag het hier 
groote bevreemding wekken. dat de deftige stunden 

 de gfldari-lnfrale u zich zoo geheel buiten de 
bonwbeweging weten te honden. Uit het oogpunt 
der kuu>t is dit zeer te liej  au mieren, want alleen door 
goedgevulde beurzen kan wat goeds totstandkomen. 

liet r  over de gebouwen denkt er  in 
de laatste jaren andera over. Welverre van bekrom-
pen te zijn. beveelt bet te bouwen in denduursten 
eu minst monumentalen stijl voor  deze eeuw, en of 
we nu dien g eene kloosterachtige of eene 
trapjesgevel-ziekte noemen, het zal tot liet verkrijgen 
van doeltrelfende gelmuwen weinig nut of nadeel 
doen, e jammer dat het weinige, dat gedaan 
wonlt, in verkeerde banden is. Gelukkig bouwen 
nog niet alle architecten de huizen van de * eu 
17' etuiwen precies na, en zijn er  nog velen te noe-
men, die zich niet in de armen tier n 
hebben gewor|>cn, alleen inde hoop dal zij  eene be-
stelling zullen krijgen. 

Toch neemt het aantal bouwmeesters, die hunne 
vurige opleiding, loopbaan en beginselen verloochenen, 
toe, eu zouden wij  namen kunnen noemen van 
velen, die trapjesgevels niet uit overtuiging ontwer-
pen, maar  alleen omdat zij  zich op tlie wijze willen 
bekend en bemind maken hij  de stuurlieden der 

, of bij  hen die ann de geld lade zitten. 
Alles, alles wordt en is op haren en snaren gezet, 
om met geweld en door de macht van het geld en 
het gezag aan n of ontwerpen tt; komen, 
die iu oude plunje gestoken, verre van onberispelijk zijn. 

Voor ongeveer eeu jaar  geleden gaf de -
nijk "  van . C. Vostnaer een pkuitje , zooals het 
Binnenhof iu den g zou worden. Op dat prentje, 
onlworjiei i door don heer V. de Stuei-s, kwamen 
maar  dertien torens TOOT. t geheel had een 
zeer  klooster- of kinderachtig aanzien en geleek naar 
een van die overoude tburghttn" , waarbij  wallen, 
valbruggen, spitsen, gerangeniaramen, achietgaten 
enz. enz. zeer  goed te pas kwamen. maar  allerminst 
hadden de gebouwen een sierlijk , modern, grootacfa 
aanzien voor  staats- en vergaderzalen ten dienste 
van de vertegenwoordigers des lauds, gekozen door 
bet volk van 1870 en later. 

Wat er  van dit prentje ons later  in wezenlijkheid 
\uur tie  zal komen, kan niemand weten, of-
schoon de bouw van het ministerie van Justitie 
reeds een begin der  uitvoering van een gedeelte mag 
ge l wonlen. 

l Justitiegebouw is reeds velen een angel in 
hel oog, die bet enkel kennen uil het zeer  uitvoerig 
gesteendrukte ontwerp, op 28 groote bladen duide-
lyk voorgesteld. Wij  vertrouwen, dat er  zieh vóór 
dat de eerste ijzeren-halkenlaag zal zijn vastgemet-
seld, stemmen in de vergaderingen der  Stutcu-Gene-
raal zullen doen hooren, alvorens er  met de tweede 
verdieping wonlt voortgegaan, want het is dan nog 
niet te laat een ander  gebouw cn gevels, heler 
in overeenstemming niel hun omgeving en doel, te 
doen optrekken, al moet er  ook veel worden afge-
broken en gewijzigd. 

Jeugdige, niet goed gesloten hersens maken dikwerf 
groote sprongen eu hokken uil zoogenaamde joligheid. 
Zi j  die te n bekend zijn, kunnen hieromtrent 
nadere berichten inwinnen en, al is het op de trap-
muren naar de examenzaal vuu tie , zij 
zullen verbaasd staan over dc koolschetsen, die daar 
'ui geestige omtrekken de waarheid van het boven 
gezegde getuigen. 

Wij  spraken inden aanhef over , en niet 
het minst doet zieh die kennen in de grootste steden 
dee lands. n kan tiaar  zijn hart ophalen aan 
platte lijsten, kiinsveusters en trapgevels. e oude 
strij d is weer  nieuw geworden. Wie zich de pole-
miek over  oude gevels tusschen de heeren Thij m en 

n nog eens verscb wil maken, hij  herleze dc 
e Bijdragen, l . hl. -i'22—458. 

Wie meepraat over platte lijsten, weet niet wat 
hij  zegt, want een lijst die plat is bestaat niet. 

t woord trap- of trapjesgevels is almede zeer 
luchtig en onduidelijk , maar de bedoeling is hier  te 
vatten. t zijn gevels, die deu vorm van de dak-
lij n fantastisch volgen. Op iedere p of e ligt 
een deksteen, om op tlie manier  met stappen van 50 
tot 100 centimeter  hoogte tot den geveltop, waarop 
een vaas, te kunnen klonteren. f was iedere 

p of trede met eeu ijzeren stang aan de kap be-
vestigd, uit vreezc voor  het neerstoilen of wegwaaien. 
Tegen de u waren zware steenen , krul -
achtige consoles of andere figuren zoo maar  droog 
tegengeset Van bard verband of coupe de 
pierre was geen spraak  Wat als het opmerkelijkst 

bij  dezen trapgevel bouw te voorschijn komt is de 
veel te groote zwaarte vuor den onderbouw. e 
meeaten der  toppen staan öf hellend öf zijn gescheurd 
in zoodanige male, dat verschillende eigenaars uit 
onzen tijd , met liefde vervuld voor  hunne oude gevels 
en beurzen, bet eerst nog eens geprobeerd hehbei 
en op eiken gevelduin een anker  hebben doen inbren-
gen , opdat de trapjes en consoles niet dezen of 
genen voorbijganger op bet lichaam zouden storten. 

Zij , die nu trapjesgevels houwen, kunnen met deze 
waarheden hun voordeel doen. Zij  behooren te zor-
gen, dat de onderdeelen goed geankerd zijn en dat 
zij  de gebreken der  voorvaderlijk e huisgevels niet  te 
nabij  komeu, want die oude geveltjes en hoogere 
spitsaehlige opbouwen in den vorm van reusachtige 
gelijkbeenige driehoeken, hadden veel van weer en 
wind en ook duor bet ophijschen en neerlaten van 
zware goederen te lijden. 

Onze tijd , zoo bovenmatig rij k in pnictischen 
zin, zal de domheden onzer  voorvaderen, die even 
dikwerf de gevellijst als de hooge geveltop hebben 
gebouwd, wel weten te ontwijken, en op gezag van 
de schcijie critiek , die onze r professor  Ou-
gel te t iu zijn voortreffelij k boekwerk gaf o.a. 
over het stadhuis te , zal menigeen het denk-
beeld aankleven, dat overdrijvin g zelfs het beste be-
ginsel te gronde richt en de degelijke bouwkunst 
doet overgaan in een andera, die vrij  de capricieuse 
willen noemen. Veler  wensch is, dat het k 
der Nederlanden, eenmaal eene Europeesche wereld-
beroemdheid zal verkrijgen , voor  de wederinvoering 
in de negentiende eeuw van den owim trapjesgevel-
stijl, en dat allen mannen, die daartoe hebben bij -
gedragen, bet brevet zal worden uitgereikt van 0N-

. 

EEN . 
 Opmerker heeft zich dikwijl s veroorloofd een 

zeer  ongunstig ooi-deel te vellen over de zeer  onge-
oorloofde handelingen vau onze wetgevers in tie zaak 
der  Setlerlandsch-hnlische Spoorwegmaatschappij 

en van hare commissarissen eu directeuren. Natuur-
lij k heeft de iliberale"  groote pers, die door de 

s ubozield"  en sgemainteneerd'1 wordt, 
dit doodgezwegen. Een mijner  kennissen schreef mij  ; 
«gij  hebt u met uw artikel : tJSen spoorweg van 
dansmeesters'" evenveel nieuwe vijanden gemaakt 
als er  tetters in bet opstel staan." t is daarom 
met zelfvoldoening, dat ik de aandacht vestig op
Nederlandsche Financier"  van den heer Pik te 
Groningen, het eeuige llnancieele blad, dat doof blijf t 
voor de verleidelijk klinkende taal der  gros bonnets 
de la finance.  zijn nummer van 27 Blaart jl . 
heeft de tol heden onverbiddelijke redacteur begonnen 
met voor het  publiek, .lat. geen Bgblad
Verslagen leest, een tipj e op te lichten van den sluier, 

die over  liet r  dier j  ligt uitgespreid. 
t blijkt , dat zij  in 1803 op bet punt stond 

failliet te gaan. Om het ontstane gat in haar
kist te stoppen breidde zij  haar  zaken uit. Zij  vroeg 
om ile lij n a via—Buitenzorg. e r van 
Financiën Van , »de zuinige financier,"  ver-
ried, dat die lij n de j  voor  faillissement 
moest bewaren. 

e melodramatist Van de Putte, die tot leus heeft: 
 brutale menschen heblien de halve wereld,"  nam, 
^ofschoon lijdende", het woord, en bekende, dat 
hij  ziju vriendjes hij  die j  , die in nood 
verkeerden, wilde hel|»en. gelijk zij  hem zouden hel-

 hij  op  water zat. j  zeide, dat zij 
teen meesterstuk" hadden gewrocht. Onze gemoede-
lijk e wetgevers, d door den n Geest" 
(volgens  Standaard), deden de Javanen weer 
bloeden voor  rijk e moederlandera, sooals  Eeghen 
c. s. e stokvischachlige r  van n e 
Waal, die verklaard hail: tik vertegenwoordig de 
Javanen" e'éehauffa d froid en beweerde, dat de 
obcuelde" redevoeringen van deu iedelen geachten 
spreker"  Van ile Putte nog op bat Binnenhof -
galmen"  vier  cn twinti g uren nadat zij  uitgesproken 
zijn. r  wilde de j de lij n Batavia— 
Biiiumzorg weder  voor  IM-II aardig sommetje aan deu 
Slaat overdoen. e «gemoedelijke, rechtschapene" 
minister s was er  sterk voor, gelijk de eminente 

k en de vrome n ui Van . Alleen 
dc luier e Bordes was er  tegen, want die lijn , zei 
hij , vis ile parel aan de kroon van de e Spoor-
wegmaatschappij." j  verlangde dus nog meergeld 
vau de Javanen. Als de zaak der  rijke  klaploopers 

en bedelaars wear in de r komt, zal «le
Vnn de Putte, gelijk generaal , weer  zeggen 
als bij  de behandeling van de cultuurwet; -
heer de Voorzitter ! jt) périrai d la iyc/ie."  U nt 
s'en por\ern j * . phl i mof. 

C , 3 April . li . v.

. 

E N N . 
Naar  aanleiding van het voortreffelijk e voorbeeld, 

gegeven door de n van België en ; 
naar  aanleiding van het onwrikbar e besluit, genomen 
door  Vorst Bismarck en Generaal e in Prui-
sen, heeft thans ook de g in Frankrijk , op 
voorstel van den r voor  de Openbare Werken, 
Freycinet, het besluit genomen om: 

lo. »oan het gekonkel (vénalité, mauvaise foi, 
*usure) van ul de particulier e Spoorwegmaatschap-
pijen in Frankrij k een einde te maken"; en om: 

2o. wal de n en n van die -
»schappijen op te heffen en te ontslaan, als levende 
uen terende slechts ten koste en tot last van het 
ialgemeene welzijn . en uit de beurzen van het volk." 

t zijn de woorden ven de memorie van toelich-
ting , waarbij  aan den r Freycinet al dadelijk 
vijfhonderd millioencn francs weiden toegestaan, 
om dien, ook in Frankrijk , onhoudbaren toestand 
uit te delgen. 

t het aan ons liberale , en aan on-
zen r Tak van Poortvliet vergund worden, 
door  onze liberale Volksvertegenwoordiging, om wel-
dra denzelfden ondiildbaren toestand ook in Neder-
land op te heffen, en voor het heil van ons volk in 
normalen staat terug te brengen. 

Gelijk ik , sedert 1855, in al mijne geschriften heb 
betoogd en onwelerlegbaar  bewezen, moet: 

A. door den Staat, in der  minne, worden overge-
nomen 

a de Centiiutlspoorwcg, 
6 de , 
c de e spoorweg, 
d da Bokstel-Wezel spoorweg, en dan opgeheven 

worden: 
e de onnutte, kostbare, nietsdoende d vanToe-

zigt op alle spoorwegdiensten in Nederland. 
 All e thans bestaande en nog in Nederland aan 

te leggen spoorwegen, moeten worden gesteld en be-
heerd door den r van de Openbare Werken, 
en zijne Staatsambtenaren en . 

C. Geenerlei concessie worde, na 1878, aaneenige 
particulier e j  verleend, om op Neder-
landsch grondgebied eenig werk van algemeen nut, 
of nationaal belang daar te stellen of te cxploiteeren 
zoo als men dat, terecht, noemt. 

Spoorwegen, straatwegen, kanalen, rivieren, zee-
ën rivierdijken,  telegrafen, het postwezen, behooren 
tot het publiek domein, uls wordende door de natie 
gemaakt, betaald en onderhouden. 

All e inmenging van particulieren is in dezen hoogst 
schadelijk , onstaatkundig, en strijdi g met de gezonde 
staatshuishoudkunde. 

e Staat alléén moet zich belasten met de geheele 
verzorging van die middelen van vervoer, gemeen-
schap en verdediging. 

Nooit vermag zulks opgedragen worden aan een 
troepje particulieren, wier  eigenbelang en zelfzucht 
boven alles gaat. 

All e publieke belangen lijden ongelooflijk in den 
thans bestaanden ordeloosen toestand. 

All e omslachtigheid leidt tot wanorde en onverant-
woordelijke geldverspillingen. 

n leze mijne , uitgegeven inl870.(') 
t onze r  Tak van Poortvliet derhalve 

zeer spoedig het goede voorbeeld volgen, hom door 
den r  Freycinet, en door al de ons omrin 
gende , gegeven. 

Amsterdam, P. J. E T . 
t 1870. . 

. 
Alweer is in  Opmerker een rapport  over 

prij s vraag-antwoonlen openbaar  gemaakt, en wel 
over de ontwerpen ingekomen ter  beantwoording der 
prijsvraag, uitgeschreven door het k t 
van . 

t t benoemde een commissie, samenge-
steld uit de twee groote lichamen op bouwkundig 
gebied in ons tand: hot t voornoemd en do 

e j  ter  bevordering van Bouw-
kunst. e commissie begreep, dat haar d 
logisch diende te wezen, en toonde daarom in haar 
rapport  zooveel mogelijk de gebreken uan van elk 
der ontwerpen. 

h zells d  commissie deed wat zij  niet doen 
moest en v^nuimde wat baar was opgedragen. 

t is toch niet u a n te nemen, dat zulk een 
f.'jnimissie een andere opdracht krijg t dan die, welke 
geheel overeenstemt met de voorwaarden waarop da 
prijsvraa g is uitgeschreven. 

(>) e Utrecht, ook  Opmerker van t 1870 
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e commissie keurde het beste een ontwerp, dat 
niet in aanmerking mocht komen, cn zij  deed geen 
keus uit de ontwerpen, die aan het programma voldo-
den. Zij  wist toch zeer  goed dat zij  een ontwerp, in 
kosten van bouw ver  de gestelde som overschrijdende, 
niet mogt bekronen; zij  adviseert echter  de ter  be-
kronin g gestelde som tot aankoop te gebruiken van 
een plan, niet aan de eischen voldoende, maar dat 
later, als meer  geld en meer  leden zullen voorhanden 
zijn , bruikbaar zal wezen (alsof dan niet andere voor-
waarden, dus een ander  programma zullen wensche-
lij k zijn). t andere woorden: Er  worri t bekroond, 
zonder  uitreikin g van een kroontje. 

Uit bet rapiwr t over  deze prijsvraag, evenals uit 
rapporten over  vorige prijsvragen blijk t bovendien, dat 
zoowel kenners als teeken zieh laten inlluenceeren dtn>r 
een mooie prent. Steeds toch werd hulde gebragt 
aan de fraaie uitvoering, de schoone kunstvormen 
van dit of dnt ontwerp. 

t spreekt vanzelf, dat dit Beer  loffelijk e zaken 
zijn ,  't zijn geen hoofdzaken. Een fraai op-
en uitgewerkte tekening bekoort het oog, doch 
heeft geen andere verdiensten. 

r  zij  in overweging gegeven de volgende in-
deeling,  prijsvragen dienen beoordeeld te 
worden. 

1U. All e ontwerpen, die klaarblijkelij k de in de 
prijsvraa g opgegeven beschikbare som met 10% of 
meer  overschrijden , moeten , hoe fraai ook , hoe verlei-
delijk ook, terzijde gelegd worden. 

t is toch duidelijk , dat juist de moeilijkheid 
van het ontwerp -stnl gelegen is in tie gestelde 
eischen met betrekking tot tie be|>erkte bouwsom. 

2°. Vnn de ontwerpen, die voldoen
cieelen eisch, wordt een uitgebreid rapport gemuaki, 
en wel naar de eischen gestold iu deze volgorde: 

o. . 
b. Constructie met inachtneming tier  gevolgde dis-

tributie . 
c. OiTiementatie met inachtneming tier  gevolgde 

constructie 
Zoodoende zou men tc rade gaan met de eischen 

van tien tijd , cn is dc bespottelijke bepaling in het 
programma niet noodig: e deelnomei-s ziju vri j 
in het kiezen vnn tien toe te passen bouwstijl"  — 
een ïndischen bijv. - ; of de nog besjioUdijker -
paling: n verlangt den hoofdgevel in tien oud-

n of, in modern " 

e beoordeelaars wonlen zoodoende niel in verzoe-
king gebracht door het een of ander  ontwerp, in hun 
meest geliefden stijl ontworpen , en zijn geheel ge-
vrijwaar d tegen den invloed, dien omooic"  teeke-
ningen uitoefenen. 

't s waar, tie leden tier  bovengenoemdecommissie 
zijn zeker  geheel vri j  van eenigen invloed als hier  wenl 
genoemd; maar  niet alle commissien zijn aldus on-
bevooroordeeld; elk lid eener  zoodanige commissie is 
vóór alles meusch , en nog wel een mensch die schoone 
kunstvonnen — niet zelden in bepaalde richtin g — 
liefheeft, cn laat zich tins lichtelij k trekken tet iets 
wat schoon is voorgesteld en wijd t daaraan meer 
aandacht dan het,  het oog op het uitgeschre-
vene, verdient. 

Eindelij k zou aan het ontwerp, dat het best aan 
de eischen A en B voldoet, tie bekroning moeten 
uitgekeenl wonlen, daar  Ux:h in de voorwaarde C 
die verbetering kan aangebracht worden, welke go-
wenscht wonlt, zonder dut aan het plan in hoofd-
zaak iets zal behoeven verandenl te wonlen. 

t is waarschijnlijk , dat aan de voorwaarde C 
meestal vrijwe l zal voldaan zijn , indien zulks het 
geval ïs met de beide eersten. 

t staat natuurlij k tien s tier  prijsvraag 
vri j  het bekroonde antwoord te doen uitvoeren. 

Overigens zij  nog bet volgende opgemerkt: 
e uitschrijver s benoemen een commissie, in tien re-

gel uit drie leden bestaande, die het programma 
opmaken, dit tinderteekeneii, en tia uitbienging van 
een uitvoerig rapi<ort , tloor  de s betaald 
wonlen voor tie verrichte werkzaamheden, volgens te 
voren overeengekomen basis. 

e commissie stelt zoovéél mogelijk premien , 

zoodnt drie ol'  meer  ontwerpers beloond worden, ter-
wij l vrijhei d gelaten wonlt aan den met de eciste 

 bekroonde de uitvoering  te dragen, die 
dan wel 5 % ontvangt, doch afstand doet van de 
premie ten behoeve tier  andere bekroonden, en
verdeeld wonlt in verhouding der  gestelde premien 
2, 3 enz. Zoodoende krijg t n nog uiet een volmaakte 
prijsvraa g en een volmaakt rapport , maar  worden 
toch veel verkeerd het len onmogelijk gemaakt, zooals 
onder  andere die, welke plaats had hij  bekroning 
of liever  aankoop van e ontwerpen voor tie prijs -
vraag voor de Sociëteit «Trouw moet blijken"  te -
lem, waar  bepaald was, tlat nllcsiicieteiis-lokaloii op tien 
rez-de-chaussée moesten gelegen zijn, terwij l tie boven-
verdieping een of meer  bovenhuizen moest bevntten; 
en echtereen antwoonl gekozen werd,  biljart -
zaal op dc eerste vrnlieping lag, wat bepaald ter-

 was bij  de vraag. 
e verkeerdheden komen thans nogal eens 

voor, en zouden volgens bovenstaand schema onmogelijk 
kunnen plaats hebben. * T. 

BeT** e  gemeend het bovenstaande 
schrijven. haar van geachte zijde toegezonden, te 
moeten opnemen, om den schijn van partijdighei d te 
ontgnan. Zij  wil echter  in geenen deele tie gedachten 
van den heer T.  als is rij  het
hem volkomen eens, tlat elk lid eener  commissie van 
beoordeeling vóór alles mensch blijf t  kan. 

o heer T. zal moeten erkennen, tlat dwalen nien-
schelijk is, wanneer  hij zich de  geeft
programma tier  prijsvraag voor tie sociëteit «Trouw 
moet blijken"  tc m (zie Opmerker 21 i 
1870) op te slaan, waar  duidelijk voorgeschreven is 
dat verschillende lokalen, hetzij op den beganen 
grond of den rez-de-rhuussèe, hetzij op de bet-étage 
gevraagd wonlen en tlat tie biljartkame r
begrepen is. e bemerking aan het slot vnn het 
schrijven is bijgevolg  en strekt ten e 
dat BCheeve voorsudlingen kunnen gegeven wonlen , 
zonder dat het programma daarmede iets te maken 
beeft 

. 

§ Onlangs was het feest in het bekoorlijk e Fransche 
dorp Villiers-le-Bel. n wijdde een ijzeren spoorbaan 
in , gelegd op een liesianndcn gewonen weg. e loco-
motief besteeg lustig klimmingen van 50 m. . (^ ff). 

e eer  der  onderneming kwam toe aan tien heer 
, die tien jaren lang gestreden had tegen 

vooroordeel, kwelzucht eu andere moeilijkheden , gelijk 
tie oude sleur ze weet te baren. 

e heer  Von r von Waldegg heeft vóór 
eenige weken in een e vereeniging van 
deskundigen tweneens melding gemaakt van een der-
gelijke inieuwigheid"  in d en ze aanbevolen, 
ook uit het oogpunt tier  zuinigheid. n bestudeerc 
de zaak tlti s tan OU tent, vooral in de Oost, waar 
vele rechte, breede wegen zijn , die den inboorling 
veel moeite, tij d en verdriet hebben gekost. j  zoude 

alzoo eenige vergoeding voor  zijn arbeid ontvangen. 
Wat een vloek voor  hein geweest is, zou eeu zegen 
voor  ham kunnen worden. 

 tie voorgaande week stierf onverwacht aan 
een hartkwaal sir  Gilbert Scott, de Engelsche archi-
tect, welbekend tloor  zijne talrijk e werken  «le 
herstellingen tloor hem verricht  de meeste oude 
gebouwen in Engeland. j  wus een voorstander  der 
(iothischc bouworde. 

A N . 
 Bij  het korpt van den Water-

staat en 's s burgerlijk e openbare werken /ij n 
geplaatst: Te Pudung (Soematra's Westkust), voor-
loopig de ingenieur  lste klasse C. E. Verschueren; 
te Poerwodudi iresidentie Semarang), tie adspirant-
ingenieur A. W. ; te Cheribon, de adspirant-
ingenieur S. W. Becking; te Tagal, de anapirant-
ingenieur J. F. e Gijselaar; te g (residentie 
Paaoeroean), de adspirant-ingenieur <!. van Es; 
voorts i« eervol ontslag wegens ziekte verleend aan 

tien opzichter  tier  lste klasse C. E. . 

— Blijkens het verslag der  roti.missie van rap|-ortrur s 
over het ontwerp van wet tot bekrachtiging
eenige artikelen  overeenkomst met de -
sche j  , was men vri j 
algemeen doordrongen van de noodzakelijkheid om de 
lij n Zaandam—Amsterdam in exploitatie te brengen, 
uo het blijk t tlat het nog zeer  lang kau duren v..ui-
bel Centraal-station gereed is. 

 tie voorwaarden der  overeenkomst d 
wel verschil van gevoelen, maar  niet van overwe-
genden aard. 

Er werden onderscheidene vragen  de g 
gedaan, o. a. hoe het toch met tie werken te Am-
stenlam staat en wat  van tie ongunstige geruch-
ten is, over de scheuren in de viaduct in omloop.' 

Ook wenschte men uitdrukkelij k te constateereu, 
dat deze overeenkomst niet voorn itloo|>e op het be-
sluit het renende eeu eventueelr  naasting van den 

n spoorweg. 

Eindelij k drong men er  op aan, liet houwen
het noodstation op te dragen  tie e 

' g maat schappij  , omdat het  zeker  spoedi-
ger  gereed zou zijn dan onder do leiding van den 
ingenieur  belast met het bouwen van 't Centraal-
station, tlie bet druk genoeg heell. 

— n de memorie van antwoonl over  het ontwerp 
tot onteigening ten behoeve van den aanleg van een 
s|«oorweg van Staveren n leest men: 

1. , of s g tien houw der  spoor-
weglijl) van Staveren naar n eischt, wenl 
bij  de wet van 10 November 1875 {Staatsblad So. 
205) in toestemmenden zin lieslist. 

Terecht werd in de afdeelingen opgemerkt. tlat 
verbetering tier  gemeenschap tusschen d 
en Friesland daarbij  de leidende gedachte is geweest. 

e , tlie zicb, ook op de in het Verslag 
ontwikkelde gronden , van verdere gedachtenwisseling 
wenseht te onthouden over de waarde eener  spoor-
wegliju, waarvan de aanleg door den wetgever is 
bevolen, zal de gronden , die dozen daartoe aanzetten, 
niet uit bet oog verliezen.  streven zal zijn, om 
oene goede iloorloo|>ende gemeenschap langs de Noord-

e he spoorweghjn iu het leven te roe-
pen. t in Noonl-llollnin l eene neiging zou be-taan, 
om daten spoorweg als twee locale lijntje s te beschou-
wen, is haar in geenen deele gebleken. Evenmin vau 
een niet. gerechtvaart ligt leu aandrang om Enkhuizen 
in elk geval als eindpunt in d te kiezen. 

t zon voorbarig zijn , om thans reeds uit te ma-
ken, dat alleen door het aanleggen eener  haven aan 
tie Ven eene goede gemeenschap tusschen Staveren 
en d kan worden verkregen, liet hierom-
trent ingestelde onderzoek , tlat eene grondige studie 
eischt van tien loop der  stroomen door  het -
gat, is nog niet afgoloopen. e g zal zich, 

wanneer zij  met de uitkomsten daarvan bek i is, 
tloor  geene locale belangen laten weerhouden, om 
tie meestwenschelijke richtin g voor te dragen. Bin-
nenkort kan tie indiening tier  wetavoordracbt, ter 
onteigening voor den spoorweg vnn Zaandam naar 

, wonlen tegemoetgezien. e voor het haan-
tak voorbij n zal volgen, loodra het hierboven 
bedoelde ondersoek is afgeloofien. 

Omtrent tie exploitatie tier  lij n in d is 
nog geene beslissing genomen. t maatregelen ter 
voorziening iu een stoombootdienst tusschen Friesland 
eu d kan wenschelijk zijn te wachten 
totdat er  eenig uitzicht hnstnat omtrent het tijd -
stip, waarop de dienst  kunnen aanvangen. Ot hij 
aan de exploitatie van den spoorweg kan verbonden 
worden, is thans nog niet te beslissen. Eene exploi-
tatie uit  band der  lij n van n naar 

Zaandam zou ongetwijfeld groot»* voordeelen kunnen 
opleveren: op dit oogenblik bij  de tegenwoonlige 
verdeeling van het terrein der  beide n 
die n exploiteeron, schijnt zij  echter 
nauwlijk s mogelijk. e regeling der  belangen van 
don n sjmorweg, die vóór 1 Juni 1880 
moei geschieden, zal tijdi g tie gelegenheid Openen, 
om ton aanzien der  exploitatie van het Noonlhol-

h gedeelte de meest wenschelijke beslissing te 
nemen. 

2. Ten aanzien der  richting  van deze spoorweg-

lij n schijnt het, evenals voor  andere lijnen, welker 
aanleg hij  tie wet is bevolen, wenschelijk , zich aan 
de vroegere beslissingen van den wetgever te houden, 

t voorstel om Bolsward aan te doen is met groote 
meerderheid tloor tie Tweede r verworpen. t 
er  bij  bet nemen dezer  beslissing op eeu n 
aanleg tier  lij n  werd gerekend 
kan, mei hel oog op tie gevoerde , niet 

 toegegeven. t thans geopperde denkbeeld 
Otn tl<: lij n niet van Workiu n over  Sneek naar  Bol-
sward , maar  vau Sneek over  Bolsward naar  Workum 
te buigen, /.al trouwens, als men het oog op de 
kaart slaat, wel eveiiweinig bijval , als het vroeger 
verworpene vinden. 

— Aau de e Nederlandsche Stoomboot-
maatschappij, le Amsterdam, is tot wederopzegging 
vergunning verleend -u stoom hontdicnst tot ver-
voor van goederen eu vee en bet slepen van schepen 
tusschen Amsterdam en . 

— e r van Waterstaat heeft aan C. VV. 
S. , te t , vergunning verleend voor 
een siooiiislivpdictist op ceuige stroomen, rivierenen 
kanalen in tie provinciën Noord-Bi abant, Gelderland , 

, Zeulend, Utreeht en Overijsel. 

— j e fieschikking is aan de e 

Stoomatoepvaart te Utrecht, tot wederopzegging, 
vergunning verleend  «toouislcopdicnsl op de 

e Vaart. 

- r  den chef van den dienst tier  Ütaatssjxior-
vvegen op Java zijn ontslagen : uit hunne betrekking, 
tb; opzichter  3de klasse .1. . Sesinkclee en tie be-
taalmeester . W. ; benoemd: tot n 
teekenaar . A. s : lot opzichter 
2.le klasse de opzichter  3de klasse .1. 1 de Froide-
ville; tol opzichter  3de klasse A. , laatst com-
inies bij  den po-t- en telegraalilienst; tot betaalmeester 
tie oprichter  3de klasse W. . (,'. van tien , 
en is overgeplaatst: van  lij n -

g  tie spoorwegopnaine liatav ia-Banilotig-
Tjilutjap ,  oprichter  2de klasse F. . 

Amste rdam i technisch en financieel verslag 
van de 1 lollaudstrhe Uzeren-S(>oorweguiaatschappij 
over 1877 is verschenen. Uit  verslagen blijkt , 
dat  dienst van het goederenvervoer in 7 met 
1008 wagens of li meer dan iu 1870 is verricht , 
terwij l met 3 1*  rijtuige n of 42  dan bet vorig 
jaar het |»ersoiienvervoor plaats had. t materieel 
legde gezamenlijk 57,373,522 kilometers af, of 
1,213.137 meer  dan in 1870. t aantal treinen, 
42,789. overtrof dat van het vorig jaar  met 3032. 

Wat tlt> opbrengsten ftetreft van het vervoer op 
de outle lijnen tier  llolhmdschc Uzeren-S[>oorwog-

noaatscbappij, zij  bedroegen f 3,017,832.37 ' / a dat is 
/"140,050.7  meer dau in 1870, eu op tien Ooster-
s(n>or\veg f 1,040,037.47 e opbrengst van reizi-
gers op de oude lijnen heeft f 193,065.07 meer en 
tlie van goederen, vee enz. f 53,005.91! minder be-
dragen. t aantal vervoerde reizigers U-liep in het 
geheel 5,427,91)8. 

liet totaalcijfer  tier  ontvangsten, die van tien Noonl-
llollaiidschon g daaronder  licgrepen, 
klom tot ƒ 4,440,300.05*, welk bedrag na aftrek 
tier  enkele exploitatiekosten een saldo oplevert van 

S. e uitkomsten geven tie -
schappij  stol' lot tevredenheid: tlit is vooral aan de 
groote toename van liet verkeer toe te schrij-
ven , dat tie mindert- opbrengst van het goederen-

 eeu gevolg van tie gedruktheid, waaronder 
handel  nijverheid lijden, meer dan gedekt beeft. 
Wat het batig saldo betreft, het beliep/'872.987.50, 
zoodat evenals in het vorig  f 58 t«cr  aandeel 
kan wonion uitgekeenl, waarvan bereids ƒ 20 iu 
October als voorloopig dividend is uitbetaald. 

— - e aanslaande Tuiulmtiw-Tentooiistdling , te 
honden van 11-10 Apri l e. k. in het Paleis voor 
Volksvlij t te Amstenlam, belooft zeer  luisterrij k te 
zullen wezen. 

Talrijk e opgaven van inzending en ter  mededinging 
zijn ingekomen  tlit getal vermeerdert nog dagelijks. 

t voornemen beslaat  groote tenooonstellings-
zaal aan te leggen op een geheel nndere manier  dan 
tot heden toe gevolgd is, cn wel in den renaissan 
stijl ; eene navolging op kleine schaal der  grootache 
werken vnn den vermaarden tulnbouw-architect An-

, bekend door den aanleg der  vorstelijke 
parken te St.-Cloud, , Sceaux, enz. maar, 
bovenal tloor  het scheppen van het onovcrtrolfen |»ark 
en de tuinen te Versailles, 

— Ten verzoeke der  regelings-eonimissie voor tie 
te Apeldoorn te houden üuvdhouw g dee-
len wij  gaarne bet onderstaande bericht mede: 

r  de Afdeelingen Usel-oever en Over-Veluwe 
van tie Gtdtlersche j  van , zal 
in het Oranje-park te Apeldoorn op 5, Oen 7 Juni 
e. k., eene tentoonstelling van Zuivel cn Werktuigen 
tot , en op U Juni e. k., eene ten-
toonstelling van Paarden, - en Wolvee worden 
gebonden, tlie zeer  belangrijk t te zijn, daar 
tie e tloor  oene aanzienlijke subsidie 
van het Gouvernement in tie gelegenheid wenl ge-
steld , de sedert eenigen tij d iu het buitenland met 
zulke uitnemende resultaten toegepaste, en hier  nog 
minder  bekende nieuwe procédés en werktuigen tot 
Zuivelbereiding, waaronder ook e e Svvartz, 
in werking gesteld te exposeoren. 

»Ook zal, tloor  de  prijzen voor  Zuivel-
prod  van  provincie afzonderlijk , dase 

 een juist overzicht geven van tie mate 
van ontwikkeling, die deze industrie over  geheel 
Nederland bereikt

 Provinciaal Bestuur  van Gelderland verleende 
daarentegen eene g-ldelijke bijdrage  ten 
behoeve van tie tentoonstelling van Paarden en -

 , als een bewijs van zijne lielnitgstelliug in tie, 
uit tic inzendingen op deze Tentoonstelling te blijken 

 van tie meerdere zing, tlie in tien laatsten 
lij d aan tie veredeling vnn het ras van  en 

e werd lusteed. 
 Naden: inlichtingen eu Programma's zijn op

aanviaag te verkrijgen bij  den heer  W. P. Pook van 
Baggen te Apeldoorn, Secretaris tier -
missic." 

tankondiïingen van Aanbestedingen. 

g , S . 
, to 11 uren, door  tien architect E  W, 

Vr'i . het inaken oener  kasteleins won ing, met het astt 
brengen eeuer  inrichtin g voor  urinoirs , heiden op het. 
terrein der  Varoeniging n snn den St 
Jorisweg. 

TwelUo, te 11 uren, door  poldermeesters, ten huize 
van Wed. Van Enter  \ het in -orde-naken van de 
wateringen cn waterleidingen, in don dorpspoldcr  ge-
legen. 

V  hi it  lm re . tc j  uron, door  burg. cn weth. 
lo. het leveren vnn 30,000 eerste soort Waalstraat-
klinker* ; 2o. het leveren cu leggen van ongeveer 139 
str.  trottoirhnn d op hot n aldttar. 

, tc S uren, door  dou architect A. C. 
Oomen, in e l paard en: het bouwen van
sncieteitslokatd met vernnd». 

Opclnde, door . W. deSitlcr, hij . B. : 
tlt ; reparatie nau de bocrealiuizinge en lijtshni s bij  het 
Oompagaiester  Verlaat onder . 

, door  dijkgraaf en heemraden  den pc 
. bij  den poldcrbaas J. : de 

voor den polder in '78 benoodigde hout- cn metsel 
waren, benevens grint voor tie wegon cu teer. 

nin  1» . 
 te  in het t huis 

lo. het éénjarig onderhoud van de werken tc Vli s 
singen en tc , 2o. idem vau dc kazerne-
gebouwen enz. to Vlissingen en te . 

, te 12 urou, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en oonstructiomagazijncn: dc lovering van: 

,000 . gietijzer  merk Gartshcrry no. 1; 
117,400 „  id. „  Blaenavon no. 1 ; 
30,750 „  lood in staven ; 
2,405 „  tin (Banka); 

52,590 „  nieuw zink in blokken; 
16,563 „  „  gegoten roodkoper iu blokken 
40,001) „  boek-, plaat- en staafijzcr; 

ten behoeve dier  magazijnen. 
, te 11 uren, tcu kantore van . cn C.Jon 

kcr : het houwen van cene aardewerkfabriek iu wijk 0. 
, te 12 uren, door  burg. eu weth: het 

boawon van: lo. eene draaibrug iu het Barnvlni r  over 
het kanaal  Ter-Apcl naar hot Compascuüm ; 2o, 
cone idem in hel r  over  hetzelfde kanaal 

. hij  den ingenieur der  stadsvenen, tc Stadskanaal 
, to 12 uren, door het waterschap 

, bij  Th. Woeinnes; hot verbeteren  met 
keien bestralen van ilcn vveg, beginnende uan liet eind 
der begrinting bij g eu loopoudo door hot 
dorp , om langs den Plattendijk te cindigci 

 den prov. weg Walznordcn-liulst, hing 6455
Aanw. S April , te 9 uren. 

Ooi l iaan, te 12 urou, tloor het gemeentebestuur 
bot b schoeien van ongeveer O str. , langs tic 
Wegsloot. Bilj  ine. één uur  vóór dc besteding. 

, to 1 uur, door bot . . kerkbestuur, bij  G 
A. n op den Boschknmp: het bouwen ecu 
pastorie. 

Velp, te 17| uren, iu hot koffiehuis van W cd. 
(lovers: liet hoiiwon van oen woonhuis met 2 neven' 
gebouwen, op oon stuk grond  dc Ommershofsclif 
Taan. . hij  den architect . . Smit, te , 
bij  wien tie bilj . 6 Apri l tr  bezorgen. 

m , tc 7 uren, door  don bouwkundige J 
, in hot lokaal van BÜhOTSt: hot bouwen 

van een lokaal voor  gymnastiek. 
( ï . 10 . 

Veen*, tc 10 uren, door  liet gemeentebest: lo. het 
schoonmaken van 7 scholen en  hol gemeentehuis 
So. ooiiig biiitonverfwcr k aan het gemeentehuis, hl 
tolhuis to Nijhrock , het schoolgebouw aau dc Teagt 
dnt to Torvvoldc cu dc ondcrwiizorswouitig lc Twelloo; 
So. eenig timmerwerk iu dt: school to Nijhmek on dr 
onderwijzerswoning  de Touge; 4o hot vernieuwen 
dor bovendekken  tic Geer-en Vcclitbrug , de brui 
gen iu tic Beekestraat en bij , < 
dat van bot ltikwcr k om den kolk bij  het Blokhuis. 

B u r r i i , te 11 uron, door  curatoren van het
huis: het verfwork nm ecnigo vertrekken on het voor-
huis iu het gesticht Bilj . iuz. tc 10 uren. 

, te 11 urou, bij  O. : lo. 
eenjarig onderhoud tier  kazerncgolioaweti; 2o.
verving van idem, nldaar. 

, te 11 uron, ôor hot ministerie van wa-
terstaat enz.: hel wegruimen van cen in den Gul 

l tc r  aan den rerhteroever, tu: 
schen do kilomotorraaieu 66 en 67 gezonken vaart ui; 

, te  uren, door  den eerstaanw. ingenieur 
in tien e : lo. het éénjarig onderhoud van dc ka-
zo moge hou wen enz. to llaariem; 2o. het doen van 
voorzieningen aan daken enz. van de infirmeri e aldaar 
3o. het éénjarig onderhoud van 'lo werkeu iu & 
stolling van Amsterdam. . inz. 9 April , to 3 uren, 
op het bureau vau den ingen. voornoemd. 

N i j m e i n i , to 11 uren, door don eerstaanw 
gouicur te Arnhem, in de kazerne in do Burgstraat 
het éénjarig onderhoud lo. vau dc worken, 2o. vac 
de kazernegihoiiwon  beide tc Nijmegen. Bilj 
inz. 9 April , vóór 3 uren, tc Nijmegen. 

Vila*-* , te 12 uren, door hot ministerie  water-
staat enz.: het inrichten van de rechtstatidstnnreu dl 
voormalige marincsluis tc Vlissingen tot ondcrboiin 

eeucr  dubbele draaibrug. g f 16,300. 
, te 12 uren, door den directeur van 's h 

magazijn van militair e kleeding: herbesteding va: 
porc, no. 22 van dc op 11 t plaats gehad liet 
bende aanbestediag van voorwerpen voor het rei 
greu. on jagers en het 3c reg. huzaren. 

, to 12 uron, door het polderbestuur 
van n , in hrt gemeentehui! 
lo. hot maken van do gehouwen voor de plaat: 
van eon pomp-stoomwerktuig en stoomketels, benevel 
van aan schoorsteen, en hot doeu van wijzigiugen kV 
de gehouwen vau hot bestaande bovcu-stooingeniaaj 
2o. liet leveren ca stellen van 4 nieuwe stoomkete 
en bijbehoorende werken. 

tl talaonerdam, tc 12 uren, door het bestuur va: 
de Netlerwaard, in het huis vau het waterschap: Bl 
herstellen der  hooge-boezem kaden, hot verhoogen va: 
oen fiolen werf, dc verlengingen verhooging van bastl 
muren en verdere bijhehnorendo werken. Aanw. 
April , te 10 uren, heg. aan het st oo in gemaal in h(' 
Els hout. 

, te 12 uron, in hot logement Nieuw-lïu 
sum: het houwen eener  vill a te Bussum. . hij  <i 
architeclit J. , to llongeloo. Aunw. tc 10 ure 

, to 1 uur, door  burg. on weth.:
houwen van cene ijr.oren basculebrug op * 
landhoofdon over dc Coolvett tegenover het Vat 

. 
Nijmegen, 'savonds 7 uron, op het gcmeentcln 

ton behoeve der  gasfabriek: de levering van gego'1 

ijzeren gasbuizen, waterzakken eti hulpstukken, 
mede van 150 stuks ijzeren lantaarnpalen on 150 slu*-
roodkoperen lantaarns mut spitinckoppcn. 

. in het : h.-t cen;''
onderhoud der  kazernegebouwen onz. Bilj . iuz. 9 Apr' 
te 3 uron. 

, door J. Benoist: het afbreken n; 
bouwen van een pakhuis op liet Achterom. 

, . 
, te 11 uren, door  de directie der

de levering, in 61 perc, van: eiken balken; wagen-
schot en keldcrvceroti; ; noordsebe hout-
waren; : grenen balk- cn Pruisische de-
len; grenen ribben, schroot*'n cu latten; vuren delen; 
dennen delen; iepen* cn esschenhnut; gemaakt ijzer-
werk; acheopssmedorijen; gegoten ijzerwerk; koper in 
bladen cn pijpen; roodkoper in staven koperen spij-
kers, enz.; tin ; lood; zink; ijzeren spijkers; kramcrijou ; 
gereedschappen; vijlen; innchineknmerhchoefton; afval 
van katoenen garens; gus-coko; seliualkolon; smcokolcu; 
turf ; pek; verfwaren; loodwit; ziukverf; dek-cn licht-
gazen; halfwit glas; dakleicu; steeu; kalk on zand; 
Stokholmer teer; licht zeildoek; grnawdook; karldot-k ; 
idem; vlogdoek; laken; garou; duigen cu bodonistuk-
ken; braudspuitslatigcn, onz.; ijzeren ballast; komma-
liegoed; borstelwerk, enz.; huiden of leder; reutel; 
talk; groene zeep; bind rotting; stoariuc-kaarsen (mei 
gekleurde pitten). 

l (N.llr.) , le 11 uron, doorliet gemeente-
bestuur: lo. liet ontgraven der  grinthaau en het be-
straten met keien van deu gemeenteweg van -
daal over  Nispen naar de Belgische grenzen, over 
eene lengte van 6706 : 2o. het bestraten mot keien 
van oouïgc wegen. 

, tc 11 uren, tloor  den directeur  der  artillerie -
stapcl- en const radio magazijnen: dc levering vr.n 
300,000 . Eng. giotcokc, 30,100 . ongcmalon wit 
krijt , 30,100 . steenkool in poeder, 7500 bosch-
kolen, 126 . bindtouw 450 driotlraads, 2400 . 
poetslappen, 0990 bladen blik , ton behoove dier  ma-
gozijuon. 

's Uo-. i i . te 11 uren, in het gebouw c Uilenburg: 
hel éénjarig onderhoud lo. der  werkeu, 2o. van dc 
kazernegebouwen enz., beiden tc 's-Bosch, 3o. der 
werken te Crèvccocur, aan dc Blauweshtis eu tc Nieuw-
St-Andrics; 4o. cene verving van kazernegebouwen 
te VBosch. 

 te  urou, door den burgem. van 
Aclitknrspclen: het vervoer van slatnardo naar don 
kleiweg van Stroohos naar  Schalkednin, en het op-
hoogen van dien weg over  cene lengte van p. m. 

O . 
, te 18'/| urea, door  dijkgraaf en heemraden 

vaa den Zuidplaspoldor, iu e Zalm : het éénjarig 
onderlioud der  grintwegen iu dien polder, benevens 
dc levering vau 800 3 grint , in 2 perc. 

, tc 2 Uren, door hel gemeentebest.: lo. 
het leggen vau bij  de gemeente voorhanden overdekte 
riolen van 1'ortlautl-ccmeiit , vergaarbakken eu aartien 
buizen, alsmede hot maken vau sehepgaton, verbin-
tlingsputtou, zinkputten on spruiten, iu de , 
lji a , Aiitbouiestraat, t en 
het ; 2o. het inaken vau boekenkasten voor 
de gemeente-bibliotheek in hel Prinsenhof. 

. tc 5 uren, bij  Wed. J. Neits: lo. hot amo-
veeren der  huizing no. 222 en wederopbouwen van 
een woongebouw c. 2o. de vertiinmerin g der  wia-
kelhuizing no. 63 aldaar, lui . bij  tien architect 1). 
Sijtsma, aldaar. Aanw. S April , tc 11 nren. 

, 's avonds S uron. door deu architect 
. Uoekzcnia, iu hot s de Beurs: liet vertimmeren 

eener  bcncdotihuiziug on liet houwen van eoue boven-
woning met viijcn opgang. Aanw. 8 April , tc B-J-
aren. 

, bij . W. J. van VVeldcrcn Baron 
: het afbreken van do huizing en schuur iu 

gebruik hij  P. d ouder  Ferwerd. 
, t . 

, tc 10 uren, in c : bet eenjarig 
onderhoud lo. vau de kaze -gebouwen enz. tc Arn -
hem, So. idem te , 3o. werken tc ; 

. eene verving van kazernen euz. to Arnhem; So. 
idem idem to . 

, tc 10 uren, door hot ministerie van 
waterstaat aiz., aau hot gebouw van het nrov. best: 
lo. het onderhond van eenige werken bij  de (rede e 
aan do noordkust van Schouwen. Aauw. 8 April . 

g ƒ 3 7 7 0; 2o. het herstellen van boorden langs 
liet kanaal door  Zuid-Bcvelaud ou van deu Oost ha ven-
dam te Wcmoldingc. Aanw. 8 April . g ƒ8888, 

. lo 10 uren, ui kamor A16 van 
kazerne no. 1: hot eenjarig onderhoud lo. van dc 
werken, 2o. van dc kazeriicgcbouwcn enz.; 3o. het 
maken vau eeue nieuwe slecpholÜng anu den Verloren 

, alten te Brielle. 
, tc  uren, door  hurg. cn weth.: hot drie-

jari g onderhoud dor  gemeentewerken, tot 31 . . 
, te 11 uren. door  tien command, der 

genie, iu e : lo. het eenjarig onderhoud van 
de kaaarnegeboawen enz.; 2o. oene eedeeltelnke ver-
ving van kaze ruc-go bouwen aldaar. Bilj . iuz. 11 Apri l 
tc 3 uren. 

, te 12 Bron, door  den directeur  tier  artillerie -
stapel- cn constructicmagazijneti : de levering vau 
5627 . r  plaatijzer, 1100 . geruit plaat-
ijzer, 300 . ronu staafijzcr, O . r 
hoekijzer. 

, te 12 uron, door hot ministerie van 
waterstaat onz., aan bel geb. van hot prov. best: hel 
3jari g onderhoud van den k cn dc landpunt 

, behoorende tot de aeewerkea van Groningen. 
Aanw. 5 April . g ƒ 6680 per  jaar. 

, tc 12'/i uron, door  hot iiiinist e io vnn 
waterstaat euz.: lo het vervangen van don steenen 
boog over do Biiincnsluis door  «cue. vaste brug met 
ijzeren liggers, het voniieuweu van eone buitenhe-
scliociing^onr. tc . g ƒ 2S00; 
2o. hot écujarig onderhoud van tic sluizen, tie sltiis-
wachlcrswoningcnz. te . "  1200; 
So, het Sjarig onderhoud der  duin beplantingen op 
Ameland. g f4500 por  jaar; 4o. het éénjarig 
onderhoud van de - en zeewerkon tc -
lingen, in 2 perc. : perc. 1 j 31,200, perc 2 
ƒ2950; So. dc verbetering vnn een gedeelto der 
noordcr  zeewering to . g ƒ55,200. 
Aanw. van allen - April . 

, tc 1 uur, door het prov. besluur: 
lo, hot driejari g onderhoud van dc vaste brug bij  liet 
Worktimer  tolhek en dc ijzeren tlnv ibrug over den 
Scliarstcrrijn , in dou kunstweg Tcrhnndsterschans-
Slooten, genaamd deScharstcrbrug, met bijhohooronde 
brugwachterswoning, benevens van do tonnen en 
bakens in eenige prov. vaarwaters, van 1 i *7S tot 
en met 30 Apri l '81, in 2 perceelen; 2o. het doen van 
eenige vernieuwingen cn herstellingen aan den prov. 

, met hot gewoon onderhoud dier  werken. 
AnoTiioo. i . tc  uur, door  watorgraaf on heemra-

den van het hcomraadscliap o , Bekou cn aan-
kleve van dien, in het loknul Amicitia : het uitdiepen 
cn ondor-proucl-brongcn vnn een gedeelte der  Barno-
vcldschc en , het graven v\w nieuwe 
vakken langs genoemde beken tot opruiming van 
bochten, benevens hot op-de-dicplc-brongcn van reeds 
verdiepte gedeelten dezer  beken, der e bock 
on don buitensingel van Amersfoort, in 5 perc. 

Fdam, lc l uur, door  dijkgraaf en heemraden van 
den Purmcr, aau de Piirmerwcrf : het bouwen van 
ecno vaste brug over do t lc m en het 
stnovcercti van do oude brug uldanr. 

, tc 6 uren, door  de Bock, tu c 
: bet bouweu van een woonhuis in dc Nicuvv-

straat aldaar. 
, S

. te 12 nren, door dc Amsterdamsche 
: het verdiepen, tot 8.20 . bene-

den het Amsterdamsche peil, van het Noord zeekanaal, 
tusschen dc Noordzcesluizen cn de brug in don -
weg te Velsen. 

AaUmee (nabij), te 12 urou, door  liet bestuur  van 
don Oosteindernoelpolder, in het Veerhuis van dien 
polder: het verhouwen vau 2 bruggen eu het daarbij 
maken vnu oonig aardewerk mot. beschoeiingen, gele-
gen voor het stoomtuig des polders. Aanw. 9 April , 
van 10—12 uren. 

, tc 12 uren, in het l des Pays-ltas: 
het éénjarig onderhoud dor  kazernogebouwon enz. to 

. 
Zaamalaa;, te 2 uron, door het bestuur r polders 

, s cn Eendracht, iu do direc-
tickcet van den : liet herstel, ver-
nieuwing ou onderhoud  do aarde-, kram-, rijs- cn 
steciiglooiingwcrkcu aan tic waterkeering dier  polders. 
Aanw. 9 April . 

, » . 
'N  te i urou, door het ministerie van 

waterstaat onz., nau hel gebouw van liet prov. best.: 
het veranderen van 2 gedeelten grintweg iu straatweg 
in tien zijtak van den grooten weg lc kl. no. 7 tus-
schon m on hot c Veer, en het 
vernieuwen van 500 kf 1 kliukerhestrat ing iu tien -
groolcn weg lo kl. no. 4 tu-schen c cn de 

. 

Vllage, te 12 urou, door tic spoorwegmaatschappij 
: het maken van gebouwen op het 

station . Aanw. 8 April , to 11 uren. 
, te 12 ureu, door  den architect T. J. Pau-

nckiwk, iu hot Statiouskolneluiis: de aanbouw van 
don thans bestaanden Bazaar met gehouwen, in de 

t aldaar. 
. i . . . to 1 uur, voor  mevrouw E. S . Schmidt, 

iu c Zalm; het bouwen van eeue Zuitlhollaudsche 
boerderij  in den polder  Spoelwijk ouder . 
Aanw. 11 April , tloor  tien aannemer .1. W. tie , 

. 
A ino lerdam , tc 2 1 u r e n , door  do directie iler , 

n spoorwegmaatschappij, iu het Stationsgebouw: 
lo. do levering  geerco-otcord vuren- cn grenon-
hout; 2o. idem van 4000 halfronde eikenhouten dwars-
liggors; 3o. idem vau 1000 halfronde ea 600 vierkante 
gecrcosotccrdc eikenhouten dwarsliggers cn 1500 half-
ronde gecreosoteerde greiiouhouleii dwarsliggers, ton 
behoeve van het Ven ieuwingsfonds van dou Noord-
hollandschon Staatsspoorweg, ui 2 perceelen; 4o. bet 
uitdiepen der  spoorvvoghavtaitncl bijbehoorende werken 
te . 

llt>oge/.and, le 8 ureu, door . A. , in het 
Gemeentehuis: het bijna geheel vernieuwen vnn eeue 
boerenschuur  enz., aan den Gaaikcmadijk onder -
kerk, achter  do behuizing bewoond door . Siccama. 
Aauw. 10 April , te 11 uren. 

, te 4 uron, bij  den knstclcin : het 
maken van gegoten-ijzeren glasramen in de . kerk. 

, door don architect J. . , bij 
t van : hol bouwen van 23 arbeiders-

woningen. 
Zeven , door het getnoeutebcst.: de lovering 

van 190 5 goed gchordo cn gewasschen onder-
houdsgrint, 

, C . 

, to 11 uren, door het ministerie van ma-
rine: het innkcn en leveren vnn een ijzeren kustlicht-
toren, bestemd voor den Vlakkciihoek, Z.U'.punt van 
Socmatra. . 11, 12, 13 en 15 April , van 10—2 
uren, bij  den bouwkundige van deu dienst van het 
loodswezen, aan liet departement. 

, to 12 uren, tloor  den directeur  der  artillerie , 
stapel- en constructiriiiagazijucn : tie lovering

3,100 . koperplaat, dik 0.0009 ; 
60,000 „  uie-ssingplaat, „  0.0023 „ 
4,250 „  „  „  0 0013 „ 

150 „  „  „  00007 „ 
5 .25 „  „  „  0.0005 „ 

300,000 „  grove Eng. steenkolen: 
160,000 „  fijne niachincsteonkolon; 

» „ e steenkolen. 
, to 2 , door de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan hot centraalbureau: het 
leveren van eikenhouten dwarsliggers van vierkant-
beslagen eiken wisselhout, ten behoove van den spoor-
weg Almcloo—Salzbergen en Pruisische grens—Gro-
nau. iu 4 perc. 

.Akael (Zeel.), tc 3 urou, door het gemeentebest: 
. het veranderen der  openbare school cn het bij -

bouwen vau ecu nieuw gedeelto; 2o. hot leveren en 
plaalscu vau 888 zitp!aatsen voor do school. Annw. 
van no. 1, 9 eu 13 April , van 1 —4 uron. . bij  tien 
bouwkundige J- Schede , to Ncuz n. 

, to S'/i uren, door het kerkbest 
der e gemeente, bij  A Strijker : hot hou-
wen cener  kerk met koepel cn stalling. . hij  de 
architecten Vonk. le Schagen en , tc Winkel. 

YtoeiiNdag, ; . 

tiovs , door het waterschap Breede-Walcring-bewes-
ten-Yerseko, in e Prins van Oranje : lo. te il uren: 
liet zuiveren cn schoonhouden van do hoofdwatorlei-
dingen vau het waterschap, god. '78; — 2o. tc 12 
uron: a. de gewone jaarlijksch e onderhoudswerken aan 
tie zeedijken , b. idem tier  sluizen, gehouwen, booten 
enz., met liet houwen vun een steenen heul. 

, to 12 uren, door hot iniuisterie vau wa-
terstaat enz.. n dienste der  Staatsspoorwegen: het 
voltooien 'br  aardebaan en hot maken vau verschil-
lende grond- eu nettel werken, tusschen het station 
Arnhem en den voet vau den afri t in de Betuwe. 

. bij  tien hoofdingenieur, tc Arnhem cn den soetie-
ingciiieur, tc Oosicrbcck. Aanw 10 eu 12 April , te 
11 uren. 

Qoifrrlnnd , to 12 uren, door  het polderbestuur  van 
Oostor- t Birjensland, in hel : hot mnken 
van oen gebouw met dc daarbijbehoorende werken ten 
dienste van een te stichten stoomgemaal voor gon. 
polder  nabij  Vinnen gom. Ouwerkerk in . 

, bij  tien secretaris van het waterschap 
o Fenne cn do : liet bouwen vnn enu 

achtkanten windwatermolen van 1 S.25 . vlucht 
, * . 

, lo 10 uron, door  den rentmeester  der 
domeingoederen van Z. .  Prins Fredcrik dor 
Nederlanden, rcu'amht Niervaart, op het raadhuis: 
het dnon van vernieuwingen en herstellingen anu on-
derscheidene gehouwen onder , in 2 perc. 

, to 11 area, door hot gomoeiitchest.: dc 
verbrceding nn herstelling der  doorvaart, bekend als 
dc Pijpcr t 

, te 12 uren, door  bet polderbestuur  van 
Blommorstlijk , in e : bet amoveeren van den 
watermolen en het maken van dc gebouwen voor cen 
stoomgemaal voor  dien polder-

, 30 . 
, te 1 uur, ter  secretarie vnn den -

lemmcrmcerpoldcr: het verdiepen van eenige vakken 
vaarten on tochten in dien polder. Annw. 9 April , te 
11 uren. 

n a. tc 5 uren, door het gomoentebcst: de le-
vering van 400 store verbrijzelde koieu en 150 stère 
riviergrin t over den Stads Nicnwe-Polder  cn Oudedijk. 

, bij  W. Faber: hot afbreken van den 
bestaanden en het opbouwen van cen nieuwen toren. 
Aanw. 16 April . 

, . 
Tacazi j l, tc 11 uren, door het waterschap Zeven-

Grietenijen-cn-Stad-Sloolcn: het horstellen van eenige 
paal-, aard- cn kapworken, kistvullingen, slroo- on 
rij s leveringen, verf- cn toerwerk. 

, te 12 ureu, door  don directeur  der  artillerie -
stapel- en constructiomagazijncn: dc levering van. 

3 - , ° ° *  knrk ( h n « 0 r , ° '  b r '  ° ' 4 0 ' 1 
2.160 |  ^ u r k ) „  0.40, „  0.20,/ dik 

° ' 7 5 0 ( n l  - ' » 0,20,(0.030-0.060 
, tel uur, in het hotel Funcklcr, in 4 perc, 

door het bestuur  van den Grootc-Upolder: do hard-
making van wegen iu den polder, ter  lengte van on-
geveer  30.000 . Aanw. 18 cn 19 April . 

Woensdag, «4 . 
, te 4 uren, tloor  burg. on weth. van 

Zuidhorn , bij : lo. het amoveeren van dc be-
staande school on onderwijzerswoning tc Noordhorn 
en hot wederopbouwen van oene nieuwe school aldaar; 
2o. het bouwen van cene bergplaats voor  cene brand-
spuit cu aadere voorwerpen op nnu te wijzen terrein 
in den g tusschen Zuid- cn Noordhorn. 
Aauw. '2 Apri l lc 9' a uren. 

, 23 . 
, te 12 «ren, door  tien directeur  dor  artillerie -

stapel- cn ootistnietiemagozijneu: dc levering van: 
lo. 2,100 U. touw, dik in omtrek 0.060 . driostr.; 
2o. 17,700 „  „  „  „  „  0.060 „  viers'r.; 
3o. 3,570 „ h zeildoek, breed 074 . 

, te 2'/, uren, door  het ininisterio van wa-
terkant enz., aan het gebouw van hot prov. best: 
lo. voorzieningen aan do boorden van liet Noordhol-
landsch , in 4 perc; 2o. hot verdiepen van 
ecnigo gedeelten vnn hot Noordfiollnndsch , in 
2 perc; 3o. het voortzetten vau de verbetering der 
haven op het eiland Urk . 

, te . 
, tc 10 uren, door hot ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw van het. prov. best.: 
dc uitvoering van werken aan rijzen hoofden op den 
oever  voor  Ternouzcn. 

'*-Boif- i i . te 10'', uren, door het ministerie van 
wncerstaat enz., aan hel geb. van liet prov. best: het 
doen van buitengewone herstellingen aan dc schipbrug 
over tie s hij . 

, te 12'/, uren, door het ministerie vnn 
waterstaat enz., aan het gobouw van het prov. best: het 
doon van eenige vernieuwingen cn builengowonc her-
stellingen aan de Xes-erzijl on tie draaibrug over do 
Boornc, boiden nabij  Akkruin . Aanw. 20 en 23 April . 

g ƒ 1000. 
n de maand . 

, door  den architect. Ed. G. A. Fol: lo. 
het afbreken van de noordelijke helft van het pand 
no. 48 aan den Coolsingcl cn het daar ter  plaatse 
bouwen van een huis, bestaande uit beneden- eu 
bovenhuis; 2o. het afbreken van de zuidelijke helft 
van hot pand no. 4S nan den Coolsingcl cn het daar 
ter  plaatse bouwen van oen hoerenhuis, met afzonder-
lij k gebouwtje. 

, 23 i het houwen cener  school 
met onderwijzerswouing, het uitvoeren van eenige 
herstellingen cn vcrnnderitî e u aan de twee beslaande 
scholen met onderwijzerswoningen cn eenige daarmede 
iu verhand staande werken: ingek. 14 biljetten, nis: 
J. Trommel, tc , ƒ 3 2 , 5 33 
F. Sircefland, „  Sliedrecht, „  32,359 

. Zanijer, „ , „  32,543 
. van , „ n a,d , „  32,587 
. Boertje, „  Putiershock, „  32,567 

G. Slijk , „ , „  29,800 
A. den Boer, „ , „  29,675 
A. v. d. Wal. „ , „  29,100 
J- Staat, „ n a/d , „  28,905 
P- , „ , „  28,975 
A. , „ n a/d , „  27,909 
W. Pruijt , „ , „  27.995 
G. Neven Cz., „  idem „  27,844 
Gebr. Stuiver, „  idem „  27,659 

. 23 : het bouwen eener  sigarenfa-
briek c. a.; ingek. 6 bilj. , als: 

. J . van Werven, to , ƒ 15,920 
J. de Groot, „  idem „  15,868 

. vnn Werven, „  Brunnepe, „  15,055 
J. van Nispen, ,, n „  14,875 
Gebr. , „  idem „  14,100 

. Zwanenpol, „  idem „  13,572 
gegund. 

, 23 : lo. het leggen van cen kunst-
weg van m over  Wijn s naar de grens van -
tumadeo!; ïiigi-k . 11 büj. , als: 

. van Tongeren, tc , ƒ 39,000 
E. S. do Boer, „ , „  30,337 
P. .1. Scliaafsma. „ , „  3S.20S 
W. B. , „  Warfhuizen, „  37,5t0 

. Tichelaar en 
V. T. v. d. , „ , „  37,500 

W. T. v. d. Veer, „ , „  37,194 
G. T. Praamstra, „  Vecnwoudcn, „  36,966 
P. Plukkel, „ , „  36,740 
P. . . „  «roningen, „  36,900 
.1. Veldkamp, „  Bedum, „  36,350 

. J. Bootzer, „  Oudebildtzijl , „  34.909 
2o. liet maken van ceno nieuwe br.ig over de Oud-

kerkstorvaart in den boveugcmclden weg; ingek. 12 
bilj , als: 
W. A. , te , f 1695 
U. Tichelaar en 

O. T. v. d. , „ , „  1670 
E. W. do Jong, „  Akkrum . „  1495 
T . P- Sehaafsnw, „  Wijns, „  1480 
J. U. Gras, „  idem „  1450 
A. B de Groot, „  Borgum, „ 0 
B. W. do Vos, „  Oudkerk, „  1343 
G. . . Weriï,, , , „  1311 

. G. Brouwer, „  Stions, „  1260 
W. W. dc Jong, „  Wnnswprd, „  1259 

. Timmerman, „  idrm „  1225 
T. . Joustrn, „  Baard, „  1178 

 23 : do levering van: 
a. 50,000 lc soort Friesche bakklinker : . Cnnne-

gieter  Salvortla, tc Franeker, ii ƒ12 .49: 
15,000 ïdem klinkermop: J. van , to -

lingen, A /"18 : 
c 35,000 le soort Wnnlstraalklinkcrs : S. G. , 

te Sneek, ii ƒ18.95 per  1000 stuks; 
d. p. in. 300 stèro zand: J. Bruinsma, teiUitwcllinïra , 

n ƒ0.69 por  slère. 
Lelden, 25 : het m:iken van een winkelhuis 

met dubbelo woning aan dc Oudo-Vest aldaar; ingek. 
9 hilj. , nis: 
11. van Borselen. to , ƒ 16,498 
A. Verhoop, g idem „  15,369 
W. P. J. Verlnar . „  idom „  15.369 
Gobr. , „ , „  15,302 
P. C. dc Vrind , „ , „  14,015 
P. n den Bouw-

meester, „  idem „  13,797 
J. Boom, „  idem „  13,600 
J. N. v. d. , „  idem „  12,990 

. F. S. , w idem  12,300 
gegund. 

, 25 : het bouwen eener  armen-
school aldaar; gegund aan P. de Vos en T. , te 
Enkhuizon, voor  ƒ20,760. 

Veendam, 25 : het bouwen van een gemeente-
huis; ingek. 6 bilj. , als: 
J. Piikstra, te Bergum, f 20.9S2 
E. W. Wictzema, „  Groningen, „  15,774 
J. P. Bos, „  Veendam, „  15,093 
G. J. , „  idom, „  14,989 

. C. , „  idem, ,, 14,780 
. g Jz. en 
J. n eu Zn., „  Wildervank, „  U,4S0 

, 25 : het bouwen van een woonhuis 
mot schuur; ingek. 10 bilj. , als: 
J. Folkcus, tc , f 15,180 

, „  Witiewierum, „  14,580 
A. Benncnga, „  Bedum, n 13.985 
J. Siehclinga, „  Uithuizen, „  13,872 
A. , „  idem n 13,847 

. Nieland „  Warffum , „  13,580 
. , „  Bafloo, „  12,990 

J . Pot, „  Stedum, „  12,555 
T. Westordijk, „  Uithuizen, „  12,550 
B. , „ , „  12,172 
gegund aan T. Westerdijk. 

, 25 : het maken van een school-
gebouw met onderwijzerswoning, kelders enz. in de 
Statenstraat aldaar; ingek. 10 bilj. , als: 
J. , te , ƒ 13,690 
W. , „  idem „  13.444 
E. Stevens, „  idem „  12,993 
J. . Ubachs, „  Bcrgcn-Terblijt , „  12,879 
E s cu . Banken, „ , „  12,737 
J. P. . , „  BcckJ „  12,380 
J. C. t en 

Gobr. , „ , ,, 11,599 
J. Schappin on Co., „ , „  11,438 
C. v. d. , „ l richt , „  11,400 
J . n cu Zn., „  Sittard, „  11,350 

, 27  het vernieuwen van een ge-
deelte bestraling van tien Grachlweg; minste iuschr. 
wns J. van der , te Zierikzee, voor  ƒ1745. 

C-uijk, 2S ; het leveren vnu 15,000 stuks 
vlak-hehouwon Belgische straatkeien,4esoort; gegund 
aan . , tc OdTclt, voor  f\i0 per  1000 stuks. 

l , 2S : het bouwen ecnor  beb tiziug 
met sdiuur  voor . ; ingek. 5 bilj. , als: 
.1. Storm, te Garmervvolde, ƒ 11,936 
J. . , „  Groningen, „  10,335 
B. . dc Jong, „  idem „  10,299 
E. W. Wietsema, „  idem „  9,450 
A . do Vries, „  idem „  9.300 

, 28 : het vertimmeren cn opbou-
wen van cene behuizing; ingekomen 9 bilj. , als: 
J. . , te Groningen, ƒ 3374 
J. W. Bakker, „  idem „  33*0 
J . do Vries, „  idem „  3262 
T . Jansen. „  idem „  3147 
J. Poelman, „  idem „  3062 

. , „  idem „  2923 

. J. v. d. Nap, „  idem „  2395 

. J. , „  idem „  2875 

. Spin, „  idem „  2725 
gegund. 

, 29 : het bouwen van baznltmuren 
langs den schutkolk van sluis no. 11 dor  Zuid-Wil -
lemsvaart; minsto inschr. was J. Vullings, to , 
voor  f 14,489. 

Breda, 80 : het bouwen van 2 hoerenhuizen 
onder  beheer  van den architect A. Verlegd; ingeko-
men 23 bilj. , waarvan bet laagsto van C. Oomen, te 
Oostcrhout, voor  /"10,59a. 

n . 29 : hot vervoeren van 4000 stèro 
zand op dc e : gegund aan J. G. 

, te Blarikum , voor  ƒ20801 

, 29 : lo. liet vernieuwen der 
g nabij  Franeker; minsto inschr. waren 

. Tichelaar cn . F. van der , te -
den , voor  J 11,580. 

2o. het herstellen van dc slagbalken, den sluis-
vloer onz. der ; minste inschr. was 

. . Cusveller, tc Staveren, voor  f\020. 
So. conigc vernieuwingen enz. aan sluizen in den 

r  Slaperdijk; miuste inschr. was dezelfde, 
zoor / 867. 

, 29 : het bouwen eener  stoom-
drukkerij , onder  beheer van den architect Van -
bergen; ingek. 10 bilj. , als: 
J. Piekstra, te Bergum, ƒ9187 
Wed. Tardea! en 

Van der  Pol, ,, , „  8786 
Gebr. , „  idem „  8555 
G. Spoelstra, „  idem „  8330 
G. Posthuma, „  idem „  8224 

. , „  idem „  8200 
W. Vellinga, „  idem „  8200 
1>. v. d. , „  idem „  7878 
Torenbeek cn V. d. Zee, „  idem „  786S 
T. , „  idem « 7832 

, 29 : . het vervolgen van de ver-
betering der  stcenglooiing ten noordwesten van -
zijl ; minste inschr. was  Brandt , te Giesendam, 
voor  ƒ17,700; gegund. 

2o- hot maken vau paatbcschociingen mot nardtalud 
op stapelsteenglooiingen daarboven, in 4 perc; gegund: 

perc. 1 nan W. Staal, lc Enumazijl, voor  ƒ 6 3 9 0; 
„  2 aan P. . , tc Gromngeu, voor 

f 6198 ; 
perc. 3 aan denzelfde, voor  /"0131 j 
„  4 aan W. Bos, te Zuidbroek, voor  ƒ1530. 

, 30 : het bouwen van cene school 
voor  lager  onderwijs met onderwijzerswoning; ingek. 
10 bilj.;als : 
J. . Stevens, tc Arnhem, ƒ 17,825 
C. A. v. d. Brand, „  idem „  17,775 
G. J. Carmiggelt, „  Bruinmen, ,, 16,986 
G. Boerstoel, „  idem „  15,549 
W. Etiklaar , „ , „  15,413 
A. . Schoonman, „  idem „  15,280 
J. Schut, „  Brammen, „  14,996 

. Stoltcnberg, „ , „  14,453 
J. do Wit , „  idom „  14,473 
A. , „  Brummen, „  14,297 
gegund. 

, 30 : hot bouwen van een pak-
huis on 2 woonhuizen ann de Boerhnnvestraat, voor 

. ; minsto inschrijver  was G. , te 
Amsterdam, voor  ƒ20,953. 

, 30 : het makon van een sfeenko-
lenma.'azijn bij  do stedelijke gasfabriek; minste inschr. 
was G. J. , to , voor  ƒ5199. 

, 30 : lo. het éénjnrig onderhoud der 
kazernen nldaar; minsto iuschr. was E , te 
Utrecht, voor  ƒ6980. 

2o. idom der  werken aldaar; minste inschr. was J . 
van Straten Wz., te Utrecht, voor  ƒ7293. 

So. idem dor  werken tc Vreeswijk en te ; 
minste inschr. was J, Barncvcld, te Vreeswijk, voor 
/ 3200. 

4o. idem dor  worken van don rerruimdo n -
: minste inschr. was Van der  Wielen, te Cothea, 

voor  ƒ1098. 
5o. eeno verving van werken lc Utrecht; minste in-

schrijver was J. Sterk, tc Bodegraven, voor  /TS99.99. 
, 2 April : het onderhoud van wegen, singels» 
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plein cu eni. en het maken van karde benen op eenige 
builenvegcn, in  perceelen: perc. 1 ingekomen 6 

G^«a%erkun . le Arnhem, / .SW 
. P. Vale, . |d™ „  1&,™U 
. r. i. Sand, „  idem „  5,100 

A. Vale, . idem > 
W . . Nijenes, .. idem 
Tb. Eiber», .. » 
in beraad gehouden. 

perc. 2 ingek. t bilj. , al»: 
Q. ran Berkum. te Arnhem, / » 

. , . idem „  10,479 
A . Vale, .. Je i» - » 

. P. Vale,  idem „  9,646 
g , 2 April : de levering van 8000 , 
ten behoeve van het onderhoud van den g 
utrecht—Eindhoven, in 4 perc.i ingekomen 1 bil-
jetten, al»: 

pcrc. 1 porc. 2 pcrc. 3 perc. 4 massa 
J. Pal», te 

. / 1-47 / 1.40 / 1.46 /
C. v. d. , 
te . 1.85 1.26 1.29 1.26 

A. F, v. Seters 
te Vught, 1.18 l.W 1.16 U 

A. , te 
Nederhemert, 1.09 1.09 U 1.11 / 1.08 

per
A. G. , 
tc , 1-04 1.08 1.08 1.08 1.04 

per 3 

J . , te 
Grave, 2380 2380 2380 2380 9520 

ulle pc. 

. v. d. Bout, te 
Nijmegen, 

per
Swelle, 2 April : liet bouwen van 16 arbeiderswo-

ningen; ingek. 6 bilj. . waarvan bet laagste van J. 
Grollcmau, tc Zwolle, voor / 14,100. 

, 3 April : lo. het éénjarig onderhoud van 
kazerneu enz.; miuste iuschr. was VV. P. Tbeuwisse. 
le , voor f 17,190. 

2o. idem der  werken; minste inschr. wns dezelfde, 
voor  ƒ2650. 

'io. eenc verving van kazernen; minsto inschr. was 
J. , te , voor /1128. 

4o. net verbeteren van den straatweg uaar  Waals-
dorp; minste iuschr. was Pb. Verbruggen, te Wad-
dinksveen, voor ƒ 2824. 

5o. werkzaamheden aan V s gieterij; minste 
inschr. was \ . , te Aarlanderveen, voor 
/ 3695. 

Amatardam, 3 April : het maken van eenc bergloodi 
met steeueu wal, aau dc Baangracht, voor  Natura 
Arti s ; minste inschr. was . . , 
te Amsterdam, voor /'J300. 

 3 April : lo. bot éénjarig onderhond 
der kazernen aldaar; minste iuschr. was ü. Prins, tc 
Amersfoort, voor ƒ 4720. 

2o. idem dor  werken op de legerplaats bij : 
minste inschr. was J. 11. Boks, te Amersfoort, vooi 

/ 2530. 
e . 3 April : de voltooiing der  bedijking langs 

den linkeroever  vau de ; ingekomen 
 bilj. , als: 

G. . Bolier, te Sliedrecht, ƒ 93,000 
N. de , M Giesendam, „  93,000 
G . Vlot Gz. en 

1>. v. d. Plas, „ , „  91,990 
. v. Wijngaarden Yz., „  Sliedrecht, „  84,500 

J . , „  Grave, „  81.800 
 A. van , „  Sliedrecht, „  81,000 

s , „  idem „  80,780 
C. Bot Cs.,  idom „  75.485 

2o- het bestraten van toegangswegen naar  en langs de 
tijdelijk e aanlegplaatsen en op het stationsemplaceint-iit 
te Amsterdam; ingekomen 9 bilj. , als: 

. A. J Taverne, ƒ 32,086 
P. van Essen, „  31.977 
G. Bunt, te Amsterdam, „  29,990 
G . 1). van , idem „  29,900 
A. , ,, idem „  28.800 
A. A. v. d. Beek, „  28,480 
W. J. Schram en 

C. Bosman, „  25,497 
1> . „  Amsterdam, „  24,987 
W. Goedkoop , „  idem „  24,547 

 het leveren vuu keien daarvoor: Erven . Tri p 
te , 6500 1 Öurthekeien, volgens monstci 
ƒ26,606.68 of 273,000 stuks a ƒ97 .46 per  1000; W 

n en Zu , te , 4500 1 of meer  keien, 
volgens monster  1, / 3.96 per 1 , 2000 ' of meer 
keien, volgens monster  2, ƒ 3 . 98 per  6500
of meer  öurthekeien, volgens bestek, /3.96 per * 
T . J. Smits Js., te , 4500 l i 1 . 
2000 * Faucouval, 6500 ' Öurthekeien, te zamcu 
13 000 , ad ƒ 4 . 26 per 1 , of 5500 SP Bcu-Ahin 
2000 1 Faucouval en 5500 1 (>urthekoien, U 
tarnen 13,000 \ ad ƒ4 .26 per . 

Adverteotiëü. 

Een  zag zich gaarne geplaatst als 
 of  bij  een

Naast  in  heeft hij  zich 
gedurende eenu reeks van jaren aan de werkdndi 
beoefening van het vak als Tiinineriiia n gewijd , waar-
van dc noodige getuigschriften kunnen worden over-
gelegd. Adres franco onder  letter  G. G. bij  den 
Boekhandelaar J. VA N W 

te

. 
Bd . O. A . , Architect ti. , is voor-

nemens , namens zijne Principalen, op Vrijda g 26 
Apri l a. s., hij  inschrijvin g aun te besteden, 

e teekeningen zullen van af  Apri l n. s. ter 
inzage liggen in do bovenzaal van het -
landsch s tc  t>n dc bostekhCll 
a 50 cents verkrijgbaar  zijn in de benedenzaal van 
genoemd , en ann liet k&nlour , Hoog. 
straal 246. 

-

Op Zaturdag i'.i  April 1878, des middags ten 
12 uur , zal van wege de e der  Aiiisteiduin -
sche j  , onder  nadere goedkeuring , 
aan het Bureau van de Amsterdumsche -
maatschappij, t 633 te Amsterdam, 
worden aanliestóed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele ins. bri j  ving, 
volgens § 17 van het bestek. 

t bestek, met staat van waarschijnlijkehoeveel-
heden , ligt ter  lezing aan het Technisch Bureau 
van de j  te Amsterdam, en aan 
het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
Sterdam en te Velsen op franco aanvraag tc beko-
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

n wonien gegeven door den Eerstaan-
wezenden , t 633 te Amster-
dam: cn den r tc Velsen. 

Amsterdam, 14 t 1878. 
J1TTA , 

Voorzitter. 
. F. E , 

Secretaris. 

E ~ 

 F.N S van
 zijn voornemen» ..]> Woensdag den 10 

April . des namiddags ten 1 ure, ten -
huize aldaar aan te liesUslcn: 

Alles nader  omschreven iu het bestek cn do vnor-
waai-don die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op dc  Secretarie en het 
Stads Timmerhuis tc Holterdam, en ook voorden 
prij s van fi.— verkrijgbaar  ziju bij  Wed.  VA N 

E en ZUON, Boekdrukkci-s in den 
Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen uan gemeld 
Timmerhuis. 

e g 
VA N 

E \ 
te . 

E ONTVANGE E ES -
N T E  zal op Woensdag, dm H

1878, des voormiddags ten 10 uur , in de achter-
zaal der  So-ieteit oAmicitia"  aan de t te Venlo, 
ten overstaan van deu aldaar  resideerenden Notaris 

, overgaan tot de publieke veiling van 

e te veilen terreinen zijn door  niniiiuerpalen en 
kielspitten aangeduid en in den catalogus breeder 
omschreven. 

e aanwijzing in loco zal plaats hebben op -
dag den 7 i 1878, 's namiddags Um 5 ure, te 
beginnen bij  kavel . 

e catalogus bevattende voorwaarden, perceel» 
beschrijving, inzetsommen en teekening, is voor 25 
cent verkrijgbaar ten kantore vim voornoemden Ont-
vanger, eu tegen vooruitbetaling van dien prijs, door 
tusschenkomst vau elk ander  Ontvanger der -
stratie en . 

Nadere inlichtingen zijn te bekuinen ten e 
van voornoemden Ontvanger. 

. 
F EN N VAN N HAAJl-

 zullen op Zaterdag den 
20 April 1878, des namiddags ten één ure, ter 
Secretarie van den polder in de Jansstniat te Haar-
lem, in het openhaar

Bestekken en voorwaarden zijn 00 franco aan-
vragen gratis verkrijgbaar  aan de Secretarie des pol-
ders en liggen op de gebruikelijk e plaatsen ter  lezing. 

Aanwijzin g in loco zal plants hebben aan den Crn-
quius den 9 Apri l 1878 des morgens ten elf ure, 

n ziju te verkrijgen bij  den -
opzigter  te Haarlem en hij  de betrok ken Opzigters in 
den politer. 

, 1 Apri l 1878. 
 en Heemraden voornd.: 

J . W. . VAN E .
i.C. VAN E , Secretaris. 

 en N van  en 
, alle soorten van 

, geijkte
 enz. enz. 

. F.  & C0., 

. 
leveren, in eoncun-entie met buitenlands'be fabrikanten, 

in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde dakbeleggingsmaterialen 

Zi j n zich tevens met bet
 met garantie. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandsche T u i n , 

 van alle bekende typen 

.-ii  aau bestaande S worden in 
den kortst mogelijkcn tij d geleverd en uitgevoerd. 

. 

Eligelsrh-ftolgische Fabriek van 

 EZZO-
. . 

e , '210,
Groote keuze Prachtige
All e marmerwerken worden volgens teekening 

vervaardigd. 
e Fabriek waarborgt, bij  contract, hare pro-

ducten. 
e  geschiedt op  van den 

 alsook  zijn op aanvrage te 
bekomen. Voor bet Alliu m wordt men verzochl ?5 
cents en voor elk r  30 cents, beiden ln poet-
zegels , over te maken. 

VA N N & , 
, 

. 
Vertikal e Stoommachines inctof 

zonder  Stoomketel uit de fabriek vau 
Y &  C ' . te

Van liet nieuwste model zijn steeds vun 
 tot  paardenkracht gereed. 

e prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

, 
tegen  en met

 goedgekeurd dot 
de Société centrale des architecti*  de Paris , bekroon: 
op de wereld tc n toniistclliiir.'ei i van 1855, 1862 
1867, te  en  uitvinder

 officier d'Académie de
Verkrijgbaa r in bussen van 5, 12 en '25 kil ' 

r . A . V . > 
S c h l l d r r  r s , Nieuwe n 7{ 

. 

r  het groote debiet dat deze
 in korten tij d in ons land g* 

kregen heeft, is de prij s aanmerkelijk lager  gestel.* 
Op aanvrage wordt eene circulair e met gebruiksaai. 
wijzin g aan belanghebbenden franco verzonden 

T E : 
i  eu
. verschillende uimctiiigon. 

 A N U E l . iu  en

T E : 
 vnn 6 tot 16 . 

en  nier.. Aannemer3gereedschappen. 
2  met het noodige drijfwerk . 
2  met  en

- parti j  .-n  ge/aa?. 
en oiigi'/uugd. 

Adres . W. . , 
Wittenliurg . Amsterdam 

k van e 
, n f 

van JAGO S Pz. te Zaandijk. 
Prime belegen

l vuor  Sedcrlaud ,1,.,
 en  .an

SON, te , Smrey hij

, 

Sieuwehaven S.zijde 5 ó. m 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amaterdam . wonien hij  alle 

- en . 
irtduren d

N S 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede iu

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prij/en . 

O ! 1 1 &  € ° . 
Clvlel-lngenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogebjken tij d alle soorten vau Stooinbafirffermolenil in hout 
, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en É vnn 150 tot 'iOOÜ s y 

werkdag, en verder Stoomwerktuigen. . , n s 
- en Tegelvormmachines. n - en Bruxconstruotiën eni. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A E , 
geeft lierigt dut door  haar tot eenige  voor  ia 

verk i van  zijn aangesteld: 

S &, C°.  Amsterdam, 
door wie ook tot het  inlichtingen wonien verstrekt en  voor  geheel Sedtr 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als u n de  lleltweg N" . 3, te Amsterdam. 

, 
. 

E TAN1TE , 
G N d . . 

e Amari l Schijven en s van huvcnstsamlo j  over 
treffen alle amlere dergelijke toestellen in qualiteit. 

t het gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloo'1 

cn wordt veel werk verrigf , dat lol heden uit <le hand wenl afgevijld. 
Voor het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

e . 1°. 15. g 13 l 1878. 

VOOB 

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

: 

Vencbijnt Zaterdtwi . Prij i per  S mundeu f 1.85. n abonneert rich vou 

een jaargang. Afxonderlijk e nominer*  bij  vouruitbeatellini t 15 eenta. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
Vaa l — * regel, fi.—, verdar  voor  eiken regel p luUru im U 20 ceiiti ea lOeenta 

voor  een nommer  van het blad. Advertentien voor  het btritealand SScenta per regel. 

S OVE N EN 
E . 

(Vervolg ran N". ) 
t zelfwerkend of autom.itiseli stelsel van Westing* 

touse bestaat uit een pomp tut saaienpening van 
lucbt, bediend door  een drijver , die dechts in zoo-
ver van e locomotief afbaiikelij k is, dat bij  stoom 
ontvangt uit den ketel. e pu.ip j;uî t siauifï'* -

perste lucht in een boofdvergaarbak van ongeveer 
'Jft O liter  inbond, gestekt onder de plaats van den 
machinist. Uit dezen vergaarbak gaat een eenige hju 
buizen vau een ouden duim middellij n binnenwerks, 
ilïe den trein in zijn yelieele lengte doorloopt, inet 
een knuin eti sen verbindiii^stu k (voorzien van me-
talen aansluitingen] aan de uiteinden van elk rijtuig . 

Elk rijtui g draagt bovendien eeu hulp vergaarbak, 
die, door  middel van een bijsonder n ver* 
deeler, in gemeenschap staat, bet zij  met den hoofd-
vergaarbak (door de vertakking, aangebracht op de 
algemeene geleibuis), betzij  met de cilinders, die de 
remmen beheersehen. 

Ue verlaging vau druk iu de geleibuis brengt de 
verplaatsing van de verileelscbijf teweeg. Zij  regelt, 
volgens baren stand, hetzij  de werking der  lucht 
van den hulp vergaarbak , hetzij  de werking der  door 
den hoofilvergaarbak toegevoerde lucbt, omde klem-
ming of ontkleinming der  remmen te doen plaats 
hebben. 

Eeu kraan met drie kanalen, onder het bereik 
van deu machinist geplaatst, stelt i instaat de 
ontsnapping van lucbt, die noodig is voor de wer-
king vnn den rem, te, helieerscheti en trapsgewijze 
te doen toenemen. n brengt bovendien op de 
boofdgeleiding, in de bagagewagens of op eenige 
andere plaats vau den trein, een klep aan, om de 
klemming der  remmen te kunnen bewerkstelligen. 

*  of drukmeters, op de locomotief en de ba-
gage-wagens geplaatst, stellen instaat elk oogenblik 
den beschikbaren druk waar tc nemen. 

lu de hoofdgeleiding behoeft de vermindering van 
druk slechts 1.3 kilogram [ier  vierkanten . te zijn 
om ile remmen goed te doen sluiten. 

t verlies van belasting komt overeen met het 
ontsnappen van zulk een geringe hoeveelheid lucht, 
dat het kan worden aangemerkt als oogenblikkelijk 
te werken. e werking van den lem heeft dan ook 
gelijktijdi g plaats op de locomotief en al de voer-
tuigen. 

Ue pomp is zóó ingericht, dat haar  werking nooit 
de snelheid vau 40 slagen in de minuut te boven 
gaat. e werking wordt natuurlij k trager  zoodrn de 
normale druk in de vergaarbakken bereikt is. e 
zijn zoo gee'vcnredigd, dat die der  locomotief lucht 
frenoeg lie vat om al de vergaarbakken van den trein 
leiiminste ééns te vullen. en elke rijtuigba k bevat 
voldoende lucht om vier  ol'  vijfmalen den inhoud der 
cilinders te leveren, die de remmen beheersehen. t 
volgt, dat, al kwam ook de pomp te ontbreken, het 
stelsel een kracht in reserve heeft, voldoende om acht 
tot tien keeren den trein te doen stilstaan. 

t verdtwltoestel, drieledige klep genoemd, is een 
zeer  vernuftig uitgedacht werktuig, met merkwaar-
dige zorg vervaardigd; het vonnt het gewichtigste 
deel van het stelsel. t behulp daarvan verkrijg t 
men de volkomenezelfwerking of automaticiteit, gelijk 
ook de mogelijkheid de remmen aau le wenden door 
hun kracht trapsgewijze te regelen. 

n heeft aau dit toestel verweten, dat het te 
teeder en tc ingewikkeld is; toch heeft het niets tc 
lijden, het werkt slechts op het oogenblik van het 
aanklemmen en ontklemmen der  remmen en is ge-
vrijwaar d tegen stof cn allerlei beschadiging. 

Zoo men dit feit bedenkt, dat niemand twijfel t 
san de goede werking der  ingewikkeldste verdeel* 
toestellen of ttootnet&uiven, zelfs bij  betrekkelijk 
groote snelheid, zal men zeker  erkennen, dat de 
omslachtigheid der  drieledige klep meer  schijnbaar 
dan wezenlijk is. Zij  werkt slechts mot geringe 
snelheid eu het geheele bedrag barer  verplaatsingen 
vertegenwoordigt slechts een minimum afgelegden 
W c g. t gewicht der  diensten, welke zij  bewijst, 
dringt bovendien de ongerecht vaa rdïgde vrees , waar-
toe haar  werking en duurzaamheid aanleiding hebben 
gegeven, geheel naar den achtergrond. 

e uitvinder  antwoordt overigens zegevierend op 
de tegenwerpingen, die in dit opzicht gemaakt zijn, 
door tc wijzen op de uitkomsten eener  jarenlange 
°ndervinding bij  duizenden toepassingen, cn bovenal 
door  zich te verbinden tot het onderhoud van zijn 
Ste l len, tegen een onbeduidende jaarlijksch e bijdrage. 

e koppelings.buizeii van kaoctsjoek zijn. gelijk in 
de andere stelsels, onderhevig uan een wisse ver-
nieling binnen een tijdsverloop, dat men, naar de 

dc Vereenigde-Staten opgedane ervaring, op on-
geveer  vij f jaren kan stellen. Zij  hebben het voor-
del kleiner te zijn dun die van Smith en Sanders 

en geen spiraal te behoeven om zich in haren stand 
tc handhaven, daar zij  slechts een invveiidigeii druk 
hebben te weerstaan. Bovendien, zoo zij  harsten 
of op eenige andere wijze in het ongereede geraken, 
is het eenige gevolg van dit ongeval, dat de rem-
men den trein doen stilstaan en alzoo het dienst-
persooeel van de ontstane stoornis verwittigen. 

e n zijn aan elkander  gelijk en gelijk-
vormig; haar  wijze van verbinding maakt een der 
belangwekkendste bijzonderheden van het stelsel uit. 
Zij  wonien door een geringe inspanning losgemaakt, 
zonder dat haar  scheiding de kaoclsjock-buizcn be-
hoeft te breken. 

e cilinders, die op de remmen werken, zijn a 
simple effet. 

Wij  gelooven, zegt de ingenieur  Uibel, ouder de 
verschillende stelsels van doorloopende ramtoestellen 
de voorkeur te moeten geven aan het zelfwerkende 
of automatische stelsel Westutghoii.se, dat op volle-
dige wijze de voorwaarden vereemgt, waarvan wij 
de noodzakelijkheid hierboven hebban doen uitkomen, 
liet wonlt dau ook meer  en meer  algemeen toegepast 
in Europa, iu navolging van wat reeds iu Amerika 
bestaat. Wat zijn invoering bet meest vertraagd 
heeft, is tie hooge som, die de n zou-
den moeten besteden. e tegenwerping, dat het 
Btebnl VVestinglioiise meer zou kosten dan zijn mede-
dingers, schijnt weinig gegrond. n stelle daar-
tegenover de voonleelen van dit stelsel, en de onge-
makken vau de andere. u lette ook niet alleen 
op de kosten van aankoop, maar tevens op die van 
onderhoud en schulddelging. Zij n onderdelen wor-
den vervaanligd uit duurzame eu bekende grondstoffen. 

Aan dc Nota zijn als bijlagen toegevoegd twee 
officieele Engelsche bescheiden, liet eerste is een ver-
slag aan het Bureau ean Handel over  de ongelukken 
van liet jaar  187Ö, het tweede een rondschrijven 
van dat lichaam. 

r schijnt geeu krachtdadiger  middel om onge-
lukken te voorkomen of het gevaarlijke van hun 
gevolgen te verminderen, dan het gebruik van door-
loopeode remmen, liet is de plicht der -
pijen na te gaan, welk Stelsel liet meest doel treft . 

e Belgische g heeft daarvan onlangs een 
leerrij k voorbeeld gegeven. Vooi- de Staatsspoorwegen 
heeft zij  een doorloopenden rem ingevoerd. t is 
van het grootste gewicht doorloopende remmen tc 
hebben, die door den machinist in beweging kun-
nen worden gebracht. Zij  zouden dan bij  de meeste 
gevaren of ongelukken kunnen worden aangewend, 
want het is over het algemeen de machinist, die 
het eerst het gevaar  ziet, en tevens wat men doen 
moet om liet tc vermijden. 

Zoo de machinist een hinderpaal gewaarwordt 
of een vei-stopping van den weg, hetzij  een beweging 
in een sjmorwegdijk, een aardstorting in een ont-
graving of insnijding, een paard of koe op de baan, 
een rijtui g op een overweg (passage a niveau), 
een andere locomotief of een anderen trein op de lijn , 
eeu wagen of een gedeelte van een trein, die hem 
is voorgegaan, of zoo hij  bespeurt, dat een onder-
deel van zijn eigen machine onklaar of verloren ge-
raakt , of zoo zij  ontspoort op facing points; zoo 
hij  een gebrek in den weg ontdekt, — zoo de machinist 
iu cl deze gevallen middelen heeft om terstond de 
remmen aan te wenden op dc locomotief eu al de 
wagens, zullen de kansen van ongeluk aanmerkelijk 
geringer  zijn en hij  zal zelfs een ramp kunnen be-
zweren. 

e snelheid, waarmede hij  deze vertragende kracht 
zal kunnen aanbrengen, is van het uiterste gewicht 
vooral bij  mist of sneeuwjacht, zware stortbuien, in 
de duisternis, of als zijn gezicht belemmerd wordt 
door  andere oorzaken. 

n dc verslagen der  ambtenaren, belast met het 
toezicht, worden de ongelukken steeds geweien aau 
gemis van voorzichtigheid der  machinisten doordien 
zij  met te groote snelheid stooinen op plekken, die 
bekend zijn als meer of min gevaarlijk of verstopt kun-
nen wezen. Andere keeren wordt het onheil toege-
schreven ann den gladden toestuud der  spoorstaven 
of aan omstandigheden, die den machinist belet 
hebben le zien. En van tij d tot tij d heeft men wer-
kelij k te doen met achtetooze m.ichinisten. r 
eigenlijk weiden zij  ertoe gedreven kansen van ge-
vaar te wagen door  de beperkte tijdsruimt e , die hun 
slechts gegund wordt cn hen verplicht hun treinen 
te besturen met buitensporige snelheid, die hun niet 
veroorlooft ze zelfs op liiO O yards, ja op grootereu 
afstand van den hinderpaal, lc beheersehen. 

e moeilijk heden kunnen woiden vermeden door 
remmen, die gedoogen op 300 yards den trein tegen 
te houden. 

e mogelijkheid vtm'het aanwenden van remmen 
door de wachters is ook dikwijl s van hoog gewicht. 
Als een machinist de reglementaire snelheid over-

schrijdt of geen rekening houdt met de seinen; als 
een rijtui g van den trein het spoor  verlaat of onbruik-
baar  woidt door het verlies van een rndband of het 
breken van een as, en in dien tocsumd voortge-
sleept woidt buiten weten van den machinist, maar 
niet van een der  wachters; als een der  wagens in 
brand geraakt; als de machinist een station voorbij -
holt, waar hij  moest stilhouden, of op een spoor 
geraakt, waar hij  een anderen trein kan ontmoeten 
die in tegenovergestelde richtin g stoomt j als een 
wachter  een sein ziet, dat hem gedaan wonlt hetzij 
van de baan, hetzij  uit een station, hetzij  uit een 
voorbijgaande!! trein — in al deze gevallen kan het 
nutti g zijn, dat de wachtei-s middelen hebben om 
de locomotief'  te doen stilstaan." 

fWordt vervolgd.) 

T VA N , 
liet  van s hield den 

 Apri l jl . een vergadering in het lokaal
te 's-Gravenhage, welke door  ongeveer  zeventig leden 
werd bijgewoond. Zij  werd vóór de gewone pauze 
door den president Jhr. G. J. G. , na de pauze 
door deu vice-precideut N. T. s geleid. e 
notulen der  vergadering van 12 Februari 1878 waren 

 aan de  toegezonden in de derde afle-
vering,  van het Tijdschrift voor  1877-
1878. r  niemand daarover het wooid verlangde 
te voeren , wenlen zij  goedgekeurd. 

a werd opgave gedaan van dc sedert die 
 ontvangen geschenken. 

e Secretaris deelde mede, dat door  het lid Alb. Ph. 
, in verband inet de in de vorige vergade-

rin g door  hem gehouden voordracht over rem toestel len, 
een aantal exemplaren van een werkje van O. Bihet, 
Note sur lm freins continus, welke hij  reeds toen 

 beschikking van de leden had willen stellen, thans 
had ingezonden om aan ieder, die daarin belang 
mocht stellen, te wonien uitgereikt. 

Vau den hoofdingenieur van den  in 
Noonl-llollaud wits een schrijven ontvangen, ten geleide 
van een staat van de in het jaar 1877 door de 
Tesselsche zeegaten in de s zeehaven het Nieuwe-

 binnengekomen zeeschepen met >0 en meer 
decimeters diepgang, opgemaakt door  het lid J. . F. 
Wellau. hu- staat zal als bijlage tot de notulen dei-
vergadering worden afgedrukt. 

Van denzelfden hoofdingenieur  waren brieven inge-
komen, ten geleide van de weerkundige waarnemin-
gen aan n , gedurende denmanden Januari 
en Februari 1878, en van tabellen der  gemiddelde 
uitkomsten uit die waarnemingen, opgemaakt door 
het lid VV. Ph. de . e tabellen zullen op ge-
lijk e wijze wonien openbaar  gemaakt. 

e permanente militair e spoorwegcommissie had, 
met een begeleidende missive, aangeboden een teeke-
ning met beschrijving eener  noodbrug, bestemd om 
paarden, geschut en voertuigen in en uit spoorweg-
wagens te laden, ontworpen door den kapitein der 
artilleri e . A. Perk. Omtrent het van die stukken 
te maken gebruik zal nader  door den d van be-
stuur een beslissing wonien genomen. 

r  het d P. r  waren ingezonden uit-
komsten vau proefnemingen met verschillende water-
opvoeringsvverktuigen. Ook daaromtrent zal nader  een 
besluit worden genomen. 

 e heer W.  ter , te Bodegraven, had 
ccn brief ingezonden, ten geleide van het naslag 
betredende de onderneming op de e over  1877. 

t lid A. t bekwam het woord tot het houden 
van cene, reeds voor de vorige vergadering aange-
kondigde doch toen niet gehouden voordracht, over  de 
technische opleiding van den ingenieur. 

t d C. . . E. s had,  in de 
vorige vergadering, eene voordracht willen houden over 
heete-luclit-iiiacliines; aan dit voornemen wenl thans 
gevolg gegeven eu die voordracht door  teekeningen 
en schetsen op het bord toegelicht. Eene korte wis-
seling van gedachten met het lid t had daar-
over  plaats. 

l lid bekwam andermaal het woord 
om  bsmtwoordlng  leveren van bezwaren be-
treffende de wiskundige behandeling van het vraag-
stuk der  waterlocomotief, waarover  eene korte ge-
dacht en wissel ing met het lid s volgde. 

Nadut de gewone pauze was gehouden,  het 
woord verleend uan het lid . J. P. Amersfoordt, 
ter beant woonl ing van het gesprokene iu eene vorige 
vergadering met betrekking tot het -
schap vuu . c mededeeling van den hoofd-
inhoud van een advies der  Amsterdamsehc -
maatschappij  gaf het lid J. F. VV. Courad aanleiding 
tot het inleveren van een soort van protest over 
het gebruikmaken van een zijns inziens niet voor 

g bestemd stuk , w*oarop het lid Amers-
foordt zijne voordracht eenigszins wijzigde en ten 

slotte krachtig erop aandrong, dat in den toestand 
van d verbetering mocht wonien gebracht, en 
daarbij  ook vooral mocht wonien gelet op het ont-
werp, in eenc vorige vergadering door het lid t 
uitvoerig besproken. 

t gesprokene gaf aanleiding tot ecuc repliek van 
het raadslid . E. F. van , waarna nog door 
de leden Amersfoordt en t het woonl werd gevoerd. 

r  de leden 11. F. Fijnj e van Salvcrda en . 
C. Bosscha waren beschouwingen ingezonden naar 
aanleiding van de bovenbedoelde voonlracht van het 
lid A.  over de voonleeligstc stoom bei na  ing 
tot droogmaking van de Zuiderzee. r  de Verga-
dering wenl lieslist, dat dio beide stukken als bij -
lagen tot de notulen zouden worden afgedrukt. 

t lid . Gosschalk voerde kortelij k het woord 
naar  aanleiding van een onlangs door hem aau de 
letten van het t gerichte circulair e over de 
becx>rdeeUng der  ontwerpen, ingekomen tor  beant-
woonling der  prijsvraag voor een gebouw ten dienste 
van het k t van , met 
verzoek dat dit stuk als bijlage tot de notulen zou 
worden opgenomen. g wenl besloten. 

t üd  Evekink deed eene korte, mededeeling 
over  eene bekleedingstof voor  stoomketels, nijpen ens. 
uit de stoomfabriek van Speenhoff en C°. te n 
aan de , van welk  hij  monsters ver-
toonde. 

Eindelij k wenl nog door het lid Gosschalk het een 
en ander  medegedeeld betreflende eene ijzeren dak-
bedekking van de Barter  fferke te d en 
Zoige, vertegenwoonligd door  Eltzbachcr en C . te 
Amsteidam, van welke bedekking mede eeu monster 
ter  vergadering aanwezig was. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen 
en anderen als zoodanig waren voorgesteld, sloot de 
V ice-presiilent de vergadering. 

J TOT G
. 

AF S u . 

n de gewone vergadering, op Vrijda g den 5 Apri l 
gehouden, trad als spreker  op de heer . J. Wolter 
noot eene verhandeling over  ventilatie en verwarming, 
door  proeven toegelicht. 

Spreker  begon met ecu duidelijk e en vri j  uitvoerige 
inleiding over de samenstelling van de lucht en den 
invloed dier  samenstelling ouder  vei-scliillende omstan-
digheden op onze gezondheid. j  besprak en toonde 
daarbij  een nieuw eenvoudig werktuigj e »\Volpert' s 
procent hygrometer", hetwelk het watergehalte, in de 
lucht aanwezig, onmiddellijk opeen venleelde nonius 
aangeeft. 

c hoeveelheid zuivere lucht, die een mensch 
per uur  behoeft, stelde spreker  op gemiddeld 45 3 ; 
bij  gematigden lichaamsarbeid, moet dit 55 \ zijn. 

Volgens zijn berekening moet iu een vertrek groot 
75 3 , waar bij  een gasvlam 4 jnu-sonen aanwezig 
zijn , de lucht vijfmaal per  uur  vernieuwd wonien, 
dat is voor 4 personen 4 X 45 of 180  \ en voor 
een gasvlam insgelijks 180 3 . Vervolgens treedt 
spreker in beschouwingen, hoeveel, bij  vei-schillende 
temperatuurhoogten, de luchtverversching door  kie-
ren , wanden, enz. bedraagt, hetgeen iu de gun-
stigste gevallen, zelfs bij  groot tem|ieratuurverschil, 
nog altij d onvoldoende blijft . 

Spreker  noemt twee wijzen voor  ventilatie, name-
lij k door  aspiratie of wegzuiging en door  pulsie of 
drukking . Sommigen zijn voorstanders van het eerste, 
anderen van het tweede stelsel. l combineert 
men ze. 

c zelfwerkende waaiers, ilie men vaak in ruiten 
of op kokei-s ziet, keurt spreker af, daar  zij  het uit-
stroouien der  lucht eer  tegenhouden dau bevorderen. 

j  meent dat het dan beter  is het gat o|vcn te hou-
den. Een waaier  kan soms een korte tegenstroom iug 
terughouden, doch niet dan bij  uitzondering. 

Venier  behandelt spreker het effect der  luehtstroo-
mingen en welke verse bil lende toestellen vervaanligd 
zijn , om deze ten nutte van ventilatie en trekkin g 
van schoorsteenen aau te wenden. 

j  bespreekt en toont daarbij  de Wolperts-zuiger 
en eenige andere, ook door  hem zelveu gevonden zeer 
doelmatige toestellen, die evenwel niet geschikt ziju 
om ze alleen door  beschrijving te verklaren, doch wier 
practisch nut niet te betwijfelen valt. 

Vervolgens gaat spreker  over tot de verschil lende 
wijzen van verwarming; behandelt daarbij  de een-
voudigste meest primitiev e toestellen, als o|ien vu-
ren enz. ; geeft, door  teekeningen op groote schaal 
verduidelijkt , de inrichtin g min van eeu open haard met 
ventilatiekanalen, die de verwarmde lucht van buiten 
aangevoerd , achter  het vuur om, bovenin de kamer 
brengen. a volgt eeu uitvoerige beschouwing 
over de tegenwoordige kachels met al hare voor- eu 
uadccleii. 
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All e onderwerpen werden door  teekenïngen, modellen 
 werktuigen toegelicht, hetgeen niet weinig bijdroeg

nin de taak duideüjk en toenaam te maken,
Wegens het vergevorderde uur  moest de verban- 1 

deling, nu ongeveer ter  halverwegegekomen, worden 
afgebroken. 1*"'  Voorzitter  stelde voor om haar op j 
(vu expres daartoe te houden ver-raderin^ te vervol- 1 
gen, waartoe de geachte spreker  onder  luid applaus s 
der vergadering zich liereid verklaarde. 

Berichten en mededeelingen. 

. 1 

— n 36 t heeft te a een nieuwe stoom- i 
boot, geheel ingericht tol ijshreker, hsuir  eeiste proef- , 
tocht gedaan. 

Zi j  brak bel i> van 37.5 tot 40 . dikte, | 
terwij l hel ijs ran 17.5 tot 20 . dik geregeld 
door de t ilonrsih'dcn wi-ril , /onder te stopjx-u. 

— Under de merkwaardigheden op kunstgebied, 1 
die de Porijzer  tentoonstelling zal opleveren, mag
zekei' wel gerekend worden een beeldhouwwerk van < 
Gustavc . u verbazend groote vaas — acht 
meter , twee nutter  in doorsnede, —werd dooi- ( 

dien kunstenaai'  dezer  dagen voltooid. Om de ope- i 
lliii  zijn oenî e kinderen gezeten, die niet moeite j 
hun evenwicht bewaren, daar zij  bedwelmd zijn dom- > 
ile geuren, dïe uit. de vaas opstijgen. e lïa- ; 
ehanten, Faunen en , door  Silcnus aange-
voerd, zijn afcelieeld op het lichaam en het voet- , 
stuk der  vaas. lie uitvoering wordt zeer  geprezen; , 
slechts liet voetstuk wordt te klein geacht in ver- , 
houding tot de vaas. n ander  beeldhouwwerk is , 
bijna gereed: het stelt een jeugdigen beid voor, die , 
door de Glorie gekust, den geest geeft. Ook dit , 
werft wordt geroemd, ofschoon sommigen den held , 
wat week en teeder  vinden. 

— e North China  Sews meldt de uit- i 
vaart van den eersten spoorweg in China : het  W o o- i 
simg-lijntje . e dwarsliggers en staven zijn opfje- i 
broken en naar- Formosa verscheept. Ook de kleine i 
locomotief,  geheet en, jmig dien weg op. 

liet e k verkiest voorkwpig nog te blijven , 
wat het is. , 

t  N N  N  A N . 

's-Gravenhage. r C. van , te -
wen, is vergunning verzocht tot bet exploiteeren van 
een t tot vervoer  van passagiers, broe-
deren en vee tusschen Nijmegen en , en 
een stooinsloe|)dieiist iu dat traject. 

— Bij k besluit zijn .1. . r  en J. 
C. Fels benoemd tot opzichter  der  '2de klasse voor 
het Stoomwezen, eerstgenoemde met ingang van 1 

i 1878 en laatstgenoemde met ingang van 1 Sep-
tember 1878. 

— r  den r van Waterstaat, n 
Nijverheid is, uiplaats van wijtenden honlilin^enienr 
in bet Ge district den heer F. W. . van Opstall, 
benoemd tot lid der  internationale Commissie, ten 
duel bi'btn-nde hot  selirijdin^sjniii t te n 
der spoorwegujn VVoensdreeht—Antwerpen, de beer 
J. de , hoofdingenieur in e Com-
missie zal alsnu liestaan uit de hoofdingenieurs Stock-
man en e s van Belgische zijde, en e 

l en Bake van Nederlaiidsche zijde. 

— r  den Gouverneur-Genci-aal van Nederlandsen 
e zijn bij  bet korps van den V\aterstaaten 

's s burgerlijk e ojteiibure werken de volgende 
liesc hik kingen genomen: 

Overgeplaatst: Van Tangerang naar  Batavia, de 
ingenieur 2de klasse A. . J. Gnwiieiueijer; van 
Cheribon naar , de ingenieur 3de klasse . 
J. Verdam; van g (residentie Pasoerocan) naar 
Batavia (havenwerken), de ingenieur 3de klasse J. 
de Booij; van Garoet naar  Bandon;; (residentie 
Pionnier), de archileci '2de klasse! G. [truins; van 

r  (gouvernement Celelies) naar  Batavia, de 
architect '2de klasse F. W. Witte; van a 

 tiaroet (residentie Preanger), de opzichter  1ste 
klasse A. A. Pasman; van de directie naar  Tjiamies, 

(residentie (JherihonJ, de opzichter e klasse O. . 
van der  Swtia^li ; van Tjiamies (residentie Cheribon) 
naar  Samerang, de opzichter  2de klasse . A Stuur; 
van Amboina (residentie Semarang) naar , 
de opzichter  2de klasse C. ; van Padang 
naar  Fort de k (gouvernement Soematra), de oplich-
ter  2de klasse A. \V. ; van -angan naar 

g (residentie , de opzichter  3de klasse 
J. Sonjé; van Cheribon naar  Tjikoelak (residentie 
Cheribon), dc opzichter  3de klasse \V. 1  van Boe-
teren; van Pekalongan naar n (residentie Pe-
kalongan), de opzichter  3de klasse , 0. Nitschman. 

 overplaatsing van den ingenieur 
e klasse P. . do Bruijn , van g naar 

Tjiandjoer , met bepaling dat hij e Bandong wordt 
werkzaam gesteld. Be overplaatsing van den ingenieur 
1 klasse . t i. , van Tjiandjoor  naar , 
ui' i g dat hij  te r  wordt werkzaam 

leid. 
Benoemd: Tot ingenieur 1ste klasse bij  hel mijn -

wezen de ingenieur 2de klasse C. J. van Schelle. 

— Bij  de Bataviasche n is ontslai/en: 
Eervol, wegens ziekte, de teekenaar . , en zijn : 

Benoemd: Tot chef van hel technisch-biireati, de 
ingenieur 3de klasse .1. de Booij. Tot vverktilî kun -
dig-opzichtcr  Thierr y Boom. Tot werktui^kundig -
teekeuaar J. . J. Nieuwenhuijzen. Tot opzichter  E. 
Paterson. 

— r  heelt zich een comité gevormd, met Prins 
r als eerevoorzitter  aan het hoolil, dat ten 

doel heeft ,.een huldeblijk van dankbare vereering te 
doen verrijzen voor een van de grootste weldoenei-s 
der nnii-ciibeid, voor m tie Groot" , hij  gelegen-
heid van zijn naderend 300 jarij r  f >ortefcest. 

Onder <le circulair e komen niet minder  voor dan 
ongeveer 120 namen van mannen , die op wetenschnp-
jielij k en staatkundig gebied met it ' i e genoemd worden. 

Amsterdam. r  Burgemeester en Wethou-
ders is tot conservator  van liet m Van der 

, alhier, t>eiiocmil de lieer . A. C. , 
kunstschilder  alhier. 

. Beter  laai dan nooit. Naar men 
eiiieeiut, /uilen mei 15 i alle treinen van ile 
lollandsche lij n liet Beursstation tot punt van ver-
rek en aankomst hebben. 

.lammer dat een kostbaar  en goed ingericht stations'  v 

gebouw buiten de stad gebouwd is en men zich aan 2 
iet zoogenaamde lialtegehouw, dat feitelijk een hoofd- C 
station is. niet alleen behelpen, maar  bovendien 9 ' 
chamen moet dat snik een ellendige inrichtin g door ^ 
len Staat gebouwd is. ,j 

— e  Zeil. vermeldt, behalve r|e reeds 
nmoemde Gebr, , te Utrecht, nog de na- * 
nen van twee inzenders der  vij f ten d'tde bekroonde .' 
ilanneii voor een Academiegebouw te . Ze zi[ju : 
e bouwmeester  S|n!t/.ler, te Bocluun, en de bouw- v 

neesters Bockelbainn en Wigand, te , liet % 
 Httmlelsbhnl voê 'l er  den naam van 1 

1'inf. Bolmstedt, te Ciolha, bij . |)e inzender  van het 
>ijt'd e |dau moet een n zijn. g 

Groningen. e lumw van een nieuwen Schoiiw-
g komt opnieuw ter  sprake; de Gemeenteraad n 

leeft zijne goedkeiirilu; jrejreven aan de statuten voor d 
e alhier  op te richten Vereeniging lot het stichten * 

.au een nieuw tooneelgebouw, welke onderneming 
loor de gemeente wordt gesteund door  rentcgaruutie 
'ti aflossing. Als voorwaarden zijn vastgesteld de ln:-

talingen, dat de Vereeniging moet sorgen voor as- d 
iiiranti e en dat de aandeelhouders u voorrechten H 
mllen hebben boven de niet-aandeelhouders. 

— Buigemeesler  en Wetbomlers liebben den d b 
lau^ehoileti de hoofdpunten eener  overeenkomst, voor 
len aanhg en de exploitatie eener  waterleiding. e ^ 

, de boeren Otidschans, e la Faille ^ 
r  zullen / 50,000 als wmiiWgkapitaal * t 

(torten; er  is gezorgd dat de ingezetenen ten allen ^ 
ijde water  kunnen bekomen en voor  redelijke prijzen :
ia 40 jaren kan de gemeente de zaak overnemen 1 
n de gemeente vvaarUnyt p'dnrenilede eerste 3jareu l| 
r  exploitatie een zeker  waterverbruik , nl. wat in 

lie jaren mindei wordt gebruikt dan 1500 stère " 
laags, betaalt de gemeente naar den prij s van 10 ^ 
«nt | * r  Btère. t 

Utrecht . t ontwerp-gedenkteeken ter  herin- " 
lering aan de Unie van Utrecht, vervaaiiligd door  1 

len architect Nienwenhuis alhier, naar  liet door  prof. , 
lieels aangezet- lenkbeeld, bestaat in een groote ^ 
kolom, smicinrestcld uit zeven kleine kolommen (de k 
(even provinciën), te zamen dragende het beeld der 
Vrijheid ; op het voetstuk waakt de Nassansche . : | 

n de vergadering van de hoofdcommissie en de af- ^ 
jpavaardigden der  plaatselijke comités is lot de oprich- v 

lino van dit gedenkleeken besloten , behoudens goed- ( ) 

keuring van den eere-voorxitter, Prins . t 
l dan op het bolwerk g te Utrecht op-

gericht worden. * 

— r den heer A. G. Tong bergen, ingenieur  v 

van de Friesche j  , is op |j 
grond van de goede uitkomsten, door  die j 
verkregen van de droogmaking van het Workutnenneer 
bij  de llegeerinjf concessie aaiî evr.iagd d droog-
making van het meer e Groote Brekken, in de ge-
meente . liet Bestuur  dier  gemeente moet j 
voor de zaak gunstig gestemd zijn. |. 

— e e Commissie voor  het -
kanaal, bestaande uit de hccrcii Pij , Burgemeester  f 
van , . Clorcx, . deltijk , . Berger J 
en A. , werd onlangs hij  den r 
van Waterstaat ten gehoore ontvangen. e r A 
beeft, wal g betreft . zijne medewerking voor a 
ilen aanleg van het geprojecteerde kanaal toegezegd. ' 

— e som, noodig tot het plaatsen van een een- s 

voitdjo jredenkteeken op het gral van den takenden 
landbouwkundige Staring te , is genoegzaam 
door  talaugstcl lenden bijeengebracht. Vooral onder  de 
Zeeuwsche landbouwers vond men vele inschrijvers. 

n dwarsliggers. l laat zich aanzien, 1 

dut de maatregel van sommige Buitsehe spoorweg- 1 

direciieii om, parti j  trekkende van de tegenwoordige 
g l van bet ijzer, de heulen dwarsliggers , 
langzamerhand door  ijzeren e vervangen, ook door ] 
andere n binnenkort zal worden toege- 1 
|iast. Thans komt het be rich t, dat de directie van 1 

de lij n n Weser  besloten beeft om op het haan- 1 

vak Trevsa- , r  lengte van 104.G kilo-
nieter, ijzeren dwarsliggers te nemen in de plaats \ 
van houten. Een gedeelte van dit baanvak—Trevsa- j 

n — is ook in gebruik lii j  de lij n -
Coblenx, die verrooedelyk ook wel tot het aannemen ' 

van een ijzeren liovcuhoiiw over  het grootste deel van 1 

de lij n zal moeten overgaan. t zulk oen boven- ( 

bouw bij  het gebruik zeer  goed blijft , schijnt uit ge- , 
maakt te zijn door de ondervinding, welke op de met 
ijzeren dwarsliggers voorziene baanvakken van den 
Thuringer  spoorweg is verkregen. 

n van den St. Qothard . e moei. ( 

lijklieden , welke, naar  dezer  dagen gemeld werd, , 
bij  hel doorgraven zouden zijn ontmoet, en waarvan i 
men zelfs zeidc, dat zij  de gansche onderneming < 
zouden verijdelen, zijn uiterst overdreven voorgesteld, ^ 
zoo het gerucht al niet uit de lucht is gegrepen. 

, de directie van den ipoorweg door  den St.- | 
Got hard heeft per  telegram hoogst voldoende inlich-
tingen gegeven omtrent den stand van zaken. Vrees 
voor het aantreffen van een meer  binnenin den berg 
is geen oogenblik gekoesterd. n rotsachtig gedeelte, 1 

dal vij f maanden arbeid gekost had, was reeds acht 
dagen achter  den rog en men was nn weder in 
vast en droog gneis. 

t onderaardsche meer in de tunnel van den St.-
Gothard is, volgens bet  Tagblatt, een 
mythe. 

d 40 rents per trijet. 

t sterkste, schoonste en goedkoopste marnier 

is hei marmer o . Adres: 

. , Antwerpen (Belgié). 

\aiikoniliifin<rpi i van Unbestediogei. ; 

. . 
. tc 11 uren, door  liet gemoetitebesl. 

van Termuuten i lo*  het houwen van oeo tolhuis mol i 
2 tolbwunen hij  deu kunstweg van Wagenborgen naar 
Overtocht; 2o. bet leveren van 30 stère keislagen 12 
stère grint . 

i . r i i i i n tc  uren, door den architect VV, F. van t 
der n ; het rest nu ree ren van liet woonhuis aau i 
de c no. 3. 

. to l l ' / i uren, door het ministerie v»u 
waterstaat cii7.., aan het gebouw van liet prov. best.: , 
het veranderen van 2 gedeelten grintweg in straatweg 
in den zijtak van den grooten weg le kl. no. 7 lus-
sehen m en het e Veer, en liet j 
vornieuweu van 501) 1 klinkerbcstrntin g in dun - , 
grooten weg le kl . no. 4 tusschen e nu de . 

. Baffling ƒ7100. 
l , te 12 uren, door de spoorweg maat se hap pij  ( 

: bet maken van gebouwen op het 
station n , 

, te 12 uren, door  den architect . .). Pnn-
tickock, in hel SlittionskofhYliuis : dr  aanbouw van 
den thans bestaauden r nut gehouwen, in de , 

. slraat aldaar. 
 te 12 uren, door  burg. en weth.: hot 

uitvoeren va i werken tot het vastleggen van schepen 
aan de groote seheopsstcigers in liet .

j , c  uur, door den dijksteel van den pol-
der Arkemheen, in e : da levirin g van ou- 1 

geveei 70 last harde nieuwe puin. 
«.mui.., te 1 i i i i r , voor  mevrouw . 9 . Schmidt, 

in e Y,n\m-, liet bouwen van eeuc Zuid hol lundschc 1 

boerderij  in den polder  Spoel wijk onder . 
Trrwolde , te 2 uren, door  poldermeesters, bij  11. 

Veldwijk : hot naken*  van 3 nero. waterleidingen in de ! 
Qroote-Wetering; 10 dito in de Terwotdsehe Wete-
ring ;  dito in de ; 1 dito in de -
grave met voorgang. 1 

\ i i i - i i n i n , tc2', uren, door  de directie iler  lloll . 
, ia het Siationsgohouw: 

lo. de levering van goerco-otcerd vuren- en grenen- ' 
hout; 2o. idem van 4000 halfronde eikenhouten dwars- 1 

liggers; So. idem van 1000 halfronde en 600 vierkante 1 

georeototeerde eikenhouten dwarsliggen en 1600 half-
e s grenenhouten ilw.ir.sl iggê rs, ten ' 

behoeve van het Vernieuwingsfonds van den Noord- < 
hollandschun Staatsspoorweg, in 2 pcreeeluir, 4o. hot  1 

uitdiepen der  spoorweghaven met bijbehnorende werken 
te . 

, le 3 uren, door . A. , in bet ' 
Qemeentehuis; het bijna geheel n van eenc ' 
bnerenschuur ene., aau deu Gauikcmadijk ouder -
kerk, achter  do behuizing bewoond door l). Siecama. ' 

, tc 4 uren, bij  den kastelein : bet 
naken van gegoten-ijzeren glasramen i n de . kerk. 

, te 0 uren, door het gemociitcbrst. van | 
Oostdongeradeel, in het gemeentehuis: bet doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan gemeentewerken 
en gehouwen, iu 3 perc. I 

Tilburg , door  <len architect J - , bij 
t van : het bouwen van SS arbeiders-

woningen. 
, door  liet geinocntebcst.: de levering 

van 190 3 goed gehorde en gewnsschen ouder*  I 
bondsgrint. 

, *  aawil. t 
l emen, tc 10 uren, op het bureau der  genie; lo. 

bel éénjarig onderhoud van de werken te Neuzen en 
te Ellewoutsdijk; 2o. idem van de kazernegebouwen 
en», te Neuzen: 'lo. idem van de toewerken te Nausea; 
4o. idem van de uitwatcringswerken behoorende tot 
het kanaal van Neuzen in /celand. 

V n . i i ; . ' , to 11 uren, door het ministerie van ma-
rine: net maken eu leveren van een ijzeren kustlicht-
toren, bestemd voor den Vbkkenliock, Z.W.punt van 
Sop mat ra. 

, tc 11 uren, door  liet dijkbestuur der 
: de gewone werken 

aau de zeeweringen voor '78, en zulks iu -
lende peroeelen. 

, to 12 uren, door deu directeur  der  artillerie -
stapel- en constructicmagazijncu : de levering fan: 

8400 . koperplaat, dik 0.0009 ; 
) „  mossingplaat, „  0.0098 „ 

4,250 „  „  „  00018 „ 
150 „  „  „  0 0007 „ 

5,076.96 „  „  „  0.0006 „ 
300,000 „  grove . steenkolen; 
150,000 ,, fijne machinesteenkolen: 
12,500 „ e steenkolen, 

, tc 1 uur, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cenlraalburcau: de le-
vering van verbruiksartikelen, benoodigd van primo 

i '78 lot ultimo Apri l '70. 
, to 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoor  wegen  aan het oentrsalbnresu: bet 
leveren van eikenhouten dwarsliggers van vierkant-
beslagen eiken wisselhout, ten behoove van den spoor-
weg Ahncloo—Salzbcrgen en Pruisische grens—Gro-
nao, iu 4 perc. 

4k«el } tc 8 uren, door het gemeentcbest.: 
lo. bet veranderen der  openbare school cu het bij -
bouwen van oen nieuw gedeelte; 2o. het leveren en 
plaatsen van 32S zitplaatsen vour dc school. 

, tc 31/, uren, door het kerk best. 
der e gemeente, bij  A. Strijker : liet bou-
wen «ener kerk met koepel en stalling. 

 door het düksbéstuurvanWffmbritseradeels 
c. a. Coutributie-ZiOedijke n : dc levering der  beuoodigdc 
materialen. 

t WaenNdag, 17 . 
, door  liet waterschap llrccdc-Watering-hewcs-

ten-Yerseke, in e Prins vanOraujc: lo. to t l uren: 
het zuiveren eu schoonhouden van de hoofd watert ei-
dingen van het waterschap, god. '7S; — 2o. te 12 

 uren: «  do gewone jaarlijksch e onderhoudswerken aan 
i dc leed ijken, b. idom der  sluizen, gebouwen, booten 
r enz., mot het bouwen van een stceneu heul. 

, to 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: bet 
voltooien der  aardebaau en het maken vnu verschil-
lende grond- en metselwerken, tusschen het station 
Arnhem on den voet van den afri t in de . 

s llaming / 284,000. 
; , te 12 uren, door  hot polderbestuur  van 

Ooslor- en Sirjausland, in het : het maken 
j  van een gebouw met de dnarhijbehoorende werken ten 

dienste van een te stichten stoomgemaal voor  gon. 
1 polder  nabij  Vianeu gom. Ouwerkerk iu . 

, te 12 uren, door  den directour  der  artillerie -
stapel- on coustructiemagazijncn: de levering vr.n 

i itaafkoper, messingdraad en staafmessing, ten behoeve 
der ovcrzeosclic bezittingen 

, tc 1 uur, in e Gouden , in 
: eene aauzioiilijk o verving op den huize 

n Bosoh, fddaar. 
, tc 4 uren, door het goinoentobestuur: 

liet maken van ongeveer 413 . aardebaau en hc-
strnting gedeeltelijk niet klinkers, gedeeltelijk keien, 1 

en het maken ran 2 nieuwe bruggen. Aanw. 15 en ; 
\ 17 April , te , uren. 

, door J. V Bolhuis: het afbreken 
van een oud- en het bouwen van oen nieuw woon-

huis, aan den strnatweg in het dorp . Bilj . 
inz. vóór 2 uren hij  deu logement houder n 
Groenendal, aldaar. 

t k k e r w a u d e . bij  den secretaris van het. waterschap 
e Penna eu du ; het houwen van eon 

achtkanten windwatermolen van 18-25  vlucht. 
i . lm . S Spr l t . 

kl i i in l t ' r i . to 10 uren, door den rentmeester  der 
domeingoederen van Z. . . Prins Frederik dor 
Nederlanden, rcn'ambt Niervaart, op bet raadhuis: 
liet doen van vernieuwingen en herstelling'n aan on-
derscheidene gehouwen onder , in 2 perc. 

, te 11 uren, door het gemeente best.: dc 
verhreediug en herstelling der  doorvaart, hokend als 
de Pij  pert. 

i t i i i i r r i i i im , te 12 uren, door  het polderbestuur  van 
, in e : het amoveeren van den 

watermolen en hot maken van de gebouwen voor een 
stoomgemaal voor  dien polder. 

, te  uur, in het Café : het maken 
dor gebouwen voor  eenc gasfabriek 

, te l ' / a uren, door de stedelijke gasfabriek: 
de levering van 50,000 . Eng. gaskolen. 

Vrijdag , tv . 
, tc 10 uren, in een der  lokalen van de 

e ;chouwon: liet éénjarig onderhoud van 
do kazernegebouwen te . 

n , te 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo. bet vernieuwen van de Oostwolder  draaibrug over 
het kanaal van Groningen naar  Stroobos; 9o. het ver-
nieuwen van liet r  tolhuis, aan den pufavfeg 
van Zuidbroek naar  Sclieenula. 

, te  uren, door A. Jansen: het hou wou 
van een koetshuis en paardenstal. 

, * » . 
, te 10 uren, door het gemeente best.: het 

verrichten van vernieuwingen eu herstellingen aau de 
. 

, te 1 uur, ter  secretarie van den llaar-
leinmcrmcerpolder: lef verdiepen van eeuige vakken 
vaarten en tochten in dien polder. 

k , te 1 uur, door den notaris . J. 
Scholten, in het gemeentehuis: het bouwen van een 
hoerenhuis met kantoren, binueu die gemeente. Aanw, 
van 10—12 uren. 

. i . n i m , te 1 uur, door  liet dijksbestunr van 
het waterschap der  Zeedijken-van-l'erwerilcrailecl, in 
de herberg van Braak i het verhoogen, verzwaren en 
verbeteren van den zeedijk vau liet waterschap, ter 
lengte vau p. m. 9900 . Aanw. 17April , te i l uren. 

, te 5 uren, door het gemeentebest.: de le-
vering vau 400 stère verbrijzelde keien eu 150 slère 
riviergrm t over den Stads Nieuwe-Pohler  en Oudedijk. 

t « hu , bij  W. Fubcr: het all)reken van den 
bestaauden en het opbouwen van een nieuwen toren-
Aanw. 10 April . 

ï l i - in i i iur n dour  burg. en weth.: dc levering van 
p. m- 505 stère grint , waaronder  30 slere tuinpadengritil . 

n . i .m. i . . . ' ,  4Br i l . 
« m i i i bij  \ . : eenc belangrijke ver-

bouwing aan- eu het maken eener  verdieping op het 
t te lloereuvren. . bij  den architect 

J. , tc lleerenveen Aanw. 22 April , te  uren. 
, SS i p r i l . 

, tc 11 uren, door het waterschap Zevou-
Grietenijen-en-Stad-Slooleu: het horstellen van eenige 
paal-, aard- cu kapwerkeu, kistvollingen, stroo- eu 
rijsleveringeu, verf- en teerwerk. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen: dc levering van. 

3.200 ! „ , , . / lang 0.50, br. 0,40,, 
9.1601"  j ™ ) „  0.40, „  0.20,( dik 
0.750 {  , i „  0.30, „  0,90,(0.080-0.080 

.625  ' , l a , c u ( 0.96, :, 0.20,) 
, tc 12 uren, door  burg. en weth.: 

liet bouwen van eene houien draaibrug en hriigwach* 
terswoniug tc Eeksterveensohe kanaal. Auuw. 17 
April , tc 12 uren, 

Amsterdam, te 12 uren, door  burg. en weth.; do 
voortzetting van liet pneumatisch buizennet volgens 
hot i iiiirstelsel, iu dc nieuwe wijk tusschen de 
Ut recht sehe- eu Weteringpoorten. 

, te 12 uren. door  burg. eu weth.: lo. het 
maken van eene overdekte speelplaats, tevens gymuas-
Ueklokaal, bij  de school voor  minvermogenden op het 
Plantsoen; 2o. het insluiten van de open zijde der 
speelplaats van de school voor  onvermogcudeu in de 
Gortstraat. Aanw S April . 

Feiwwa, te 19 uren, door  burg. en weth.: do leve-
rin g van O stère grint cu 200 slère harde puin. 

, te 1 uur, iu het hotel Funckler, iu4perc, 
door het bestuur van den : de liard -
making vau wegen in den polder, ter  lengte van on-
geveer  30 000 . Aanw. 18 cu 19 April . 

(pe ldaorn, tc 1 uur, in e : het slichten 
van een sociëteitsgebouw in het Oranjepark aldaar, 
voor de Vcroeuiging n van g Willem -
Aanw. S April , le l uur. 

oi imr;- , te 2 uren,  i 1  o' het bestuur der 
(iodshuizeii: het aanhouwun vau 2 lokalen mcl portaal 
en gang: het veranderen der  bovouvoorzaat; het ma-
ken van kasten, en verdere werken aan het gasthuis. 
Aanw. 17 April , te 2 uren. 

kampen, ten behoeve der  gemeentegasfabriek: de 
levering van 20,000 . gewoue Eng. gaskolen. 

Waensdas, * * . 
, te 11 uren, door het waterschap 

BuntingOO, in hel watersohapshuis: lo. het verdiepen 
van het kanaal, genaamd , van m over 
Underdcndani tot Uithuizon, ter  lengte van 100S0  . 
2o. hot amoveeren van de Wetsingorzijl en het daar-
voor in de plaats bouwen vau eene uieuwc sluis met 
aanlioorigc werken. Aanw. van no. 1 18 April , te 10 
uren, vau uü. 2 17 April , te 2'/i uren. 

tmer*hu>ri . to  uren, door deu comm. in het 9e 
geniecommandement, in Amicitia : lo. het vernieuwen 
van dc g cn van scholbulkcu in de Grebbe-
linie; 2o. bet vernieuwen van stalvloereu en van hot 
dakbeschot iu dc rijlood s te Amersfoort. 

t i n i - l u i - . te . uren, door den directeur 
der marine: lo. liet maken van lOovordckkingskappen 
cn liet verplaatsen van verschillende- behoeften, welke 
o>nler  die kappen zijn geborgen; 2o. het maken van 
8 overdekkiugskapticn, bestemd voor  magazijnen, 
werk- ou bergplaatsen, gelegen op 's s werf tc 
liellevoetsiuis. 

Vi ia j j e , te 12 uren: het bouwen van ocne woning 
voor 8 brugwachters bij  dc brug over do -
haven to Fijcuoord. Aanw. C en 18 April , tc
uren; 2o. het onderhouden van eenige werkon vanen 
bij  den Staatssiworwcg tc Amsterdam. Aanw. 13 
cu 18 April , te 11 uren. 

, tc 12 ui 'ii , door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en conslructiemagazijncn: de levering van: lo. 
2 perc. elk van 287,500 . grove e steenko-
len, per  1000 ; 2o. 3 perc. elk van 200,000 , 
nine idem (machinekolcn), per  1000 ; 3o. 2 perc. 
elk van 175,000 . idem (snieekuicn), prij s per 
1000 . 

Nee rdha rn, te 4 uren, door  burg. en weth. vau 
! Zujrfhorn . bij g : lo. het amoveeren van dc bc-
]  taande school cn oud er  wijzers woning to Noordhorn 
 en het wedcropbouwen van eene nieuwe school aldaar: 

2o. het houwen van eene bergplaats voor  eene brand-
spuit cn andere voorwerpen op aan te wijzen terrein 

in den g tusschen Zuid- en Noordhorn. 5 
Aanw. 22 Apri l te 9'j  uren. fi 

, . 
, te 12 uren, door  den directeur  dor  artillerie -

slapel- en eonstruetieinagazijnen: dc levering vani w 
lo. 9,100 . touw, dik in omtrek 0.060 . driostr.; b 
2o. 17,700 „  „  „  „  „  O.OfiO „  viera'r. ; k 
3o- 3,570 „  llnllandsch zeildoek, breed 0 74 -

m , te 2'/, uren, door  hot ministerie van wa-
terstaai enz., aau het gebouw van bot. prov. best.: 
lo. voorzieningen aau de boorden van het Noordhol- h 
laniUch , in 4 perc. g resp.: ƒ6000, vi 

, /"9250 en ƒ8950; 2o. het verdiepen van st 
eenige gedeelten van bet Noordhollandsch , in li 

 perc. g resp.: ƒ 19,450 en ƒ9800. Aanw. J. 
 April : 80. het. voortzetten vau de verbetering der 

haven op het eiland Urk . al 
k . door  het gemeentebestuur: lo. bet aan- al 

leggen en verbeteren van p. in. 14,700 ' klinker -
en keibestratingen en daarmede m verhand staande 
rioJeeringen enz.; 80. het maken van een kaaimuur en 
eenc houten beschoeiing langs de haven, met daarbij - ~~ 
bchoorcude bestr  itingen eu baggerwerkun. 

, 10 . jj -
, te 10 uren, door  hot ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: ^ 
dc uilvoering van werken aan rijzen hoofden op deu ' 
oever  voor  Terne 11 zen. 'j 

l en , te 0 uren. door het gemecnlebesluur van j ' 
n . in liet gemeentehuis: het verdiepen ƒ 

van de e haven over  ceuu lengte van ongev. 
5540 . j 

. te lO'/ j  uren, door het ministerie van j. ' 
waterstaat enz., aan het geh. vau liet prov. best.: het |, 
doen van buitengewone herstellingen aan de schipbrug 
over de s bij . 

, te 12 uien, door bet ministerie van 
waterstaai onz., aan het geh. van het prov. best.: hel j 
ged. 2 jaar en S maanden onderhouden vau de als 
zeewering dienende voormalige vestingwerken te - ^ 
zijl . Aauw. 17 April . Naming /'S210. jj ' 

, te 12' , uren, door  liet ministerie van a 
ralcrstiui t enz., aan het gebouw vnn bet prov. best.: het JJ' 
do*iu van eeuige vernieuwingen en buitengewone hor- i -
stellingen aan de Nc*xcrzij l eu de draaibrug over dc ^ 
Boorne, beiden nabij  Akkrum . Aanw. 20 en 23 April . j i 

i ug ƒ1000. j 
, door  deu architect- . ü. A. Fol: lo. j ' 

het afbreken van dc noordelijke helft van het pand ' 
no. 48 aau den Coolsinge) en het daar ter  plaatse Q 
houwen van een huis, bestaande uit beneden eu j ' 
bovenhuis; 2o. het afbreken van de zuidelijke helft 
vau het pand no. 4$ aan den ('oolsiugel en liet daar  m' 
ter  plaatse bouwen van oou hecronliuis, met afzonder-
lij k gebouwtje. . 

, Ï 7 . 
v in . i i n l , te 12 uren, door do Amsterilamscho * 

: het houwen van eene sluismccs- ^ 
terswoning aan de Oranjesluizen nil bij  deu eerst-
aauw. ingenieur en don ingenieur J. .ueïjjes , j  ' 
beiden ald;uir . \ y 

W i i a n d a s, '29 . , 
, te  uren, door  kerkv. der  Nederl. ' r ' 

. gemeente, in dc consistoriekamer: het stichten
van eene predikantswoning iu die gemeente. Aanw. j ' 
tc 10 uren. ƒ 

, te 12 uren, door deu directeur van 's s \ y 
; nuuazijn van militair e kleeding en uitrusting : de le-

vering van: , , 
2  linnen bcdlnkcus, iu 2 partijen, ieder  van

1000 sinks; ™ 
TOO wollen dekens, in ééuo partij ; 

l katoenen hemden, idem ; 
700 idem mutsen, idem; ^ 

1200 paren wollen sokken, idom; ^ 
20OO „  retlederen muilen, iu ï' partijen, ieder j 

van 1000 paren; j j 
800 linnen handdoeken, iu ééuo partij ; w 
200 „  voorschoten voor  oppassers, idem; 
800 halfblank linnen pantalons, idom; 
500 . groen gestreept gordijudoek, ter  breedte

van 1.30 , idem; J _ 
500 . idem idem ter  breedte van 0.S5 , idem; , 

11)00 wit linnen pclnwsloopcn, idem; '| 
voor deu hospitaaldienst. \ \ 

i i i i i - i i » t : , 3*  april . gp, 
, te 2 uren, door do maatschappij  tot expl. 

vau Staatsspoorwegen, aan hel ceutraalburcaii: lo. het d a 

verlengen van hel  perron op het station - V( 
varden eu het  van bestratingen tusschen do |[, 
sporen op de stations , te 11 } [ . 
behoeve van deu spoorweg llarlingen—Nieuwescbans. '[' , 
Aauw. 10 April . 2o. hel maken van gebouwen, het 
leggen vau spoorbanen en wissels en verdere inrich-  ]\J 
tingen ten dienste der  wcrkplaaatscn te Tilburg . kjf, 
Aauw. 2t April ; 3o. het maken van keibest rating, het g(.| 
leggen van sporen eu wissels en eenige daarmee in 
verhand slaande werken op hol station Breda, teu be- m a 

hoeve van den spoorweg . Aanw. 24 
90 Ap.il . p. 

Wemasiag, l . j . 
. te 11 uren, door het e van water-

slaat enz.: lo. het  maken van een poüput, terp eu 'p, 
gebouwtje voor een zclfregistreercnden getijmeter te j 

. Baming ƒ 5 9 7 0; 2o. het maken van 2 
grondkribbeu tot norma usee ring van do Waal te Ga- |>. 
meren, tusschen de kilometorraaien S0 cn 81 der  J. 
herziene rivier  kaart. Baming /"45.100; 3o. bet uit- j . 
voeren van baggerwerk in oen boven mond vau het j . 
Pannerdetischc kanaal eu hel maken vnu oen heuvel (J, 
len dienste van don bouw vau een n tc jf , 
Pannerdeu. g ƒ 10,200; 4o. het doen van wer- ][. 

j  kan t ol verbetering der s onder de ge- ] „ 
iiueiit e , tusschen de u 212 en y\ 
213. g ƒ 5500. Aauw. van al dc werken 25 \ | 
eu 27 April ; 5o. het doen van werken lot verbetering fj . 
iler s in de gemeenten t cu j , 
Wessem, tusschen de kilomoterraaicn 63 en G5, \v 
Baning ƒ17,400. j . 

, tc l'/ j  uren, door het gemeente best.: j _ 
het verdiepen vau een gedeelte der  Buitenhaven. . 

w i ode «luim , te 4 uren, door  kerkv. der . J, 
 het doen ven eeue belangrijke verbouwing \ \ 

en herstelling aan de pastorie aldaar. Aanwijzing 
! tc 10 uren. 0 p 

, door do e - j § 
''i'iiigiug : het maken, leveren un stellen van den bo-

' veiibouw vau 2 spoorwegbruggen over bet Spuikanaal \ . 
te Fijonoord. C. 

, 9 . J a 

, te 10 uren, door het piov. bestuur: -pj. 
liet ma en vau een steiger  en ecu toegangsweg aan \ \ 
den r bij  SUvcnisse. Aanw. 26 en 29 j lt 

A l " i l . J. 
*l «4-htrran , tc 1 uur, op het : het bou- p_ 
n eener  school met bijloverin g van de noodigc j[ , 

1 'natcrialen cuz. . bij  ilcn architect W. van der  B. 
Beide, e Groningen. Aanw. te 10 uren. A. 

. . 
, tc 12 uren, door deu ontvanger der  lol 

r p g. en dnm., in e Unie: het sloopen van de Bote- ah 
i finge- cn Bbbingepoorten, het door  mirdcn dammen . 

rervsnnn van de vóvr die poorten gelegen bruggen, . 
t e te verwerken hoeveelheden bedragen o. a. . 

i "Ugeveer: 13,300 ' aardewerk, 1040 ' breekwerk, G. 

54 a metselwerk cn 1 *  best rati . Annw. 
6 , e 11) uren. 

, . 
, te 12'/, uren, door het tniniste ie vau 

waterstaat mz., aau het gebouw van bet prov. best.: 
; het iiwen vun eenc vaste ijzeren brug over bet 
: kanaal van m uaur  Stroobos. Aanw. 4 en 6 

. g /10,000. 
 ll  | i later  te bepalen datum. 

i i i i door den fabrikant VV. A. Schollen : 
10. het bouwen van een dubbel woonhuis; 2o, bet 
vervaardigen en aanbrengen van oen Escaussijusr  h-

i stecneu voor- en zijgevel, met gegoten brons decora-
i lief. . hij  genoemden fabrikant cn bij  den architect 

J. , aldaar, 
r i , j i n i - , door  kerkvoogden der . gemeente: het 

afbreken en wedeiopbouwen eener  huizing bij  de kerk 
aldaar  Bestek enz. ligt bij  T. . Sijtsma. 

, : het bouwen van een nauzicu-
lij k huis met remise cn stallen; iugekom. n 9 bil-
jetten, als: 
J , te Sittard. / 11,888 

. s un  idem „  11,844 
J. 1'. hemmens, „  Beek, „  10,050 
J. .  „  idem ,, 10,025 
J. , „  Scliinnen, „  10,000 
J. vnu Groenenden], „  Nunhem, „  10,680 
J. fct , „  Futh, „  10,075 
G. Beckers, „  Sittard, „  10,000 
P, J. Uhaghs, „  Nieuwstadt, „  8,999 

, 29 : het maken van een straat-
weg cn het verbeteren van den cintelweg in de ge-
meente ; ingek. 18 bilj , als: 
J. Sehrcudcrs, te , / 10,430 
W. Westerhof, „  Weesp, „  16,000 
C. SchooucnhurgcnCo., ,. Amsterdam, „  14,945 
11. J. van , „  Amersfooit, „  14,485 
B. v. d. Weerden, „  Utrecht, „  14,450 

. van , „  Naarden, „  1-1,449 
ti . , „  Amsterdam, „  14,290 

. n A/.., „ , „  13,909 
B. G. v. d. , „  O.-Beierland, „  13.SS4 
J. 0. van (Üjn, „  Weesp, „  13,825 
J. Vree, „  Weesp. „  13,822 
J. Bouwman, „ , „  13,772 
C. J. 0. , „  Wnddinkjveen, „  13.758 
J. , „ , „  13,350 
A. Benard, „  Watergraafsm., „  13,000.16 
T. de Oude, „ , „  13,000 
W. van Voeren, „  Watergraafsmeer, „  12.000 
A. , „  Amstordam, * 5 
gegund. 

, 1 April : het bestraten van deu Ouden 
Amersfoortschcweg (zonder  bijlevering van keien); 
iugek. 8 biljetten, als: 
J. do Poel, te Buss urn, ƒ 2261. 
W. Schothorst, „  idem „  2250. 
.1. Schothorst, „  idem „  2001. 
J. Groenhuiaen, ., , „  2000. 
T. V7. Bonte, „  Amersfoort, „  174S. 
J. Schothorst, „  Bussmn, „  1600. 
J. Fuhren Jr., „ , „  1010. 
W. Bouwens, „  Breda, „  9S4.40 

, 1 April : het verrichten van gronduorkeu 
tut afsluiting van de doorbraak iu deu : 
minste inschrijver  was W. van Bruggen, le , 
voor / 5995. 

Xuldwalde, 1 April : de bij- cu verbouw van een 
woonhuis aldaar: ingekomen 5 bilj. , als: 
W. Brals, te Veeningen, / 3500. 

- Oets, „ , „  3*93. 
J. Boiiwkamp, „  Zuidwoldo, -. 3155. 

. do Vries, „  Assen, „  3333.33 
W. Biizeit, „  ideui „  2905. 
gegund. 

 2 April : het bouwen van 3 woningen op 
het pakhuis van J. 1 lillen, mei eeuige veranderingen 
daaraan; ingekoir.cn 3 bilj. , als: 
J. hamers, te Grave, / 1705 

. T. vau , ,, Nederasselt, „  1427 
W. v. d. Putteu, „  Grave, „  1225 
gegund. 

Lablth , 2 April : het bouwen vau eon woonhuis al-
daur  voor  mej. Van ; ingekomen 7 bilj. , als: 
Voortjes, te , / 11,800 

. Jansen, „  idem „  11,730 
li . Otten. „  Acrdt , „  9,814 
T. Wijnschenk. „ , „  9,450 
G. , „  idem „  9,130 

. , „ , „  9,089 
. Jansen, „  Arnhem, „  8,609 

gegund. 
a , 2 April : het bouwen van 20 work-

maus woningen aau de Warmocziurslaan; ingekomcu 
24 bilj. , als: 

. cn 11. P. , tc , ƒ 20,777. 
J . J. Gort, „ , „  20,400. 
G. A. J . Gouverneur, „  idem „  19,500. 
T. van Tetterode, , „  19,200. 
J . C. G. de , „  idem „  18,890. 
A . , „  idem „  18.8S8. 
P. G. Winter , „  idom „  1S.800. 
J . , „ , „  18,780. 
J . , „ , „  18,775. 
J . Wolzak. „ , „  18,600. 
G. , „ , „  18,289. 

. v. d. , „  idem „  18,283. 
11. Verbiest, „ . n 18,000. 

. Boertje, „  Puttershoek, „  17,950. 
. . G. Wagner, „  Botterdam, „  17,949. 
. Ticlcman, „ , „  17,494. 

C. dc , „  idem „  17,290. 
J. Zaaijer, „ , „  16,690. 
W. v. d. , „  idem „  16,690. 
J. Coeinon, „  idem ,, 16,665. 
J . dc Pui en Co., „  idem „  16,395. 

. , „  idem „  15,884.75 
J . , „ , „  15,808. 
W. , „ , „  15,259. 

, 3 April : bet bouwcu eener  verdieping enz. 
op het gastbuis en een nieuwe achterbouw; ingek. 
12 bilj. . als: 
W. Claesscn, te Tilburg , / 18,545. 
N, van 1N st. „  idem „  16,400. 
C. van Eijck , „  idem „  15,990. 
Jansen- Waijcrs, „  idem „  15,765. 
Th. Gustenhoven, „  idem „  15,756. 
W. van Gorp, „  idem „  16,740. 
, . van Uerk, ., idem „  16,600. 

J. , „  idem „  15,674. 
P. van , „  idem „  15,364. 

s Vinken, „  idem „  15,300. 
B. , „  idom „  16,298.10 
A. van . „  idem .. 14,031. 

aSutfrn, 3 April : liet bouwen vun een kerk met 
lokaal voor  vergaderingen voor de Chr. Ger. gemcuute 
aldaar; ingek.  bilj. , als: 

. W. . te Zutfen, / 7000 
. . Nijland , „  idem u 5750 
. J. , „  idem » 6670 

G. J. Grooters, „  idem „  6533 

— * > » i c n i ag J  A p r i l IOI o 

G. , te idem / 5510 
J. A. Garvelink en Zn., „  idem , „  6400 

. J. , „  idem „  5375 
i W. lüterwijk , „  idem „  5290 

. , „  idem „  5260 
, „  Brummen, „  52O0 

, . , „  Zutfon, „  5160 

, 3 April : het doen van vernieuwingen 
der bovfiiknp vau don windvijzelwatormolcn; ingek. 7 
bilj- , als: 
P. Zaal, te Ouder-Amstcl, / 3025 
F. Peters, „  Amsterdam, „  2990 

. Griffioen, „  Breukclen, „  2900 
J. Bovorhofl* . „ , „  2579 
Niouwkcrk en 

, „  Amsterdam, „  2550 
F. Pepping, „  idem „  2538 
0. Timmer, , „  1980 

Ueneniuldeii, 3 April : het maken cn leveren vnn 
eene nieuwe veerpont: gegund aan A. van Engbrink , 
te , voor  ƒ3418. 

, 3 April : het bouwen eener  nieuwe boe-
renbehuizing aan deu Slachtcrdijk naar de Zijlroed c 
nabij  dc Jourc; ingek. 4 bilj. , als: 
J. , te Joure, / 7682 

. Wielinga, „ , „  7138 
. , „  langweer, „  6779 

Ü. Schaafsma, „  Torkaplc, „  6744 
gegund. 

, 3 April : het bouwen van 4 arbeiders-
woningen; iugek. 3 bilj. , als: 

- Oets, te , ƒ 2357 
W. ter  Stege, „  idem „  2210 
A. Niehuis, „  idem „  2180 
gegund. 

, 4 April : het belangrijk vcrgrooteti 
van het gesticht e Voorzienigheid; ingekomen 10 
biljetten, als: 
P. Puings, te Zandpoort, ƒ 26,500. 
A. Biniond, „ , „  25,895. 
B. , „ , „  25,152. 

. Vlasnan, „  Amsterdam, „  25,000. 

. van , „  Naarden, „  24,349. 
U. Zuidhof, „ , „  24,150. 
N. lluijg , „  Sasscnbeim, „  24,075. 

. . „  Oss, „  24,000.50 
W. Westerhof, „  Weesp, „  23,900. 

C. Alkemade Jr., „  Noordwijk , „  23,444.44 

, 4 April : het bouwcu cn afwerken van een 
huis met tocbehooren; gegund aan Van Blerk en 
Slokkers en Co., te , voor  ƒ11,193. 

, 4 April : het opbouwen eener  villa op 
het buitenverblij f Bellovue aan den Spuiwcg aldaar; 
gegund aan . , te , voor  ƒ 22,379. 

, 4 April : het bouwen van een woon- cn 
winkelhuis voor G. Spoijers aldaar; ingekomen 5 
bilj. , als: 

. Claassen, te Wageningcn, ƒ 3897 
. J. , ,. , „  3887 

Slotboom, „  idem „  3500 
J. van , N ' dom „  3400 
W. Blom, „  idem „  3333 
gegund. 

Zaandam, 4 April : het bouwen van een fabrieks-
gebouw; ingek. 14 bilj. , als: 
Thierin g on Co., te Amsterdam. ƒ 11,979 
J. Poot, „  idem „  9,998 
11. de Groot, „ , „  9,989 
J. , ,, Zaandam, „  9,009 
P. de Vries, „  idem „  9,584 
J. , „  idem „  9,400 
J.  Braskamp, ., Amsterdam, „  9,300 

. J. Ncderliorst, „  Gouda, „  8,975 
. Verlaan, „  Zaandijk , „  8,962 

P. van , „  Wadd inks veen, „  8,890 
G. Sol, „  Zaandam, 8,800 
Vredenduin cn Co., m Zaandijk , „  8,850 
A. Groenendijk, „  Utrecht, „  8,060 
Wed. G. Gras on Zonen, „  Zaandam, „  8,625 
gegund. 

,  April : liet maken en leveren van 
1000 . lengte buiten van Portland-cemcntsteen, 
minste inschr. was J. Plevsier, te Scheveningen, voor 
ƒ 3289. 

v i r r i i i i i / .cn , 1 April : het bouwen vnn eene behui-
zing en schuur; ingek. 7 bilj , als: 
11. G. de Vries, te , ƒ 14,930 

. Postma, „  Vierhuizen, „  12,145 
J. , „  Ulrum , „  11,796 

. Jeltcs, „ , „  11,679 
. Wicrenga, „  Zuurdijk , „  11,592 

A. Ach tien, „  Ulrum , „  10,884 
S. Woldringh , „  Zoutkamp, „  10,593 
gegund. 

h i ' t t ie i , 5 April : bet bouwen vau eenc school voor 
180 kinderen met ouderwijzerswooing; ingekomen 11 
bilj. , als: 
C. van *t Woudt, tc Vrijenban, ƒ 29,93(1.40 
N. , „ , „  29,447. 
C. v. d. Berg, „  Overscbie, „  29,100. 

. Sneijders de Vogel, „  Schiedam, „  28,975. 

. Wienhovon, B idem „  28,900. 
A. , „  idem „  28,900. 
A. , „ , „  28,530. 
J. van , „  Schiedam, „  28,397. 
J. Pinxter, „  idem „  26,975. 
A. Pieua, „ , „  26,800. 
Gehr. . cn P. . 

, „ , „  20,486. 

, 5 April : hot leveren van 1200 . 
steenkolen ten dienste van het stoomgemaal op deu 
boezem de Waal te ; gegund aan . J. 

n cn Zn., tc , a fO.SO per . 

 5 April : lo. het herstellen eu vernieuwen 
van bruggen aan bet fort Blauwkapel; minste inschr. 
was , tc Utrecht, voor  ƒ6400. 

2o. het vernieuwen van s aan het fort 
; minsto inschrijver  was Van Oostrum, tc 

Cothcu, voor  f 1980. 

, 5 April : de levering van 28,000 hecle 
en 800 halve o keien eu 40,000 hoele cu 2000 
halve ; minste inschr. was A. , 
te , voor  /100.50 de 1000 hcelo en ƒ 65 
de 1000 e keien, on ƒ102 de 1000 hecle cn 

/ 57 de 1000 halve Bcn-Ahin-keicn. 

 0 April : het stichten van: lo. 
eene school eu onder  wijzers woning te ; 
minste inschr. was . G. Visser, te Oldclainer, voor 
ƒ 9 9 4 7; gegund. 

2o. eene school cn onder  wijzers woning aan dc l.:m-
gelille bij  den ; minste inschr. was J. Nijholt , 
te Wolvega, voor  /7S94; gegund. 

, 9 April , de levering aan de nrtillleric-stapel -
en constructiemngaziinen van: 

le perc. 550,000 . gietijzer  merk Gnsthcrry uo. 
1; minste inschijvers waren W. n cn Zoon, te 

, voor  /4 .10. 
2e perc. 117,400 G gietijzer  merk Blcanavon no. 

1; minste inschrijver  was A. Zollekcns, to , voo
/ 7.45. 

i510 3o pore. 30,75'* . lood in staven; minste inschr. 
1400 Waren Q, i en Zonen, te , voor 
.375 ƒ 20.19. 

0 4e perc. 2405 . Baukaliii ; minste inicbt waren 
266 dezelfden, voor  ƒ82.15. 
200 5e perc. 58,690 . uiouw zink in blokken; minste 
160 inschr. was A. . , te Utrecht, voor  ƒ28.89. 
gou 0e. perc. 16,563 . nieuw iregoten roodkoper in 

 blokken; minste inschr. waren d cn , te 
Amsterdam, voor  f 80.95, alles per . 

025 7e perc. 40,000 . hoek-, plaat- eu staifijzer; 
jig) minste inschr. waren . S. Stokvis en Zonen, te -
100 terdam, namelijk: 8290 . plaatijzer  ii ƒ 1 4, 35.005 
57y , staaf ijzer  a ƒ 9 . 8 7, 400 . , 

a ƒ 25.70, 1375 , hoek w moor ïi ƒ 3 0 . 5 0, 
160 aUss per  100 kilo; makende tc zamen 40,000 kilo a 
Ï38 / 4217.94. 

380 , 9 April : lo. hot bouwen van eene draai-
"i u ' , r u ^  Bamvlair  over het kanaal van Ter-Anel 
t na:i  bet Conipasciuim; minste inschr. was E. . 

' , te , voor  ƒ3510. 
o p _ 2o. idem in het , over  hetzelfde kanaal; 
.,?„  inius'e inschr. was J. , te Stadskanaal, voor 
, f l C ƒ 3537. 
.uo e inschrijver  voor de massa was B. . -

 pjrs, voor  ƒ7000. 
<j  O U t , 9 April : het bouwen eener  pastorie bij  de 

. . kerk aan dc , in deze gemeente; in-
gekomen 3 bilj. , als : 

. Trooster, te Zwolle. ƒ 15,878 
,  „  13.976 

; 5 7 Averdiik en , „  Wijlic , „  13,900 

30  9 April : het verbeteren eu met 
keien bestralen van den weg, beginnende aau bet eind 

 t ' l T ï r ' a t ' " g ''Ü g on  door het 
10 '  t ' o r ' > hengstdijk, om langs den Plattendijk te eindigen 

aan den prov. weg , lang 6455 , 
in 3 perc; minste inschr. waren : 

perc. 1, P. .1. van , te , voor 
ƒ 0290; 

perc. 2, W. n on Zn., , voor  ƒ45,400: 
„  3, J. dc , te Neuzen, voor  ƒ721:5. 

, 10 April : hel bouwen van eenc ijzeren 
basculcbriig op stceneu landhoofden over de Coolvest 

50 tegenover het Vau ; ingekomen 13 
bilj . als: 

\ \ . J. de Borst Verdoom, te Ameido, ƒ 40,600 
P. West maas, „  Strijcn , ,. 35,800 

e n A. v. d. Spiegel, „ , „  33,000 
e n P. A. A. v. , „  idem „  32.700 

- Zaaijer, „  idem „  29,603 
op . Wionhoven, „  Schiedam, „  29,400 
»r; Gehr. . eu B. P. , „ , „  28,937 
79. . A. J. .e, „  Utrecht, „  28,900 
BB A. , „ , „  2S,760 

 (i. A. J. Gouverneur, „  idem „  28,500 
(i. , „  idem „  28.500 

 A. G. den Boesterd, „ , „  28.190 
87 W. . van k , ., , „  97,808 
00 , 10 April : het inrichten van do rechtstaal — 
00 muren der  voormalige mnrïnesluis te Vlissingcn tot 
33 onderbouw eener  dubbele draaibrug; ingek. tbilj. , als: 

J. P. Cornclisscn, tc Amsterdam, ƒ 17,900 
s . J. C. van , „  Slicdrecht, „  17,100 

J. v. d. , „ , „  16,7t0 
 B. Janse, „  Amsterdam, „  15,689 

JS i h i n 10 April : de levering aan 's s magazijn 
89 van militair e kleeding, uitrustiu g enz. vau : 
09 pore. 1, a. schondorpassanten met kne* eitjes, 6. 

4 halssnoeren voor  cavalerie, c. sjerpr  n voor  idem, 
) sabelkwasten voor  onderoff. der  inf., e. idem voor 

OO korporaals, ƒ. idem voor  jagers; minste iuschr. was 
75 W. J. vau , tc , rosp. voor  ƒ0.45 

2 per  paar, ƒ0.98 per  st., ƒ 2 . 79 p. st., ƒ1.85 p. st., 
O ƒ0.41 p. st., ƒ0.42 p. st. 
O perc. 2, a. hall-goudgalon voor  chevrous, h. half-

50 alver  voor  idem, c. wit katoen voor  idem, d. geel 
60 kemelharen voor  idem, e. rood kcmelgaren galon voor 
25 langdurigcn dienst, ƒ. geel idem voor  lissen: minsto 

inschr. was P. J. vnu , te , resp. voor 
au / U 0 , ƒ 1 4 5, ƒ0 .11, ƒ0.115, , ƒ 0.2*. alles p. . 
n ; , 10 April : het houwen eener  vill a voor 

or P. ('. , onder  beheer vnu den architect J. 
; minste inschr. was 1>. , te Baarn, voor 

li - /24, 'JW . 

, 10 April : voor do werken tcu behoeve 
30 van den poldur n lloek-en-Schuwagt waren minste 
45 inschrijvers : 

Ĵj  l o . het leveren en stellen van 4 nieuwe stoomketels: 
«  la Société VV. van (iocthem, tc Brussel, voor  ƒ14,525. 

2o. het reconstrueeren vau het bestaande stoomge-
QB maal in een dubbel idem: C. vnn der  Wiel, tc -
J O beldam, voor  ƒ33,400. 

« m n l n g e a,  April : hel éénjarig onderhoud der 
 kazeruegobouwen aldaar; minste inschr. was . J. 

, tc Groningen, voor  ƒ 3 4 4 8; gegund. 
(0 , 11 April : dc levering aan de artillerie -

stapel- en coiistructie-magazijncu van: 

le perc, 300,000 . Eng. gietcokc; minste inschr. 
was A. Zdlekens, te , voor  ƒ18.99 per  1000 . 

2c perc., 30,100 . ongemalcn krijtwit ; minste in-
schrijver was P. , voor  f0.99Vtaa 

por  100 . 
3e perc, 30,100 . steenkool in poeder; minste 

inschr, was dezelfde, voor  ƒ3.93 por  100 . 
4e perc, 7500 . bosebkoleu; minste iuschr. was 

J. van Uren. te , voor  ƒ6.45 per  100 . 
5e perc, 126 . bindtouw 450 dricdraads; minste 

^ insclir. wns Van der , to Gouda, voor  ƒ1.49 
per . 

j  6e perc, 2400 . poetslappen: minste insclir. was 
J. Verbeek As., te , voo  ƒ 28 per  10U . 

7e perc, 4300 bladen blik , lang 0.433, br. 0.322, 
; n dik 0.0002 a 0.00025 , 930 dito dito lang 0.47, br. 
- 0.47, dik 0.001 , 1760 dito dito lang 0.40, br. 0.39, 

dik 0.001 ; minste inschr. was J. . W. van der 
rt Polder, voor  ƒ0 .20 per  blsd. 

]
le 
j0 lu het artikel onder bet opschrift: »£en voldoe-
,s, geplaatst in het noinme vau 6 April , wordt 
ï5 van  Nederlandsche binancier" gesproken, 
-ii n leze daarvoor  tl)e

ai . 

_, Jon den heer T., schrijver  v:ui het ingezonden 
lt stuk, getiteld:  Uw repliek 

op de noot der  redactie is ontvangen, maar  kan 
- niet  opgenomen, daar zij  bij  baar

blijft , dnt de S van antwoorden op de te 
°- llaarlein uitgeschreven prijsvraag voor  eeu Sociëteit** 
, c .iuw volkomen vri j  waren eenige lokalen op de 

n \erdieping te plaatsen. e herlezing vau het 

o r programma (zie Opmerker van '21 i 1870) heeft 
haar iu die meening vcisterkt, 
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Advertentien. 

u i.E E n N T
, wor.lt , 

EEN , 
 in dienst 

 Salmi 

te treden, voor  den tij d l 
f  per  maand. 

Aanbesteding 

e aanw^zing in loco zal geschieden op g 
den 22 dezer, des voormiddag!  uur , en de in-
levering der  insehrijviiigs-liillelUsi i vóór ol*  op den 
28steu daaraanvolgende, ten huize van den r 
A. Z te Üudesehoot. 

Gedrukte bestekken /.ijn  16 dezer  verkrijg -
baar  bij  den Boekdrukker  J. . l A te
voarden, tegen betaling van ƒ0 .75 per  exemplaar, 
terwij l bij  den Architect J. A aldaar de tee-
kening ter  inzage ligt en nadert; inforrnatië n te be-
komen zijn. 

bij g te , 
door den ONTVANGE  der E en 

N aldaar, op  den 21  1878, 
en zoo noodig op tien volgenden dag, des voormid-
dags telkens ten 10 ure, in het Ho-el Srhaap ach-
ter  bet Stadhuis te Helft, van eenige buiten dienst 
gestelde: 

, - en e 

, 
n te Helft, als: 

gegoten en geslagen , Uzerl morsel en andere 
, Geweren, l'r:iiiilliliischgereedschap|>cn, -

der, Touwwerk, een cilindervormige Stoomketel, 
twee Zaagtoestelleu tol het zagen van , Bank-
schroeven . (iereetlst  voor  verschillende ambach-
ten. , Tonnen, , Paardentuig, Brand-
hout, , Peluwen, Paardenhaar en onder-
scheidene andere Voorwerpen. 

Aangaande de hese bri j  ving der te verkoopen goe-
deren, de verkooporde, de inrichtin g en de inlevering 
der insclirijviiigshiljetteii , de plaatsen waar de te 
verkoopen goederen voorhanden zijn en tie ziendagen 
wonlt verwezen naar de aanplakbiljetten, waarvan 
op aanvrage , roor zoover de voorraad strekt , esem-
plareu bui kantore van den voornoemden Ontvanger 
verkrijgbaa r  zijn. 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar  ook de voor-
waanlen ter  lezing liggen. 

. 
e 

BESTE  No. 47. 
Tot het inaken, leveren en stellen 

van den BOVENBOUW van TWEE -
N over  het Spuikanaal te 

Fijenoord, worden voi  of op den l s t e B 

i 1878 inschrijvingen ingewacht ten 
e der e -

eeniging, Boompjes, No. 49, te -
terdam. 

e Bestekken en Teekeningen zijn 
van heden af aldaar  te verkrijgen tegen 
betaling van /1.50. 

E E 

OPENBARE AANBESTEDING. 
Bestek n"  6. 

c ONTVANGE  der E rn -
' te Groningen ml , u|i

 dei middag, ten S ure, inliet 
s  Unie", bij . , aan de 

Groote t aldaar, in t.*.t openbaar 
: 

e te verwerken boeveelheden bedragen 
onder  anderen ongeveer: 

 en

e G geschiedt bij  enkele inschrijving. 
BESTE  en G liggen van 23 Apri l 

1878 al'  ter  inzage aan de N der -
E en N te /io/cn, Aêoen, 

 en liraningen, en ziju aan laatstge-
noemd kantoor  tegen betaling van  jie
exemplaar te bekomen. 

e G in O wonlt gegeven op 
 den Bden l 1878, des voonnlddagi 

ten 10 uur. 
Nadere n zijn tu bekomen aan de -

rectiekeel bij  de voormalige t te Groningen. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wonlen bij  alle 

- en , 
«uk voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

; J O V i . l l A < . 
s te> Oudewater, leveren eu vervaardigen in den kortst mogelijker! tij d alle soorten van Stoombaggermolena in bout- of 

ijzerconstnictic, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 a per 
werkdag . en verder Stoomwerktuigen , , n , n , s , 
Staan- en Tegelvormmaohinea, n - en Brngeonatruotien en/. 

.  &  ZOON, 
, 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 
VAN' 

V A E , 

geeft berigt dat door  haar tot eenige  Q E N 11. N voor  den 

verkoou vnn  zijn aangesteld: 

S &. C°. te Amsterdam, 
k u>t het  inlichtingen worden verstrekt en  nor  geheel Seder-door 

 aangenomen op gelijk nis aan  N" . 3, te Amsterdam. 

' 
. 

TUF. E , 
G Nd. . 

e Amari l Schijven en s vnn bovenstaande j  over-
treffen alle andere dergelijke toestellen in qualiteit 

i het ^«-liriii k dezer  schijven wordt groote liesparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt , dat lot heden uil de hand werd afgevijld. 

Voor hel scherpen vnn Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nndere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

Amsterdamsche 

. 
Op Zaturdag 27 April  1878, des middags ten 

12 uur , zal van wage de e der  Amsterdam-
sche , onder  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Aiusterdaiuscbe -
maatschappij  , t 033 te Amstenlam, 
wordeu aanbesteed: 

lie aanbesteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens JS 50 van het bestek. 

t bestek, niet teekening, ligt r  lezing aan 
het Technisch Bureau van de j  te 
Amstenlam en aan het Sectiebnreau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch i te Am-
Sterdam op franco aanvraag te bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door  tien Eci-stnati-
we/eiiden r en tien r J. 

S J.Wz., beiden t 633 te Am-
sterdam. 

Amtterdam. 8 Apri l 1878. 
AUGUST , 

Onder- Voorzitter. 
. F. ÜE , 

Secretarie. 

. 
0)1  den 8 0 »« Apri l , des nii-

iiiiilihnr s ten '2 ine, ann liet Centnuilhurenu il.' i 
j  ti.t Ex|iluituti e vnn Staatsspoorwagen 

hij  ih' ' n le Vtreeht, van: 
Bestek n" . 198. 

hesteiliia.. jresehiedt hij  enkele inschrijving , 
Art . 55 van het Bestek. 
Bestek ligt van den 10'™ Apri l 1878 ter 

leshlg ann liet Centranlhiirenn hij  ile e n 
en is op franco aanvnuig nlilmi r te hekoiiien. 

n wonlen gegeven door  den -
ter . C. VA N N te Vtreeht. 

a aunwij/iii) . „j , terrein m\ gcschieilcn den 
W Apri l 1878. des middsgl ten 12 ure. 

Utrecht, Jen "  Apri l 1878. 

t 

Op  den 80*"  Apri l 1878, des na-
middags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij du e n tc Utrecht, van: 

Bestek n°. 194. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijvin g vol-
gens art. 19 van het Bestek. 

t Bestek ligt van tien » Apri l 1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan bet bureau van den r  te Gro-
ningen en is Op franco aanvraag op gemelde plaat-
Ben te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden tien 
16*"  Apri l 1878. 

Utreeht, tien 5 d « Apri l 1878. 

Op  den 30'"' n Apri l 1878, tics namid-
dags ten 2 un1, aau het Centraalbureau tier -
schappij  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij  tie 

e n te Utrecht, von: 
k ii" . 105. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Ait . 17 vnn het Bestek. 

t Bestek ligt van den 1 2d « Apri l 1878 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij  de e i 
en aan het bureau van den r  A. W. T. 

 tc  en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door dim Sectie-
r  A. W. T.  te

e aanwijzing op het terrein zal geschieden deu 
2 0 »» Apri l 1878. 

Utrecht, den 10-""  Apri l 1878. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
 Slollanilnrhe. Tuin, 

 20
 vnn alle e typen 

en  aan S  in 
ilen koetst iiuî 'elijkei i tiji l geleverd en uitgevoerd. 

 en S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 un- des middags, op het 
s in het openhaar bij  enkele inschrijvin g 

doen aanbesteden: 

c voorwaarden tlezer  aanbesteding /ij n uitsluitend 
te verkrijgen ter j  der  gemeente tegen be-
taling van ƒ 0.45. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
het bureau van den Stads , <>p het -
huis, ties morgens van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, N TEX . 

8 Apri l 1878.  Secretaris, 
E . 

 en

, 

Nieua-ehaven X.zijde 55, l in t t . i n . 

Afschriften van attesten op ti' . aanvr. urnti s en franco. 

G . 
Adres 

 V A N P J T 

 dijkje, 31i,

Afschriften van attesten op . aanvr. gratis en franco. 

,  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
 en  en 

 enz. en/. 

VA N & , 
, 

Vertikal e Stoommachines nut of' 
s o n d er Stoomketel nit <le f'nliriu k vnu 

Y & C \  Lincoln. 

Van het e mode] zijn steeds vnn 

i utt \i p a a r d e n k r a c h t g e r e e d. 

c prijz i  N zijn w e d e r om b e l a n g r i j k 

v e r m i n d e r d . 

l voor  Nederland van l &  SON 
 cn  hij 

JACO S . te Zaandijk. 
 [ cn Fabriek van prima belegen 

 en
 Puike c en Fransche 

 en
 iu fusten, buien en flneuns. 

 Verwen, 

- en . 
U E l d N V A N 

i ; i . « i 
heviiiileu /.ich 

 A  .1/, 

(Vasteland)  ét

T E : 
 en  van 

verschillende afmetingen. 
 in  en

T E : 
 van 6 tot . 

en
 met het nuodüre

 met  en

Eene parti j  en  gezuiu/d 
ea oegesssgd. 

Allies . VV. . , 
Wittenhurg . Amsterdam. 

Gedrukt hy O. VV. VAN Ü  &  C° te Arnhem. — Alle .tukkeu eu advertentien te adrewe.ren aan deu r  F. W. VAN UEN  i O m . te Arnhem. — Uitgave van  A, . 

e . F. 16. g 20 l 1878. 

VOO

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

: 

Verschijnt Zaterdags. Prij s per 3 munden /' . n abonneert zich
een jaargang. Afzonderlijk e nommers bij  vooruitbestcllinic 15 cents. 

A l l e  en n te  aan 

de e te . 

: 

Vsn 1—6 regels f\.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 cents 

voor  een nommer  van het blad. Advertentien voor  het buitenland 25eent*perregel. 

. 

n leest in het  Supplément du  dar 
 Bépubliguc francaise (14 April) : 

Nauwlijk s heeft het gaslicht tien tij d gehad door 
te dringen tot in de kleine steden en dorpen, of het 
loopt reeds gevaar  donr  een schitterender  mededinger 
verdrongen en iu etui vernederende schaduw te wor-
den geplaatst. 

t electriseh licht beeft sinds eenige jaren on-
metelijke vorderingen gemaakt. t is nu niet meer 
te doen om luiiter  wetenscbapjielijkc proefnemingen, 
tuaar  om practische toepassingen voor de nijverheid 
en het dagelijksch leven. t nieuwe licht, reeds, ge-
bezigd iu eenige werkplaatsen, in spoorwegstations 
en in eenige fabrieken , heeft onlangs zijn eei-ste ver-
schijning gedaan in tie gaanderijen van het , 
te Parijs, om deu nachtelijken arbeid voor tie ten-
toonstelling, waartoe vergunning verleend is, sneller 
te doen vooruitgaan en gemakkelijker te maken. 

Wi j  /uilen ons lieden bepalen tot een korte uiteen-
zetting van den tegen woord igen staat tier  wonder-
baarlijk e uitvinding . 

Aan den beroemden y y heell men 
de eerste electrische lamp te danken. e geleerde, 
petrollen door het schitterende schijnsel, uitstralende 
van twee koolspitsen, waarin de polen eener  galva-
nische kolom eindigden, ducht een toestel uit , be-
staande uit een glazen bol en twee conductor! of ge-
leiders, die in zijn middelpunt bijeenkwamen en elk 
een staafje houtskool (electrode) hielden, tlat in kwik -
zilver  was uitgedoofd. 

Sedert weitlen vele proeven genomen OU dit eerste 
toestel te verbeteren, maar  zonder  merkbare uitkomst. 

t electriseh licht bleef, om zoo te zeggen , iu 
den toestand van fantasie-vuur, goed voor e liet oogen 
in bat laboratorium of tot verbeaing van knapen. 
Alleen was liet nuttig om in den schouwburg de 
uitwerkin g eener  opkomende zon, tier  weerkaatsing 
van door  de zon beschenen glasruiten , bliksemschichten, 
regenbogen, enz. te vertooncn. 

Om tot ernstige, practische toepassingen te geraken 
moest men een lange reeks van moeilijkheden door-
worstelen. 

Elke electrische lamp bestaat, gelijk men weet , 
uit twee boven elkander  geplaatste koolstaafjes, tus-
schen welker  uiteinden de electrische sti-ooni moet 
gaan; deze twee staatjes worden vastgehouden door 
stangen, die beweegbaar  moeten zijn en regelmatig 
(luien kunnen otn den afstand te onderhouden, on-
misbaar  voor de verbranding der  elect roden. 

Om eeu krachtig en duurzaam licht te geven, 
moest men eerst een werktuig uitdenken, instaat 
dc electrische iiiductiestnmmen in genoegzame hoe-
veelheid voort te brengen eu te verzamelen. e 
meer of min gelukkige poging is door e 
vorscliers beproefd geworden , maar het /ij n alleen 
de electro-magnetisc.he werktuigen van den lieer 
Gramme, die zoo volledig mogelijk dit eerste gedeelte 
van het vraagstuk opgelost hebben. 

t vraagstuk van den ragelaar  was nog inge-
wikkelder. Om het electriseh licht tussr.liiui dc twee 
kolen der  lamp te doen geboren worden, moet men 
eerst de spitsen met elkander in aanraking brengen, 
updat tie electrische stroom ontsta; vervolgeus moet 
men ze weer  op eeu kleinen afstand van elkander 
brengen, opdat de electrische boog zich kunne ont-
wikkelen; eindelijk moeten zij  gestadig tot elkander 
naderen, naarmate zij  verteren door  de verbranding, 
ïoodat liet brandpunt van bet licht altij d hetzelfde 
punt der  ruimt e . 

e onderscheidene voorwaarden zijn op zeer  vol-
aasnde wijze vervuld geworden tloor  tien regelaar  van 
don heer  Serrin, wiens lamp tegenwoordig het meest 
" i gebruik is in de werkplaatsen en fabrieken. 

Eeu nieuw stelsel, onlangs ingevoerd aan het 
n van den Franschen Nix>rders )orweg, 

l«'nlient de aandacht te vestigen door  zijn goede 
Werking en zijn eenvoudigheid. t is tie lamp van 

i heer c en het stelsel, door  zijn uitvinder 
^steiupeld mei den naam van pboto-eltvtrischeii 

r  worden alle tandraderen en 
*fl> uur werk ba weging afgeschaft; de twin*  stangen 
""'j n onderling verbonden tloor  cen eenvoudig koord, 
dat over  eeu katrolletj e loopt; het gewicht tier  mag-
netische elektriciteit is toereikende om de onderste 
sUtng te daan buigen en de bovenste naar  beneden 

drukken. 
e waskaarsen van den heer  Jahlochkoll', die men 

'"ï n zien schitteren in de groote winkels le
e "  op het Opei-it-pleiii , vertoouen een nog minder 
"'uslachti g model j daar  zij  tien regelaar  geheel af-
*«baOaa. 

e kolen, inplant* van tegenover  elkander te 
ta»n, wonlen muist elkander  gesteld en slechts van 

alkander  gescheiden door  een isoleerende snieltliare 
stof, gelijk b. v. porselein. Als de electrische stroom 

er doorgaat, smelt de meest nabij  zijnde isoleerende 
laag, vervluchtigt en ontschoei! langzaam de dubbele 
koolstaaf, gelijk het was eener  kaars meer en meer 
haar  eenige pit ontbloot, naarmate de verbranding 
van boven naar  beneden plaats heeft. 

e derde reeks nioeie lij  kheden, die meu te hoven 
moet komen, heeft betrekking op het vervaardigen 
van de koolstaafjes. y bediende /ich van staatjes 
van houtskool, uitgedoofd inwater of kwikzilver ; zij 
gaven een schoon schijnsel, maar  verteerden te -
tiig . n verving deze houtskool door  den nederslag , 
verzameld op de wantten tier  gasretorten. r  deze 
kool is onregelmatig vast: zij  splijt , barst en brengt 
vri j  aanmerkelijke afwisselingen van helderheid te 
weeg. n heeft dus tal van benil lings wij/en uit-
gedacht om aau deze ptlooden nl de noodige dicht-
heid , vastheid en regelmatigheid le geven. 

e gelukkigste proeven op dit gebied zijn die van 
de heeren Carr é en Oaudoin. Wij  moeten ook de 
jongste zeer  afdoende proeven vermelden, genomen 
met de pot looden van de heeren . 

Aldus verbeterd, is hel electrische licht vatbaar 
voor tie meest verschillende toepassingen. e heer 

. e vat ze aldus samen in zijn boek
rage ti  Vclertricitè (Parijs, : 

iToor den dienst dar  lichttorens,  forten, 
tier  der  kusten, tier  legers te velde staat 
het electrische licht hoven elk ander; voor  de werk-
plaatsen , tie wenen in de open lucht, de uitge-
strekte fabrieken en hars binnenplaatsen is het even-
eens uitmuntend; voor de verlichting van woon-
hui/en en van zekere fabrieken met lage zoldering, 
die iu zeer  veel vertrekken gesplitst zijn , blijven gas, 
olie of petroleum te verkiezen." 

n de minst gunstige omstandigheden kost de elec-
trische verlichting jaarlijk s ,'1.'1 % minder  dan tlie met 
gas, geeft zesmaal zooveel licht eu neemt alle gevaar 
van brand weg. 

 Temps behelst in zijn Causerie scientiftque 
van 10 Apri l jl . het volgende: 

n zal zeker  niet belangstelling cen nota van 
den heer  firosseteste lezen over de aanwending van 
electriseh licht in tie spinnerij  Champ-du-Pin te Epi-
nal. e zaal, tlie electriseh verlicht wordt, is op 
de begane-groiidsvertiieping, waarvan de gezamenlijke 
oppervlakte '2!)2(ï vierk. meter  bedraagt e zaal 
wordt geheel ingenomen dooi- werktuigen. e self-
acting's worden nog niet door  electriciteit verlicht; 
/ij ts tot heden nog slechts toegepast op tie voor-
bereidende werktuigen, die een Oppervlakte beslaan 
van 1314 vierk. meter. 

Vier  lampen verspreiden er  het licht; zij  zijn 
voorzien van niet gepolijste hollen en ongeveer  3|£ me-
ter  boven deu grond geplaatst. Vóór tie invoering 
vreesde men te donkere schaduwen te veroorzaken, 
door tie zuilen, de riemen en andere onderdeden dei-
werktuigen , maar tie ervaring heeft geleerd, dat 
men er  zich niet over  heeft te bekommeren, dank 
zij  de kruising der  stralen en de weerkaatsing van 
het licht op de gewitte zolderingen eu muien. 

e werklieden hebben zich niet beklaagt! over  een 
licht , veel sterker  dan dat van het gas, maar  ver-
zacht en gebroken tloor het matte glas. 

Proeven, genomen door de heeren llcilinanu en 
Schneider, bobben uitgemaakt, dat een lamp van 
het te Epiual gebezigde model een licht geeft, over-
eenkomende met tachtig Carcel-lampcn, voor  een 
verbruikt e kracht van ongeveer  tweehonderd stoom-
paarden. Vier  electrische luiil|>eii staan this gelijk 
met 380 branders; vroeger  was de zaal verlicht met 
(10 branders voor tie voorbereidentle werktuigen en 
(J5 voor tie self-acting. 

Ofschoon men nu veel meer  licht heeft, bes|iaart 
men toch aanzienlijk. e drijfkrach t wonlt genomen 
van een tloor  water  bewogen motOT, welks overmaat 
van vermogen de noodige kracht levert. n 
tier  hij/oudere voordeelen van de fabrieken, die voor-
zien zijn vau deze soort van motors, en voor het 
grootste deel belteden juist zij  het meest aan ver-
lichting."  (') 

Wijzen wij  nog op cen voordeel van het nieuwe 
stelsel. j  de gnslniii[»en doet de verbranding den 
warmtegraad der  zalen sterk stijgen, vooral op dc 
begtuic-grondsverdieping. Te Epinal is de verhittin g 
nu onmerkbaar. Vroeger  warden de uitwerkingen 
van de gasverbrantling daar  hinderlijk , als tie arbeid 
den geheelen nacht dtiunle. t de electriciteit 
venlwijnt dit ongemak. Binnenkort /al de geheele 
fabriek Champ-du-Pin electriseh verlicht zijn. 

Als een der  bezwaren vun het stelsel erkent men 
tie noodzakelijkheid de werktuigen , wiuiri u de stroom 
wordt voortgebracht, te vermenigvuldigen, daar de 
station» (om zoo te zeggen) slechts 300, uiterlij k 

) Ter  ttepeiniing den luikerfabrikaute n op Java aan-
. 

500 meter  van elkander  verwijden! mogen zijn. Voor 
een lengte van 1000 meter  zou men drie werktuigen 
behoeven, voor  2000 . zes, enz. 

n heeft nog geen proeven genomen met gekleunh 
glazen, inuar het is zeker, dat meu, bij  behoorlijke 
kleurin g van de matte glazen , ann liet elerttïsrl 
licht , mi nog wat te paars, het  ich tk arak ter  zoi 
geven, waaraan ons oog gewend is. 

t schijnt uitgemaakt, dat het electriseh licht 
algentsen zal worden aangewend, waar  men veel 
helderheid behoeft in een uitgebreide, maar  bepaalde 
ruimte: pleinen, bruggen, gedenkteekenen en de 
hierboven genoemde punten. Voor  lange lijnen , ge-
lij k stniten, zal het vermoedelijk nooit in aanmer-
king komen. 

16 Apri

 nuit porte eonseil. Terwij l tie kleine

francaise den n Apri l haar  lezers lekker  maakt 
met de bewering, dat electriseh licht 33 % goed 
kooper is dan gaslicht, komt tie groote
francaise den volgenden dag daartegen op. 

j de nieuwe werktuigen is de voortbrenging 
van electriciteit een vraagstuk van beweegkracht. 

t is dus nutti g eerst vast te stellen , welke beweeg-
kracht  is om een bepaald lichtvermogen voort 
te brengen. 

j tie proeven, genomen met het werktuig van 
Gramme, heeft tie gelcei-de Trescu bevonden, dat 
een werktuig, waarvan het lichtvermogen gelijkstaat 
met 1850 earcelbekken (de type van den brander 
Oarcel verbruik t 40 grammen of wichtjes eolza-olie 
in het uur) , iets minder  dan 8 paardekracht vor-
derde, nanielrjk : 

voor  elke 100 branders Gareel . . 0.415 p.kr . 
j  minder  krachtige werktuigen isde 

opbrengst minder  hoog. Bij  een machine 
van 300 bekken: 

vooi- elke 100 0,037 > » 
bij een machine van 100 bekken: 
voor  elke 100. . . . . . . . 2,400  » 
bij een machine van 50 bekken: 
voor  elke 100 4,400 s » 

e proeven, genomen door  den ingenieur  Snrtiaux 
op den Franschen Noonlerspoorweg, hebben ook bij 
een machine van honderd bekken gegeven: 

voor  elke 100 2 p.kr . 
Zoo wij  dus aannemen, dat er  2 paardek rechten 

noodig zijn om niet een electroinagnetisch werktuig 
een lichtsterkte van 100 carcel-lampcn voort te bren-
gen, en on*  niet inlaten met de mogelijkheid of 
moeilijkheid van de deelbaarheid dezer , 
zien wij , tlat de kosten van bet electrische licht zul-
len bestaan uit : le rente en schuldaflossing van het 
kapitaal, noodig voor  deze twee stoompearden per 
100 branders; 2e onderhoudskosten, handenarbeid, 
enz. Wij  verwaarloozen tie uitgaven voor  het plaatsen 
en onderhouden van de toestellen, omdat zij  hij  elke 
verltchtingsmanier  nagenoeg even hoog zullen zijn. e 
voortbrenghigskosten ywr uur  worden gevonden, als 
wij  de gezamenlijke kosten deelen door het getal 
uren licht, en bet is duïdehjk, dat tic voortbrengings-
kosten lager  zullon zijn, naarmate dat gelul uren 
grooter  wezen zal. e heer x neemt in tie 
Annates des Bonts et Chaussécs van 1877, ineen 
zeer e verhandeling over  tli t onderwep, 500 
uren verlichting 's jaars uau in tie fabrieken. t 
een bijlonderen motor  voor  tien dienst van Gramme'* 
warklul g hebben wij  tie volgende uitgaven pe uur: 

iuuilegkosten. onderhoud. Totaal. 

1 lamp van loo bekken lï . f,40 fr . 1,45 fr . 2,85 
2  » 100 »  2,08 > 1,00  4,58 
3  100  » 3,84 a 2,35  0,19 
4  100 »  4,88 » 2,80 B 7,08 

n moat in het oog honden, dat de kosten voo
aanleg en schulddelging slechts doelen op één enkel 
werktuig en één motor, terwij l men er  in de prac-
tij k twee znl behoeven VOOT het geval vau hosrihi 
diging. 

n men nu deze cijfers vergelijken met die der 
uitgaven voor  gas.'  Een bek der  carcel-lamp staat 
gelijk met een  Bengel, die ten hoogste 
105 liter  gas in het uur  verbrandt Een electrische 
lamp van 100 carcel-hekken is dus, uit het photo-
metrisch oogpunt, evenveel waard als 100 brander* 
Bengel. n moet echter  niet het lichtgevend ver-
mogen beschouwen , maar  de resjiectieve gemakkelijk-
heid de vlakte  in den zelf den graad te ver-
lichten. e heer \ neemt ann, volgens de 
proeven op den Noonlei-spoorweg, dat, onder  deze 
voorwaarde, 100 eairel-ljekken electriseh licht niet 
meer  te utilisecren licht geven dan 20 gasbramleis 
Bengel. e 20 branders verbruiken in het uur 
105 X 20 = 2100 liters gas. Tot vergelijking 
moet men de voortbrengingskosten dezer  2100 liters 
gas nemen, en niet, gelijk sommigen iloeu, hunnen 

verkoopprijs. e electrische lamp van 100 bekken 
kost fr . 2,85 in het uur. Wij  kennen de voort-
brengingskosten van het gas niet. e Gasmaat-
schappij  verkoopt aan de stad Parijs den kub. nieter 
legen fr . 0,15. 

e 2100 liter  kosten dus, volgens dien maatstaf, 
fr . 0,31*. t is derhalve tie uitgaaf voor  20 gas-
branders van Bengel, bij  gevolg minder dan een 
achtste van de uitgaaf voor de electrische lamp 
van 100 carcel-bekken. En zelfs, al waren 100 
gasbranders Bengel noodig om de electrische lamp 
te evenaren, komen wij  nog slechts tot de som van 
1,57 fr . in liet uur , dus ieh*  meer  dan de helft 
van fr . 2,85. 

17 April . 

n en mededeel ingen. 
. 

— n de  Jahrbücher treft men een 
uitvoerig opstel aan over de organisatie van het be-
stuur  tier  Pruisische staatsspoorwegen. Wij  staan stil 
bij  tli t artikel , daar het wederom een blij k levert van 
de verandering in zienswijze ten aanzien van oecono-
mischc aangelegenheden, die zich in d 
meer en meer  openbaart. e schrijver  van het opstel 
wil de noodzakelijkheid betoogen van een strenge 
centralisatie van het spoorwegbestuur; hij  wenseht, 
dnt de snoorwegen onder  een algemeen bestuur  wor-
den gebracht, waardoor het personeel aanmerkelijk 
kan worden verminderd en tevens de bevoegdheid der 
verschillende direction ten aanzien van allo vragen van 
algemeenen aard en over de tarieven kan worden 
ingekort. Thans zijnde direction, wat hare admini-
stratie betreft, volkomen zelfstandig. e directie 
heeft behalve eenige reglementen van algemeenen aard 
slechts die bepalingen op te volgen, die zij  zelve het 
best acht en die bij  de verschillende besturen zeer 
uiteenloopen. Ook bij  de tarieven volgt iedere directie 
haar  eigen inzicht, schoon hier het e zich 
nimmer geheel van bemoeiingen onthield. Vandaar 
dat juist met het oog op de tarieven, welke op den 
toestand van handel en nijverheid zoo grooten invloed 
oefenen, een algemeene herziening verlangd wordt, 
die tevens strekt tot bescherming van de plaatselijke 
belangen. e zelfstandigheid der  direction doet hier 
volgens den schrijver in de  Jahrbücher 

 kwaad; zij  behoort te vervallen , terwij l de direc-
n uiet meer  behouden dan het recht om voorstellen 
doen aan de algemeene directie, tlie de tarieven 

bewerkt. Aan hel hoofd tlezer  algemeene directie 
moet een r  wonlen geplaatst 

 50-jarigen leeftijd is te Berlij n de groote 
fabrikan t in werktuigen Albert Borsig overleden. j 
had in gewone tijden 6 a 7000 werklieden in zijn 
dienst en laat een vermogen na, tlat op 25 millioen 
mark wordt geschat. n Zondag waren op 
vei -billende spoorwegen de locomotieven in rouwfloers 
gehuld, ter  gelegenheid van tien lijkdienst voor  den 
afgestorvene. 

— § Zondag, 14 April , wenl tc Parijs, tusschen 
Passy en Grcnelle, >n ijzeren loopbrug over  de Seine, 
breed zeven meter, ingewijd, die door  het huis CaÜ 

O' , werd gebouwd en gelegd in zeven maanden. 

. 
e commissie voor het in de 

and i e. k. te houden e.vamen voor  de betrek-
king van adspirant-laiit l meter  bij  het kadaster  is sa-
mengesteld uit de heeren: E. P. van Steenbergen, 

r  van het kadaster  aan het t 
Financiën, lid cn voorzitter; . P. Zeeman, 

leeraar  aan tie e Burgerschool; J. Straub en 
. Vketna, hoofdondenvijzers, allen te 's-Graven-

hage, en P. J. U. , landmeter  van het 
kadaster, gedetacheerd aan liet t van 
Financiën, lid en secretaris. 

e algemeene Bouwmaatschappij 
keert over het afgeloopeu boekjaar 3 pCt. dividend 
uit . Tot commissarissen zijn verkozen de heeren

. , Voorzitter , P. Smidt van Gelder en 

. W. . . 
— t jaarverslag over  1877 der  Stoomvaart-

j  Nederland i*  een opwekkende lectuur 
voor  ietier  die belang stelde in deze belangrijke indus-
tricele onderneming. 

t dividend bedraagt 7 % , niettegenstaande be-
hoorlijk e afschrijvingen op de bezittingen der -
schappij  , verhooging van het reservefonds en afzon-
dering van ƒ 132,000 op de averij-rekening van het 
verbrande schip Willem  waanloor  deze zaak 
voorgoed van de debetzijde der  winst- en verliesre-
kening venlwijnt . Zonder  tli t offer  zou liet dividend 
tot 10 % zijn gestegen. e geheele balans getuigt 
vnn oen streven van het bestuur  om de soliditeit der 

j  te verhoogen. 

http://wor.lt
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e afrekening geschiedt over 16 reizen. Gemiddeld, 
bedroeg de uitvoer per  reis 63 lost meer dan het 
vorig jaar , terwij l o|i de tehnisretzengemiddeld 117 
last per  reis meer  wenl verroerd, liet -
voer waa per  reis nietzoo aanzienlijk als het rorigjaar . 

e geldleening aangegaan in 1872, groot 
f 3,500,000, is door  aflossing en uillotingeu met 
/430.00O verminderd. 

Van het voorschot van ƒ 400,000 door  Z. . . 
Prins k verschaft, wenl dit jaar het laatste 
deel afgelost. Sleu leest dienaangaande in het verslag: 

«Bij e terugbetaling van den laat-slen termij n 
drukten wij  het gevoelen uit , dat met het afdoen 
hnrcr  geldelijke verplichting, de schuld van erkente-
lijkhei d der j  jegens haren corcvnoty.it ter 
geenszins is verminderd. , levendiger dun 
ooit gevoelen wij , boexeer  .li., belangrijke Anandeele 

steun , op bet. juiste oogenblik gegeven , zoowel direct 
als door den d op het erudiet der , 
haar  instaat hoeft gesteld, om hare mak  be-
hooren te ven-uilen en daardoor nok voor  hare
deel houders  resultaten tc verkrijgen. Wij  zijn 
overtuigd, dat wij  met die woorden de tolk zijn ge-
weest van de aandeelhouders." 

t assuiantiefonds vermeerdert door  rente met 
ƒ 5 , 5 0 5, door  geboekte premie op de eigen risico van 
de j  met f 07,000. Er  werd geen enkele 
schadepost belopen. 

liet postnontracl onderging in September  1877, in 
overleg met de , eene wijziging, waardoor 
hei verplichte aandoen van Padang op de thuisreis 
vervallen is, en inpluuts daurvun de stootnsehe| 
die in de maanden Januari, Februari, , Apri l 
en i van Batavia vertrekken, Penang en Atjoh 
aandoen. e wijziging heeft reeds op de eerste 
reizen gunstige resultaten opgeleverd. 

e reizen van Batavia via Penang en Atjoh naar 
Napels zijn binnen den bepaalden tij d afgelegd en de 
Soematra-tnliak , die to Penang r g gereed 
komt, heeft een niet onbelangrijk contingent voorde 
thuiskomende lading opgeleverd. e zoo belangrijke 
Nederlandsche tobaksoiiilernemingen te i op Soc-
mntrn' s Oostkust hebben daardoor het voordeel ge-
noten van directie afscheping naar  Nederland, inplaals 
van via Engeland, zooals vroeger de regel was. 

e nieuwe Nederlandsche vestiging te Atjell , die 
eene groote toekomst schijnt te hebben, is nu een 
gedeelte van het jaar  door  de stoomschepen in directe 
verbinding met Nederland. Passagier, van Atjeb kun-
nen nu 27 dagen reis te Na|>els aan wal stappen 

— e gemeente r  wenscht op 10 
Juni a. s. het zilveren feest der  droogmaking van 
het meer te vieren. Niemand zul ontkennen, dat 
daartoe alle aanleiding liestnnt. Van een gevaar-
bjken waterplas wenl die streek een bloeiende, wel-
warende gemeente, — zoo welvarend evenwel niet 
of ze deinst terug voor de kosten van een waardig 
zilveren feest. Ze vraagt aan het overige Neder-
land voor  deze zaak steun, en die zal haar  wel ver-
leend worden; e  zullen genoeg Ncdcrlnndoi-s zijn , 
die er  iets voor  overhebben om het feit der  droog-
making waardig tc herdenken. t e  van de 
feestviering een balig slot overblijven . dan tal dit 
bestemd wonlen tot oprichting van een gebouw tor 
herinnering aan het zilveren feest. 

t bestuur van het p Arte cl 

Amicilia, tc Amstenlam, heeft den prij s van ƒ 2 00 
voor de best gekeurde teekening toegekend aan den 
heer N. v. d. Wauy, kunstschilder  nldaar. 

Omtrent de vorderingen uan de spoorweglijn 

Goch—Wesel, deelt de directie bet volgende mede: 
Voltooid werd de duin tusschen de Niershritg bij 
Goch en de Vossheidencr  Poort eu daarmee de haan 
over do geheele lengte tusschen üooll en Uedein. 
Van Uedetn tot de aansluiting met de Venloo— 

r  lij n is de baan eveneens gereed, liet 
evenen en bcklceden van de glooiingen wordt voort-
gezet. e bovenbouw van de Niersbrug bij  lioch 
werd afgewerkt. c ijzerconstrurli e van nl de overige 
bruggen en poorten is gesteld, 

t spoor is grootendeels tot op hoogte gedicht. 
e snoran en wissels op het nieuwe stations-

emplacement voor de liheinisohe Bulin te Goch zijn 
gelegd, lie bestaande draaischijf is verplaatst, üe 
fundeering voi  een tweede goederenloods is gereed. 

e stations lieden] en Santen cn de wachtershuisjas 
langs de lij n kunnen in dienst gesteld worden. o 
bouw van de goederenloodsen te l'edein en n 

is onderhanden, evenzoo het opstallen nn de
wegslliitiligen en het planton vun de telegnullleiding. 

e opening der  lij n voor het publiek verkeer  blijf t 

bepaald op 15 i e. k. 
e heeren F. A. T. , voorzitter  der 

commissie voor het onderwijs aan de l 
tc Amsterdam, P. . , industrieel, . J. 

, aannemer, J. Poelen, ingenieur, . Tegel-
berg, directeur der j  iNederland" , te 
Nieuwediep, J. G. C. A. de Vogel, siukorüibrikun t 
te 's-Gravenhage, en J. W. Visser, leeniur  in stoom-
werktuigkunde . . v. d. e te Wil l soonl, 

zijn voornemens een kweekschool voor  machinisten op 

te richten. 

n doel is niet alleen een inrichtin g totstand 
te brengen voor de opleiding tot machinist  boord 
van stoomschepen mnar eveneens voor de vorming 
van bekwame iiinchinedrijvei- s voor  fubrieken, spoor-
wegen , stoomgemaal enz. 

_ c e S|xiorvvogmnatsihappij  heeft 
aan de andere daarbij  betrokken n voor-
gesteld om gedurende de Pnrijsohc tentoonstelling 
elke weck ol'  elke veertien dagen een te|ieiktaantal 
3*. klasse retourbiljette n tot zeer  lagen prij s uit lc 
geven. Wonlt dit voorstel aangenomen, dan zaldc 
reis, heen cn weer, nog geen zeven gulden kosten 
en zal menigeen zich genoopt gevoelen van de aan-
geboden gelegenheid voor  werklieden gebruik te maken. 

e gemeenteraad heeft den 18den 
dezer de v  van tritbestedlng van de con-
cessie voor hot exploitccren der  tramwegen aldaar 
aangenomen met 20 tegen 4 stemmen. 

e »l.cidsche Bouwvereenig'mg"  heeft 
het dividend over  1877 op  por  aandeel van /100 
bepaald. Prof. s is als lid tan het bestuur 
herkozen. 

— Naar  men meldt, heeft de d van administra-
tie vau den spoorweg n het voorne-
men opgevat om eene zijlij n te bevorderen van Alten 
langs Boskoop cn Waddinksveen naar  Gouda. 

(G. G) 

t ontwerp  het monument  her-
innering snnde Unie  Utrecht is, zoonis reeds werd 
gemeld, vervaardigd door  den heer  F. J. Nieuwenhuis, 
architect, t met de restaura!ie der k le 
Utrecht en leeraar aan de Academie van Beeldende 

n en Technisch.'  Wetenschappen te Botterdam, 
naar de denkbeelden van prof. Beets, lid der  com-
missie van uitvoering. e en afmetingen voor 
het monument zijn lierekend voor een plaatsing op 
bet bolwerk , zeker een van Utrechts 

schoonste punten. Wij  ontleenen dienaangaande het 
onderstaande aan het Utreohttch

j  de totaal hoogte van .'11 meter  ziet inen vitn 
rondom het monument onder de gunstigste verhou-
dingen , daar het zoowel van het plantsoen en van 
tie g als van den Singel overal onder een 
hoek van nagenoeg 27" gezien wonlt cn dus het 
geheele gezichtsveld vnn het oog inneemt zonder  dit 
te overschrijden. 

Een achtkant van ruim 22 meter  middellij n ver-
heft zich met drie monumentale treden als zicht-
bare terrasvormige fandeeritig, uit den boden} en 
is bestemd hei monument op te nemen, e tre-
den en bovenbedekking hiervan zijn van grijsgrauw 
graniet gedacht Op de achthoeken, tusschendeae 
iu , zijn ^uiltje s geplaatst, ilie, door  kettingen ver-
houden, den toegang afsluiten, behalve aan de zijde 
van deu ingang, aan welke zijde tevens tusschen-
treden gelegd zijn , om bet eerste terras te kunnen 

. Op dit achtkant verheft zieh de voet van 
het monument, evenseer  een achtkant, van ruim 13 
meter  middellijn , van boven schuin afgedekt en 
overgaande iu een vierkant van \ meter  quadrant. 
Op de vier  schuine n zijn leeuwen in 
dreigende houding geplaatst, die, door  kettingen, 
die zij  in den lick houden, vereenigd, nog een zin-
nelmciilige afsluiting van het monument geven. e 
hoogte van dit achtkant mot terms is  meter. 
Op zeven van de acht zijvlakken van degen onderbouw 
zijn de namen tier  deelnemende provinciën gegrift, ter-
wij l de achtste zijde, waar de ingang geplaatst is, 
de namen Oranje-Nassau voert, cn de leeuw, hier-
boven geplaatst, het wa|n'iischild van Nassau vast-
klemt. t vierkant, waarin deze achthoek ovcr-
gant, loopt eenigszins pyrainidnnl tin*  en heefl een 
hoogte van 3.35 . e vier  zijvlakken bieden vol-
doende ruimt e aan tot het aanbrengen van opschrif-
ten, op dc Unie betrekking hebbende, en de zijde 
naar  tien ingang tot opname van eeu medaillon . 
tret van den ontwei|>er  der  Unie, Jan van Nassau. 
Een sierlijk e lijst met palmet-bekroning sluit dit 
deel af. Zoowel dit vierkant als het ondergelegen 
achtkant zijn van rood gepolijst Zweedsch graniet 
gedacht, met versierde lijstwerken van brons, ter-
wij l ook het medaillon, de leeuwen en de kettingen 
van brons gedacht zijn. 

Op dit vierkant, dus op een hoogte van bijna 7 
meter uit den grond, verheft zich de. kohnii, die 
met inbegrip van voet en kapiteel een hoogte van 
10,70 meter  heeft eu uit een fijne zandsteen (Ober-
kirebner) gedacht is. V middellij n der  zuil is 1,05 

, de 7 aanliggende kolommen hebben een middel-
lij n van 0,30 . en zijn viermaal door  banden met 
de inidilelschacht verbonden, leder  dezer  kolommen 
draagt aan tleu voet haar  wa|>eiiscliilil met het wapen 
tier  bet rellende provincie. Beze wapenschilden. vor-
men te zamen een krans om den voet der  zuil, zijn 
door  festoenen van ineengevlochten lauwertakken 
verbonden en eveneens van brons ontworpen. Een 
zeer  rij k kapiteel, dat van de 7 kolommen in één 
overgaat en een bovenbreedte van 3,05 . verkrijgt , 
sluit de kolom. 

Uit het midden van dit kapiteel verrijst dan nog 
een voetstuk, hoog 2.30 kf., waarop bet beeld der 
Vrijhei d geplaatst is, dat ongeveer  4,00 . boog 
is en evenzeer van brons is gedacht. e kolom is 
inwendig hol cu bevat een wenteltrap, waardoor  men 
tot op de hoogte van het kapiteel, dus S3,5 r 
hoog, het monument kan beklimmen. Op het bo-
venvlak van bet kapiteel is een omgang, door een 
luchtig bronzen hekwerk omgeven, vanwaar men 
een heerlijk uitzicht over  Utrechts wandeldreven ge-
nieten kan. 

 Aan de asndeelboudera der  stoom-
boot-onderneming Qroningen—Amaterdam is over 
1877 een dividend van 22 pCt uitgek.-erd. e 
ontvangst van vrachtgelden voo  goederen en vee 
alleen bedroeg de som van ƒ 1 4 7 , 0 0 0. 

e e Tnpijtfabrie k betaalt 
over  1877 een dividend van f 164 per  aandeel \an 

/ 1 3 80 en ƒ 41 per  aandeel van ƒ 3 2 0, overeen-
komende met nagenoeg 13 [«reent. 

 Tot. directeur  tier  gasfabriek alhier 
is aangesteld de heer J. . 

. 

T T VOO E E VA N . 

t moet algemeen bevreemding wekken, dat de 
Commissie voor het monument voor de Unie van 
Utrecht zoo eensklaps besloten is tot de oprichting 
vnn dat monument, Under dat er  van een concours 
sprake is. 

Wat mag daarvan de reden zijn? Wij  gelooven, 
dat hier  wat ul te haastig gehandeld is, dnar cr 
bovendien nog geen gelden voor het monument zijn 
ingekomen. 

Volgens onze meening kan ile Commissie niet 
buiten ecn OOOCOUT3, aangezien de zaak van tc pu-
bliek belang is, en de architect, wien men het werk 
thans reeds wil o|«drageu, althans niet door  anciën-
niteit boven ieder  ander  verdient te wonlen voorge-
trokken. Wij  vertrouwen dan ook dat de Commissie 
na rij|>e overweging niet zal aarzelen de ontevreden-
heid , die zieh thans reeds onder de bouwkundigen 
o 'iiltanrt , lo doeu ophouden, cn evenals met het 
Nationaal t voor 1813, ook deze zaak op 
eene waardige wijze zal doen beëindigen. 

Aankondisingen van
, VS . 

Lelden, te 11 ureu: het verbouwen van een maga-
zijn aan de e no. 6. . bij  VV. F. v. d. . 

 11 aren, door hot waterschap Zeven-
Griotcnijcii-rn.Stad-Sloolen: bet horstellen van eenige 
paal-, Bard* ca kapwnrken, kist vu , stroo- en 
rijslcveriugnn , verf- en teorwerk. 

n te 12 ureu, door  den directeur  der  nrtillcric-
stapnl- cn coiislrucliemagazijnen: de levering van. 

3.200 \ u i , , ( laug 0.50, br. 0,40, \ 
2.1(1(1 [ « . k u r k \ 0.40, „  0.21),/ dik 
0.750 f . 1 . 1 i „  0.30, „  0,90. i 0.030-0.060 
0.025 ) P l > t w i ( ,, 0.25, „  0.20.) 
( .i o o i nze i l , lc 12 ureu, door  burg. en weth.: 

het bouwen vim eene houten draaibrug eu briigwaeh* 
terawooing te Beksterveenacha kanaal. 

Amsterdam, lc 12 ureu, door  burg. eu Weth.: do 
voortzetting vun hel pneumatisch buizennet volgens 
het liidVuurs t olsel, iu de nieuwe wijk tusschen dc 
Utrechtsche- eu Wctcringpoortcn 

n tc 12 ureu. door  hurg. cn weth.: lo. het 
111-i k . j van eeue overdekte speel plaats, teven*  gyiimus-
 ifk . bij  de school Voor  minvermogenden op het 
Plantsoen; 2o. het insluiten van dc open zijde, der 
speelplaats van |ile school voor  ouvermogendeu in dc 
(iortstraat . 

, tc 12 uren. door  burg. en weth.: de lovc-
rin g vau 900 stère grint cu 20Q stère harde puin. 

i tel uur, in het hotel Funeklcr, in 4 pcre, 
door het bestuur van den : tic hunl-
making van wegen in den polder, ter  lengte vnu on-
geveer  30 000 . 

, tc  uur, in e : het stichten 
van ecu  in het Oranjnpar k aldaar, 
voor dc Verceniging n van g Willem 111". 

' i inn-a la 2 ureu, door het bestuur der 
Godshui ; het aaa hou WSO vau 2 lokalen met portaal 
cu gang: het veranderen der  boven voorzaal; het ma* 
ken van kasten, en verdere werken aau het gasthuis. 

tl  l«l , e 3 uren, tloor de CO ra missie van beheer  eu 
onderhoud van den grint - en steenweg , 
bij  P.'JA. Brand: liet levereu en vervoer  laugs don 
weg, over 1878, van 800 1 gruve onderhoudsarm!, 
iu één pcre. . iuz. voo  12 uren bij  dun secret, der 
commissie. 

 tn fi uren, door dc li nnn , 
Fromberg .v. Co., in r : liet bouwen der  4 
hoofdgebouwen hunner  fabriek. 

 ten behoeve der  geinoontcgasfabrink: dc 
levering van 2 1 1 1 ) , gewone Eng. gaskolen 

 9'/i uren, tloor het 4c dijksdistric t in 
Overijsel, in bet l des Pays-Bas: lo. het driejari g 
onderhoud der  kunstwerken in ; 2o. het 
vornicuwen van bruggen. 

 te 11 uren, door het minist. van water-
staat: het onderhouden gedurende ecu jaar van de 
werken tot verbclcring van den waterweg van Bot-
terdam uaar zee, aaa deu k vaa llollnnd , vau 
1 i 1S7S-30 Apri l 1S79. ) 

 ln 11 uren, <bor het waterschap 
, iu het waiorsouapahuis: lo. het verdiepen 

vau het kanaal, genaamd Bolerdtjk , van Bedum over 
Uiiderdendnin tot Uithuizen, ter  lengte van 160S0 : 
2o. het amoveeren van de Wctsingorzijl en het daar-
voor io de plaats bouwen van cene nieuwe sluis met 
aauhoorigc werken. 

, te 11 uren, door den comm. in het 0e 
geniecommandement, iu Amicilia : lo. hel veniieuwcu 
van dc g cu van scholhalkcn in de Grebbe' 
linie; 2o. het vernieuwen van stal vloeren en van hot 
dakbeschot ui dc rijlootl s te Amersfoort. 

e sesslnla. te . ureu, door deu directeur 
der  marine: lo. het makeu van t ovenlekkingska,ipeu 
en het verplaatsen van verschillende behoeften, wclko 
onder die kappen zijn geborgen; 2o. het maken vaa 
S overdekkingskappen, bestemd voor  magazijnen, 
werk- cn bergplaatsen, gelegen op 's s werf te 

. 
, te 12 uren, door  het ministerie van water-

staat enz.: het bouwen van eene woning voor 3 brug-
wachters hij  de brug over  du n tc Fijen-
oord; 2o. het onderhouden vnn eenige werken vanen 
bij  ilcn Staatsspoorweg tc Amsterdam. 

. i i i te 12 men, ter  secretarie: het onder-
profiel-brengen en gedeeltelijk rinleeron en bestraten 
der  Vest nldaar, niet de levering van het benoodigde 
metselwerk cn zand. 

 tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stnpcl cn eoustriicticmagazijiicii: dc levering van : lo. 
2 pcre. elk van 287,500 . grove o steenko-
len, per  1000 i : 2o. 3 pcre eik vnn 200,000 , 
lijn e idem (machinckolrn), per  1000 ; So. 2 perc. 
elk van 175,000 . idem (smeekoïen), prij s por 
1000 . 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: tie levering 
vau 1000 : i lijn e puin, iu 2 pere, ieder  van 500 3 , 
op het jaagpad gelegen langt dc rivier  de Gouwe, 
lal . hij  don gnninnntcnrchitcot. 

, tc 4 uren, door  burg. nn weth. vnu 
Zuidhorn , hij : lo. het amoveeren vnu tic be-
staande school cn ouilerwijzcrswiiiiin g lc Noordhoru 
cu hot wederopbouwen vau eene nieuwe school aldaar: 
2o- het bouwen van cene bergplaats voor  cene hrand-
ipni t cn audcro voorwerpen op aan te wijzen terrein 
in den g tusscheu Zuid- cn Noordhoru. 
Aauw. 22 Apri l te 0', uren. 

, 'savonds 8 uren, door N. N. de l 
, iu e Beurs: het vertimmeren ccucr  behui-

zing, met de leverantie van al het daartoe benoodigde. 
. hij  den nrchitect . llockzema. Annw. 18 April , 

tc 10 ureu. 
. bij  A. : ecuc belangrijke ver-

houw ing aan- en hel maken cener  verdieping op het 
t tc . l bij  tleu arebitect 

J. . te . 

 , te  uren, door dc directie der  ma-
rine: do levering, in S perceelen, van: wagenschot 
enz.; dennen masten, Noordsche houtwaren; grenen 
ribben, schrootcn en latten; vuren delen; dennen id.; 
dennen ribben en schrootcn; iepen- cn nssclicn-
hout; pokhout; gemaakt ijzerwerk: koner in bladen 
cn pijpen; geelkoper in staven eu draad; tin ; lood; 
zink iu bladen en spijkers; ijzeren spijkers; kramcrijen ; 
gereedschappen; mncliiaekainrrhchoeftcn; nfval van 
katoenen garens; gas-cokc; Engelsche schaal kolen; 
dito smcedkolcn; houlskolou; pek; verfwaren; lood-
wit; halfwit glas enz.; steen; k eu zand; wit-
goteerd touwwerk; moscovtsclic toer; vlaggedoek; dui-
gen en bodetnstukken; houten hoepels; riemen; ijze-
ren ballast; commalicgoed; borstelwerk enz.; huideu 
of leder; reuzel; talk; groene zeep; papier  euz.; stca-
rine-kaarseu (met gekleurde pitten); kardoessaai. 

 tc  uren, door  de directie der  marine: 
: perc. tt, grenen balk-, Noordsche eu 

Pruisische ui ; pere. S, dito ribben, acbroolen cn 
latten; perc. 0, vuren delen; pere 10, dennen delen. 

Pelfl, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillorie -
stapcl- nn couulructieinagazijnen r de levoring vuu: 

lo. 2,100 - touw, dik in omtrok 0.060 . driostr.; 
2o. 17,700 „  „  „  „  „  0.060 „  vierstr.; 
3o. 3,570 „  Uollandsch zeildoek, breed 0.74 . 

 te 12 n , in c Wnakznam-
hcid: het dempen van een gedeelte dijksloot benoorden 
dea stationsweg aldaar. 

. le 12';, uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van den Zuidplas|ioldcr  in Schinlnnd, in c Zalm, tc 
Gouda: lint onderhoud der  grintwegen in dien pol-
der, van 1  1878 tot cn met 30 Apri l 1S7'J, 
benevens dn levering van $00 3 grint , in 2 pnre. 

. bij  dijkgraaf en heemraden, zoomede bij  den len 
opzichter . Exnlto, te . 

 te 2  uren, door  het ministcrin van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van hot prov. best-: 
lo. voorzieningen aan do hoorden van bot Noordhol-
hmdseli , in 4 perc. g resp.: /G0O0, 
/10,550, -"J250 en /8 ' J50; 2i». het verdiepen van 
eenige gedeelten van het Noonlliollaudsch , in 
2 perc. naming reap.: / 10,450 en ƒ 9800. 3o. het 
voortzetten vau de verhelerjng der  hnven op het 
eiland g f 10,800; 4o. hot levcron vau 
bri k ea stortsleeu cn het heslorten der  Ucldersnhn 
zeewering, in 2 pere z resp.: ƒ 3015 en/70S5, 

 , tc i uren, hij . van Wclie: dc levering 
vau het benoodigde gruis cn vet, voor dc stoomma-
chine te , voor  één jaar. 

i ij k  het gcmcuniehestuiir: lo. t anti-
leggen on verhotcren van p. m. 14,700 1 klinker -
en kcibest rat inzeil en duarmndu in verband slaande 
riolecriugcn enz.; 2o. het maken van cnu kaaimuur eu 
enun linutcu hoschooiing langs dc haven, inet dnarbij -
behooreudc bestr  itingen ou bagger  werken. Aanw. '23 
April , tc  uren. 

, door het gemeentebestuur: de levering 
vau 100 slcrc grove grint en 200 stère onderhoudsgrint 

 le 5 uren, door  burg. ei: weth.: liet bouwen 
cener  inrichtin g tol verpleging van lijder s nau besmet-
telijk e ziekte» en het slonpon van liet. buiten gebruik 
gestelde oude gemeentehuis. 

 j i l . i t : , 20

, tc 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat euz., aan het gebouw van het prov. best.: 
de uitvoering van werken aan rijzen hoofden op deu 
oever  voor  Ternnuzen. Burning f 6655. 

Ellen, te 10 ureu. door het gemeentebest uur van 
Etten-en . in het gemeentehuis: het verdiepen 
van dc e haven over  eene lengte vnn ougev. 
5540 . 

'»-ltu*.rli . to 10'/, ii ren, door het ministerie van 
Waterstaat enz,, ann hot geb. van het prov. best.: het 
doeu van buitengewone herstellingen aan dc schipbrug 
over de s bij . g / 4460. 

 tc 11 Uren, door  J. k Wz.-. hot 
aiuovecrun van 2 woningen met stal, eu het bouwen 
van ccn kot- en paardenstal mtt overdekte mest-
plaats, benevens keuken met mclkkainor enz. . bij 
boveugen. architect. 

 te  uron, door  burg. cn weth.: bet 
bouwen van tolhuizen met de daarbij  behoorendc tol-
boomen bij  deu grintweg van W'oldniulor p naar  Borgs-
wecr. Aauw. 24 April , te 2 uren 

GeltJ , te 11 uren, iu het gemeentehuis . 
lo. door hot polderbestuur van Oud-Noordbcvclaud: 
het en makeu verbeteren van steenglooiingwerki n aan 
den zeedijk van dien polder, benevens dc levering vau 
dijksmatcrialen voor het dienstjaar  78/79: 2o. door 
het i van Nicuw-Noonlbcvelaud : de leve-
rin g van 170 schcepstoos gesorteerd ea Vilvoordaehen 
sleen, SGO geercosoteerde dennen- en S60 eiken por* 
koen palen, 150 scheopstoiis gewonen Vilvoordschen 
steen eu 20 '  brik . 

, te 12 urou, tloor het ministerie van 
waterstaat enz., aan het geb. vau het prov. host.: lo. 
het ged. 2 jaar  eu S maanden onderhouden van de als 
zeewering dienende voormalige vestingwerken to -
sijl . g f8840; So. het éénjarig onderhoud der 
zeeweringen wederszijds . 

Lccuvtarden, tn 18'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan bet gobouw vau het prov. best.: het 
doen vau eenige vernieuwingen en buitengewone her-
stellingen aau de Nnsscrzijl eu dc draaibrug over dc 
Boorne, beiden nabij  Akkruni . Aauw. 23 April . -
ming/1000. 

 , tc 6 uren, door  Bruin , iu 
c : het bouwen eeuer  vill a bij  de -

hrug aldaar. 
 door  dan architect Ed. G. A. Poll lo. 

liet afhrekon vau de noordelijke helft van hel pand 
no. S aan den Coolsingcl ou het daar ter  plaatse 
bouwen vau ecn huis, bestaande uit beneden- eu 
bovenhuis; 2o. het afbreken van de zuidelijke helft 
vnn het pand no. 48 aan den Coolsiugcl en hot dnar 
ter  plaatse bouwen van ecu hoerenhuis, met afzoudcr-
lij k gebouwtje 

 te  uren, door  het dijksbestuur: het 
verbeteren der  aarde-, kram-, rijs- cn stccngiooüng-
werken, cn le veringen over  '78. Aanw. 26 April , te 

3 uren, 
 te 12 uren, door «lc Amstenhunscho 

: het bouwen vau eeue sluismeos-
terswoning anu do Oranjesluizen. . bij  deu eerst-
aanw. ingenieur cu don ingenieur ,1. ' 
beiden al'l

JWz. 

 te 18 uren, in lint Noord- en Zuidholl . 
: hot weiieropbouwen vnu het onlangs afge-

brande lok-al op de gedempte Smalle Oudegracht tc 
. Aauw. 23 April , lc 10 uren. . bij  dnu 

architect A. v. d. Steur  Jr . 
 te 12 uren, door  hot waterschap 

c Bildtpollcn , bij  Wed. T. A. Wassenaar: het ver-
hoogen eu versweren van BOB gedeelte Poldijk , over 
eene lengte van 3060 , oostwaarts van de Zwnrtn 

n af. Anuw. ii  April , tc 10 uren. 
. tn 1 uur, door  hurg. cn woth. van 

: de herstelling vnu dc bruggen, go-
niianul de Bosuinerduin en de Boxuinerpijp. Aanw. 
25 April , te 3 uron. 

 tc 2 uren, door  lint bestuur  dor  water-
kcering vau tic calnmiteuse polders , -
lluisens en Eendracht, in de directiekeet van den 

: het maken cn zinken van 9060 1 

ziukstuk om twen rtjslagcn; het leveren eu verwerken 
van 6970 schcepstons gewonen u steenen 
2000 id. afval van n of ljcssinceschcu steen. 

 tc 11 urun, door  kerkv. der  Nederl. 
, gcmeenlo. iu de consistoriekamer: het stichten 

van pene prcdikantswnuiug in die gemeente Aauw. 
te 10 uren. 

item. te 12 uren, door dnu directeur van 's s 
mngazijn van militnir e klecding nu uitrusting : de le-
vering van: 

2000 linnen bcdlakcus, iu 2 partijen, ieder vau 
1000 stuks; 

700 wollen dekens, in ééne partij ; 
1000 katoenen hemden, idem ; 
700 idem mutsen, idem; 

1200 pareu wolion sokken, idom; 
2000 „  vntlodnrcn muilen, iu :'  partijen, ieder 

van 1000 paron; 
800 linnen handdoeken, iu ééno partij : 
200 „  voorschoten voor  oppassers, idom; 
800 halfblank lim.en pantalons, idem; 
500 . groen gestreept gordijudock, ter  breedte 

vau 1.30 , idem; 

500 . idem idem ter  breedte van 0.S5 , idem; 
1000 wit linnen pcluwsloopea, idem; 

voor don hospitaal dienst. 
, tn 12 uren, door het gemeentebest.: 

lo. het verbouwen van een flink  hoeren woouhuis; 2o. 
|,ct verbouwen nn aanzienlijk vergroolou van het school-

w to . Anuw. vau 9—-12 uren. 
, tc 1", uron, door hut gemeentebestuur: 

het bouwen van een post- ou tolograafkantoor met 
directeurswoning. 

Utrecht, tc 2 uren, door  directeuren der  derde 
j  tot verbetering der  woningen voor  arbei-

denden en minvermogenden, ten huizo van W. . 
: hnt afbreken cu onruimen vna 29woningeu, 
 in den wijdnn en in don cagen of nauwen 

, uabij  de voormalige Tolstongpoort. 

 door  dijkgraaf cu heemraden, bij  T . 
: lo. te 11 uren: de levering van 500 3 

grint cn 550 1 koolasch, in 2 perc; 2o. te 12 uren: 
het ljari g onderhoud vau- cn de vereischt wordende 
reparation , vcruicuwingeu cu i aau de wind-
to stoommolcns , bruggen. dammen, bnschuniingeu, 
hekken, scheringen, duikers, stortebedden, de sluis 
met sluiswachters woning to g ou verdcro 
getimmerten des polders. 

 te 11 ureu, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden, in het : het verhoogen cn verzwaren 
eau den s over  eeac lengte vau 
(800 U>, zijnde ccn vervolg van hot ton vorigen jare 
uitgevoerde werk. g /12,700. Annw. 24 April , 
tc 10 uron. . door . A. V- d. Voort aldaar. 

 te 12 urea , door hot bestuur  ovnr hel go 
slicht Bethel, bij  Ooobioi: het bouwen van een nieu-
wen vleugel aan het gesticht Bethel te Zetten. Aanw, 
25 April , tc 11'/, uren. 

 to 2 uren. door dc maatschappij  tot expl. 
au Staatss] -orwegen, aan hot centraalbureau : lo. hot 

rerlcngcn van het middclporron op hot station Leeu-
warden eu hot maken van bestratingen tusschen do 
sporen op do stations , ten 
behoove van den spoorweg n —Nieuweschans. 

g ƒ 1670: 2o. het niakou van gebouwen, het 
leggen van spoorbanen cn wissels cn verdere inrich-
tingen ten dienste der  wcrkplaaatscn te Tilburg . Aanw. 
21 April ; 3o. lint maken van knibnslrnting , het log-
gen vau sporen en wissels eu eeuige daarmee iu -
band staande werken op hot station Breda, ten be-
hoeve van den spoorweg . g 
f 7500. 

 te 10 uren, bij  J. Wiering. tc 
West Einde: deu aanbouw concr  sluiswachtnrswoning, 
van 4 sluisdnuren en de vcrlagiug van eene groote 

 in den polder het . . bij  J . Scheuk, 
te VVieringcrwaard . 

 tc  uren, door  het ministerie van water-
staat enz.: lo. lint maken van ecn pcilput, terp
gebouwtje voo  ecu leliregUtreerenden gniijmeter ta 
Alhlassenlam. g /6970j 2o. bet maken van 2 
grondkrihhni i tot nonnaliseering van de Waal tc Ga-

, tusschen de kilometerraaien So en S  der 
herziene rivierkaart - g /45.100; So. het uit-

n van baggerwerk in den boveiimoud vau het 
1'auuerdouschc kanaal eu het maken vnn een heuvel 
ten dieuste van deu bouw van ecu n te 
Paiiuerden. g / 10,200 ; 4o. het doeu van -
ken tot verbetering der s onder de ge-
meente , tusschen do u 212 cn 
913. g ƒ5600. Anuw. van nl de werken 25 
en 27 April ; 5o. hot doen van werkco tol verbetering 
der s iu de gemeenten t eu 
Wtisscm, tusscheu de kilomotcrraaien 63 ea 05. 

g ƒ 17,400; (io. hnt wegruimen van ecu in den 
l tc r  aan den rechteroever, 

Uneehen de kiloimeternaien 66 en 87 a^sonJrenvsextuig. 
v i i u i , n n, le 11 uren, door het miuistoric vau 

20 pe
klinkers, zerkeu cn vloertegels, marnieren tegels enz. 
divers koper, dito ijzer, gegoten-ijzeren neutcu, gas-
buizen, gereedschappen, koevoeten, patjols, pik hou-
volou cn schoppen, fascine- cn hak- of kapmessen, 
spijkers, draadnagels enz. 

 fl  t te 12 i imn, door  den directeur  dor  artillerie -
stapel- cn coiistrucliemagazijnen: dc levering v . n; 
5'O.) buskruit kist en cn 5000 blikken bussen tot bus-
kniitkisteu . in 20 pere als: pnre 1—10, 500 busk rui l-
kisleu, prij s pnr  stuk; pnre. 11—20, 500 blikken bus-
len, prij s per  stuk. 

 tc 12 uren, door  burg. cn weth.: 
liet houwen van eene school met ondcrwijzorawoning. 

. bij  J. Francken Az., te Wijdcwormer . 
, tc l ' / i uren, door het gnmocntnbcst.: 

het verdiepen van oen gedeelte der  Buitenhaven. 
, tn 4 umn, door  kerkv. dor . 

firniccntc:  het doen vun cene belangrijke verbouwing 
en herstelling aan de pastorie aldaar. Aauwijzing 
tt 10 uren. 

 door de e -
eenigiug : hnt innken. leveren on stellen vau den bo-
venbouw van 2 spoorwegbruggen over het Spuikaunal 
le Fijenoord. 

hein, to 12 uren, door  dnn directeur  der  artillerie -
- cn constructicmagazijnen: dc levering vau: 

pere 1, 9580 . staallood nn 262 . plaatlood, 
dik 0.004 ; — perc. 2, 2410 . messingdraad, dik 
0,028 , 1950 . idem, dik 0.0205 , 760 idem, 
dik 0.013 kt , 145 . messingploat, dik 0.0007 .j 
perc. 3, 9500 . Banka-tin eu 488 . tink in 
blokken. 

 te 1 uur ,  tiet dagelijksch bestuur 
'nn bot waterschap Schouwen: hel vernieuwen on her-
tellen der  gewone aarde-, kram-, rijs- cu stcenglooi 
ngwerken ann bet waterschap, in 6 porc. 

 tc 1 uur , door  burg. cn woth.: bet donn 
1 e, boringen voor  drinkwater , in 4 e 

 tc 10 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van ccn steiger  ou een toegangsweg aan 
den r bij  Staveuisse. Aanw. 26 en 29 
April . 

'mille , te 12 uren, door  liet ministerie van watcr-
rttat  enz., aau het bot gebouw van het prov. bestuur: 
'iet doen van klinkorbcstratin g op den grooten weg 
van r  naar  Goor. 

s l u « l i tnren , te 1 nu t. op het llooglluis: llCt bou-
n oener  school met hijloverin g van de noodige 

materialen euz. . bij  dea archilecl W. van der 
, te Groningen. Aanw. to 10 uren. 

 tc 11 urou, inliet Nieuw Nederl. : 
°c herbouw van eon woonhuis, staande op dc noord-
siido van dc Ondc Vost to Broda. wijk A no. 365 
tttena bewoond door . de . . bij  P. van dc 
Enrc en A. J. Stél. Aanw. 20 April , van 1—3 uren. 

 ten behoeve van dc gasfabriek: het 
'naken vnn 2 ges lagen-ij  te reu gashouders. 

 tc 11 uren, door dc architecten , bij 
Bkutkbart i bet bouwen vau een woonhuis op den 
°asaen poorten wal te Zwolle Aauw. 30 April , te 
'0 uren. 

 tc 12 uren, door  deu ontvanger der 

reg. en dom., in e Unie: liet sloopen van dc Bote 
riuge- en Ebbingepoorten, het door  aarden dammen 
vervangen van de vóór die pnorton gelegen bruggen, 
enz. o tn verwerken hoeveelheden bedragen o. n. 
ongeveer: 14,400 \11 aardewerk, 1075 1 breekwerk, 
1305 1 bestrating. Aanw. 6 , te 10 uren. 

 tc 2'/. uren, door hot ministerie van 
waterstaat onz., aan het gchouw van het prov. bost.: 
lo. bet verbeteren der  haven op Terschelling. -
miug / 30,375; 2o. het ouderhoud van de beide lei-
dammen vau het t bij  Enkhuizeii. g 
ƒ 5500. Aauw. van boiden 4 . 

 tc 1» uren, door het ministerie vnu 
waterstaat enz , aan het gebouw van het prov. bost. : 
het doeu van buitengewone werken nau de haven lc 
Breskens. Auuw. 4 en 6 . g / 20,000. 

. tc lO'/ j  uren, door hut ministerie vnn 
walerstaat, aan het gobouw van het prov. bestuur: 
het bogriutnn nu bestraten van  gedeelte van dnn 
reclitcr-ondorbcr m der  Zuid-Willemsvaart , ouder do 
gemeente . 

 te 121/, urou, door het ministerie van 
walerstaat .uiz., aan hot gebouw van het prov. best.: 
het houwen van oenn vaste ijzeren brug over  lint 
knunal van m naar  Stroobos. Annw. 4 cu 6 

. g f 16,000. 

 te 21/, uron, door het ministerie vnn 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best-: 
liet doon vnn eenige buitengewone werken ann do 

e he Vaart vau Noord-llotlaud. Aauw. 11 . 
g / 3600. 

 te  uur, door  burg. en weth.: cene 
 voor den tij d vau 40 jaren, tot het aanleggen 

ou exploitccren van tramwegen, aldaar, waarvan dn 
hjiin n nanvnukclijk cene gezamenlijke lcugte hebben 
van ougev. 10 . 

 , door den fahrikant W. A . Schol ten : 
lo. hut houwen van ecu dubbel woonhuis; 2o. hot 
Vervaardigen en aanbrengen van ecu Escaussijnscli-
stecueu voor- eu zijgevel, met gegoten brons decora-
tief. . bij  genoemden fabrikant en bij  deu architect 
J. , aldaar. 

 6 April : het herstellen van stormschade 
nn het maken van oeververdedigingswerke i aan dn 

; minste iuschr. was C. Verheul, te Naarden 
voo  f 62,350. 

 6 April : lo. hot maken cener  losplaats 
voo  zwaar  geschut.; minsto inschr. was C. dc Groot, 
to Willemstad, voo  /2S2S. 

2o. het onderhond der  werken; minsto inschrijver 
wiis deselfde, voor  f1880. 

. idem der  kazernen; minste iuschr. was J. -
der, te Willemstad, voo  /3059. 

 6 April : bet ééiijarig onderhoud der  ka-
zernen; minsto iuschr. was li . J. , te Zutfen, 
voo  ƒ 3948. 

 6 April : hel maken vau 975 * 
kliiikerbestratin g op den c lijk ; ingekomen 6 
hilj. , nis: 

. C. v. d. Eude, te Zierikzee, f 2625. 
J. v. d. Werf, „  Nuordgouwe, „  2500. 
A. 1'leiiue, „  Brouwershaven, „  2400. 

. v. d. Werf, „  Zounnmaim, „  2475. 

. v. d. Sluis, „  idem „  2290.75 
J. v. d. , „  Zierikzee, „  2299. 
gegund. 

, G April : hot gedeeltelijk vernieuwen van 
do boerenwoning van W. ; ingekomen 0 
bilj. , als: 
11. van 't , te Zwolle. ƒ 2400 
B. , „  idom „  2350 
J. C. , „ , „  2271 

. , „  Zwolle, „  2250 
1! Eouscliotcn, „  idem „  2221 
J. Weenen, „ , „  2106 
.1. Beuker „  Zwartsluis, „  2005 

. . 'uliu k en 
J. W. v. d. , „  Gonemuiden, „  1905 

. Gloevink, „ t cn 
.1. , *  Genne, „  1649 

geguud. 
 8 April : het maken cener  kasteleins-

woning nn tocbehooren in de buitensocictcit der  Ver-
ceniging : gegund ami J. s en Zn., 
te , voor  /3400. 

 8 April : de levering van 30,000 stuks 
Waalslraatklinkers: ingek. 3 bilj. , als: 

. , te , f 20.75 
.1. , „ , „  19.63 

. Stokman, „ , „  18.57 
por  1000. 

 9 April : bet bouwen van een woonhuis met 
2 unvengohouwen; ingekomen 7 biljotlnn , als: 
W. , te Velp, / 14,400 
T. P. Wetting, „  Arnhem, „  13,333 
C. A. v. d. Brand, „  idem „  12,777 
E. J. N. Steentjes, „  Velp, „  11.S75 
li . . Bereiidsen, .. , „  11,673 
J. dc Wit , „ , „  11,669 

. C. Fresen en 
. F. Pruijn , „  Arnhem, „  11,400 

 0 April : het houwen vau non aardownrk-
fabrieksgebouw met ronden oven enz., door  den ar-
chitect 0. van ; ingekomen 12 hilj. , als: 
A. Pinna, te , / 11,800. 
W. . van , - , „  9,876.54 
J. v. d, liiigt , „ , „  9,777. 
J. cn . de Jong, „  Gouda, „  9,096. 
N. en J. N. , „  idem „  9,573. 
G. , „  idem „  9,494. 
E. v. d. Weijer, „  idem „  9,348. 
W. C . , „  idem „  9,290. 
S. F. Wciler, „  idem w 8,8SS. 
P, C , „  idem „ 8,888. 
C . P. . , „  idem „  S.777. 
J. F. Jaspcrt, „  idem „  8,590. 
gegund. 

 0 April : het bouwen vuu oen gymnas-
tieklokaal; ingek. 8 bilj. , als: 

. Andriessen cn Zn., tc , / 3099 
A. , „  idem „  3087 
N. vnn Vecrseo, ., idem „  3124 
J. C . T. Zweesaardt, „  idem „  2710 
G. Scpp, „  idem „  2700 
Ü. J. , „  VGraveland, „  26S0 

. C . , ,. , „  2675 
J. E. Brundcl, „  idem „  2675 

Op 10 Apri l onderhands aangenomcu door J. E. 
Brandei, voor  ƒ2450, 

 0 April : het maken van ongeveer  1800 
il 2000 str. . walboschociing; minsto iusch. was (J. 
Onnet l*z., te Onstznan, ü / 0 . 50 do . 

 0 April : lo. het éénjarig onderhoud 
der  werken tc Vlissingen en le ; minste 
inscbr. was C. , to Vlissingen, voor / 161-0. 

2o. idem der  kazernen tc Vlissingen cn te -
burg; minste inschr. was dezelfde, voo  / 5999. 

Geiida, ! April : het onderhoud der  grintwegen 
in dnn Zuidplaspolder, van 1 klei '78 tot en met
Apri l '70, bonevans dn levering van 800 3 grint , iu 
8 pere; nuaate inschr. waren: 

perc. , \V. de , te Zevenhuizen, voor  ƒ8684; 
 2, 8. . Tassemeijer, te , voor 

/2312; niot gegund. 

, 11 April : lo. het aanleggen van een 
keiweg van l aaar  Esschen; ingekomen 12 
bilj , als: 
J- B. , te Wouw, / 89,370 
G. Nelemaus, „ , „  83,800 
W. Segboer, „  Fijnaart , „  31,944 
0. . , „ , „  79,700 

. A. A .v. , „ , „  78,400 
0. J. katrijnen , ,, Breda, „  76 760 

. G. v. d. , „  O.-Beierland, „  76,300 
,(. vnu Bmpal, „  Tilburg , „  75,687 
A. , „  Wouw, „  74,600 
A C. Broos, „ , 72,990 
P, , „Standdoarbuiten,,, 71,880 
G. W. , „  Ginnokeii, „  71,671 

2o. dc bestrating met keien van: a. dnn weg naar 
Vughl, P, den wng naar dc Teokenscbool, e. de St.-
.lansstraat nn tf, dnu weg langs het verbraudc erf te 

: ingekomen 7 bilj. , als:. 
C. [). , te , / 13,100 
J. B. , „  Wouw. „  12,148 

. G. v. d. , „  O.-Beierland, „  10,884 
W. Segboer, „  Fijnanrt , „  10,689 
A. , „  Wouw, „  10,500 
.1. Pcchcr, „ , ., 9,150 
(J. W. , „  Ginuekcn, „  8,488 
gegund. 

 11 April : de levering aan de directie 
der  marine vau: 

eikeu balken: Ambagtsheer cn V. d. , te 
Amsterdam, / 4975 j 

wagenschot: T. W. Cammaii, idem,/142S; 
a masten: .1. Bondix en Zn., idem, ƒ 1 0 5 0; 

Noordsche houtwaren: B. s cn Zn., te Blokzijl , 
/ 1552.50; 

n  T. VV. Overmeer cn Zoon, to -
warden, ƒ5180; 

grenen balken cn Pruisische delen : dezelfden, ƒ5219; 
idem idem: A. Slicher en Zoon, te , 

ƒ S152.80; 
grenen rihbon, schrootcn cn latten: dezelfden, ƒ 3  7.50; 

n delen: . J. Plant ou Co., to Schiedam, ƒ8670; 
deunen delen: Bauduin cn Co., tn , ƒ 1301; 
iepen- nn es»clienhout: G. F. W. , tc 

Bergambacht, ƒ2705.60; 
gemaakt ijzerwerk: Wed. J. C e nu Zu., tc 

Goes, ƒ1893.50; 
scheopss ut ede rijen : G. ,1. , te , 

ƒ 297; 
gegoten ijzerwerk : . , te Nieuwediep, f 643.27; 
koper iu bladen en pijpen: . S. Stokvis nn Zonen, 

te , ƒ 4950.25; 
roodkoper iu staven: . dc s nu Zu., idem, 

ƒ 501.75, 
koperen spijkers, enz.: Simons nn Stuvé, tc Amster-

dam, f 2115.05; 
tin : . J. Nijkerk , idem, ƒ2059.75; 
lood: . .1. Enthoven eu Co., , .'4277.76; 
zink: Eitj o en Co., tc Amsterdam, ƒ1222.50; 
ijzeren spijkors: . S. Stokvis en Zn., ƒ816.00: 
krninnrijen : T. C. üovers, tc Nieuwediep, ƒ13,041.26; 
gerendschappon: s eu , to Amaterdam, 

ƒ 7770.41; 
vijlen: . S. Stokvis nn Zu., ƒ 1457.16; 
uiacliiiieknnutrbchoeftcn : Wed. J. C. c en Zn., 

/ 3573.05; 
afval vnn katoenen garens: . S. Stokvis en Zn., 

ƒ 2707; 
gas-cokn: C. Schagcn, tc , ƒ 1320; 
schaalkolen: W. n cu Zn., , ƒ 21,660; 
smeekoïeu: . n en Zn., te Amsterdam, 

ƒ 45 91.36; 
verfwaren: g cn Van Zamercn, tc Amster-

dam, ƒ3158.20; 
loodwit: dezelfden, ƒ 5 3 8 8; 
zinkvnrl ; Suriecn , tn Amsterdam, ƒ2819; 
dok- nn lichlglazon: G. . van l nu Co., te 

, ƒ494.40; 
halfwit glas: l , , tc , ƒ 4 8 9; 
daklcicn: A. Vos , te , ƒ 2076; 
steen; (iebr- Janznn, tc Nieuwediep, '"439S.50; 
knik en zand : deznlfden, ƒ939.50; 
licht zeildoek: Van n en , tc -

menie, ƒ 5100; 
grauwdoek : dezelfden, ^ 7077; 
idom: s Sypesteyn dr., idem, ƒ 7192.50; 
draad-, karl - on zeildoek: S. Plauteijdt, idem, ƒ27,414; 
idem: P. . s Sypestcyn, idem, ƒ 28,091; 
idem: s Sypestcyn , idom, ƒ 28.151.50; 
vlaggedoek: \nu p en Zoon, te , 

ƒ 1543.70; 
laken : J. Sehelteina Jz., idem, / 525.50 ; 
gnron: Goudsche . Garouspiniiorij , ƒ1773.95; 
duigen nu hodnmstukkcu: J. \V. . Wijntjes, lo 

Amslerdani, ƒ2143; 
brnndspiiitslangcn: Peck en Co., idem, ƒ 9 8 3; 
ijzeren ballast: j s van Oranjo, to 

, / 4607.50; 
kommalingond. s en , ƒ2072; 
idem, dezelfden, ƒ822.25. 

 11 April : lo. het bouwen vnn een woonge-
bouw, winkel, werk- nn bergplaats aldaar; gegund aan 
E . v. d, Veer, tc Sondcl, voor  ƒ4000. 

2o. de vortimmorin g eener  winkelliuizingn aldaar; 
gegund aan G. dn Boer, te , voor ƒ J000. 

Viei i lngen, 11 Apri l : lint verbouwen eeuer  behui-
zing ïn dc Oudc-Boteringestraat; ingek. 0 bilj. , als: 
S. ile Wit , te Groningen, ƒ 3S20 

. 11. , „  idem „  3378 
. J. , „  idem „  3256 
. , „  idom „  3133 

J. N. Bonlcns en 
T. .lansscn, „  idom „  2968 
. J.  Walker, „  idem „  2860 

E. , „  idem „  2800 
G. de r ea 

T. T. Elzen, „  idem „  2724 
Th. s on 

Gebr. Toosmnn, „  idem „  2650 
gegund. 

, 12 April : het driejari g onderhoud der  ge-
meentewerken; gegund aan: 

pcre 1, Gebr. , tc , voor  ƒ 8 3 9 5; 
„  2, J. dnn Braanker, idem, voor  ƒ 2 6 7 0; 
„  3, F. J . van , idem, voor  ƒ 4 8 3; 
„  4, . . , idem, voor  ƒ1370; 
„  5, F. J. van , idem, voor  ƒ 8 4 9; 
„  6, Gebr. , voor  ƒ299.60; 
„  7, dezelfden, voor  ƒ 5 6 8; 
„  8, W. F. C. Schaap, to , voor  ^S90; 
„  9, E. J. , idom, voor ƒ 1589; 
„  10, Gnhr. , voor  ƒ 4 8 7 4; 
„  11, \\. J. , voor  ƒ632; 
„  12, J. do , to , voor  ƒ1662.25. 

 12 April : lo. het éénjarig onder-
houd der  werken, 2o. iuein der  kazernen te Brielle; 

minste iuschr. was J. Bout, te Brielle, resp. voor 
ƒ3888 en ƒ1448. 

8o. het maken vnn cene sloephellingaldaar; minste 
inschrijver  was A. de Neef, te Brielle, voor  ƒ2797. 

 12 April : lo. het verbeteren van oen 
gedeelte dor  Noorder-znewering te ; minute 
inschrijver  was A. S. Schaafsma, te , voor 

ƒ49.400. B 

2o. het c\:njnri g onderhoud van dc n en 
znewcrknn to , in 2 pere; minste inschr. 
waren: porc. 1, . Volker, te , voor  ƒ29.840; 
perc. 2, J. P. Schaafsma, te , voor  ƒ2624. 

3o. het vervangen van den steeuen boog over de 
binnensluis door eene vaste brug tc ; 
minste inschrijver  was G. S. Sijtzemn, to Pieterzijl, 
voor  ƒ2796. 

4o. het éénjarig onderhoud van dosluiznn, dc sluis-
wnchterswoning onz. tc ; minste inschr. 
was S. C. , tn , voor  ƒ1197. 

5o. het driejari g onderhoud dor  duinbeplantingen 
op Ameland; minste inschr. was. J. S. de Jong, op 
Atnetund, voor  ''5435 per  jaar. 

tio. hot doen van vornieuwingnn en herstellingen 
aan den prov. , mot bijbehoorende werken en 
het driejari g ouderhoud; minste inschr. was P. W. 
Bourns., to Oldetrijno , voor  ƒ3993. 

7o. lint driojnn g onderhoud vnn dc vasto brug bij 
het Workunier  tolhek cn dc ijzeren draaibrug over 
den Scbarstorrijn met de brugwachtcrswonhig, in 2 
pcre; minste inschr. voor het 2o pnre was E. S. de 
Boer, tc , voor  ƒ2050. Voor  porc, 1 was door 
niemand ingeaehreven. 

neirt , 12 April , de loveringaan de nrtillorie-stapcl -
en nonstructiomagazijncu van hoek-, plaat- nn staafijzcr  : 

5627 . r  plaatijznr , per  100 . 
G. .1. , te , ƒ 32.S2 
Gebr. V. d. Vliet, „  Amsterdam, „  30.59 
W. Bcrnet en Co., „  idem „  30.50 

. S. Stokvis eu Zn., „ , „  30.44 
, cn Co., „  idem „  30.40 

100 . geruit plaatijzor, per  190 . 
G. J. , te , ƒ 32.S2 
W. lïcruct cu Co., „  Amsterdam, „ . 
Gnhr. V. d. Vliet, „  idem „  19.09 

. S. Stokvis ou Zn., „ , „  10.85 
z nn Co., „  idem „  10.45 

300 . rond staafijzcr, per  ]00 . 
G. J. , tc , ƒ 32.S2 

z ou Co., „ , „  11.30 
W. Bernet nn Co., „  Amsterdam, „  10.00 
11. S. Stokvis en Zn., „ , „  9.25 
Gebr. V. d. Vliet, „  Amslerdani, „  8.59 

550 . r  hoekijzer, |>er  100 . 
G. J. , te , ƒ 32.82 
Gebr. V. d. Vliot , „  Amsterdam, „  30.59 
W. Bernet en Co., „  idem „  30.50 

. S. Stokvis cu Zu., „ , „  30.44 
z na Co., „  idem „  30.40 

, 12 April : lo. bet onderhoud van 
conige werken bij  dn Oude , op do noordkust 
van het eiland Schouwen; minste inschrijver  was W. 
Sohaddelee, tn Goedereede, voor ƒ 3C18. 

2o. liet herstellen van dc boorden langs bot kanaal 
door  Zuid-Beveland cu van den Oostltavendam te 
Wemcldinge: minste inschrijver  was J. , 
tn , voor ƒ 7250. 

 12 April : het 3jnri g onderhoud van den 
k cn dc landpunt : ingek. 3 bilj. , als: 

G. C. . s tc , ƒ 6677 
. .1. Sijdzcs „  Farmsum, „  6571 

A. . van Bunreu „ , „  6240 
allen por  jaar. 

, 12 April : het uitdiepen cn onder-
proliel-brengnu vau een gedeelte dor  Barncveldsche-
en , hnt graven vau ninuwe vakken enz.; 
gegund aan J. Fruitier , te Amersfoort, voor  ƒ13,669. 

 13 April : hot vcrdiepon tot 8.20 . 
beneden A.P. van het Noordznokanaiil, tusschen de 
Noordzeesluizcn cn de brug in den g tc Velzea; 
minste iuschr. was . s , te Sliedrecht, voor 

ƒ348,500. 
 13 April : het maken vau gebouwen op het 

station n iu 1 pcre; miuste inschr. was W. 
Westerhof, to Weesp, voor  ƒ52.800. 

, 13 April : het éénjarig onderhoud der 
kaseraegebouwen aldaar; minste inschr. was J. C. 
Fabrenhorat, te , voor  ƒ6267. 

, 13 April : hel jaarlijksc h herstel, ver-
nieuwing cu onderhond van dn aarde-, kram-, rijs- cu 
stneiiglooiiugwerkeu nau dn waterknering van dc cala-
miteusn polder , s cn Een-
draaht; minsto inschrijver  was . Tholens, te , 
voor  ƒ4400. 

 13 April : lo. het éénjarig onder-
houd der  knzernegehouwen, 2o. ecuc gedeeltelijke ver-
ving vau genoemde gebouwen; voor uo. 1 iugek. 4 
hilj. , als : 

. Gccrs, tc Bergen-op-Zoom, ƒ 10,015 
Van Gorron, „  itlem „  10,008 

, „  idem „  0,800 
. vim , „  idnm „  0,750 
Voor do verving geen tnkel hilj . ) 

, 15 April : hot veranderen vau twengndnnl-
tcn grintwng iu straatweg in den zijtak van dou 
grooten weg der  1*  klasse a9. 7 tusscheu m 
cn hnt o vcor, en het vernieuwen ven 500 

1 klinkorbcstratin g iu den o weg der 1* 
klasse u°. 4, tusschen e en dc ; 
minste inschr. was C. van den , tc Werkendam, 
voor  ƒ6664. 

 15 April : het uitvoeren van eenige 
werkeu tot hot vastloggnu vau schepen aan dc groote 
sclutopsstoigors iu het ; minste inschr. was F. . 
O/inga, tc Amsterdam, voor  ƒ14,800. 

, 15 April ; de lovcriug aan de . 
n spoorwegmaatschappij, van: 

lo. gecreosoteerd vuren- cn grenenhout; minste in-
schrijver  was . v. d. , tc , voor ƒ 3120. 

2o. 4000 halfronde eikenhouten dwarsliggers; minste 
inschr. was J. J. v. d. Eerden Pz., te Bokstel, voor 

ƒ 11,450. 
3o. 1000 halfroiid o cn 500 vierkante geercosoteerde 

eikenhouten dwarsliggers cn 1500 halfrotid e gecreoso-
tenrde greuonhouten dwarsliggers, in 2 perc; minste 
inschr. wareu . E. van Gelder cu Co., to Amster-
dam, voor  ƒ3380. 

'to. hel uitdiepen der  spoorwoghavcu met bijbehoo-
rende wnrkcu tc ; minste inschr. was C. Bos-
man, to Amsterdam, voor  ƒ 7 3 5 0. 

 15 April ; hnt makeu van gehouwen op het 
stalion , voor  den spoorweg ; 
minste iuschr. was W. Westorhof, tc Weesp, voor 
ƒ 52.SOO. 

 16 April : het bouwen van ecu boeren-
hofstede, iu dnn , voor  Van Tienhoven; 
gegund aan P. S. , tc Amsterdam, voor 
ƒ 24,870. 

 16 April : hot maken eu leveren van een 
ijzeren kustlichtioren, bosteind voor  deu Vl.ikkenhock, 
Z.W.puut van Soi-mulru i minste iuschr. waren . J . 
vun Enthoven cn Co., te 's-llage, voor ƒ 53,975. 

Oeirt , Ui April : do levering aan de artillerie-stapel-
en coiislrtictiniiiagazijuc n van koper on innssingplaat 
on lteenkolen voor de fabrikugn van patroonhulscn, 
iu 6 pnreoolen: miuste insohr. warou o. o,; 
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l e perc, 3100 . koperplaat, dik 0.0008 : Goor. 
Abrahams, te , voor  r*03.50 per  100 : 

2e perc., 50,000 . messingplaat, dik 0.0023  : 
. S. Stokvis en Zonen, te Botterdam, voor / 87.30 

per  100 . 
Se pcrc., 4250 . messiugplaat, dik 0.0018 . en 

150 . dito, dik 041007 : h n en Zn., 
te Birmingham, voor  /"S9.10 per  100 . 

4r  pcrc, 5070.25 . mrssinr-pl.iat, dik 5 ,\  : 
desclfden, voor f 80.10 per  100 . 

5e perc, 800.000 . grove  steenkolen: A. 
Zellekens, tc , voor f 12.40 per  100 . 

6e perc, 150,000 . fijne inachinesteenkolon, 
12,500 . e steenkolen: dezelfde, voor 

ƒ 5 . 49 per  1000 . machinekolen en /5.70 per  1000 
. e idem. 

 16 April' , het bouwen van 2 onder- en 2 
bovenwoningen voor  J. ; ingek. S bill. , als: 
Th. Eibers. *e Aruhem, /14,f.s:t 

, „  idem „13,400 
W. s cn Co. „  idem „  12,085 

 van de Saud, „  idem „12,810 
G. , „  idem „  12,462 
G. Post, . idem „12,400 
C. A . van den Brand cn Co., „  idem «11,750 

, „  idem „  9,500 
 16 April : lo. het éénjarig onderhoud van 

de werken tc Neuzen en tc , rnming 
/"3300; 2o. idem dor  kazernef-eliouwen tc Neuzen, 
raming /1000 ; 3o. idem van dc zeeweringen te Neuzen, 
raming /4S00; 4o. idem van de uitwateringswerkou 
behoorende tot bat kanaal van Neuzen in Zeeland, 
raming /1600 per  jaar; minste inschr. waren: 

lo. J. Schede , tc Neuzen, voor  r"2001; 
2o. . Walraven, idem, voor  ƒ 1601; 
3o. A. v. d. Beek. te Zaamslag, voor/5302; 
4o. . Walraven, le Neuzen, voor/1301; alles 

per  jaar. 
 17 April : het voltooien der  aardebaau en 

het maken van verschillende werkeu tusschen bel 
station Arnhem en den voet vau deu afri t in de 
Betuwe, minste inschr. was J. , tc Grave, voor 
f 582,600 

 17 April : het verbouwen van 2 bruggen 
van het stoomgemaal van den Oosteinderpoelpolder; 
ingek. 4 bilj. , als: 

B . Terwy, tc Uithoorn, / 5682 
 v. d. l en „ . en 
J. . de Jong, ,, Ameide, ,, 5073 

G. Buut,  Amsterdam, „  4088 
C. Eijgeohuis, „  Aalsmeer, „  4072 
gegund aan J. v. d. l en J. . de Jong. 

 17 April : dc bouw van 16 arbciderswonin* 
ningen; minste insclir. waren . r  cn J. Grolle-
man, voor  ƒ14,450. 

 17 April : het houwen vnn 3 woonhui-
zen op een terrein aau dc Stadhouderskade bij  het 
Vondelspark; onderhands opgedragen aau P. Groeuhoff 

 A. G. , voor  ƒ 42,000. 
 18 April : lo. de gewone jaarlijksch e ver-

nieuwing en verbetering der  aarde-, kram- cn stecn-
glooiingwerken aan do zeedijken; minste inschr. was 
G. Bolier, to Scherpcnisse, voor  ƒ27,985. 

2o. idem der  sluizen, gebouwen, enz.; minste iuschr. 
was P. Uroukers, te , voor  ƒ7070. 

Advertentien . 

E 
. 

 n S vun
 zijn raorntmens, oj.  .i.'n 17

1878, «les namiddap* tt.n 1 ure, len ; 
alduar  uit t«. besteden: 

Alles nader  nmschroven in dc voorwaarden die, 
op de gewone dagen en nren, ter  lesing liggen np 
de  en het

 en ook voor  den prij s van ƒ 0 , 30 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. . VAN E 
EX ZOON, m in den  n». 7:t. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen uun gemeld 
Timmerhuis. 

Aanbesteding. 
van  met 
de daarbij  behoorende gegoten ijzeren kolommen enz. 
ten behoeve van de Gasfabriek te  , op 

g den
Bestekken op franco aanvrage verkrijgbaar  legen 

50 Cents per  ten kantore van den r 
. A. S te t 

No. 378. 
Teekeningen liggen ter  inzage op bovengemeld 

kantoor  en bij  de e te . 

Aanbesteding. 
e  der gemeente  zal 

op g 2 i 1878, 's namiddags | uur , 
in het openbaar  ten Geineentehuize,

Bestekken tegen betaling ter  verkrijg -
baar. 

.  &  C%~ 

e
. 

leveren, in concurrentie met buitcnli.ndscbe fabrikanten, 

r 
in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde

Zi j  belasten zich tevens niet het

, 
Aan een bestaande Ambachtschool in een der  groote 

steden, wonlt gevraagd een  bij 
voorkeur  iemand, die in dergelijke betrekking werk-
zaam is. 

Acte r  Onderwijs aanbeveling. 
n gelieven zoo volledig mogelijk in-

lichtingen te geven. 
Brieven franco aan het Bureau van dit blad ouder 

letter  11. 000. 

e g 
VAN 

E \ 
te . 

E ONTVANGE E FA -
N T E  zal op  den 8 s 

1878, des voormiddags ten 10 uur . in de achter-
r-aal der  So-ieteit  aan de t te
ten overstaan van den aldaar  resideerenden Notaris 

, overgaan tot de publieke veiling van 

 1
 Gel 

e te veilen terreinen zijn door |ialen en 
kielspitten aangeduid en in den catakgus breeder 
omschreven. 

c aanwijzing iu loco zal plaats hebben op -
dag den 7 i 1878, 's namiddags ten 5 ure, te 
beginnen bij  kavel . 

e catalogus bevattende voorwaarden, perceels-
beschrijving, insetaonunen en teekening, is roor  25 
cent verkrijgbaar  ten kantore van voornoemden Ont-
vanger, en tegen vooruitbetaling van dien prijs , door 
tiissclienkoinst van elk ander  Ontvanger  der -
stratie en . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen teu e 
van voornoemden Ontvanger. 

Amsterdamsche 

Op  27  1878, des middags ten 

12 uur, zal van wege de e der  Amsterdam* 
sche j  , ouder  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amstcnlamschc * 
maatschappij, t 033 te Anistenlani, 
wonien aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens § 56 van het bestek. 

t bestek, met teekening, lî ' l ter  lezing aan 
het Technisch Bureau van de j  te 
Amsterdam en aan het Sectiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam 0p  aanvraag te bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door  den Eerstaan-
r en den r  J. 

S J.Wz., beiden t 633 te Am-
stenlam. 

 8 Apri l 1878. 
AUGUST , 

. F. E , 
.Secretaris. 

" 
E d . 0 A , Architect te  is voor-

nemens, namens zijne Principalen, op Vrijda g 26 
Apri l a. s., bij  inschrijvin g aan  !>cstcden; 

e teekeningen liggen ter  inzage en overname in 
de bovenzaal van het h s (e 

 en de bestekken zijn ii 50 cents per 
exemplaar  verkrijgbaar  in de benedenzaal van genoemd 

,  N* .

T E : 

 van 6 tot lu' . 

T E : 
 mét het noodige drijfwerk . 

 met  en
 en meerden.

» cene groote  zoo goed 
als nieuw. 

Adres . W. . G , 
 burg N°. tui , Amsterdam, 

. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de ËtoUandtche Tuin, 

 van alle bakende typen 
en  uun bestaande S wonien in 
den korist mogelijkcn tij d geleverd en uitgevoerd. 

. 

Engelsch-Belgiscbc Fabriek van 

. 
e , 819,

Groote keuze Prachtige
All e marmer werk en worden volgens teekening 

vervaardigd. 
e Fabriek waarborgt, bij  contract, hare pro-

ducten. 
e  geschiedt op  van den 

 alsook  ziju op aanvrage te 
. Voor  het Album wonlt men verzocht 25 

cents en voor  elk r  30 cents, beiden in post-
zegels , over  te maken. 

. 
e 

BESTE  No. 47. 
Tot het maken, leveren en stellen 

van den BOVENBOUW van TWEE SPOOR-
WEGBRUGGEN over het Spnikanaa l te 
Fijenoord , worden vóór of op den l s t e

Mei 1878 inschrijvinge n ingewach t ten 
Kantor e der Rotterdamsch e Handelsver -
eeniging , Boompjes , No. 49, te Rot-
terdam. 

De Bestekke n en Teekeninge n zijn 
van heden af aldaar te verkrijge n tegen 
betalin g van / .50. 

E E 

J 

brengen, dut dc . 

<T. . springer 
zijn ontslag beeft gevraagd en verkragen als Secre-
taris; dat bet Bestuur  ter  voorziening in de ontstane 
vacature heeft , de r 

. « T . n 
 193. 

cn dat verzocht wonlt alle stukken de j 
betreflende voortaan te l>ezorgen aan het secretariaat 

 te dezer  stede en alléén 
in spoedeischeude gevallen aan het adres van den 
Secretaris. 

.1. G. VA N  ,
P. J. ,

in , 

 55, t to l t l ' rdn in . 

Stoomfabriek van bereide 
Verwen. n , 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
'rini u belegen  en 

 ...or  der
 en  AN

SON,

VA N . 
, 

. 

 met of 
zonder  Stoomketel uit de fabriek vnn 

Y & C».
Vnn het nieuwste model zijn steeds vnn 

2 tol 12 paardenkracht gereed. 
e prijzen zijn wederom belangrijk 

verminderd. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 
Aan ilc Steenhouwerij  van . , g 43 te  wonien bij  alle 

- en . 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot wehugericht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede iu

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

V V . . _ 
ît - ... Ö 

V A  T 3 E ! , 

geeft licrig t dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

 te
door  wie ook tot bet  inlicht ingen worden verstrekt en  voor  geheel

 aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te

 & . 
Civ io l - ln«onieur s te Oudewatcr, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijkcn tij d alle soorten van S toomhamer  mol ens iu bout- of 
ijzerconstniftie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 lot 2000 s [ier 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. , , . . 
Steen- eu Tegel vormmachines. n - >-n n en/. 

, 
. 

E E , 
 N d. . 

e  en  vnn bovenstaande j  over-
treffen alle andere dergelijke toestellen in

t liet gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk Verligt , dut lot heden uit de linud werd afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn tleze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

Gedrukt bjj  U. W. VA N  &  C° te Arnhem. — All e «tukken en advertentien te adreeeenren aan den r  F, W. VA N T JG«n. te Arnhem. Uitgave van 1). A. . 

e jaargang. g 27 l 1878. 

: F. W. VA N T  te Arnhem. 

: 

Vertchynt Zaterdaa.. Prys per 8 maanden f . n abonneert zich TOO 

ccn . Afzonderlijk e nummer» bij  vooruitucstcllini r  15 cent.. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regeli fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 cenU 

vooreen nommer van net blad, Advertentien voorliet buitenland 25 cents-per  regel. 

J TOT G » 
. 

Al

 12  1878. 

r  den Voorzitter  wordt medegedeeld, dal weder-
om slechts één antwoord is ingekomen op de drie 
ia het vorige jaar  voor  de leden uitgeschreven prijs-
vragen , en wel op die voor  eeu woon huisgevel. Er 
is eene commissie van beoordeel ing benoemd. 

e r . de Vries houdt eens lezing over  de 
toepassing van de electrische verlichting iu fabrieken 
en op open terreinen, naar  aanleiding van een boekje 
getiteld: e electrische Beleuchtung von e 
Fontaine, h bearbeit vou Friedr . , Wien 
1878. 

t is eeu verkeerd denklieeld dat de electrische 
verlichtin g steeds en iu elke omstandigheid inet voor-
deel toe te passen zou zijn. Voor  lichttorens, groote 
lokalen eu bouwterreinen is dit wel het geval, maar 
voor de verlichting van woonhuizen, lage fuhriek-
lokalen en kleine ruimten, in het algemeen
waar slechts kleine lichtbronnen noodig zijn, ol het 
licht over  veel laui|teu, ieder  van gering lichtver-
mogen, moet verdeeld worden, bewijst de tegenwoor-
dig algemeen gebruikelijk e wijze vau verlichting voor-
alsnog betere diensten. 

t genoemds boekje is iu 12 hoolilstiikken ver-
deeld, waarvan tie zes eersten eene beschrijving bevat-
ten van den Voltaschen lichtboog, dc kool, de regula-
teurs en ile niagneto-clcctrische werktuigen; de zes 
laatsten behandelen de toepassingen , kosten enz. van 
het eleetrisch licht Tot dit laatste gedeelte bepaalt 
spreker  zieh in hoofdzaak. 

Tot het voortbrengen van standvastig licht, kan 
geen gebruik wonien gemaakt van statische* of 
wrijvings-electriciteit , omdat men hiermede slechts 
eene ĉ peenllooping van electriciteit kan verkrijgen , 
waarvan de werking niet is te regelen en waardoor 
alleen een vonk van meerdere of mindere onbekende 
lengte of kracht kan worden voortgebracht, maar 
geen doorgaande electrische stroom, die alleen, hetzij 
door  electrische batterijen of door  uiagneto-electri-
sche machines, is op te wekken en dynamische- of 
aanrakings-eleciricileil genoemd wordt. e batte-
rijen , die door  verschillende geleerden zijn samenge-
steld , hebben allen in meerdere of mindere mate het 
gebrek dat zij  kostbaar, lastig en onstandvastig zijn, 
terwij l zij , die het best werken, onophoudelijk een 
vergiftigen damp ontwikkelen, die voor  de gezond-
heid der  personen, met het onderhoud ervan belast, 
zeer  schadelijk is. Bovendien is de ontwikkelde clec-
trische kracht zeer  gering in verhouding tot de kos-
ten van aanseballing cn onderhoud. 

Een geheele omschrijving van een der  verschillende 
niagneto-electrisclie machines zou r  veel te ver 
voeren, waarom bij  slechts in korte trekken het 
principe ontwikkelde, waarnaar  zij  zijn samengesteld. 

Bij  alle rnachines, die tot het voortbrengen van 
een dectrischen stroom dienen. t de werking op 
i in luetic door  magneten, waarbij een geleidend 
lichaam eleetrisch wonlt wanneer  het onophoudelijk 
snel in aanraking met magneten wonlt gebracht en 
daarvan even snel weder  wordt verwijderd. e 
Voortdurende verbreking van den electrischen
inoet zoo snel geschieden, dat bet aau de werking van 
den stroom niet is te besturen. Sommige machines 
maken ongeveer  1000 omwentel ingen in de minuut. 

r  middel van den electrischen stroom kan op 
tweeërlei wijzen licht wonien voortgebracht, cn wel 
door  middel van tien Voltaschen boog of door  gloeiing. 

r  den eerste verkrijg t men een licht van groote 
intensiteit, tloor de laatste is het mogelijk tien 
stroom over  verschillende lichten van weinig vermo-
fren te venleclen, hoewel het totnogtoe niet gelukt 
 deze methode met voordeel toe te passen. 

Elke magneto-electrisclie machine vereischt een 
motor  van meerdere Of mindere kracht, om de snelle 
Omwenteling vau de kern of as voort te brengen. 
Be electrische stroom, die door  tleze omwenteling 
weidt vooi-tgchracbt, loopt tloor  geleidingsdraden naar 
'lc lamp cn brengt daar  een t teweeg, het-
welk veroonaakt wordt door  het  van 
den electrischen stroom van de eenc electrode op de 
andere, terwij l tloor  de .snelheid, waaitnede dese von* 
kan worden voortgebracht eu elkander  opvolgen, een 
lielitker n wordt gevormd, die verrassende uitkomsten 
"plevert . e lump, die tot het voortbrengen van den 
Voltaschen lichtboog dient, is van twee koolstaven 
vooi7ien, the tot electrodes dienen  opeen bepaal* 
'k't i afstand van elkander  zijn verwydenl. r  mid-
del van eea regulateur, die zich  de lamp bevindt, 
worden de koolstaven evenveel nuar  elkander  toe be-
wogen als tie afstand tusschen beiden door  dc verbran-
''"i g grooter  zou worden. r  wonlt een licht 
**n standvastige sterkte voortgebracht. 

Eerst daar, waar  tlan 20 gasvlammen noodig 

zijn, is tie electrische verlichting met voordcel tt»c te 
passen, welk voordeel verhoogd wonlt door  de om-
standigheid, dat het geheele terrein gelijkmatig ver-
licht wonlt. r  is bij  nachtelijke werkzaam-
heid dil licht ook minder  schadelijk voor  de oogen 
tier  arbeklers; het ontwikkelt tevens minder  hitte 
tlan eenige andere lichtbron , waardoor  het in beslo-
ten lokalen niet zoo hinderlij k is. 

n eenc ruimt e van 250 a , ingericht voorspin-
nerij . J , enz., is één licht voldoende; 
dit is ook het geval voor  lokalen ter  grootte van 
500 a . waar  werktuigen gemaakt worden. Voor 

n en dcrgelijken is één licht genoegzaam 
voor 2000 J. Een compleet apparaat hiervoor, 
lies taande uit eeu machine, een lamp, enz., kost 
met de optelling ongeveer  2400 francs. Bij  nauw-
luisterenden arbeid, waardevorming van de schaduw 
vermeden moet wonien, plaatst meu in dezelfde 
ruimt e twee lampen. t moet ook geschieden als 
de grootte der  lokalen dit vordert 

n zou kunnen meenen, dat in dergelijke werk-
plaatsen tie machines, drijfriemen , kolommen, enz., 
sterke schaduwen gaven, en dat overal, waar  het 
licht niet onmiddellijk vallen kan, het contrast de 
schaduw nog sterker  moest doen uitkomen dan bij 
andere wijzen van verlichting. t is echter  zoo 
niet. e van alle sterk-verlichte voorwerpen afstra-
lende reflectie verhindert elke diepe schaduwvorming. 
Bij  het gebruik van een enkel licht is dat echter 
niet hot geval, daar  zijn de schaduwen sterker  en 
meer  hinderlijk . 

e koolstaven moeten na 4 uron gebruik verwis-
seld worden , eene liezigheid die in (wee minuten kan 
geschieden en alzoo geen groote stoornis veroorzaakt. 

e electrische verlichting werd in 187.1 het eerst 
toegepast in een lokaal van 12 . lang eu breed en 
S . hoog, waar  zij  een gasverlichting verving van 
2a vlammen. Be kosten waren 0.60  per  uur. 

u een mac hi nen fabriek te n is eene ruimt e 
van 56 . lang en 28 . breed, met aan beide 
zijden een galerij. e ruimt e wordt verlicht door 
4 Verrinscbe lampen, die 5 . boven den vloer, in 
de lengte 21 . en in de breedte 14 . van elkan-
der  staan. t de Grainme'sche machine waren de 
kosten 10,000 francs, hetwelk evenveel is als die 
voor  den aanleg van 250 gasvlammen zou geweest 
njn . e verkregen lichtsterkte is gelijk aau 400 
gasvlammen. e prij s eener  volledige machine van 
Gramme, welke in eene ruimt e van 2.50 bij 1 . 
kan geplaatst worden, is 4000 francs. 

e bekende Fransche industrieel r  heeft de 
electrische verlichting in zijn verschillende etablisse-
menten ingevoerd. Sedert November  1875 werken 
bij  hem 14 machines, ieder  ter  sterkte van 150 
carcelbrandcrs. Acht dezer  machines bevinden zich 
in zijn chocoladefabriek te Noisicl, die als volgt ver-
deeld zijn: 

Een lamp is op 7 . hoogte boven het dak van 
het machinebuis in een glazen lantaarn geplaatst, 
welke het hoofdplein van 2000 - verlicht. Twee 
andere  verlichten twee binnenplaatsen, ieder 
groot 500 , Een werkplaats, lang 44, breed 11 
en hoog 7.70 . waarin 32 werklieden bezig zijn, 
wonlt door  eene lamp verlicht, welke aan het einde 
van het lokaal iu een glazen lantaarn op den vloer 
is geplaatst; vanhier  wonlt het licht door  een parabo-
lischen reflector  tegen het plafond geworpen en verder 
door  reflectie door  het geheele lokaal verdeeld. Een 
andere werkplaats, lang 52, breed 11 , boog 7.50  , 
waarin 90 werklieden bezig zijn , wonlt door  twee 
l  verlicht, die 25 . van elkander  en 6 . 
boven den vloer  hangen. n dc reparatiewerkplaats, 
400 l groot, is een lamp op 6 . boven den 
vloer  geplaatst Tevens zijn toestellen aangebracht 
om door  reflectie nog twee werkplaatsen, ieder  44 . 
lang, 11 . breed en 3.60 . hoog, te verlichten. 

t geheel is r twijfe l de schoonste, toepassing 
van electrische verlichting die beslaat. Zonder  be-
zwaar  kunnen uit de werkplaatsen nog de vestibule, 
de groote eetzaal, twee salons, de waterttiin , enz. 
van de woning des eigenaars verlicht wonien, dewijl 
overal geleidingsdraden zijn aangebracht. 

Bij  gelegenheid der  eerste prijnuiUleelin g in de 
fabriekschool, gaf r  den 20 Augustus 1876 
een banket van 1450 couverts in een tent van 05 

. lang, 32.50 . breed cn 7 . hoog, die door  zes 
electrische lampen verlicht werd; bovendien verlichtte 
een toren met een lamp van 1200 rarccl branders 
sterkte den omtrek over  een kilometer. 

t voorbeeld zij  voldoende om tc doen zien, hoe 
cn waar  deze wijze van verlichting mot goed gevolg 
is toe tc passen. 

Voor  de bruikbaarheid van eleetrisch licht boven 
die van gas pleit de omstandigheid, dnt in een spin-
nerij  te Sabadel in Spanje nu dag en nacht met alle 
kleuren zonder  bezwaar  kan doorgewerkt woixlen, 

hetwelk met gasverlichting niet mogelijk was, om-
dat sommige kleuren daarbij  niet met juistheid zijn 
te onderscheiden. 

Ook voor  tie verlichting van goederenloodsen, enz. 
bij  spoorwegen, hoeft de electrische verlichting veel 
aanbevelenswaardigs, dewijl het uitzoeken der  collis 
en het laten  adressen  zeer  vergemakke-
lijk t wonlt en de beambten geen lantaarns behoeven 
mede tc dragen. 

Een der  opmerkelijkste toepassingen der  electrische 
verlichtin g is die van het bouwterrein van Jeanne 

a  voor  vergrooting van de boiten-
haven van die stad. 

Voor  dit werk moesten worden afgebroken de ge-
bogen kade en de zuidelijke havendam tot in zee, 
de uitwateringsluizen van het Floritla-bassin, de 
muren der  contresenrpe; bovendien moesten van dit 
gniotc terrein een massa grond weggevoerd en een 
aansluiting van het Florida-bassin met de buitenha-
ven gemaakt worden, welke laatste hierdoor  van 90 
tot 185 . verbreed wenl. e nieuwe haven verkreeg 
een Oppervlakte van 21 bektaren tegen 11, die zij

l alle metsel werken slechts bij  laagwater 
konden wonien uitgevoerd, liet de directeur  der 
onderneming twee Gramme'schc machines opstellen, 
.nu iwk bij  des nachts invallende ebben te kunnen 
werken. 

e schrijver  vau het bovengenoemde boekje heeft 
 nacht het bouwterrein bezocht cn 

daarbij  bevonden dat de arbeiders, welke op een 
afstand van 120 . van de lampen verwijderd werkten, 

 gewone werkzaamheden gemakkelijk konden ver-
richten. Op eeu afstand van 115 . van hetnaast-
bijzijnd e licht werd een muur  doorgebroken en daarbij 
dezelfde hoeveelheid werk verricht als bij  het dag-
licht. Een locoinotief met 10 wagens bewoog zich 
over  eene lengte van 1500 . voor  het aan- en afvoeren 
van materiaal. Een [doeg werklieden sloeg met een 
stooinhei jwileu in den grond. , timmer-
lieden, aardwerkei's  overal werkzaam. Op 
eene ruimt e van ongeveer  drie bektaren arbeidden 
meer  dau 150 man zonder  andere verlichting dan 
de duor  de Gramuie'scbe machines voortgebrachte. 

e lampen waren gemiddeld 15 . boven het bouw-
terrein geplaatst. Op 115 . daarvan verwijdenl 
kon de schrijver  gemakkelijk cene courant lezen, 
leden; lamp had eene sterkte van meer  dan 500 
carccl branders. 

t komt ook dikwijl s voor, dat een groot lokaal 
bij  dag slecht verlicht is. Een dergelijke toestand 
wonlt in eene zaal van de Grands s du e 
te Parij s aangetrnhVu. r  heeft men ongeveer  in 
het midden, boven een raam van matglas, in het 
plafond een electrische lamp geplaatst, die dooreen 
op 50 . afstand geplaatste locomobiel gedreven wordt. 
Vier , onder  een helling geplaatste en tot boven tie 
lamp opgaande, schermen werken als -
door  wordt een aangenaam licht voortgebracht, dat 
met het zonlicht te vergelijken is Teneinde tijde-
lijk e verduistering te voorkomen, is een tweede lamp 
in reserve, om tegen dat de kiwi van de eene te 
veel verbrand is, ontstoken to worden. 

Voor  vuurtorens cn militair e operatien is het elee-
trisch licht mede zeer  bruikbaar , dewijl het tot op 
een afstand van 2000 tot fiOOO . zeer  goed sche-

 aai  ken, enz. verlicht. n 1803 wenl dit 
licht het eerst op het kustlicht van a lieve bij
iu toepassing gebracht en daar  zulke bevredigende 
resultaten verkregen, dat zonder  twijfel alle vuurto-
rens weldra van dit licht zullen voorzien worden. 

n heeft, geconstateerd,  het eleetrisch licht ge-
middeld 8 kilometer  verder  zichtbaar  was dan dat 
der  olieverlichting, en dat bij  nevelig weder  de af-
stand, waarop het eerste kon waargenomen wonien, 
dubbel zoo groot S als van het laatste. Er  zijn 
tlan eok reeds een menigte electrische lichten voor  dit 
doel  Frankrijk , Engeland, , Zweden cn 
Egypte ontstoken. 

 bezigde men voor  deze lichten niagneto-
clcctrische machines van 200 carcelbrandcrs sterkte, 
doch later  werd een Grainme'sche machine van 2000 

s beproefd cn daarmede dc beste uitkomsten 
. 

e toe  van het electrische als schecpshchl 
op de reis is mede proefondervindelijk bewezen goed 
te voldoen. 

Ten aanzien van de kosten, komt de schrijver  na 
verschillende berekeningen tot hel resultaat, dat bij 
het gebruik van de Granime'sche machine en het voort-
brengen van gelijk lichtsterkte, het electrische licht liet 
goedkoopste is en zich in ongunstige gevallen verhoudt 
tot dat van:  als 1—75 

stearineknnrscn » 1—55 
olie » 1 —16 
steenkolengasa0.30 fr . dc > > 1—11 

. t  » 1—65 

n gunstige gevallen is die verhouding successieve-
lij k als 1 —300; 1—220; 1—63; 1—40 eni—22. 

t tot biertoe medegedeelde heeft alleen betrek-
king op het licht dal door  den ln.og van Volta wordt 
voortgebracht, en waarbij  de stroouigeleidingen in tie 
lamp zijn gescheiden. Om een licht van geringe inten-
siteit voort te brengen, wordt tusschen de beide 
geleidingsdniden een koolstonf geplaatst, die in het 
midden een geringe dikte heeft. c weerstand, 
dien de electrische stroom in de dikste einden der 
koolstaaf ontmoet, veroorzaakt een ophooping van 
warmte daar  ter  plaatst?, waardoor  het dunne middel-
gedeelte der  kool lot witte gloeihitte wordt gebracht 
en een licht wordt verkregen van geringe intensiteit. 

r  den heer  Jabloehkoll'  is cene wijze van ver-
lichtin g toegepast, die in samenstelling van dc voor-
bedoelde verschilt. n plaats van één koolstaaf, die 
de beide geleidingsdraden met elkander  verbindt, 
bezigt hij  twee slaafjes, die naast elkander  zijn ge-
plaatst en door  een dunne |>orseleiiien plaat zijn 
gescheiden. c punten der  koolstaven steken een 
weinig boven deze plaat uit , teneinde den stroom 
gelegenheid te geven om van dc eene koolspils op 
de andere over  te gaan. c beide spitsen geraken 
in gloeiing en verspreiden een helder  zacht licht , 
terwij l de iwrsoleiuen plaat gelijkmatig wegsmelt met 
het verbranden der  kool. j  heeft ouk getracht do 
koolstaven geheel le doen vervallen, door  tusschen 
de gcleidings. hiiden, op elke plaats waar  een licht 
verlangd wonlt, een inductieklos tc plaatsen, van-
waar  de electrische vonk op eeti porseleinen plaatje 
overspringt en dit tot gloeien brengt, waardoor
lichtbro n wonlt gevormd. Genoemde heer  hoopt op 
deze wijze met ééu magneto-electrische machine 50 
lichten voort te brengen, waarvan de mogelijkheid 
echter  nog door  de toekomst moet bewezen worden. 

r  denbeer  J. van n Azn. werden ter  be-
zichtiging gesteld platte , vervaardigd in 
de fabriek der  Societc des tutleries d'Echt, , 

. Uit de daarbijgevoegde mededeelingen blijkt , 
dat tleze pannen in verband worden gelegd eu er 
door  tic dichte sluiting op elkander  voor  vogels geen 
gelegenheid bestaat eronder  tc nestelen. Er  gaan 
19 stuks in den 1 . Zij  kosten franco station f 46 
de roode en ƒ 51 de blauwe.  zijn iets lichter 
dan de gewone e pannen. 

Uit een ongebakken  blijk t de zuiverheid der 
vorming en de deugd der  grondstof. e blauwe 
pannen, hoewel niet verglaasd, bezitten toch eenigen, 
naar  potlood zweemenden glans. 

Ten slotte stelde de heer  W. J. Jansen een zestigtal 
schoone platen in phototypie ter  bezichtiging, be-
vattende afbeeldingen van binnenlwtimincringen, de-
coration en meubelen. 

NOG EENS T . 

Wi j  zijn niet gelukkig geweest met het opstel; 
e groote

plaatste eerst in baar  nommer van den 2 3« het 
slot van baar  m»stel over  dit onderwerp, waarvoor 
den 15en geen plaats was. Zij  besluit; »Zoo staat 
het vraagstuk uit een geldelijk oogpunt. r  men 
moet tevens opmerken ; de vuiileiïngen dei electrische 
verlichtin g zijn zoo snel, dat tegenwoordig geen enkele 
degelijke gevolgtrekking kan wonien gemaakt. Zoo 
hebben, om eeu voorbeeld te no'men, de proeven, 
onlangs gedaan aan bet sjworwegsUttion te n 
mot het werktuig , volgens het vei-slag van 
den ingenieur  Joiisseliii, slechls  paardekracht ver-
eischt voor  een licht , gelijkstaande met 100 carcel-
bekken, dus juist de helft minder  dau het werktuig 
van Gramme t volgens deu heer  Tresca. 

En ongetwijfeld zal de spaarzaamheid in de voort-
brenging nog toenemen. Elke dag brengt eenige ver-
beterlng mede, en wij  hebben reeds in dit blad op 
enkele gewezen, o. a. de merkwaardige kolenkolom 
van den heer  Jablochkoff. s kan de geldelijke 
zyde van het vraagstuk heden nog geen oplossing 
krijgen , tlie eenige kans van duur  heeft. 

t is ook zoo gelegen, ofschoon in minderen 
 met het vraagstuk der  vcnleeling van het 

licht . n heeft het nog niet beneden de 25 carcel-
hekken kunnen breugan, cn deze kosten nog veel, 
maar zeer  onvoorzichtig ware de bewering, dat men 
niet verder  zal gaan. 

n kan echter  beweren, dat, in den tegenwoor-
digen staat van zaken, bet electrische licht boven 
bet gas slechts twee voordeelen heeft bij  de verlich-
ting vau groote ruimten Vooreerst de witheid vau 
het licht , die tie ware kleuren geeft; vervolgens het 
ophollen der  oorzaken van ongelukken ,
branden, tlie men op hot debet van het gas moet 
schrijven. Twee onmetelijke voonleolen, gelijk men 
ziet, die de voorkeur  rechtvaardigen, welke de groote 
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winkels er  reedi nu aan geven, en "li e dc schouw-
burgen en musea er  spoedig aan geven zullen. 

24 April . 

ÜE  VA N PEN  OU ëT. 
Wi j  bebben vroeger, op gezag van den Franschen inge-

nieur , in  wcten$ehappelijke ofschoon 
ministerircle redevoering" beweerd , dat hel mogelijk 
is bij  sommige diepe iugravingen de verschillende lagen 
der jaarlijksch e aanslibbingen te onderscheiden f gelijk 
de jaarkringen der  hoornen) en al/oo den ouderdom 
van een bodem te bepalen. e wetenschap is ditmaal 
weder  te voorbarig geweest. j  had besloten, dat 
dc gemiddelde dikte der  jaarlijksch e aanwinst 35 tot 
37 centimeters bedraagt, en daaruit afgeleid, dat 
eenige gevonden schedels en zwaaiden uit hel hrons-
tijdper k tot de vijld e eeuw vóór de christelijk e jaar-
telling behoorden. e noodige nauwkeurigheid in de 
cijfers eu schattingen ontbreekt. j  voorlteeld: een 

gedeelte van den bodem of neerslag is gevormd -
neden laagwater, het andere boven hoogwater, dus 
onder  geheel andere omstandigheden. 

Wel heeft de heer  A. d met zeer  veel geur 
iu de Société d'Anthropologic de ontdekkingen van 

r  uiteengezet, maar, door  eenige heldere 
vragen tegen deu muur  geplakt, heeft hij  verklaard, 
dat hij  ide stelling van den heer r  dacht te 
bespreken noch te verdedigen." 

n dc  d'Anthropologic van 1878, p. CO, 
heell de heer t vervolgens de «stelling"  van 
den heer r  ontzenuwd. 

Ofschoon begunstigd t een officieel subsidie, 
heeft de tijdmeter  van Penhouël ons er. menig ander 
een poets gesjoeld. 

24 April .  v. E

 en mededceliagen. 

. 

ij n leest in het jongste (21-deel) van Figuier's 
Annêe scientifique el industriellc: e heer -
coinneaii heeft oen methode uitgedacht, die dooi-
de ingenieurs der  stad Parijs is aangenomen om 
de eigenschappen der  iu de houwkunst te bezigen 
cementen en morteJs te verbeteren. Volgens een ver-
slag van den heer  Bruno komen de scheuren der 
zuivere of gemengde cementen altij d voort uit zekere 

 veelheid kleine ,luk)<-- levende kalk . die zij -
vatten. e kalk bluscht langzaam eu door  haar 
toeneming in uitgebreidheid splijt zij  en bederft, 
althans gedeeltelijk, de bepleisteringen. 

r  de overmaat van kalk onschadelijk te ma-
ken kon men die verdrietige werking voorkomen. Na 
verscheidene pogingen om deze uitkomst te bereiken, 
heeft de heer u zich bepaald tot een meng-
sel , beslaande uit een zeer  fij n kiezelurhtig |xieder, 
gewasschen in salpeterzuur, dal  water  aange-
lengd is. t middel heelt zeer  voldaan. e aldus 

bereide smeersels of pleisters hebben een aanzienlijk 
weerstandsvermogen, dat overal op volkomen gelijke 
wijze werkt. Bij  de aanwending in verschillende 
openbare werken, met name in de nieuwe forten om 
Parijs, heeft het geen enkelen keer  gefaald. 

 1 N N E N . A N . 
's-Gravenhage. e Sedcrlands^he Staatscou-

rant vermeldt, dat zich als vervaardigers der  best 
gekeurde ontwerpen voor  een nieuw Universiteits-
gebouw te , ingekomen ter  lieautwoording van 
dc daartoe strekkende prijsvraag en gekenmerkt: a. 

Vivat Academie.; b. Quisj  e. Eigen kunst is eigen 
leven; d. Qui hasarde gagne, wer  wngt gewin nt; 

c. Ar t et science, heblien doen kennen: a. tic heer 
. Bohnstedt, architect en hofraad te Golha; ft.de 

heeren Tarrin g en Wilkinson, te : e. tie 
heeren gebroeders E. en , te Utrecht; 
d. de heer  Oscar  Spetzler, r  te Bochum 
in West falen; e. tie heeren J. . . Brekelbaum 
en O- . Wiegand, te . 

— Bij k beslui) van 21 Apri l 1878, 
nB. 10, is aan eene Staatscommissie cen onderzoek 
opgedrag untrent de volgende vraagpunten: 

a welke is de tegen  uilige toestand van het 
Zwolsche p en van de daartoe behoorende werken ? 

b aan welke eischen moet deze waterweg, zoowel 
(en dienste der  scheepvaart als der  afwatering, lie-
antwoorden? 

c welke middelen moeten worden aangewend om 
het Zwolsche . in heide opzichten, ann zijne 
bestemming te doen beantwoorden? 

Tot let leu tlezer  Staatscommissie zijn benoemd de 
heeren: . O. de Vries Az.. lid van dan d van 
State, voorzitter; . . A. Sluis, lid vau Ge-
deputeerde  van ; J. . van , 
lid van Gedeputeerde Staten van Overijsel; . . 
J. , hoofdingenieur  van tien waterstaat, belast 
met het rivicrlieheer;  .1. van der  Toorn, hoofdinge-
nieur  van den waterstaat iu bet 4de district ; . J. 

, burge ster  vanGenemuiden, dijkgraa f van 
den polder ; . van , ingenieur  hij 
de Amsterdamsche ; W. U. de 
Jong, voorzitter  van het hoofdbestuur  tiersrhip|>crs. 

g Schuttevaêr; J . A. vau Oosten , schipper; 
en tot secretaris de heer W. . , ingenieur 
van den l dei lste kla-̂ -e. 

— Bij  beschikking van 18 Apri l 1878, lil . , 
afdeeling l en Nijverheid, is aau G. W. van 

, te Tiel, tot wederopzegging, vergunning ver-
|,-.-i„( \ -en ! tol vei mei  rjierso-
,lon . goederen en vee 1 ilssi heli Tiel en Üottcnlaill . 

— n 1 n t — zoo mel.lt de Soer. Ct. — 
vertrok vnn Socrabniu du heer , hoofd-
ingenieur, chef van den dienst der  Staatsspoorwegen, 
met bestemming naar  Batavia en vei der  nnar  Neder-
land, werwaarts tie r  van n hem |«r 
telegiaal  lt opgeroepen. 

— r  tien tioiiveriieur-Ctmeraa l van Nederlandse li 
Oost e zijn hij  het korps van den Water  staal 
en 's s burgerlijk e openbare werken de volgende 
beschikkingen genomen : 

geplaatst; le Probolinyo, dc benoemde adsphant-

ingenieur  J. C. g ; te Semarang , de adspirant-
ingenieur  A. C. Nienweiihuijs; tc Bezoeki, tie -
noemde opzichter  3de klasse J. P. F. ; tc 
Japara, tie adspirant-ingenieur  C. . X . van ; 

Overgeplaatst: van Pudang Sidcni|>oouii naar  Ba-
tang Tato tie ingenieur' 3de klasse . : van 

g naar  Ngawi de oprichter  1ste klasse . 
Gornelissen : van de hoofdplaats n naai- -
lan, tie opzichter  lste klasse J. E. Schetter; van 
liaiidong naar  Tjipannns, de opzichter  2de klasse .1. 
Pasman: van Japara naar  .loana , tie opzichter  2de 
klasse P. A. C. Peelers; van Ngawi naar  Soerabaia, 
tie opzichter  3de klasse J. . van Soest: van tie 
hoofdplaats Seruai-.mg naai- \inhur.iw a do ingenieur 
3de klasse .1. J. P. C. Bui-charta; van Tjuibo n naar 
't Boompjes-eiland de opzichter  3de klasse . -
man; van Bandjeniiasin naar  Auioentaij  de opzichter 
3de klasse A. . Jansen: 

ingetrokken: de overplaatsing van den architect 
2de klasse bij  dc burgerlijk e openbare werken 1'. W. 
Witt e van ; de plaatsing van den adspirant-
ingenieur  hij  tie burgerlijk e openbare werken C. van Nes; 

verleend: eeu tweejarig verlui naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan tien architect lste klasse bijtten 
Waterstaat eu 's s burgelijk e openbare werken 

. Th . Ziesel; 

benoemd: tot a.lspiranl-ingeniotir  van den Wa-

tersnuit enz. . P. 0. . Wijnmalen. 

— n meldt uit Parijs tlat aau Nederland, dat 
in tie verschil lende jury's  voor  tie tentoonstelling 24 
leden heeft, het recht is tot-gekend een president 
voor  ren tier  groepen te benoemen. t voorrecht 
is, behalve aan ons huid, ook mm Engeland, Oos-
tenrijk , ë en België te beurt gevallen. t 
besluit daartoe is genomen in een vergadering van 
commissarissen, Zaterdag onder  voorzitterschap van 
den r  van l eu w gehouden. 

Amsterdam. e r  van Waterstaat, -
del en Nijverheid en die van Financiën, daartoe door 
tien g gemachtigd, beschikkende op het adres 
van ile g llitrgrrplicht  te Amsterdam, 
houdende verzoek tot afschaffing van de kanualre. hten, 
welke op het Noordzeekanaal wonlen geheven, heb-
ben ter  kennis van de adressant c gebracht, ntlat de 

g erkent, dat bet in 't algemeen belang 
wenschelijk is. dat de heffing vnn rechten op het 
Noonizeekannal, zoowel als op anileiv n 
worde gestaakt, doch dat zij  zich, met betoog op 
de fmancieele belangen des , bet oordeel moet 
voorbehouden over  liet tijdstip , waaitip deze maatregel 
iu toepassing zal kunnen wonlen gebracht." 

Amsterdam. t Gei ntebestuur  ft gevolg 
gegeven aau het voornemen om bussen te tloen plaat-
sen voor  tb; ingezetenen, die klachten hebben iu le 
brengen over  den toestand der  bestraling. riolen, 
enz. e bussen zijn aan de buitenzijde der  politie-
buivau's aangebracht en dragen tot opschrift iu witte 
letters: 

 r.v. 
Happarten cn klachten 

betreffende 
bestrating, rioleering, enz. 

— n 1"  tlezer  is e Amstenlam gehouden de 
algemeene vergadering van aandeelhouders in tie 

j  tot landaanwinning op de Friesche 

Wadden. t hij  die gelegenheid door  commiasarissen 
uitgebracht verslag bevat vele belangwekkende bijzon-
derheden over  den verbindingsdain tusschen A land 
en den vasten wal van Friesland. e werkzaamheden 
ziju gedurende hel afgeloojieii werkseizoen geregeld 
en zonder  tegenspoed voortgezet, en hebben in de 
eerste plaats beslaan in .le herstelling der  stoimscha . 

t nog beschikbaar gedeelte ad f 84,000 vnn hel door 
het k verstrakt renteloos voorschot nd '200,000 
zal, naar  men veilig kan aannemen, voldoende wor-
den bevonden, om iu deu loop van dit jaar  tien ver-
bindingstlam te voltooien, overeenkomstig tie hejiuliii -
gen der  concessie. 

. verslag bavat voorts een ovendcht van hetgeen 
tot dusverre is verricht lot het leggen van den ver-
bindings- en opslibbingsdam. Naai- aanleiding van tic 
verkregen resultaten schijnt, volgens het verslag, de 
gevolgtrekking voor  tie hand te liggen, tlat , als de 
dam behoorlijk wordt instandgehouden, de vroeger 
voorgespiegelde voonleelige indijkin g binnen zeer  wei-
nige jaren zal kunnen volgen. 

Overeenkomstig het bij  het verslag gedaan voor-
stel is tloor  de Algemene Vergat lering besloten: 

lo. als beginsel aan te nemen, dat de tegenwoor-
dige vennootschap de onderneming zal voortzetten; 

2o. dat, met het oog daarop, de uitgift e van de 
tweede serie van het maatschappelijk kapitaal ten 
bedrage van ƒ 3 0 0 , 0 0 0, overeenkomstig artt . 6 en 
7 der  statuten, zal plaats hebben, voor  zooverre tlit , 
na voorzichtige verkenning van het terrein , met kans 
op goeden uitslag zal blijken le kunnen geschieden. 

— Een deel der  zoogenaamde St. Agatha goede-
ren werd in tie voorgaande week in veiling gebracht. 

e gronden golden te Nijmegen bij  inzet: 
4,3410 . / 18500. 
3,2750 Ü » 12000. 

e prijzen ie ('uij k waren beduidend lager- dan 
hij  de eerste veiling; de hoogste stand der  inzet som-
men is tie volgende: 

massa 1—4 of 6,7460 . voor  / 11600. 
„  5_7 „  7,7200 » »  19350. 
» 8—13 » 8,7050 i  » 22000. 

perceel 14 » 1,8820 » » p 1520. 
» 15 » 1,4000 » » § 8 1 0 0. 
» 16 » 0,0240 t> »  2150. 

massa 17—22  10,3330  30400. 
perceel 23  0,7200 »  » 590. 

s 34 o 0,5970 » » » 2700. 
te zamen ƒ 39,1370 . voor- ƒ 01)410. 

40 cents per tgel 

t sterkste, schoonste eu goedkoopste manner 
is hei marmer o . Allies: 

. , Antwerpen (België). 

 nil ttf, ï » «pril . 
, tc 11 uren, door  kerkv. der  Nederl. 

. gemeentei in c consistoriekamer: het stichten 
van eeue predikaiilswoning in die gemeente. Aanw. 
te 10 uren. 

, tc  uren, door  gecomm. vau het 
waterschap , np het ; het één-
jari g onderhoudswerk van de , met 
bruggen onz, alsmede het makeu vnu reu paar  nieuwe 
eiken ebdenren. 

, te 12 nren, tloor  deu directeur  van 's s 
. n van militair e kleding ea uitrusting : dc le-

vering va!  verschillende benoodigdheden (Zie no. 16.) 
liiiini-i-i » «ia . te > uren, door  het gemeentebest.: 

lo. het verhouwen van cen flink liucrciiwouuhuis; 2<t, 
het verbouwen en aanzienlijk vergrooten van bet school-
gebouw te n Aanw. van 8—19 uren. 

Laeliem, te l'/ t urou, door  hot. gemeentebestuur: 
liet bouwen v;in een post- eu telegraaf kantoor  met 
directeurswoning. 

, te 2 nren, door  directeuren der  derde 
j  tot verbetering der  woningen voor  arbei-

denden eu minvermogenden, ten huize van W. . F. 
: het afbreken en opruimen van woningen, 

staande in den wijden en in tien oogen of aauwen 
, nabij  de voormalige Tnlstuc gpoort. 

, te 7 uren, iu hel kofliehuis van .1. de Vlu-
niinkx : het houwen van era pakhuis met hoveiiwoiiing 
op dc geslechte vestinggrondeii, buiten de voormalige 
Waterpoort. 

. door . . Struik mans: het verven 
van zijn logement met doorreed. 

, so . 
w.ii/inn-(iri i te 10 uren, door  het besluur  der  wa-

terkeering van hel BsJanutonse waterschap Walzoordeu: 
het dooti vnu eeuige werkeu cu leveraatien una tlat 
waterschap. 

V i l » " ho up , door  dijkgraaf cn heemraden, hij  T. 
: lo. te 11 aren: de levering vnn 500 ' 

grint eu .'lót) 1 koolascli, in 2 perc: 2o. te\2 uren: 
net g onderhoud van- cu tic vereischt wordende 
reparntieti , vernieuwingen eu leveraatien aan de wind-
en stooinmolcns, bruggen. dammen, beschoeiingen , 
hekken, scheringen, duikers, stortcbedden, do sluis 
nel sluiswachterswoning to g en verdere 
getimmerten des polders, 

, te  uren, tloor  dijkgraaf cn hoogheem-
raden, in hut : het verhoogen cn ver*waren 
van den s over  cene lengte van 
2300 , zijnde ettn vei volg vnn het tcu vorigen jaro 
uitgevoerde werk. g /18,700. 

Willemstad, te  uren, door  den eerstaanwezend 
iugenieur, in hot Ornnjt-koflichuis ; lo. het vernieuwen 
van den Ooetheer  aldaar. g /38,000; 2o. idem 
vnn ramen cn vloeren in dc kazerne alduar. g 
/ :JOOO. 

Zeilen, te \2 nren, door  bet bestuur  over  het go 
sticht Bethel, bij  Cochins: bel bouwen van cen nieu-
wen vleugel aan liet gesticht Bethel tc Zetten. 

V l l a g e, lc n unu, tloor  het besluur  der  spoor-
wegmaatschappij n : het mnken van 
stationsgebouwen hij  Allen. Bodegraven, Zwamtnerdsm 
en , in perc of massa. 

Utrecht, te 2 nren. tloor  de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau het ccntrunlburuati : lo. liet 
verlengen vuu he; middelpcrrou op hel station -
warden cu het maken van bestratingen tusschen tie 
sporen op de stations — Groningen, len 
behoeve van den spoorweg . 

g f 1679; » . het. makon van gehouwen, het 
leggen vnn spoorbanen en wi;»«'.« cu verdere inlich-
tingen ten dienste derwerkplaaateen te Tilburg . g 
f 200,000; So. het maken van keibest rating, het leg-
gen van sporen cn wissels en eenige daarmee in ver-
baad Staande werken op het station Breda, ten be-
hoeve van den spoorweg . g 
/ 7500. 

,  «e l. 
, te 10 uren, bij  J. Wioriug . tc 

West Einde: den aanbouw cener  sluis wachters wouing, 
van  sluis leuren cn dc verlaging vnu ene grooto 
brug, in tien polder  het . . bij  J. Scheuk, 
te wieringerwaard. 

, te 11 uren, door  het ministerie van wntcr-
stnut enz.: lo. het maken van een peilput, terp en 
gebouwtje voor  een zclfrcgislrcerouden gt-tijmeler  tc 
AJblasserdam. g /' 5U70; So. het maken van 2% 

grondkribben tot norma Usee ring van de Waal tc Ga-
meren , tusselieii tlt: kilometerraaien 80 cn 81 der 
herziene rivierkanrt . g ƒ45,100; 3o. het uit-
voeren van baggerwerk in tien boveninoud vnn het 
Pannerdensohe kanna] cn het maken vnn cen heuvel 
ten dienste van den bouw vaa een ttfiks-dijkmagasij n te 
Paneerden. ; io. Ut tloen van wer-
ken tol verbetering der s onder  it ge-
meente , tusschen de kilometerraaien 2\2 cn 

g ƒ6600J 5o. het doen vnn werken lot 
verbetering der s iu de gem. n 
Wessem, tusschen de kilometerraaien 6U en 05. 

g /17,400 i 6o. het wegruimen van een irr  den 
l to r  aau den rechteroever, 

tusschen de kilomctcrniaicn Otï cu 67 gezonken viurtuig . 
I , tc 11 uren, door  het ministerie van 

koloniën: de levering in 20 perc. van: vlakke Waal-
klinkers, zerken en vloertegels, marineren tegels enz.; 
divers koper, dito ijzer, gegoten-ijzeren neuten, gas-
buizen, gereedschappen, koevoeten, patjols, pikhou-
welen en schoppen, faseine- cn hak- ol kapmessen, 
spijkers, draadnagels euz. 

, to  uren, door  molcnmccsters van do 
llilversumschc : het bouwen vau eene opzich-
terswoning. 

, tc 11 uren. door  het gemeentebestuur: 
het houwen vnu ren steenen brug met duiker. 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- ou coiislrucliuiiingnzijueii : de levering v:.n : 

) bnakrnitkistea cu 5000 blikken bussen tot bus-
kruitkistcn . iu 20 perc. nis: perc. 1 — 10, 600buskruit* 
kisten, prij s per  stuk; perc. 11—20, 500 blikken bus-
sen, prij s per  stuk. 

tVijdew«rmer , le 12 ureu, door  burg. en welh.: 
het bouwen van cene school mol onderwijzerswouing. 
lui . bij  J . Francken Az., tc Wijdewormer. 

, tc 12 uren, door  het waterschapsbe-
stuur  van tien Binncn-en-lïuitenpoldcr  vnu Baardwijk , 
bij  N. . : het maken der  annlcbiuin met 
kunstwerken err  het geil feitelijk met klinker s bestraten 
eu begrinten van den weg, lang 2878 -

, te l'/ j  ureu, door  het gemeentebest.: 
het verdiepen van cen gedeelte der  Buitenhaven. 

\Vliide»licini , te 4 uren, door  kerkv. der . 
gemeente: het doen von eene belangrijke verbouwing 
cn herstelling nan do pastorio aldaar. Aanwijzing 
tc 10 uren. 

l i . i - i i . o i i , tloor  do e -
eeniging : het maken, leveren en slcllcn van den bo-
venbouw van 2 spoorwegbruggen over  het Spuikanaal 
tc Fijenoord. 

, door  het dijkshestuur  der -
Zeedijkoii-Biniirndijks ; dc levering van grenen dijk -
palea ou gordingen. 

, a . 
, tc 12 ureu, bij . de Nagtegaal: hot mu-

ken van: een dubbelen houten duiker: 2 cnkcledito; 
2 steenen heulen, benevens 12 steenen land lino! den 
met ovcrloirge.rs en 6 dito hooiden vuu 'A VSSts brug-
gen, allen op houten fundeeriiigen gemetseld; 2 i'jz,c-
ren duikers, een cu ander  met de noodige oulgraviu-
ge.u, aanruUingen enz. 

, to 12 uren, tloor  den directeur der  artillerie * 
stapel- en eonstraotiemagaaynea: de levering van: 
perc. 1, Ï1580 . atanflnod cn 2(12 . plnatlood, 
dik t ; — ,,erc. 2, 2-110 . n.essingdraad, dik 
0.02*  , lUüll . idem, d.k 0.0205 , 760 idem, 
dik 0.013 , 145 . mcssingplaat, dik 0.0007 ; 
perc. '.i, '.1500 . Baukuiiu on 4S5 . zink in 
blokken. 

Z ie r i kzee, te  uur , door  het da felijksoh bestuur 
van hot waterschap Behouwen: het vernieuwen cn her-
stellen der  gewone aarde-, kram-, rijs- cn stccnglooi' 
mgwerken aan bet waterschap, in 0 pere. 

tnskons, lc 1 uur , tloor  burg. cu woth.: het doen 
van boringen voor  drinkwater , iu 4 perc. 

, 3 . 
e 10 ureu, door  het prov. bestuur; 

het makon vin cru steiger  on ecu tocgancsweg aau 
den r  bij  Staveuïsse. 

 ie 12 uren, door  het ministerie van water-
staat enz., aau het hel gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van klinkerbestralin g op tien grooten vveg 
van r  naar  Goor. . 

Wtoww-AaaeterSaaa, to 12 uren, door  hef bestuur 
van hel veenspliap Bargor- Weslervten. bij  Jan van 

: het graven v.n l" 0 . hoof.)wijk liissclien dc 
voen plaat sen 10(1 eu löll van het Bargor- Weslervocn 
der gemeente . 

, te 1 uur, Op hel : het bou-
wen eener  school. . bij  den architect W. van der 

, te Groningen. Anuw. te 10 uren. 
/nterdwa,  Wel. 

Vimmen, te 11 ureu, bij  den societeithoiider  Van 
: het verbouwen van cen perceel in de llezel-

slraaf tot 2 winkelhuizen voor  rekening van -
huizen. . bij  den architect 1). Geysbcek , 
te Arnhem. Aanw. , tc 101' , uren. 

ü i e i m r - l ' r k t - l a , te 5 uren, door  het gemeente-
bestuur: het bouwen oener  winkclbchuizing voor  J. A. 

. Aanw. te  uren. 
. n ne l. 

. e 10'/., uren, door  liet dijkshestuur  van 
Wonseradeels Zujderseedijkeni in c Prins: lo. het 
maken van eenige hei- eu kistwerken aan gemelde 
zeewering; 2o. het uitbaggeren van cen gedeelte der 
Zcedijksvaart, ter  lengte van p. m. 1819 . Annw. 
4 . 

. te 11 urou, iu ln:l Nieuw Nederl. : 
de herhouw van een woonhuis, stanude op dc noord-
zijde van de Outle Vest to Breda, wijk A nn. 365. 

. hij . vnu de Erve on A. .1. Stal. Annw. 2'J April , 
van 1 — 'A uren. 

. te 12 uren, ten raadhuize: het dem-
pen cn rioleeren vnu een gedeelte der  Bccliljcshavcn. 
met gedeeltelijke levering der  materialen. Aanw. 1 

, tc 2 uren. 
i : f i i d l i » t e i i , tc 12 uren, door  het gemeentehest,: 

het leveren van 38,000 heele-cn 2O00 halve s'raat-
kcicu, petit grauit. 

. ten behoeve van tie gasfabriek: het 
makeu vau 2 ges lagen-ij  ze reu gashouders. 

, 7 . 
 te  uren, tloor  de architecten , hij 

Blaukhart : het houwen vau cen woonhuis op den 
Sassen poorten wal tc 'Zwolle. Aanw. 30 April , te 
10 ureu. 

hem, te 11 nren, tloor  burg. cn weth.: het 
bouwen eeucr  school eu nanhoorighedon. Aanw. door 
den architect Vnn . tc 0 uren. 

Sseesi, te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het van-builcn-veri'cn van de gehouwen dienende tol 
huisvesting vau deu commissaris des s eu van 
ÖO bureau's ea verdere lokalen vnn hel prov. hestuur 
aldaar. Annw. 2 . 

Arnhem, te 1 uur, ln du Vergaderkamer aan de 
Gasfabriek: de levering van: 

l c perc. ff. getrokken-ijzeren compositie-en koperen 
pijpen, fitting s enz. 

b koperen litting s enz. 
2c „  sineeilijzer, plaatijzer, spijkers, schroeven, 

blik , tm, vijlen enz. 
3c  gegoten pijpen cn hulpstukken. 
4e ,, gictiizcr. 
5e „  glaswerk. 
6e „  lantaarns. 
7e „  kalk, tras enz. 
Sc „  verfwaren cn borstelwerk. 
Oe „  olie, vet, knarsen cu traan. 

10c „  pociskatoeu. 
11c „  touwwerk ons. 
12e „  div. stoelen, handspaken, kruiwagens cm. 
13c „  bezems enz. 
14c „  manden. 

, te 3 uren, door  het besluur  der  wnterkec- | 
rin g vau deu cal. polder  Nieuwe-Neuaea, bij  A. Ba-
tenburg, in t Nederlandsch : het maken | 
van werken lot. verdediging van den oever 

Nijmegen, 'savonds 8 uren, door  regenten der
beide weeshuizen, iu het . . Weeshuis: bet bouwen
vnu eene wascliplants, (hoogkamer easlaapsaa Aauvv. r 
i en <> , telkens tc 2 urou. 

, hij  den secretaris-thesaurier  der  Ovcr-
iiselschc : lo. de vernieuwing van
do Bolderbrug (eerste sectie.) Aauw. 1 , vnn 10—
11 uren: 2o. nieuwe sluisdeuren aau do Sennepinatis'
sluis (derde sectie). Anuw. 1 , vau 3—V uren. 

,
i te 11 ureu, door  het dijksbcsttiui

van Wijmbritseradccl s c. a. (.'onlribiilie-zeetlijkcu : liet
maken co herstellen van onderscheidene perceelen
hei-, steen- cn aardewerken enz. nan de zeeweringen
dier , alsmede het verf- cn tecrwerk det | 
gehouwen. 

t m stsrslnm. te 12 uren, ten kantore ran het Ned.'
, armbestuur) bel bouwen van cene keuken enï [ 

naast het tegenwoordig ziekenhuis, in de t
met bet maken vau eeuige veranderingen in dit gt"
bouw. Toekeuingcn hij  den architect 1. Gosschalk. 

, tc 12 uron, door  den directeur  tier  artillerie- 1 
stapel on const ructiemngaz ij  ueu: de levering vnn dcS"
ncn-, gronenhout eu bossen hoepen, hnriughantl, f» 
schilde. . 

f . i - i i i i i n c t ' i i . tc 12 uren, door  don ontvanger  0*
reg. en dom., in e Uuic: het sloojicu van de Bowj 
ringe- eu , het door  aarden tlatninf 111 
vervangen van de vóór die poorten gelegen brugge"-1 
ent. c to verwerken hoeveelheden bedragen O»*! 
ongeveer: 14,400 J aardewerk, 1076  breekwerk 
1305 1 bestrating. Annw. 6 , lc 10 uren.

h i i i ' » f i - ( t i ' n . tc 12 uren, d'jor  dc Commissie vo1'
den aanleg van den straatweg — BUenbeat
bii Joh. Abels: hot maken vau ecu straatweg «*l 

u vau dc buitengracht tc n l * | 
aan do blieiibeck, gemconte , ler  lengte 
13,8(11') , benevens hel houwen van 2 tolhuizen 
ondertoheidene gemetselde steenen duiken. ' 

itiiiii -i-d.ttii . fti 1 uur, door  burg. cn weth.: hot 0 
keu van ecu machine- cu ketelhuis, een kolenberg 
plnats, 4 tiltorkoiumcu , 2 wnlurrioleu , en eouig au< 

werk, op het terrein der  drinkwaterleiding , bij  de 
Oude Plantage. Aauw.  en 4 , telkens te 2 uren. 

W a a l w j k , door  het ge meen te bestuur  : do levering 
van 108,000 hnznlt-straatkeien, 4c -oori. vau 14 bij . 

, 9 . 
, te  uren, door  hel hestuur  der  wntcr-

keering vun het cal. waterschap: liet horstel, do ver-
pjenwiogan cu het onderhoud 'ot 30 Apri l '79 van 
ilc narde-, kram-, rijs- sa steengiooiingwerken van het 

e waterschap. 
, tu 2'. uren, door  het ministerie vau 

j  ffsterstaat SUS., aan het gebouw van het prOV. best.: 
lo. het verbeteren der  haven op Terschelling. -

 ping ƒ 30,375; 2ci. het onderlioud van tie belde lei-
 (lammoii vau hel l bij . g 

1 / 5500; 3o. het doen vin duiiibcolnntingfu . het slcl-
\ leu van rictscluittiugen euz. op Tessel en den vasten 

wal van . Aanw. van allen 4 . 
f r l l é a f , i o . 

, te ) ureu , tloor  het ministerie vau 
waterstaat euz, , aan het gebouw van hel prov. best. : 
het doeu vau buitengewone werken aau de haven tc 
Breskens. Annw. 4 ou (ï . g f 20,000. 

's*B—h, tc lO'/ i ureu, door  het ministerie van 
waterstaat, uau hot gebouw van het prov. bestuur: 
bet begrinten en bestraten van ecu gedeelte vnu den 
rcchlcr-oiidorbcnn der  Zuid- Willemsvaart, ouder  dc 
.'i'iiieeute - . 

Ourtt-rker k « il , lt?  uren, door . G. dc 
, in Buitenlast; het oprui men eu opnieuw op-

 bouwen ceuer  schuur  met koestalling enz. op dc hof-
slede , in den r  nabij  de 
Slokkclnar. Aauw. f cu S , van 2 uren. 

, te 12 uren, tloor  den directeur  der  art Ülcrie-
stapel- ci: coiistruetiemagazijnen: dc levering van coii-
struetichout. 

, te 12'/, nren, door n t ministerie vnn 
eaters taal mz., aiu het gebouw van liet prov. best.: 
hel houwen vnn eene vaste ijzeren brug over  het 
ktusal vnu m naar  Stroobos. Anuw, 4 en 6 

. g /111,000. 
, te l uur, door  het prov. bestuur: 

hef opruimen van ondiepten in eenige kanalen en 
vaarwaters tier  prov., iu 13 perc. 

Zi t le rdaa , . 
Weesp, tc 12 nren, floor  het bestuur  van den 

(jein- cn Gaiisperpoltler, iu e : het doen van 
ceuige vernieuwingen en herstellingen aan deu schep-
radwatermalen vau dit-n polder  mei sanhoorige werkeu, 
benevens hut gewoon ilugtdijksch onderhoud daarvau 
tot uit. . e. k. 

, S . 
's-Baseh, te 12 uren, aan bet burenii vun den 

seciieingciiieiir  der  maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen F. Sissen: bel uitvoeren van verf-, voeg, 
saus- cn pleisterwerken aan do gehouwen, kunst-
werken en andere inrichtingen langs de lij n Ulrecht— 
8  ii d hoven. 

W . ieo-d . i - S . 
, tc 11 urou, oor  hut ministerie van wa-

terstaat enz.: de uitvoering van eenige werken tot 
narmaliseeriug vau dc Waal onder  Vuren, tusschen 
de kiloman-raaien s7 Cu 'J0 der  herziene rivierkaart . 

g /171,200. 
Bleiallsum, te 11 uren, door  het bestuur  der 

waterkeering vau den cal. polder  Willcm-Aiitia . in tie 
: het herstel, dc vernieuwing cn het on* 

derboud tot 80 Apri l '70 vnn de aarde-, kram-, rijs-
eu slceuglooiiugwfrtwi-ii aau dc waterkeering vnu dien 
polder. Aanw. 1) en 13 . 

T ie l , te  uur, door  burg. cn weth.: bet maken 
van cen nieuwe gierpoat voor  deu veerdienst vau 
Tiel op Wami'l . 

f . . 
, le 2'/, ureu, door  het ministerie vaa 

waterstaat euz., nau hot gebouw van het prov. bost.: 
lo. hei tloen vau eeuige buitengewone werken aan du 

e Vaart van . Annw. ] . 
/ 3600 : 2o. eenige buitengewone werken aan 

den grooten g lc kl . no. 1, iu . 
Aauw. . g / 4000. 

Vrljdaff , 17 . 
's-Baach, te 10', uren, door  het tninist. vau water-

staat cez., aan het gebouw vaa het prov. best.: het 
houwen van eene brugwachterswoning bij  de brug over 
ile Zuid Willemsvnart nabij  do Orthcnpoort te's Bosch. 
Aanw.  en . g / 3730. 

i d.oo tu 1 uur, door  burg. eu woth.: cene 
concessie voor  den tij d vuu 4'l jaren, tot hut aanleggen 
ea expluiteerea van tramwegen, aldaar, waarvan de 
lijnen aanvankelijk eeue gezamenlijke leugtc hebben 
van ougev. 10 . 

e (Siaatsspoorwc:.stalion c Punt), te 4 uren, 
hi : net bouwen van ren heeren li ris met 
koetshui» en stalling op dc havczathc Oosterbroek, 
lm. bij  deu architect G. J. Nienuaus. Aanwijzing tc 

, 31 . 
l'lrerlil , te 2 iiroil , door  de maatschappij  tot expl. 

van taatsspoorwegen, nau het centraalbureau: het 
maken van cene douaneloods mot bijbehoorende wer-
ken op het station Winschoten. lal. bij  den scctie-
iugenicur  tc Gror.ingen. Aauw. 'J . 

Zate rdag,  J u n i 
a sterdam, op het bureau van den ingenieur  van 

don weg der . : dc 
levering vnn 40,000 straatklinkers,vvnalvorm, eenigs-
zins gut rok ken. 

0|> la (er ie benalen da lum. 
Niadxkanaal, door  du direct io der j 
e Nijverheid het bouwou eener  fabriek c. a., waaihij 

eiren 450,000 steenen verwerkt moeten worden. 
, door  het burgerlij k armbestuur: het 

houwen vau 2 woningeu in tie Schans nldaar. Annw. 
door  den architect J. vun , vuu Bolsward, 2'.) 
Apri l te 11 uren. 

, 11 Aprd : hel afbreken eener  boerenhui-
ring cn hut bouwen eeucr  slelphuizinge op Tibma 
Onder  Ee| ingekomen 1 bilj. , als: 
W. do Jong, te Birdaard , / 12,240 
. Boersma, „ , w 9,927 

E. Stclliugn, „ , „  9,800 
l' . Gronstra, „  Be, „  0,690 
S. , .. , „  9,550 
S. Pijnakker, , , „  9,550 
S. , „ , „ 8 
gegund. 

, 13 April : dc verbouwing van hut kan-
toor  en pakhuis dur j  voor  Zecvisscherij; 
minste inschr. waren s uu , te Schie-
dam, voor  /7250. 

Sleuw-llelvaet, 13 April : het bouwen vau cen 
'>uis met schuur  aan den k onder  do gemeente 
Abhcahrock, voor  vau Borgen; ingekomen 3 
bilj. , als: 

. . van , tc Zuidlaud, / 6010. 
* W. v. d. , „ , „  5950. 

, a /indlaiid , „  5944.75 
Bsgnnd. 

Edam, 13 April : het bouwen van cen vaste brug 
over  du riugsloot te Upendum, eu bet umovccren van 

do bestaande brug; gegund aan J. S. Oostorboorn, 
tc , voor  /S700. 

 13 April : het afbreken van den 
ouden cn het b. wen van uen nieuwen toren op dc 
kork ; minste . was . S. Timmer, tc Beerta, 
voor/1360. 

, 15 April t het houwen vau 23 arbeiders-
woningen; . 6 hilj. , als: 
W. van Qurp, te Tilburg , / 15,090 
A. v. d. Weeg on Co., „  idem .. 14,196 
Janssen Waaijurs, „  idem „  14,300 
A. Smulders, „  idem „  14,167 
J. Vermelis, „  idem „  14,098 
J. v. d. Schoot, „  idem 14,096 
A. vnn , „  idem ., 13.S00 
11 , „  idem „  13,786 

Votidu, 15 April : het makeu eener  Zuidhollandaohe 
boerderij  iu den polder  Spoelvvijk ouder ; 

, 11 bilj. , als: 
A. Bieanad, te , / 14,000 
A. v. d. Berg, „  Boskoop, „  13,500 
A. Bieliog en 

P. VunJuijn , „  Zwammcrdam, „  13,393 
J- Zijp , „  Papckop, „  12,448 
A. , „ , „  12,330 
J. W. dc Jong, „  Goudu, „  12,207 

. v. d. Woijer , „  idem „  11,991 
 dc Bruin , „  Boskoop, „  11,900 

W. van , „  Bodegraven, „  11,500 
J F. Welter, n Goutla, „  10,598 
C. P. W. . „  idom „  10,595 
gegund. 

, 15 April : hul maken van oen gebouw, 
ingericht lot boekdrukkeri j  voor  Gebr. ; minste 
iusolir. was F. Siroclland, te Sliudrocht, voor  /2947. 

, 15 April : de verhouvriue van den Bazar 
Pranonis; ingekomen 12 bilj. , als: 
Bosch en , te Amsterdam, / 19,363 
J. P. A. Nelissen, „ , „  15,288 
A. v. d. , , idom „  14,950 

. vau Niel, „  idem „  14,800 
. A. Brakenburg, „  idem „  14,323 

B. , „  idem „  13,760 
A. , m idem „  18,400 
J. van dampen, „  Amsterdam, „  13,000 
J. Visschcr, „ , „  13,000 
P. C Groenings, „  idom „  13,000 
J. . , „  Watergraafsmeer, „  12,908 
A. de Jong, „  Amstcrdsm, „  11,975 

_-u:i  aan P. C, Groeniugs. 
, 15 Aiiri l : het restaureereu van het woon-

huis no. 3 aarr  do ; minstu iuschr. was P. C. dc 
Vrind , tc , voor  /"27S7. 

 10 April : lo. hot verbouwen van het woon-
huis van Wed. Schenner  en eenige herstellingen aan 
het woonhuis cn de apotheek Wij k 4, uo. 60; gegund 
aan J. Peureboom, to , voor  /413S. 

2o. het bouweu van eeue keuken cn pakhuis aau 
de Turfhaven; gegund nan J , tu , 
vonr  /1160, 

\ii --.viidorp , lf> April : het bouwen eeucr  kerk 
met koepel en stalling; miuste inschr. was S. Wil Jz., 
te Olcrlcck, voor/19,551. 

, 10 April : lo. de levering van verhruiks-
artikelen auu du ; minsle in-
schrijvers waren ais volgt: 

plaat-, band- cu roosterijzer: b. . F. Nijst, fe 
, ƒ3568.78; v. Z. Gebr. Vau der  Vliet, lc Am-

sterdam, f 1352.50; v. T. P. , te T'ilburg , 
/ 1291.375. 

spijkers: h. . . J. J. Bollen, tc Zwolle, /36S.12; 
v. T. , /227.20. 

div. sphtpenneu: b. . Osti en Co., te , 
/210 1O; v T. . 

draadnagels: b. . C. vnu den , tc 
Tilburg . / 113.90; v. T. Ch. Vetter, tc Breda, ƒ 46.62s. 

ijzeren eu koperen boutschroevcu: b. . . S . 
, te Amsterdam, /1S91.Ü4; v. T. J. vau Belt, 

te Breda, ƒ1018.49. 
div. ijzeren gcreedschuppci: b. . . van , 

tc Zwolle, /2123 40; v. 1. P. , f 847.30. 
koiierdraad: b. . . van Finbdcn, / ; v. T. 

P. . ƒ99.60. 
gegalvaniseerd ij  terdraad: b. . . van Enibdcn, 

ƒ 70(i; v. T. Ch. Vetter, ƒ890. 
blik : b. . . van Biubdea, / ; v.T. . Broek-

hans, te Tilburg , . 
div, vijlen: b. . C. Corubusch, tc , 

/ 955.30. 
remblokken: b. . Gebr. , te Arnhem, 49 

en 29 ct. p. stuk; v. Z.: e Goederen en Zn., tc 
lijnschoten, / 1345; v. T. dezelfden, /"  1177. 

sohroefboaten: b. . . S. Stokvis eu Zn., te -
terdam, f 8790.08. 

geijkte ijzeren gewichten: b. . Wed. . J. J. 
Boltcn, tc Zwolle, ƒ103.60; v. T. 1'. , ƒ51.06. 

nlombjcrloodjes: b. . G. van den . 

locomolief-kulcuschoppcn: b. . . S. Stokvis en 
Zn., ƒ250.68. 

2o. de leveriug van eikenhouten dwarsliggers eu vna 
vierkant beslagen eiken wisselhout, ten behoeve van 
deu spoorweg Almcloo -Salzbergen en Pruisische 
grens, in 4 perc: 

le perc. F. Wüslefeld, to u , 4000 half-
ronde  ƒ3.95, 700 vierkant beslagen u, /3.95 p. st., 
184 eiken W  57 eiken x\ /1.S0 p. ; . Zier-
lijn , te Nordbora,halfronde a/2.:is, vierkaute h/8.80 
p. st; F. Clorcx, tc Bokstel, ƒ4060; W. Gieten, te 
l)ocsburg,/300O. 

2o perc. . J. v. d. , tc , ƒ5555; F. 
Clercx, /"55O0; Fr. Stipp, to ; W. 
Gissen, /4878l . Jansen, to , ƒ 4705. 

3c perc. F. Clercx, / 3390; W. Schollen, to -
kamp,/3224; dezelfde, /3199; W. Giesen,/3035. 

4o nerc. F. Clercx, ƒ 33S0: W. Schollen, ƒ 3119; 
dezelfde, ƒ8109; . . Buijfoets, te Ootmarsuin, 
ƒ3079; W. Giesen, ƒ8969. 

: G. Wubbcls, te Oldenzaal, ƒ15 ,220; l i . 
Jansen, ƒ14.127; W. Gipsen, / 14,306; J. B. Groot-
huis, tc , ƒ 13,593. lloerder  Bergwerks-

, tc , schreef in voor  ijzcrou 
dwarsliggors. 

10 April : lo. het veranderen der  openbare 
school cn het bijbouwen van cen nieuw gedeelte; 
gegund aan J. Banen, te Aksel, voor  ƒ8075. 

2o. het leveren cn plaatsen van 328 zitplaatsen voor 
die school; gegund auu J. Vorijzer , te Aksel, voor 

Oooterwijk , 17 April : lo. het maken van 2 wegen ; 
minste iuschr. was . van Gaal, te Geldrop, voor 
ƒ 3949. 

2o. idem vau 2 bruggen; minste inschr, was F. 
Smuhlcrs, tc Oosterwijk, voor  ƒ3198.90. 

, 17 April : bot bouwen vnu 3 woon-
huizen, op een terrein aan dc Stadhouderskade hij  het 
Vondelpark; minste inschr. waren P. Groeuhoff cu 
A. (i. , voor . 

, 17 April . lo. de irewone jaarlijksch e werken 
aan dc zeedijken der  Breede-Watering; ingekomen 
14 bilj. , uls: 
P. v. d. Weude, te Goodcrecde, / 29,947 
A. van Popering, „ , „  29,860 
Joh. , „ , „  29,300 
B. E. v. d. Brink , ,, , „  29,295 

tc , ƒ 29,200 
„ , , 29,190 
„ , „  28,980 
„  Niel, ,. 28,700 
„  Borselo, ,600 
„  Sliudrocht, „  2S,5'J0 
„ , „  28,500 
„ A rendsk., „  28,300 

 „  2s,|07 
„  SchcrpcnUsc,

J. vau , 
C. do Wilde, 
P. J . Vi-er , 
J.
1st. de \ riead, 
G, , 
J. , 
J. , 

. , 
1 G. Bolier, 
| gegund. 

2o. idem idem tot onderhoud en verbetering der 
1 sluizen, gebonw&n, booten enz- mot hot bouwen van 
 een nieuwe steenen heul; ingek. 6 bilj. , als: 

| . vnn , tc , ƒ 9585 
. , „  Yersekc, „  9482 

P. Sandee, „  idem „  9100 
0. n borgh, ^ Wcmoldinge, „  9220 
J. v. d. , „ , „  8789 
P. , „ , „  7979 
gegund. 

, 17 April : het makeu van een gebouw 
mot bijbehoorende werken voor  een te stichten stoom-
gemaal nabij  Viaueu; iugekomeu 7 bilj. , als: 
A. van Popering, tc Bruinisse, / 36,000 
J. v. d. hinde, „  Zierikzee, „  30,000 
W. , „  idem „  28,500 

 O. v. d. , „  idem „  28,000 
.1. Blsnbaaa, „  Bruinisse, „ ) 
h. van , n Fiiuaart , „  25,300 
W. Brouwer, „  Nieuwerkerk, „  25,000 
gegund aan J.  Bruinisse, voor  „  2t,5O0 

 is April : het doeu vau vernieuwingen 
eu herstellingen aan eigendommen vnu de domein-
goederen; gegund: 

pore. 1 aau 0. Vrins, te , voor  ƒ 2 2 4 6; 
„  2 aan A. vnu der , te Zevenbergen, voor 

ƒ 2073. 
, S April : het maken der  gebouwen 

Voor een stoomgemaal voor  den polder  Blomineudijk 
met het amoveurun van den molen; ingekomen 10 
hilj. , als: 

. Spruit, te Wilsvceu, / 17,333 
Snijders Vogel, „  Schiedam, m 13.999 
g. Wolzak, „ , „  13,400 
Verheek, „  idem „  13.36S 

. v. d. Borg, „  idem „  12 600 
A. Gijsburt , „  idem „  12,450 

. de Zaaner, „  idem „  11,590 
. Verheul, „  idem „  10,260 
 A.A.v. Begenmorter, „  idem „  10,200 
. J. Nelten, „  Charlois, „  9,849 

, 18 April : do levering van 50,000 . . 
gaskolen; minste . waren Visser  en V. d. Sanih, 
to , a ƒ0.01 per . 

 19 April : lo. het vernieuwen van de 
Oostwtddcr  draaibrug, over  het kanaal van Groningen 
naar  Stroobos; ingekomen 3 bilj. , als: 
E. , tc Sappemeer, f 6993 

 Zeefl, „ , „  6883 
A. . Stijkol , „  Appiagedam, „  6500 

2n. bet vernieuwen van het r  tolhuis, aan 
den painweg van Znidhroek naar  Scheemda; iugek. 
2 bil]. , als: 
W. Brons, tc Scheemda, ƒ 1680 

. , „  Zuidbroek, „  1473 
l - k , 20 April : bet bouwen van een 

boerenhuis met kantoren; ingek. 0 biljetten, als: 
J. , to Oudomnde, ƒ 14,987 
J. . „ , „  14.800 
J. . van 't Voer, „  Oudelaude, „  14,750 
A. de , „  Borsclc, „  12,000 
J. . , „  Neuzen, „  12,500 
J. F. , „ , „  10,800 
gegund. 

, 20 April : het verdiepen van eenige vak-
ken vaarten en tochten in den : 

perc. 1, J. v. d. Slraaten, te Bergambacht, /19,388; 
„  2, A. , lc , /16,670; 
„  3, C. Slork, te , ƒ5300; 
„  3 cn 4, J. v. d. Stronten, / 13.8SO; 
 6, J. v. d. , to  aarlcm mer meer, / 9995; 

„  5 eu 6, J. v. d. Straaten, ƒ 20,843. 
, 23 April : de voortzetting vnn het 

pneumatisch buizennet, volgens bet , in 
de nieuwe wijk tusschen de Utrechtsche- eu Wete-
ringpoortcn; miuste inschrijver  was li, Francois, lc 
Amsterdam, voor  /33,699. 

, 23 April : dc bardmaking van wegen in 
den Groote-Upolder, ter  lsngtc van ongeveer  30,000 

, in 4 perc.: 
W. A. Schram, tc Sliedrecht, elk porc. voor  ƒ56.000. 
T. , „  Alkmaar, perc. 1 „50.2S5. 
J. Oldenburg, „  Bergen cn 

J. do Graaf, Alkmaar , „  2 „4S.S00. 
, 23 April : do minste inschr. voor  dc levering 

van kurk aan de artilleric*stapel - en constructiemaga-
zijnen waren: . van der t ea Zonen, te , 
voor  ƒ245 per 3 . 

, 23 April : lo. het bouwen vnn eene 
houten draaibrug en brugwachters won ing te Sekste r* 
vcensclie-knriaal j  miuste inschr. was . P. Geertsema, 
tc Nieuwe-Pekcln, voor  ƒ4545. 

2o. het bestraten van de Cubasteeg; minste iuschr. 
was . J. , te Groningen, voor  ƒ2240. 

, 23 April : lo. hot maken van cene 
sluis uau du Wetsiugorzijl; iugek. 10 bilj. , als: 
W. B. , te Warfhuizen, ƒ 50,000 
A. Scliaafsma, - „ , „  47,400 
T. vnn Balen. u Nieuweschans, „  43,611 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  43,250 
J. , „  Groningen, ,. 42,S'i6 
C. Pastoor, „  Stedum, „  39,000 

. Wieriugu, „  Ten-Post, „  38,000 
J. Pot, „  Stedum, „  38,560 
S. , „  Bedum, „  37,975 

. Brandt, „  Giesendam, „  36.SOO 
2o. het uitbaggeren vau het p ea het graven 

van dat diep van Onderdendam tot Uilhuizou; iugek. 
7 bilj- , als: 
A. S. Schiiafsmu, te , ƒ 119,700 
G. 1'raainstra, „  Veen wouden, „ 0 
W. . , „  Warfhuizen, „  96,690 

. Brandt, „  Giesoudnm, „  88,500 
W. Bos, „  Zuidbrock, „  86,000 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  85,440 
T. v. d. Plas, „ , „  85,125 

, 24 April : lo. bet vernieuwen van dc 
g en het aanbrengen vnn schotbalken iu dc 

Gri'hhelini e ; minste iuschr. was J. . Boks, tu Amers-
foort, voor  ƒ 8684. 

8o> het vernieuwen van stal vloeren en van het 
dakbeschot der  rijlood s aldaar; minste iuschr. was 
dezelfde, voor  ƒ1965. 

l lellevaeittluU, 24 April : het amoveeren van 10 en 
het boawen van  ovordukkingskappen aan 's s 
werf; minste inschr. wns . . Vcuueubos, te Brielle, 
vot»r  / 87,345. 

- ii;»-.', 24 April : lo. het bouwen eener  woning 
voor  3 brugwachters hij  tic, brug over  de -
haven tu Fijeuourd; ingekomen 6 bilj , uls; 
N. du Bruy, tu , ƒ 16,846 
C. A. van , „  idem „  10,030 

. A. J. Taverne, „  Utrecht, „  14,594 
J. v. d. Vlugt Jr. , „ , 13,984 

. s Jr., tc , ƒ 1 3 , 0 49 
A. vau Zeist, „ , „  18,647 

2u.  t onderhouden van ceuige werken van- en 
bij  den g le Amsterdam; n 12 
hilj. . als: 

. . W. , tu Amsterdam, ƒ 7089 
J - r ™ } - , idem „  09S5 

. , ,. .Schiedam, „  6900 
(i. F. Pater, „  Fijenoord, „  0725 
A. ,  Amsterdam „  Oooo 
1>- , „ , j . . . ,, (1:137 
W. J. Schram, „  Bliedreeht eu 

C. Boeman, „  Amsterdam, „  (1330 
W. Goedkoop , „  jdem „  0247 
A. v. d. Beek, „  idom „  6886 
C. Schoonenburg cn Co., .. idem „  5725 
B. S  .ap, „  idem m

P. van Essen, „ -
Polauon, „  4596 

3o. het éénjarig onderlioud van tie werken tot ver-
betering vnn den waterweg vnn m naar  zee, 
ann den k vau ; ingek. 2 bilj. , als: 
C. v. tl . Plus, tc , ƒ 74.S00 
A. Volker , „  Sliedrecht eu 

P- A. Bos, , „  68.900 
 24 April : de levering aan du artillerie-stapel-

en construcliumagnrijncn van: 
lc perc: 887,600 . grove ; 

minste inschr. was , van Gasselt, lc Venloo, voor 
/5.S7 per  1000 i , te leveren in de gemeenten t 
en Vrijenban, en/6.84 in de gem. t 

2c perc: 287,500 . idem idem: minste inschr. was 
dezelfde, a/6.07 in de gemeenten t en Vrijenban, 
eu ƒ0 .08 te l 

3e, 4c eu 5o perc: 600,000 . fijne idem machine-
kolen; minste inschr. was T. v. d. Bich, te An.hom, 
ii ƒ 5.40 per  1000 . 

6c en 7c perc: 360,000 . idem idem smrekolen; 
minstu insch. was dezelldu,  ƒ 5.00 tic 1000 . 

Amsterdam, 25 April : de levering aan de directie 
der marine vau houtwaren, bij  de vorige besteding 
met gegund, als: 

grenen balken, Noordsebe en Pruisische delen; 
miuste inschr. waren r  cn Co., to'tZandt , 
voor  ƒ 4963.84; 

grenen ribben, sebrooten  latten; minste inschr. 
was A. Vos „  ts , voor  ƒ3415: 

vuren delen; minstu iuschr. wareu Blaauboer  en Co., 
voor  ƒ2559; 

deunen delen; minste iuschr. wareu B. s eu Zn., 
te Blokzijl , voor  ƒ1569. 

Amsterdam, 25 April : bet bouweu van een pakhuis 
op een terrein anu het Westerkananl aldaar; minsto 
inschr. was .1 v. d. , voor  '19,987; gegund. 

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

van genoemd Weekblad. 
l | l 

worden advertentien voor  het eerstvolgend num-
mer aangenomen, 

Advertentien. 

T 
Eeu jong Bouwkundige, reeds eenigrins practisch 

en theoretisch ervaren, zoekt plaatsing als -
T E  «f . Salaris is geen bepaald 
vereischte. 

Brieven franco in te zenden bij  den Gemeente-
Architect te Hoorn. 

. 
Ecu G  zag zich, 

wegens de voltooiing zijner  werkzaamheden, binnen 
korten tij d wederom gaarne geplaatst. Practisch eu 
theoretisch ervaren eu g  Teekenaar, kan hij 
zich geheel met de hading eu het maken van details 
VOOr bOUWWerken la-lusten en liefst voorlangen 
duur. s bij  verscheiden werken hoeft hij  als 
zoodanig gefungeerd, waarvan hij  deugdelijke bewij-
zen kan overleggen. n gelieven zich niet 
franco brieven te adresseeren onder  letter  bij  den 
Boekhandelaar  O. F. , t 
N°. 2, te Amsterdam. 

E . 
k "  0. 

e ONTVANGE  der E on U0-
N t  Groningen znl, «,[, Woensdag den 

8sten i 1878, c'les middag, i.-n ii  ure. in het 
s  Unie",  laj . , aan de 

Groote t aldaar, in het openbaar 
: 

t N van de Boteringe- en 
Ebbingepoorten, het door N 

N vervnnfen van de v ó ór 
die poorten gelegen bruggen, enz 

N . B. e te verwelken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen ongeveer: 

14.400 * Aardewerk , 1075 \ Breek-
werk en 1305 . Bestrating met Nieuwe 

. 
[te G geschiedt bij  enkele inschrijving. 
BESTE  en G liggen van 23 Apri l 

1878 uf ter  inzage aan de N der -
E en N te Winschoten. Assen, 

 en Groningen, en zijn aan laatstge-
noemd kantoor  tegen betaling van é én gulden per 
exemplaar  te bekomen. 

e G in O wonlt gegeven op 
g deu Oden i 1878, des voorniiddags 

ten 10 uur. 
Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan de -

rectiekeet bij  de voormalige i te Groningen. 

DIRECTIEKEET. 
n vraagt ten spoedigste T E  of T E 
P eene nieuwe of gein uikie , 

bevattende bureau, woonkamer eu slaapkamer. 
Aanbiedingen met franco brieven, met prijsop-

gave , inrichtin g en tij d van levering wonlen inge-
wacht aan het Bureau vair  de llouwinaatschatpij 
Fe i jenoord, Jufierstraat 23, te liotierdum. 
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e 

BESTE  No. 47. 
Tot het maken, leveren en stellen 

van den BOVENBOUW van TWEE SPOOR-
WEGBRUGGEN over het Spuikanaa l te 
Fijenoord , worden vóór of op den l 8 , e D 

Mei 1878 inschrijvinge n ingewach t ten 
Kantor e der Rotterdamsch e Handelsver -
eeniging , Boompjes , No. 49, te Rot-
terdam. 

De Bestekke n en Teekeninge n zijn 
van heden af aldaar te verkrijge n tegen 
betalin g van /1.50. 

E . 
J 

TOT 

E VA N 
Aanbesteding. 

Op  dm 13  1878, den middags 
ten 12 men, zal aan het Bureau van den Sectie-

r . SASSEN te 's-Hertogenbosch , in 
3 perceelen worden 

: 

Op iln mschhjvillgsbiJjette  moet de jirij s per 1 

voor  ieder (lei1 werken wonlen opgegeven. 
liiliihiiiipe n /.ijn dagelijks te bekomen ep het -

reau van genoemden , bij  den -
zichter A tc  den Opzicliter -

S te 's-Bosch en den Opzichter  VA N U 
WE U ' to Best. 

. SASSEN. 

E 
. 

Tramwegen te . 
 cn S van « 0 7 '. 

 zijn voornemen», op Vrijdag tien
1878, des namiddags ten 1 ure, ten e 
aldaar uit te besteden : 

Alles nader  omschreven in de voorwaarden die, 
op <ie gewone dagen cn uren, ter  lezing liggen op 

de  Secretarie en het Stads Timmer-
huis te  en ook voor  den prij s van ƒ 0,30 
verkrijgbaa r  zijn hij  Wed. . VAN E 
EN ZOON, Boekdrukkere in den Houttuin, n°. 73. 

Naden inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

 21' i 187 
het Centraalbureau r 

Op Ding, 
middags ten 

j tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij dc e n te Utrecht, van: 

Bestek n*. 196. 

c besteding geschiedt hij  enkele inschrijvin g vol-
gens art. 25 van het Bestek. 

11.1 Bestek li.' i vm tien 28"' "  Apri l 1878 ter 
lezing aan het Centranllnirenu hij  de e n 
cn aan het bureau van den Seetielnaeiiieur  le Gro-
ningen cn is op franco aanvraag op «n-melde plaat-
sen te bekomen. 

n worden f/egeven door  den Sectio-inge-
nieur te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
9>. i 1878. 

Utrecht, den 27""  Apri l 1878. 

Aanbesteding. 
c  der  gemeente  znl 

op g 2 i 1878, 's namiililiu.' s  uur , 

in het openbaar  ten Oeineentchuize,

Bestekken tegen betaling ter  Secretarie verkrijg -

baar. 

 en N vau  en 
 alle  van 

 geijkte
 enz. enz. 

Aanbesteding. 
van  met 
de daarbij  behoorende gegoten ijzeren kolommen enz. 
ten  van dc Gnsfahriek te  shaven , op 

g den Zeiden  e.k. 
Bestekken 0  franco aanvrage verkrijgbaar  tegen 

 Cents per  exemplaar ten kantore van den r 
. A. S te Amsterdam, t 

No. 378. 
Teekeningen liggen ter  inzage op bovengemeld 

kantoor en hij  de e te . 

Aanbesteding. 
Op  den Gitn  1878, des middags 

ten twaalf uur , zal in het s der  Gemeente 
 bij enkele ittschrijving, worden 

aanbesteed: 

t bestek ligt ter  inzage en is, op /raix-oaan-
vrage, tegen betaling van /"0.50 per  exemplaar, 
verkrijgbaa r ter  Secretarie van dc Gemeente; het ligt 
tevens met dc teekening, ter  inzage aan  Bureau 
der Gemeentewerken, alwaar  de noodige inlichtingen 
te bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zaturdag 
den 4d , n  te voren, des namiddags ten twee 
uur , terwijl  de inschrijvingsbilletten moeten zijn 
ingeleverd ter  Secretarie voormeld, op den dag dei-
aanbesteding , vóór des middags tivaalf uur. 

Aanbesteding. 
 EN S VAN

 zijn voornemens, op Woensdag den 8 

t 
hui/' 

ten -

vestinggronden 

1878, des namiddags 
aldaar aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek eu de voor-
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen en uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en het Stads Timmerhuis te
en ook voor den prij s van f '2,50 verkiijgbaar  zijn 
bij  Wed. 1». VA N E en ZOON, Boek-
drukken in den Houttuin,  7;i. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Woensdag 1 eu Zaturdag 4 i 1878, des 
namiddags ten 2 ure. 

Veiling bij  opbod en inschrij -
ving van 

te , 
op Woensdag den 22  1878, des voormid-

dags ten 0 ure, door  den ONTVANGE -
E EN N TE  m 

de kleine  aldaar, ten overstaan van 
den Notaris . J. VV. . ; en gelegen 
binnen den Singelweg lusschen de verlengde -
selsche eu ('apiu'ijnenstraten le

e le veilen gronden zijn op het terrein door  palen 
en kielspitten aangeduid, en zullen in loco worden 
aangewezen op  den 21  1878, des 
voormiddags ten 10 ure, te beginnen met kavel 1 
aan de voormalige Brusselsche poort. 

e catalogus, bevattende voorwaarden, jiereeels-
beschrijving, teekening en inzetsomiuen, ligt ter  inzage 
ten kantore van voornoemden Ontvanger, en zal 
daar  nn den 28 Apri l 1S78, tegen betaling van 25 
cents verkrijgbaar  zijn. 

Nadere inlichtingen behelzen de uanplakbillettcn, 
en zijn te bekomen ten kantore vau mceigenoemden 
Ontvanger. 

Fabriek vao Stoomketel s en Werktuigen , 
de Holland sche Tuin, 

 van alle bekende typen 
cn  aan bestaande S worden in 
den kortst niogelijken tij d geleverd cu uitgevoerd. 

B N VAN 
% W 

S 
bevinden /icb 

{Vasteland)  & J.
t lt l 

 voor  Nederland van  &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

 en
 Puike e cn

 cn
 in lusten, bussen en flacons. 

k van e , 

- en . 

.  &  € ° . 
a te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst iiiogelijken tij d alle soorten van  in hout- of 
ijzcrconstriidie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 1 \m 
werkdag, en verder

 en  en  enz. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , woitlen hij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een gruot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede iu

 Alles  en  bewerkt, tegen uer  billijk e prijzen. 

E N 

3 , 
geelt berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van  i n  zijn aangesteld: 

S &. C°.  Amsterdam, 
door wie ook tot het  Vloeren inlichtingen worden verstrekt eu  vuor  geheel Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de , Beltweg N".  3, te Amsterdam. 

, 
. 

E E , 
Q Nd. . 

e Amari l Schijven en s vau bovenstaande j  over-
treffen alle aniline dergelijke toestellen in qualiteit. 

t liet gebruik dezer  schijven wordl groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt , tlat. lot heden uit de hand werd afgevijld. 

Voor  liet scherpen van Zagen zijn tleze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

T E : 
 cn  van 

verschillende afmetingen. 

 van 6 tot 10 . 

T E : 
 met het noodige drijfwerk . 

 met  en
 en meerdere

s eene groote  zoo goed 
als nieuw. 

Adres . W. . O , 
Wittenbur g N°. 96, Amsterdam. 

in , 

Nieuwehaven N.zijde f rdjun. 

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis eu franco. 

Adres 

 VA N J T 

Wittcnburger dijkje, 31A,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franco. 

V A N ^ 
, 

S , 
. 

SCOTT , 
West t , . 

e the t Stock in the North of England 
of Self-acting Slide and Screw Cutting , -
dial, Wall , Vertical, and Bend g
Shaping, Screwing. Slotting, Punching and Shea-
rin g and Plate g  Steam -
men, l and Vertical Engines etc , which 
for design, convenient arrangement of working parts 
and finish are unsurpassed. Firms before ordering 
this class of machines should writ e SCOTT -

. r , Stone lireakers, k -
king , Cranes, Pulley Blocks, and Wood 
Workin g y to order. 

n Compleet Ex. van dc  générale d'ar-
chilecture par  34 dcclcn in 4", 
gebonden voor  in plaats van

Een Compleet Ex. van:  privit 
cn 10'  Si<:lc, 8 Volumes in folio. 

i"e t 2*"  Serie,  3 doelen , a  in plaat, 
ven J  per Serie; 3C Serie, '2  in folie 
(i  in plaats van  Elke Serie afzon-
derlij k verkrijgbaar . 

 d'architecturt par
 10 vol.  8", broche', a  in plaals 

van  (meute, niel opengesneden.) 

Adres direct: bij . VA N S &  C°.. 
s te Amsterdam. 

Verkrijgbaa r  bij . VA N S &  O. 
te Amsterdam: 

Vertikal e Stoommachines met of 
zonder  Stoomketel uit tie fabriek van 

Y &  C». te

Van het nieuwste model zijn steetls van 
2 tot 12 paardenkracht gereed. 

e prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

E 
uitgegeven door de j  tot bevordering der 

, onder  radactie van J. G. VA N , 
J .  en A. . VAN* , 24«"deel 
1*  stuk. .

 floor  den r  J . A . VAN U , 
met Oplaten.
het h uit  VON , tav CulU' r 

und . Prij s voor het publiek ƒ'1.50. 

Gedrukt bij  G. v\. VA N  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseiren aan den r F. W. VA N T JGza. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

e . F. 18. g 4 l ei 1878. 

ia -

VOO

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

: 

Verschijnt Zaterdag. Prij » per  3 uiaaudeu f n abonneert zich TOO 

een jaargang. Afzonderlijk e nummers bij  voornitbestrlli  15 cent». 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
V»n 1  regeU /"!.— , verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 cents 

voor een nommer  vnn hctlilad. Advertentien  liet  Ü5ren

 VA N N N E . 

n heb ik in dit weekblad gepleit voor  het 
toekennen aan  werklieden van  aandeel iu de 
winst der  werkgevers, en daarhij  inzonderheid gewe-

 op het goede voorbeeld van de heeren , 
eigenaren vau een kolenmijn.  nu lees ik in 
liel jongste -nommer der  Wetenschappelijke 
Hinden vv.w hoogst merkwaardig opstel:
wetten en economische feiten, vertaald uit de Quar-
lerlg t besluit mei de volgende noot: 

t is alleen de inoreele eu hitelleetueele aristo-
cratie vau den arbeidersstand , van wie iets degelijks 
en blijvends te verwachten ware in sake coöperatieve 
productieve vereeniging. t gros dia1 werklieden 
heeft zich tot dusver  onbekwaam getoond tol de 
inspanning en offers, noodwendig vereischt om in 
deze succes te hebben of te verdienen. e Saturday 

 eenigen tij d geleden melding makende van 
liet iu duigen vallen der  Cooperative  Works 
te Ousehurn, liet zich volgen derwijze uit : 

t gebeurd is iu de t schappij, 
is niets nieuws. t is eigenlijk de gewone geschie-
denis van bijna alle proeven, in deze richtin g ge-
nomen. Nu is het de direcleur, die met de kas op 
den looji gaat of iu ziju domheid  de j 
verliezen herokkent, die haar  ondeigang zijn. r 
over bel algemeen verheelden  werklieden zich , dat 
in de ro6|ierutie een tooverinacht schuilt, die beu 
instaat zal stellen zelven hun voorwaanleii te bepalen, 
onafhankelijk van de prijzen cu de keus vanden ver-
bruiker , eu zijn niet geneigd hun toestand te ver-
beteren door  zuinigheid en vlijt . Toen de heeren Bliggs 
hun werklieden uitnoodigden aandeelen in hun kolen-
mijnen te nemen, gaven van de tweeduizend slechts 

vijfhonderd daaraan gehoor. Elk aandeelhouder  ont-
ving boven /ij n loon een aandeel iu al wat de winst 
meer  bedroeg dan 10 percent, hetgeen in één jaar 

 iu een ander 10 ten honderd van hun verdien-
sten opleverde. Toen de znken jzedrukt waren, wil-
den zij  die in de winsten van voorspoedige jaren ge-
deeld hadden, van de gevolgen der  verandering vri j 
blijven, en er  ontstond een werkstaking, die uitliep 
op hun overgang hij  de  Union , terwij l de 
ondernemers zich bij  de Coalowners Association aan-
sloten."" 

k herinner mij  vóór meer dan vij f jaren in het 
Journal des  een liet oog van e i ge-
lezen te hebben, dat de coöperatieve vereen igingen een 
te fij n werktuig voor  werklieden zijn , en dnt huu 
voor 't oogenblik niets anders overblijf t dan de oude 
middelen: werken en sparen. 

Onderscheidt de verstandelijke en zedelijke aristo-
rrati e van den Nederlatiilscheri urlieidorsstund zieh gun* 
stijr  van die onzer  buren.' k geloof het tegendeel. 

t zij  minder? Telt zij  meer  uitvinders.' Zij 
onderscheidt zich door  bekrompen, kerkelij k gefemel 
cn trek naar  uliezaaaadigde"  couranten. 

n Engeland heblien de arlioiders het atheïstisch 
blad van bradlaugh The National  te BniB-

-  lezen zij  dagelijks  Chronigue, die een cent 
kost; in Frankrij k lezen de. moesten  petite 
llcjiuhlitjuc  petit  enz. en 
schrijven enkele werklieden in s Tijdschrift : 

 stellige wijsbegeerte, waarvan ik een verbazing-
wekkend staaltje zou kunnen aanhalen, t ré had 
eenige  Optnerki}lgen,, van 

y medegedeeld in het jongste September-
nummer  ontving, als weerklank, van  arbei-
der wn brief, waarin de beweegreden van zijn srhrijveu 
aldus wonlt medegedeeld : 

sTemidden der  droevige politieke gelieurteuissen, 
die zich ontrollen  ernstig te denken geven nan 
werklieden gelijk ik , die van de vrucht van hun 
slooven leven en wier  arbeid  van den volgen-

 morgen is, is men gelukkig, wanneer men, 
na een welvolbrachten dag, tehuiskeert cn iu zijn 
kring , naast  vrouw tlie breit of verstelt, en een 
kind dat tie geschiedenis van zijn land leert, om 
zijn neerslachtigheid op tc beuren cn de walging te 
vergeten, die het politieke heden teweegbrengt, 

 wijsbegeerte  die het gevoel verheft
verstand verruimt. " 

Het Vaderland beweerde onlangs, dat de coöpe-
ratieve genootschapen ten onzent niet bloeien, om-
dat de wet ze te veel tot »grootc heeren" heeft 
verheven tloor  hen te onderwerjien  kostbare 
formaliteiten. k zal de laatste pleitliezorger  zijn 
van wetgevers, die, volgens hun vrienden, l  niets 
zoo onbekwaam zijn als in wetgeving."  ik 
geloof, dat onze arlieiders-coöpei-ntics onder de vrij -
zinnigste wet toch een kwijnend bestaan zullen voort-
"leepen. 

e heer  Paul i stelde onlangs in de 
l>ébats voor, den werklieden een iniuiiuurn-loo u toe 
te kennen, dat onveranderd blijft  in de magerste 
jaren, en bovendien een aandeel in de winst, stij-

gende met de prijzen. j  beweerde, dat dit stelsel 
reeds bij  eenige inrichtingen iu Engeland naar  wensch 
werkt.  invoering zou natuurlij k moeten genaard 
gaan met tijdelijk e vermindering van het inkomen, 
en men behoeft waarlij k geen werkman te zijn om 
zich ongaarne daaraan te onderwerpen. Niemand, 
dunkt mij , kan met de proef beter  beginnen dan de 

g up Java. Zij  zou toch niet noodig hebben 

te beginnen met  beperking van loon. s 
zij  betaalt ten hoogste l i gld. vuor  ecu pi kol kolde, 
die haai- 00  meer  opbrengt. Zij  zou boven die 
14 gld. een aandeel in tie winst kunnen toekennen 
en na tie uitkomst anderen zien volgen. 

Ware het slechts om billijkhei d te doen, ik sou 
niet naïef genoeg wezen aan onze g een 
raad te geven, maar  vermoedelijk zouden de
nen ineer  beter  koffie leveren, en wat knn voor 
onze bewindslieden eu kamerleden krachtiger  prik -
kel zijn? 

(.'., 1 i '78. .  E. 
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EEN . 
 tie

k ben op mijn manier  wel zoo eenigszins nieuws-
gierig uitgevallen,  tracht er  dau ook zoo  eu 
dan wel eens achter  komen waar, zooals men zegt, 
nu eigenlijk wel het naadje van dc kous zit. h 
niel nltij d kom ik daar  waar  ik wezen wil , wanneer 
ik niet verder dan in het kringetje, waarin ik mij 
beweeg, vraag. Zoo gaat het mij  ook weer; ik 
word met al mijn vragen maar  niet wijs genoeg 
uaar  mijn zin; dus als gij  het mij  vergunt son ik 
de vraag, welke ik al zoo dikwijl s aan mijn beken-
den gedaan heb, door  middel van uw blad wel eens 
meer aan iedereen willen doen, in  hoop  hef 
vertrouwen dun wel om afdoend antwoord te sullen 

 zaak is deze. Voor enkele maanden is een op-
roeping  sollicitanten gedaan voor  een nieuwe ambte-
lijk e betrekking op bouwkundig,  zeker  ook bouw-
kunstig gebied bij  het t van Binnenlandsche 
Zaken, [len , wien bet te beurt zou vallen 
die betrekking ie bekleeden, zou in hoofdzaak onder-
werpen het schoolbouwwesen betreffende ter  behan-
deling en bezorging en verzorging  misschien nog 
meer  zijn opgedragen. Op mijn vragen heb ik ten 
antwoord gekregen, dat zich ruim yO sollicitanten 
heblien aangemeld, uit welke de keuze is gevallen 

op  beer  genaamd . ? ? 
vraag ik eerst alleen aan mij  zelven; ' 

n naam heb ik op architectonisch gebied nog nooit 
gehootxl. , dacht ik zoo, een niet. algemmi iu 
den lande bekende grootheid, evenals ik voor

 jaar  dacht na een lienoeming bij  het -
ment van Financiën. Toen echter  bemerkte ik spoedig 
dat ik voorbarig had geoordeeld en dwaalde, want 
de  (J . Peters bleek mij , op mijn vragen, toch 

werkelij k geen onbekende grootheid tc zijn. Succesieve-
lij k ontdekte ik , al vragende, dat hij  was geweest 
leerling of opzichter  over  werken van den' heer P. 
J. . Cuypers; later  eenigen tijd , niet heel lang 

 ik hoor, directeur  tier  gemeentelijke gasfabriek 
van Bolsward; daarna [uuticiilie r  architect en, heb 
ik het goed onthouden, ook nog geïnteresseerd bij 

 nijverheidszaak in . r wat mij 
bovenal overtuigde was, tlat bij  de schrijver  is van 
een bouwkundig werk, getiteld: e boerenplaatsen-
bouw in Nederland", of zoo iets van rhen aard. k 
bezit het werk niet, en kan dus np het oogenblik 
den titel niet juist weergeven. r  vragen hen ik 
dus toen met den heer  Peters voor mij  in het reine 
gekomen.  im mag de heer  Peters het eenigen 
vitten niet naar  tien zin kunnen maken, vitten tlie 
maar  niet willen of kunnen liegrij  dat vormen 
uit vroeger  tijden uitmuntend geschikt zijn voor 
onzen tij d in het algemeen  voor een ministerie 
van Justitie  Post- en Telegraafkantoren in het 
bijzonder, in elk geval, hij  bleek mij  een bekende 
in den lande te zijn, zoowel in het Noorden als in 
het Zuiden. 

Twee jaar  later  komt tiaar  weer  een dito benoeming. 
En tloor  ondervinding wijs geworden, wacht ik mij  voor 

 voorbarig  daanloor  meestal onjuist oordeel en 
ga dus maar weer  aan het vragen. k moet bekennen 
dat het mij  maar  niel wil vlotten. t ligt
ker  de wijze waarop en den weg lungs wel-
ken ik onderzocht heb. Eerst neem ik de jongste 
ledenlijst van de j tot Bevordering der 

t ter  hand, maar  jawel, welken naam ik 
ook vond, niet dien welken ik zocht. j  nader  inzien 
beteukende dat ook niet veel, want zoo onder het 
zoeken van A tot  kwamen mij  van tij d lot tij d 
nog al veel namen voor  tien geest, die ik gedacht 
had wel te zullen vinden, doch die ik — voor de 

afwezigen zeker  om voor  hen gegronde redenen — 
vond. e ledenlijst was dus geen proefsteen vooral 
of niet bekendheid. Op mijn vragen in mijn krin -
getje kreeg ik maar steeds ten antwoord: Neen, den 

r t ken ik niet. Een mijner  kennissen wa> 
echter  ondeugend genoeg te zeggen; Ja, t 
ken ik wel. —Zoo, zeide ik, wie en wat is hij  dan ? — 
Wel, gaf mijn zegsman len antwoord, ik bedoel 
<ie vanouds bekende uitspanning van dien naam aan 

tie Weesperzijde te Amstenlam. — k vond dat eei 

llauwe aardigheid, maar ik had mijn verdiend' 
loon; waar is het ook goal voor  naar  alles t 
onderzoeken en iemand het hemd van het lichaam 
tc vragen  En toch ben ik al vragende venier  ge-
komen. k weet nu dat de heer t een kolos-
salen sprong, men zou het bijna een salto mortale 
kunnen  men, gemankt heeft, dooi'  van teekenanr 
of autlere ondergeschikte betrekking bij  de genie, 
zoo maar ineens op een bouwkundige hoofdaiubto-
naarabetrekking goed-en-wel terecht te komen. 

r  met dat al, r  de , weet 
ik uu wel tets, maar  mijn nieuwsgierigheid is nog 
verre van bevredigd, vooral niet uu ik iu een dag-
blad gelezen heb, dat bet Acadetnieg.diouw te n 
naar de plans van de heeren E. en W. -
berg, onder de leiding van tien onlangs bij  hel -
parlement van e Zaken aungoslelden 
arcbllect l zal gebouwd worden. Neen, we-
zenlijk, ik raak de kluis g-dieel-eu-al kwij t en ik 
wantrouw de medeileelirig aan mij  gedaan , hierboven 

genoemd, omdat bet mij  toeschijnt dat voor de op-
perste leiding van zulk een werk meer dan gewone 
krachten gevorderd worden, krachten eerst te verkrijgen 
ua veeljarige, ook practische beoefening der bouwkunst, 
liet zul toch weldegelijk waar  lij n dal hiervoor  iemand 
gevorderd wordt, ilie zijn sporen verdiend heeft door 
de opperste leiding van niet onbelangrijke -
werken, waardoor het met eenige zekerheid is te 
verwachten, dat die |>ersuon met gerustheid aau het 
hoofd r  stichting van een veelomvattend gebouw, 
als dat der e Academie wonlen zal, gesteld 
kan wonlen. j  dunkt, dit is noodig. zal bijzij n 
werk ti't i milte der  zaak eu tot genoegen zijner  com-
mittenten — in casu het geheele Nederlandsche volk, 
vooi'  wiens geld het gebouw toch wonlt gesticht — 
kunnen verrichten, tenzij  ecu niet voor  ieder  beschik-
bare macht (adres aan tie Sprookjes van r tie 
Gans) daar is, welke ieder, die 'thaar  behaagt, 
over  elke moeilijkheid glansrijk doet triomfeeren, eeu 
macht vroeger  bekend onder den naam van tooverij, 
doch die wij  nu eenigszins andei's ipialifieceren. 

En nu vraag ik , wie bij  machte is licht aan te 
brengen, hij  dt>e het, al is het nlleen maar  daar-
om, flat wij  weten zullen wat wij  hebben te hopen 
of te vreezen voor  onze Nederlandsche bouwkunst, 
ook van tleu heer . 

l ik voornemens was alleen «leze vraag te 
doen, doemt hij  mij  eeu tweede op, die ik nu 
ook maar meteen doen zal, deze namelijk: wat de 
reden zou kunnen zijn dat tie heer t uiet 
bij  koninklijk , maar slechts bij  ministerieel besluit 
is benoemd? t schijnt mij  wel wat vreemd, daar 
iu den laatsten tij d opzichters met ongeveer f 1200 
traktement een koninklijk e benoeming hebben ver-
kregen, terwij l de betrekking in tpinestie eene van 
ƒ 3 0 00 is. Zie, dat is voor  iemand als ik ben, tlie 
de kaart van het land niet kent, een vreemd ver-
schijnsel. 

e het weet, zegge het dus. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

§ e  de frame heeft in tie Notes d'un 
Voyageur iets meegedeeld omtrent de nieuwe klok-
seinim , waarmede de sproorwegiuaatschappij  Parijs— 

e Zee proeven neemt op baan-
vakken met enkel spoor, sinds de treurige botsing 
van twee treinen tussehen Culoz en deu . 

e klokken zijn van algemeen gebruik op de lijnen 
iu ' en . Op het 
oogenblik, waarop een trein een station verlaat, doet 
men, door  middel van electriciteit, te gelijk groote 
klokken slaan, geplaatst hoven elk wachthuis, tot 
het volgend station en in dit station zelf. r  het 
gelal slagen verschillend is voor  elke der  twee rich-
tingen, volgt hieruit , dat, zoo do wachters, na het 
bericht tc hebben ontvangen van een trein, the van 
één kant komt, het sein ontvangen van een trein 
in de andere richting , zij  onmiddellijk de noodige 
maatregelen zullen nemen om tic twee treinen te 
doen stilhouden. 

e klokken kunnen ook dienen  een noodsein 
te geven en alle treinen Ui doen stilstaan, als er 
een beletsel tegen het rijden is ontstaan, of om eeu 

hulplocomotief te vragen, als een machine in het 
ongereede is geraakt. 

n heeft voorzorgen genomen om te voorkomen, 
dat misbruik onnoodige vertraging teweegbrenge. 

n kan. door de klokslagen op verschillende wijzen 
te groeiweren, een taal samenstellen, nauwkeurig 
genoeg om aau de hoofdeischen van den dienst te 
beantwoorden. 

— § Onlangs is in tic American  So-
ciety f' ) le Philadelphia eeu voonlracht gehouden 
over de kanalisatie van die stad. Volgens deu inhoud 
van die voordracht is de gebrekkige aanleg van de 
kanalen, zinkputten en afsluitingen of kleppen, die 
met riolen en privaten in gemeenschap staan, tie 
hoofdoorzaak van vele der  ergste ziekten. Philadel-
phia verblijd t zich iu een algemeene onderaardsche 
ontwatering, en zijn kanalen zijn iu zooverre zeer 
goed, dat niet door  ongenoegzameatsluitingenen het 
slecht leggen van de buizen tie kanaalgassen tie 
woningen binneudriiigen ; waar  dit mogelijk is, zoude 
bet gemis van ontwatering boven het bezit te ver-
kiezen zijn. Zorgelooze aanleg cn verbinding van tie 
buizen, gebreken iu de aansluitingen, slechte con-
structie van de afsluitingen of kleppen en ongenoeg-
zame luelitvervei'sclung in de privaat pijpen voerende 
kanaalgassen rechtstreeks iu de huizen, en daarmede 
tie onmiddellijk e oorzaak van vele ziekten en sterf-
gevallen. (2) , the het water  wegvoeren uit 
bad- en kleedkamers, wonlen dikwijl s met de hoofd-
buis verbonden zonder  anduiting of klep, en leiden 
alzoo de uadeelige dampen rechtstreeks in tie slaap-
vertrekken. 

r al zijn tlie afsluitingen voorhanden, heeft 
men daarmede nog niet altij d een waarborg tegen 
bet kwaad, daar bet werk dikwijl s zoo slecht is uit-
gevoerd, dat de kleppen na eenigen tij u werkeloos 
blijven. n den geheelen huisenbouw vordert niets 
zooveel aandacht als de arbeid tot liet wegvoeren 
van hei water. 

Volgens kundige artsen te n kan de kanali-
satie der  stad alleen dan zegen aanbrengen, wan-
neer zij  iu alle onderdeelen goed en degelijk wonlt 
uitgevoerd, terwij l achteloos eu slecht werk niets 
dan kwade gevolgen kan na zich sleepeu. 

t is een bijzonder  ongunstige omstandigheid bij 
kanalisaties, dat na de bepleistering alles er  even 
goetl uitziet; daarbij  komt, tlat het minder  goede 
werk het voordeel beeft van goedkoop te ziju, tloor 
den leuk hoven alles te verkiezen. Al is dus de 
arbeid voor  onberispelijk verklaard door de met het 
toezicht belaste ambtenaren, heeft men toch nog 
geen zekerheid. e bczittters van huizen schenken, 
blijkens de ervaring, geloof aan iederen aannemer 
van kanalisatie, zoodra deze maar seen goed praatje" 
heeft en vooral tien tooi van bet indrukwekkende 
praedicaat tfahrikanV'  niet schuwt. 

r  helaas! velen onder  tleze kleine aannemers 
zijn slechts arbeiders, die korteran of langeren tij d 
gewerkt hebben in een groote fabriek ondergeeUdig 
opzicht, en meestal niet instaat zijn 24 uren totf-
standig te arbeiden, zonder een misslag te begaan. 

t denkende publiek moest tenminste zulk een 
gewiclitigen arbeid als tie ontwatering van een huis 
niet aan ongeschikte personen toevertrouwen, die 
louter  op oogenhlikkelijke winst beducht ziju. 

Bij ile uitvoering van de kanalisatie te Berlij n ligt 
vooral de hooge waanle van het werk hierin, dat 
men dc aanneming en inschrijving in elk geval 
daar  verbiedt, waar de aanneming, blijkens tie on-
dervinding, geen waarborg kan schenken voor  deug-
delijke uitvoering. Gaat het werk U ook al wat 
minder  snel, zoo wonlt toch het verlies aan tij d 
rijkelij k vergoed door  meer  veiligheid. 

e practij k der  huisjes niel kers echter  bestuit hierin, 
dat men uit houden! aanbiedingen de goedkoopste 
kiest, die natuurlij k niet den besten arbeid levert. 

liet goede werk te Berlij n kan dus veel schade 
lijden,  de eigenaren van huizen niet inzien, van 
welke ou hei z wangere beteekenis de wijzeis, waarop 
hunne buizen zich aansluiten bij  tlie tier  stad. 

n deze wenken ten gevolge hebben, duimen 
voortaan van de kanalisaties met minder  grond kunne 
zeggen: goedkoop en slecht! 

. 

's  Aan de reederij  stoomsleep-
n drinkwaterdienst, gevestigd te Amsterdam, is tot 

wederopzegging , vergunning verleend  een stoom-
iwpdienst op eenige stroomen, rivieren en kanalen 
ti acht provüiden. 

(>) n liet hieruit, dat philosophic uiet bcatnnt iu 
„lirooiuni" , gelijk enkele bouwkundigen beweren. 

(*) Vele giftige dampen zonden ontwijken door  open 
stook haarde ti in de knuier*. Wd-is-waar  verslinden /ij  meer 
bratidilo l dan kachels, maur zij  dnn toch gev ouden 
worden iu dc huizen der  rijken , vooral iu de slaapkamers. 
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— Naur  men verneemt, h dc beer  Witsen Elias, 
thans als hootilingenieur  der  Staatsspoorwegen in alge-
ineenen dienst alhier  werkzaam , belast met bet voort-
zetten der  werkzaamheden vuor  deu epoorweg van 

n naai- Staveren, welke totnogtoe reeaor* 
teerde onder  den hiwfd ingenieur  Simon te Utrecht. 

e blijf t belast met den aanleg van den spoorweg 
van Zwolle uaar  Almelo., en den onlangs hem opge-
dragen epoorweg van 0 ion ingen naai- . 

- Volgens het eenig artikel van hel onteigen ings-
ontwerp voor  den spoorweg , loopt 
ile lij n door  de gemeenten Zaandam, t zaan , -
pcudam. Pm merend,  wad ijk . , Warder, 
Oosthuizen, Beets, Avenborn, t en . 

e weg zal aanvangen ten noorden van do ge-
meente Zaandam, iu aansluiting met den Staats-
spoorweg van Amstenlam naar  Nieuwediep, vandaar 
in noordoostelijk.- richtin g over e Zaan, door  de 
[«olders Oostzuuu cu Piirinerend over  het Noordhol-
landsch kanaal, door  den r langs Pur-
rnerend en over  de Ween-, vandaar  iu rechte oostelijke 
richtin g door  den (wider e -vang en ten oosten 
van de trekvaart van Purraerend naar , hij  de 

n over  die vaarten, vandaar  t noordoostelijke 
ombuiging naar  on ten noorden van n . eindigende 
op de grens van die gemeente eu van de gemeente 
Blokker. 

n dc toelichting wordt medegedeeld, dat de be-
zwaren, betredende doorsnijding van perceelen. afsnij-
ding van gemeenschap en waterloozing, brandgevaar, 
waardevermindering van eigendommen enz., van 
ondergeschikt belang zijn en later  hij  de onteigening 
een onderwerp van overweging kunnen uitmaken, 

Behalve het station te Zaandam, zijn station-: of 
halten i te Oostzaau , Piirnicn-n.1, , 
Oosthuizen, Avenhom eu . 

— Aan de leden van het k t vau 
n 'is door  het Bestuur  hij  circulair e kennis 

gegeven van het volgend welwillend schrijven van 
den l van den Waterstaat te Parijs. 

r  le Président! 
aJ'ai conserve le meilleur  souvenir  de l'acciieil que 

j'a i recu en e pendant mon voyage de 1873 
et je suis resté tri-s-reconnaissaut de la sympathie 
que . les ingénieurs Néerlaiulais m'imt témoi-
gnoe en me noniiiiant turmhr e honoraire de leur -
stitut . 

e que l'mrnoeition , qui amenera certaine-
ment a Paris un grand nombre de es ingénieure, 
me foumira i de rosserrer  et d'élendre mes 
relations avec eux. J'ai done l'honneur  de vons prier 
de faire connaitre a nos collegium de t que 
je serai tnV-heiireux de racevoh* ceux qui voiiilron l 
bicn me rendre visite et que j e me mettmi ave* e 
plus grand plaisir  a leur n pour  les ren-
seignement-s et pour  les reramniandations dont ils 
pourreienl avoir  besoin pendant leur  séjour en France, 

e service de mon uis|>ection e de sé-
journer  ii Paris d'une mnnièiv permanente duraii l 
la saison d'été, mais j' y resterai ceruunenwnt cette 
année pendant la plus giimdc partie du mom de 

i et pendant toute ln durée des mois de t 
et d'Octobre: e'est done a ces époques la que l'on 
pourr a m'y rencontn-r avec le [dus de certitude. 

'enillez agreer, r  le Président, l'expres-
sion de mes sentiments les plus dhtingués. 

Pil .  ZETTE , 
r  General des Pont*  et Chaussées, 
e de Varennes, 20, B Paris." 

t is nog altij d de vraag of de 
tentoonstelling van voorwerpen van kunst en nijver-
heid, door  den werkman ïn zijn vrijen tij d vervaar-
digd, in Juni aanstaande bier  te houden, wel zal kunnen 
plaats vinden. Van de elfduizend gulden, daartoe 
benoodigd, was dezer  dagen nog slecht*  voor/*3000 
aan subsidie vnn verschillende lichamen, bijdragen 
enz. ingeschreven. Slechts eenige honderden guldens 
bedroeg de som van particulier e bijdragen. e Com-
missie voor  de tentoonstelling heeft dan ook opnieuw 
circulaires ter  inteekening verzonden. 

— e d van Administrati e der  Nederlandsche 
j  heeft, ter  vervanging 

vnn den heer . A. J. . Bake, tot andere func-
tion geroepen, den beer i Boers benoemd lot 
secretaris der . 

— ()e heer  1). Weegewijs, sleen-en beeldhouwer 
te Amsterdam, heeft drie geilenksreer.eii geleverd ter 
herinnering mui de vroegere Nederlandsche Noordpool-
tochten, bestemd om met de Willem Barend* le 
worden overgevoerd en op verschillende punten, vroe-
ger  door  Nederlanders bezocht, te worden geplaatst. 

— n het nommer van '20 Apri l j l . wenl met 
een enkel woord gewag gemaakt van de |wgin<ren 
der  heeren F. A. T. , P . htoltiman, . 

, J. Pcelen, P. Tegelberg. J- O. C. A. de 
Vogel en  W. Visser, om eeu kweekschool voor 
machinisten op te richten. Wij  vermeenen de aandacht 
op deze zaak te moeten vestigen en hopen, dat. de 

n ten volle mogen slagen. 
e circulaire, door  genoemde heeren verzonden, 

is van den volgenden inhoud ; 

e ondervinding heeft geleenl, dat in ons land 
groote behoeftu t aan bekwame machinisten en 
aan eene inrichting , waar  zij  zoowel theoretisch nis 
practisch gevormd kunnen wonlen. 

»ln dit opzicht staat Nederland bepaald achter  hij 
vele landen van Europa, 

nOp de vraag door  too menig vader  gedaan, 
welken weg hij  moet inslaan, om zijn jongen ma-
chinist tc laten worden , moet men zeker  bet antwoonl 
schuldig blijven, daar  .-ene gen-gelde nph-idingss. hooi 
ontbreekt — behalve die te , uitslui-
tend bestemd VOOT de . Ned. Zwunacht — en 
men op de aiiihaehtsscholen in die speciale richtin g 
niet zoover  kan gaan uls noodig is, om later  een 
bekwaam machinist le kunnen worden. 

l overtuigd, dut de g dit onder-
wij s vroeger  of latei- ter  hand zal moeten nemen, 
zoo valt van die zijde op dit .wgenhlik op bet gebied 
van onderwijs nog zooveel le regelen, dat daarop, 
bij  dc gi-oote behoefte nnn een l voor 

n , niet mag worden gewacht, en wenschen 
ondergcteekenden eene poging te wagen die uit par-
liculier e middelen tot-stand te brengen, 

t moet naar  hun oordeel zijn eene inrichtin g 
ten dienste ven hen. die machinist willen wonlen, 
zoowel te land hij n en fabrieken, als voor 
<h- handelsmnrinc en de gouvernementsmarine in 
Nederliindsch-lndie. 

»Op .-en goeden voet ingericht, kan zij  aau de 
nijverheid bekwame machinisten leveren,  aan 
meiiigen jongen eene hij  uitstek gunstige toekomst 
verzekeren. Bekwame machinisten toch woiden zoo-
wel te land als aan l-oonl goed betaald, en brengen 
het niet zelden tot een inkomen van 2 a 300 gul-
den per  maand. 

i>Wil eene inrichting , als wij  bedoelen, aan dc 
behoefte voldoen, en aau een ieder, waar  hij  «sik 
wono, gelegenheid geven er  gebruik van te makeu, 
dan is daaraan de verplichting  de leer-
lingen le kunnen huisvesten. 

«Zoowel veor  huisvesting als voor  voeding moeten 
dus ook de noodige fondsen beschikbaar  zijn , waar-
voor  wij  zoo vri j  zijn den materièelen steun van 
alle t el lenden iu le roepen. 

«Wij  doen dat met vertrouwen, nadat wij  ons 
verzekerd hebben van de sympathie der , 
door  menig lichaam en particulier  krachtige mede-
werking is toegezegd, en een gebouw ons reeds is 
aangeboden, geschikt eu gunstig gelegen voot cene 
dergelijke inrichting . 

e onze verwachting niet teleurgesteld worden 
en eene algemeene toetreding van leden en donateurs 
der  le stichten Vereeniging: l voor -
chinisten"  het l>ewijs leveren, dat Nederland niel 
achterblijft , waar  bet ook iu deze richtin g de ont-
wikkelin g en de welvaart van onze burgerjongens 

bevorderen kau. 
 wij  ons verzekerd  van voldoende 

middelen om uitvoering aan ene plan tc kunnen 
geven, zal cene algemeene vergadering van leden en 
donateurs worden uitgeschreven om Statuten en re-
glementen vast te stellen en  belangen der 

l te . 
n algemeene trekken geven wij  voorloopig als 

ons gevoelen te kennen: 
dat de kosten van onderwijs, voeding, huisvesting 

enz. zoo laag mogelijk moeten worden gesteld, even-
als de vereischten om op de l te kunnen 
komen : 

dat aan de l onderwijs mix ' t gegeven 
worden, behalve in de atcomwerktnigkunde, <wk in 
de wis- en natuurkunde, het leekenou en de talen, 
voor  zoover  een machinist dit noodig  i'i ïn zijne 
betrekking, en om later  zijne studiën met vrucht te 
kunnen voortzetten; 

dat practisch onderwijs moot gegeven worden in 

smeden, bankwerken, enz.; 
dat huisvesting en voeding eenvoudig, doch goed 

moeten zijn. 
n slotte stellen wij  voor  . de jaarlijks , he contri-

butie voor  leden te liejialen op vijf  gulden of meer 
eu hen . die ineens honderd gulden of meer wen-
schen te geven, als donateurs ann te merken, ter-
wij l elke kleinere gift dan vij f gulden natuurlij k ook 
geënte zal worden aangenomen." 

e e Tram way maatschappij 
had, om tot aan de t in den t 
door  te kunnen rijden , voor  eenige ellen wegs de 

 gevraagd van den d der  gemeente 
, onder  welker  gebied de t . 

e Baad heeft met 11 stemmen tegen  besloten, 
die vergunning te weigeren, zoodat de rijtuige n van 
de Traniw-aymantschappij  niet verder  zullen rijden 
dan tot aan de grens der  gemeente, zijnde het einde 
van den

 Tot gemeente-uivhiteet alhier  is be-
noemd de lieer  G. , architect tu J 1st. 

 Er  is eene concessie aangevraagd om 
een tramweg te leggen van Breskens, door  Schoondijke, 

 en  naar  het station te -
ilegheiu. n genoemde gemeenten zal de weg midden-
door  de straten gaan: buiten de gemeenten zooveel 
mogelijk langs den zomerweg e tram zal door 
stoom in beweging worden gebracht. 

s zullen minstens twee treinen zicb bewegen 
iu de richtin g van Breskens naar m en twee 
van m naar  Breskens. n den regel zal met 
twee wagens gereden worden, een voor  personen-
vervoer  in twee klassen , en een voor  goederenvervoer. 

t het blijken , il.i t zoodanig middel van vervoer 
aan de billijk e verwachtingen voldoet, dan bestaat 
er  plan een tweeden weg van Schoondijke over -
dijk e naar  Watervliet in exploitatie te brengen. 

 Voor  de benoeming tol opzichter  1"' 
klasse hij  de gemeentewerken worden door  B.  W. 

 1. W. A. Visser; 2. E. F.  en 
3. A. van n en voor  betrekking van adjunct-
geitieente-arehiteet in alphabetischcorde: . g 
eu .1. A. t van g 

e benoeming zal in  zitting van 4 dezer  plaats 
vinden. 

 Een deel der  zoogenaamde St.-Agatba 
goederen , waarvan de inzet in hel voorgaande imin-
iner  wenl medegedeeld, zijn den 3den dezer  defini-
tief verkocht voor  de volgende prijzen: 
massa  —4 door  te Velp, ƒ 1 0 6 0 0. 

p 5—7 » Smits, » Uilen, v 25000. 
„  8—13 » id. » id.  33025. 

 14 » kt i kt » 2105. 
« 1 5 "  id.  id. .» 4400. 

10 » id. t id. > 3275. 
massa 17—22 ,  Velp, »49000. 

l > Smits,  Uilen, » 865. 
 24 » Jongendijk, » Cuijk , » 2700. 

Te zamen. . . ƒ 1 3 3 4 6 0. 
e inzet bedroeg ƒ 9U410. 

l maken van ecn plan vuu uitleg 
der  stud en de directie over  de slechting der  vesting-
werken, die de gemeente vau deu Staat zal aan-

, is aan den heer r  a , stads-

ingeni  1 te ,
Tul opzichter  bij  genoemde werken is henoeind 

de lieer  W. C. A. , thans opzichter  bij  de 
werken vau ontmanteling te . 

Unkondiïin&ren van Aanhfistedinsen. 

 te 10'/., uren, door t dijksbestuur  vau 
Wouserudccls Ziiiderzeedijken, in  Prins: lo. het 
makeu vnn eeuige hei- en kistwerken aau gemelde 
zeewering; Bo, liet uitbaggeren vau  gedeelte dor 
/eedijksvaart, ter  lengte van p. m. lSl',1 . 

, te  ureu, in het Nieuw Nederl. : 
de herbouw van ren woonhuis, staande op de noord-
zijde van dc Oude Vost te Breda, wijk A no. 365. 

iioriireri. i to 12 uren, tea raadhuize: het dom-
pen cn riolceren van een gedeelte der  Beeldjcsliaven, 
mot gedeeltelijke levering der  materialen. 

M  , io 12  door  het gemeentebest.: 
het leveren vim 3S.000 hcolo- cn 2000 halve s'raat-
keieu, petit graait. 

. ten heho"vc van de gasfabriek: hot 
makeu  2 gcslagon-ijzcrciigushoudcrs. 

, 7 . 
, tc 10 uren, dom de comm.  toezicht 

over  liet geslicht , bij  .1. A. , l 
: de levering dor  benoodigde stocnkoleu 

 één jaar. geraamd op 15,000 . Engelsche gas-
sleeiikol.ii, 4000 idem Uuhrkolen. 

, te  uren, door  burg. on weth.: het 
bouweu eener  school en aanhooriglieden. Aauw. door 
den architect Van , te 0 uren. 

. te 12 uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan liet gebouw  bel prov. bestuur: 
het van-hiiiten-verven  «lc gebouwen dienende lot 
huisvesting van den commissaris des s eu vau 
de bureau's  verdere lokalen vim het prov. besluur 
aldaar. : pcre. ] ƒ512, jiorc. 2 ƒ:112. 

, te 12  door  dc comm. tot dei) 
grintweg van Zalt-Bommel naar  Nederhemert, bij  .1. 
A. van Oosterom: het baggeren, aanvoeren  oprijden 

 don beuoodigden gezifte» biggel tot begriuting 
M( ad n anaal, te 12 uren, door  dc direcl ie der 

j e Nijverheid, in Bellevue: het bouweu 
eener  fabriek met woning, loodsen euz anu den Gas-
scltt-riiijvconscliemond aldaar. 

Weesp te 1 uur, door  hot gemeentebestuur: bot 
bestraten vau een gedeelte weg tusscheu den -
binnen weg  den Singel in dc gemeente VVeeap] on-
geveer  Olio '  keienbestrating l .\1' klinkerhe-
strating. . ins. tc 12 uren. 

i , te 1  lu de Vergaderkamer aan de 
Gasfabriek: do loverim.' van verschillende benoodigd-
heden, in 11 pere. 

flenaen, tc  uren, door  het bestuur  dei walerkee-
rin g van den eni. polder  Nicuwe-Neiizen, bij  A. Ba-
tenburg, in t Nederlandsch : bel makeu 
vnn werken tol verdediging van den oever. 

Si , 's avonds S uren, door  regenten der 
beide weeshuizen, iu hel . . Weeshuis; het houwen 
vau eene waschplaats, droogkaruer  eu slaapzaal. Aauw. 
6 , tc 2 uren. 

Xwel le, bij  deu secretaris-thesaurier  dor  Over-
ijselsche : . de vernieuwing van 
ile g (eerste sectie.); 2o. nieuwe sluisdeuren 
anu de Sennepmaiissluis (derde sectie). 

 door  burg. cn wetli.: lo. het afbreken der 
school te Zeijr n eu het bouwen eener  nieuwe; 2o. de 
levering der  noodige bouwmaterialen: Bo, idem der 
ijzerwerken- lo. dc verf- eu glazenmakersworkeu, met 
bijleveriug van glas en verfstoffen. 

WeeiiNdag, . 
 le  uren, door  het dijksbestuur 

vau Wijmbntscradecls c. a Contribuiie-zeeiiijken: het 
maken en herstellen van onderscheidene perceelen 
hei-, steen- cn aardewerken enz. aan de zeeweringen 
dier  contributie, alsmede het verf-  leerwerk der 
gebouwen. 

, tc 12 uren, ten kantore van hel Ned.-
. armbestuur: het houwen van eene keuken euz 

naast het tegenwoordig ziekenhuis, in de , 
met het mnken van eeuige veranderingen in dit ge-
bouw. Tockeningcn bij  den ureliitect . (losscbnlk. 

 tc 12 uron, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en constructiemagazijnen: de levering van den-
nen-, grenenhout cu bossen hoepen, hariugbaud, ge-
schilde. 

'a-llage, te 12 ureu, door  het ministerie van wa-
terstaat enz-, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
leveren en verwerken van stortstecn, len behoeve van 
de overbrugging van het h p en het uit-
voeren van herstellingen en vernieuwingen aan de 
rivicrwerke u geh-gen aan den noordelijken oever  van 
het h , tot de overbrugging behoorendc, 
met het onderhoud dier  werken tot 1 Stol '70. -
ming ƒ78:100. 

 te 12 uren, door  A. cu S. Verhagen, bij 
Wed. : het houwen vau ecn waterdichte 
gaskuip, sypboupiit cn bijkomende werken, 00 het 
terrein voor  do gasfabriek . Aanw. 7 lief, tc 
11 uron. 

Ü n . te 12 uren, door  deu ontvanger  der 
reg. cn dom., iu  Unie: liet sloopen van ile Bote-
ringo- en , het d.wr  aarden dammen 
vervangen van de vóór die poorten gelegen bruggen, 
enz. Annw. 6 , te 10 uren. 

 te 12 uren, dior  de commissie voor 
den aanleg van den straatweg — Ellcnbeek, 
hij  Joh. Abels: bel maken van een strnntweg van 
klinkermonpen van dc buitengracht tc n tot 
aan de , gemeente , lor  lengte van 

6 , benevens liet bouwen van 2 tolhuizen cu 
onderscheidene gemetselde steeuen duikers, fllerhest.) 

, te 1  door  burg. cn welh.: hot ma-
gen van een machine-  ketelhuis, een kolenberg-
plaats, 1 liltorkoinmeu , 2 waterriolen,  eenig ander 
werk, op liet terrein der  drinkwaterleiding , bij  de 
Oude Plantage. 

 tc 1", uren, door  bet gemeentebest.: 
het doen van eonigc vernieuwingen aan de gebouwen 
en andere werkeu dezer  gemeente, mot liet gewoon 
onderhoud daarvan. 

 tc 2 uren. door  de e Bouwveroeiii-
ging. in het Nutsgehouw: het bouwen van 12 werk-
manswoningen voor  21 gezinnen, opeen terrein aldaar 
aau den Singol tusschen de - e 
jworten. . bij  den architect W. O, . Aanw. 
7 , tc 11 uron. 

W a a l w i j k, door  bel gemcoutebcstuur  : do levering 
vau 16S.0O0 hazalt-strnatkoien, 4e soort, vnn 14 bij  16. 

, bij  J. r  Pz: hot betimmeren van 
droogstellingen aan de steenfabriek te Oostrum, over 
eene uitgestrektheid van 2000 kt* . Aanw. Oen 7 , 
telkens van 10—12 uren. 

, " " el 
, to  uren, door  liet bestuur  der  water-

kcering van het cal. waterschap: het horstri , do ver-
nieuwingen cn het onderhoud tot 30 Apri l '70 van 
dc aarde-, kram-, rijs- cn steengloniiiigwerken van het 
genoemde wntorsrhnp. 

, tc 11 uren, door s Post, bij  G-
: hot bouwen vun een boerenwoonhuis met schuur 

cn hooibergen. . bij - cu aauw. door  G. t Jr. , 
7 , te 10 uren. 

, tc 12 uren, door  hot . . paroch. 
kerkbestuur, bij  J. Schuur: liet bouwen cener  pastorie 
ea bot smovceren der  bestaande pastorie. 

 te 12 uren, door  den dijkstocl van 
het polderdistrict Tielerwaard, bij  Verstegen: 

lo. het verhoogen en verzwaren van den dijk , bene-
vens het dichten van ecu sloot tc ; 2o. het 
maken van eenige vakken hszaltglooiing tc Opijuen. 

, te  uur, door  het nolder  bestuur  van 
Wnlcheren, aan het polderhuis in do Abdij  i de uit-
voering drr  gowono onderhouds- en vernicuwiugswer-
keu ann de 4 wateringon des polders. 

, te  uur , door  liet dagelijksch bestuur 
van hot walersehap Schouwen, aan's : lo. 
de jaarlijksch e hcrslellingen cn het onderhouden van 
de sluizen, duikers cn mngnzjjncu van het waterschap, 
iu 3 pcre; 2o. het herstellen cn onderhouden der  ge-
bouwen vnn het waterschap, in :i perc. Annw. ged 
:i dagen vóór de besteding, van 10—4 uren. 

, tc 2',, uren, door  bet ministerie van 
waterstnat onz.. aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het verbeteren der  linven op Terschelling. -
ming ƒ :iO,;i75; 2r». hel ouderhoud van de beide lei-
dammen van hel t bij  Enkhuizen. j 
ƒ 5500; 8a het doou vau diiiiiheplantingeu. liet stel 
len van rielschutlingen onz. op Tessel en den vasten 
wal vnn , in 8 pere. g resp 
f6600, ƒ10,000 en ƒ 8500. 

Cui jk , le 4 uren, door  deu nrchitect Bellussen, lii j 
.1. Jooslcn: hot houwen van ccn huis met tocbehooren 
voor  Gebr. . 

, to . 
, tc 10 ureu, door  het ministerie vau 

waterstaat enz , nau het gebouw van bet prov. best. 
het doeu van buitengewone werken aan de haven tc 
Breskens. Aanw. 6 . g f 20,000. 

, tc 10'., ureu, door  hot ministerie van 
waterstaat , aau het gebouw van bet prov. bestuur 
het begrinten en bestraten vnn een gedeelte vnn den 
rechter-onderbenn der  'Zuid-Willemsvaart , onder  do 
gemeente . Auuw. 6 . g y''.)050 

k ad . te 11 uren. door . G. de 
, in Buitcnlus<: het opruimen en opnieuw op-

bouwen eener  schuur  met koestalliiig enz. op dc hof-
stede d luit , in den r  nabij  de 
Slokkelaar. Aanw. S , van 10—2 uren. 

, te 12 uren. door  <lcn direclcur  dor  artillerie -
stapel- cn conslructiemagazijncu- de levering van cou-
struetichout. 

, te 12 uren, door  den architect A. Vcrlegh, 
bij  P. Jonkers aan het Station: het houwen van een 
hecrenhiiis inet bovenkwarlier  op eeu perceel grond, 
gelegen aan de westzijde van de t te 
Breda. 

, te 12 uron, door  dijkgrna f cn heem 
radon der  Vier  Noorder , in hot s 
dc beraamde werken ann den -
zeedijk cn het onderhoud vnn het rijpad , benevens de 
levering vnu 650 J riviergrint . 

, te 12','j  uren, door  liet ministerie van 
waterstaat na., aau het gebouw van het prov. best.: 
hot bouweu van oenc vaste ijzeren brug over  het 

. van m naar  Stroobos. Aanw. 6 . 
g r*16,000. 

, te 1 uur, door  het prov. besluur: 
liet opruimen van Ondiepten iu eeuige kanalen en 
vaarwaters der  prov., in 18 perc. 

, . 

, te 11 uren, iu e : eene 
gedeeltelijke verviug van kazerncgebouwen enz. te 
Bergen-op-Zooin. 

, te  ureu, door  dun polder  Oost' 
West-Zomerlanden vau lleinonoord, bij  bet werk aan 
het : iiel*uitgraven van p. m. 1500
lengte toevoerkanaal t t het in aanbouw zijnde stoom-
gemanl, in 4 pcre, of in 2 combi unties. Aanwijzing 
's morgens  ureu. 

11 , te 11 uren: het mak  van een 
woon- en pakhuis op ecu gereed zijnde fundeering, 
voor  E. g aldaar. 

 to \ï uren, door  het bestuur  van den 
Gein- cn Gausperpolder, in e : hct.doouvuu 
eeuige n en horstelliugon aan deu schep-
radwatcrmalcn vau dien polder  met aanhoorige werken, 
benevens het gewoon dngolijkscli onderhoud n 
tol uit. . e. k. 

, te 1 uur, ter  secretarie van den -
lemmermcerpolder: lo. hot kroozeu van vaarten eu 
luchten des polders in '7S; 2o. h"t onderhoud der 
grintwegen lot 1  '7'J; So. idem der  riugvnart s 
hoorden om deu polder  ged. '78. 

, le 'A ureu, door  het dijksbestuur  van 
Oostdongeradcel, hij  Wed. Van der  \eeu: eeue ver-
timmering aau de s onder  Engwieruni, bc-
wonud door  l'ran l . Aauw. 0, 7, S cu 0 i 
telkens van S —12 uren, 

, . 
, | , l , i . lc 10 uron, door  het ministerie van 

waterstaat enz., aan het geb. van het prov. best.: lo. 
liet bouwen van een bckloedingsiuuur  en hot maken 
vnu eou oprit aan de Zuid-Willemsvaart tc t 
Baming ƒ 210U; 2o. het maken vnn een toegangskanaal 
naar  de cieUWC havenkom nau de Zuid-Willemsvaart tc 

. g ƒ 88*000. Aauw. van beiden " 
eu 9 . 

Enk l inUen, te 11 uren, door  dijkgraaf en hecmni' 
den van , iu hot c s 
hel verbeteren van steenglooüiig cu verder  aan den 

b te  an d soben W'estfncschen om ringdijk , in '7S. 
te maken eu te onderhouden werkeu. 

, vo:>r  do gemecu'egasfnbriek: het vorandc 
reu cn vergrooten dier  fabriek, in 5 perc.: lo. vernii' 
dering ann de grbouwen, fundamenten, metselwerk 
euz.; 2o. levering van vuurvaste slceneu, vuurklei , 
retorten enz.; So. ijzerwerken voor  'A ovens, kalk 
kisten, buizenleiding, teerscruhber  enz.; 4o. een stoom-
straal-exdinuslor  met nfkoeler  cn 0 afsluitkranen: 5u 
een stoomketel met loohehooren. 

Wln»um, le  ureu, door  liet gemeentebestuur: 
hot vernieuwen ou vergrooten van de opslagplaats tl 
Wins  iu en !icl leggen van eene klinkerbestrating. 
Aanw. 0 , te 10 ureu. Bilj . ins. 12 . 

lïii- i l i , te 12 ureu, nau hel bureau van den 
seetieingenieiir  der  maatschappij  tot expl. van Slnats-
spoorwegen F. Sassen: hol n van verf-, voeg. 
saus- en pleisterwerken nnn do gehouwen, kunst-
werken cn andere iuriiditingei i s dc lij u Utrecht-
Eindhoven, 

, te 1 uur, door  het ministerie van wnter-
staat enz., ten dienste der i het hor-
stellen en verbeteren vnn de ] ij  uen lan^ 
den Staatsspoorweg van r  tol het Noordzcckiv 
naal hij  Znandiun, cu s deu n n 
spoorweg van Uitgeest tot hel Noordzeekannnl bi; 
Velzen, met inbegrip vau de zijlijne n to ' 
Alkmaar cn Zaandam. g ƒ1639. 

, door  dc mnatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen, aau do g Weg en Wcrkon: *
levering van: 720 stuks spoorstaven van 6 . leug'r' 
zwaar  22 i i 25 . por. str. . met bijbohoorclu^ ,' 
720 st- n mot bouten en moeren; 614 
eindplatcn, eu 11,520 st. houtschroeven tor  bevestigi»? 
der . 

, 11 . 

 te 11 uren, door  do architecten , b; 
Bhuikhnrt : het bouwru van roti woouhuis op dn1 

Sassen poorten wal te Zwolle. A tnw. 7 , telOurr 11-
Uelneneerd, tc 12 aren, door  bet gemeentebest-1 
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10 pere. het bouwen van een schoollokaal cn onder-
wijzers woning aau den Blaaksclmu dijk : 2e porc. het 
verrichten vau eenige reparation cu vernieuwingen 
nnn dc bestaande school eu onderwijzerswoning iu de 
gemeente. 

, to 12 uron, door  den directeur  der  nrtillerie -
siapcl- cn eonstructiemagazijnen: de levering van 
groote blauwe dekens, ten hohocve van voorschreven 
magazijnen. 

, bij  den secretaris van het armbestuur . 
; het bouwen van ecu arinhuisaldnar. Aanw. 

( , tc 11 ureu. 
U u r . 

, tc 11 ureu, oor  het ministerie van wa-
terstaat enz.: de uitvoerini r  van eonigc werken t 
narmalisccring vau dc Waal ouder  Vuren, tusschen 
dc kilometerraaien 87 en 00 der  herziene rivierkaart . 
lUming ƒ 171,200. 

. te ) ureu. door  het. gemeentebestuur: 
|o. bet afbreken dor  zongen. Tliomasbrug en hot bou-
wen cener  nieuwe brug; 2o. hot bouwen cener  houten 
heschociing van dc losplaats op het. Schie: So. het 
houwen van een muur, beschoeiing vnn genoemde 
losplnats. Bilj . inz. voor  LO'/i uron. 

, tc 11 uren, door  hel bestuur  der 
waterkcering vau den cal. polder  Willcm-Aiina , in de 

: het bentel, de vernieuwing en het on-
derhoud tot 30 Apri l '7'J vnn de narde-, kram-, rijs-
rn stcenglooiiiigwerken aau do waterkcering vau dien 
polder. Aanw. 'j  en 13 . 

T i e l , te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken 
vau ecu nieuwe gierpont voor  den veerdienst vnn 
Tiel op Wamel. 

, . 
, to 2 ' / , uren, door  het ministerie vnn 

waterstnat enz., nau het gebouw vau het prov. host.: 
lo. het doen Van eenige buitengewone werken nnn de 

c Vnnrt van l laud. Annw, . 
g ƒ 3600; 2o. eenige buitengewone werken aan 

den groolnu g lc kl . no. , in . 
Aanw. 11 . g ƒ 4000. 

, 17 i 

, te 10 uren, door  het ministerie vnu 
waterstaat euz., anu het gebouw van bet prov. best: 
bet maken van steenglooiing op de n van 
N'euzcn. 

'a laseh, tc 10'/» uren, door  liet nunist.van water-
staat euz., aan hoi geb. vnu liet prov. best.: lo. het 
bouwen van eene brugwnohterswoning hij  de hrug over 
de Zuid-WQlemtvaart nabij  de Orthenpoort te'a Bosch. 
Aauw.  cn 13 . g j 37S0; 2o. het op de 
diepte brengen on houden der  haven te ; 
So. hel maken van den ijzeren onderbouw voor  de 
hrug over  de Zuid-Willemsvaart nabij  de Orthenpoort 
te 's-Boseh. Aanw.  ou 13 . g ƒ 10,200. 

Wl ln la , tc 11 uren, door  dijkgraaf eu hoogheem 
raden van t grootwatersebap e e Venen, in 
liet gemeentehuis: hel verhoogen en verzwnren vau 
eenige riugkaden van e e Venen, in de ge-
meenten Wilnis, t on Vinke-Wavervcen. 
Aanw. 13 cn 14 . 

, te 12 uren, ter  plnntse in hot be-
stek vermeld: het doeu vau herstellingen nnn do boe-
renhuizing, nog in gebruik bij . Zijlstrn . Aauw. 14 

, te 11 uren. 
, te 18'/| uren, door  het ministerie vnn 

waterstaat enz., aau het geb, van bet prov. best.: lo. 
liet éénjarig onderhond der  duinhejilanlingeuop Ame-
land; io. hot onderhouden van do rijsbeslag- cu stccn-
oeverworken cu van de directie- en arbeiderswoning 
Op Ameland. g / 10,050; 3o. idem van deu 

. i.i,  ir 'i dam en nanhoorighedcu door  dc geul 
de Balg. g f1390; 4o. bet stellen van rijzen 
sehuttiugen cn het doeu vnn strooboplantingen in de 
duinen op Ameland. g /"3000. Annw. vnn nllcn 
11 cn 13 . 

. te 1 uur, door  burg. cn weth.: eene 
concessie voor  den tij d van 40 jaren, tot liet aanleggen 
on cxploiteorcn van t remwegen, aldaar, waarvan de 
lijnen aanvankelijk cene gezamenlijke lengte hebben 
vnn ougev. O  \ l . 

e (Stanlsspoorweuslntion e Punt), te 4 uren, 
hij  B. Bakker: het bouwen van een heerenh lis niet 
koetshuis eu stalling op de hnveznthe Ooslerbroek. 
lui . bij  den architect G. .1. Niermans. Aanwijzing te 

 uron. 
, 1*4 11 cl 

- i . te 12 uren. door  burg. eu 
weth.: het vergrooten vnu dc school aldaar, cu bet 
maken vau schoolmcubeleu voor  210 leerlingen. Aanw. 
11 , tc 11 uren. 

n ad. , tc 12 uron, door  deu arebitect 
. van , namens .1. Zeeuw: het slichten van eone 

bouwmanawoning mei stalling, schuren, hooiberg onz-
in dc gemeeute . Usel. Aanw teil uren. 

, tc 3 ureu, iu de t van den 
enlaniiteuseii polder : het herslcl, do vornicu-

 eu bet éénjarig onderhoud vau de narde-, kram-, 
rijs - cn stecnglooüngwerken nau de watcrkecring vnu 
dien polder. Aanw. 13 cn 15 . 

, 20 . 
, door d .1. Fcit-nun: hot bouweu 

eener  flink e koopmnusliuiziiig. Aauw. S , vnu 
11 — 1 uur. 

, Jl . 
kaete iden, te 1 uur, door  hurg. en weth.: het 

bouwen vnn 5 schoollokalen cu 3 oudcrwijzerswoningen 
op geslecht terrein van hel ontmantelde gedeolto der 
vesting, iu onmiddellijk e nabijheid van het vaarwater. 
Aanw. 20 , te 10 uren. 

, tc 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
vnn Staatsspoorwegen, nau het cenlrnalbiireau: het 
maken van eene douaneloods mol bijbehoorende wer-
ken op bet station Winschoten. . hij  den sectie-
ingenieur  te Groningen. Aauw. 0 . g 
ƒ 11,100. 

Waen-dag. . 
, te 1) uren, door  liet gemeentebest. vau 

Franekeradeel, iu dc Nieuwe : lo. (bij  inschrij -
ring cn opbod) het aanleggen van een kunstweg, van 
don beetaaaden kunstweg in het dorp Peins af tot 
San don g n onder 
Zweins, r  lengte van 1404 ; 2o. (bij  enkele in-
schrijving) liet maken vnn oene brug ovor  de l'eiuser-
vnnrt . Aanw. S , lc  uren. 

'a-llage, door  het. ministerie vnn u : de le-
vering vnu 350,000 verglaasde blauwe pannen eu 
14,000 idom idem veratpannen 

, op het watersclinpshuis vnn -
Oldephnort cn-a.h. Zeedijken: het bouweu te Staveren 
van eene woning, lui bij  den secretaris A. Albcrls. 
aldaar. 

, S3 . 
, te 12 uren, door  het dijksbestuur 

 deu polder, bij  A. ; het vernieuwen en 
ouderhouuen der  gewone nnn , kram-, rijs- eu steen-

n nau den dijk vau gen. polder, ged- het 
dienstjaar  1S7S;'7(.». Aanw. 17 en S , vnu U ~ 
12 uren. 

, 17 . 
Lelden, te 12 uren, door  burg. cn welh.: hot ver-

richten van  in e stndsgrachteu. 
, 31 . 

- lUn.li to lO'/ i uren, door  het miuisterie van 
Waterstaat enz., aau bet gebouw van het prov. best: 

het doortrekken van den rechter  kanaaldijk der  Zuid-
Willemsvaart uabij  en langs het militai r  laboratorium 
te 's-Bosch. Aanw. 25 cn 27 . ? ƒ3400. 

 te 12 uren, door  liet ministerie vnu wa-
terstaat enz., aan het gebouw van hot prov hest.: 
het doen van eeuige vcriiicuwiiigo n cn herstellingen 
nau den n weg van Zutfou over  Winters-
wijk uaar  dc Pruisische grenzen. Aanw, 21 cn 27 

. g ƒ5540. 
,  Juni 

. op het bureau vau den ingenieur  vnu 
den weg der . -spoorwegmnalschappij: de 
levering vau 40,000 straatklinkers,Waalvorm, eenigs-
zins getrokken. 

Op late  le fcepalen datum. 
, door  het dijksbesluur  van Wesldougera-

deel : de leveriug van palen, ribben en planken. 
: het verbouwen der  Groote Sociëteit 

aldaar. . hij  den architect . . Stoott Fz. 

, 22 April : het. bouwen van  woonhuizen 
op het terrein t ; ingekomen 14 bil-
jetten, als: 

 vnn Niel, te , /14,24!» 
1). A. Braakenburg, „  idom „  13,07'J 
P. Verhagen en 

. van 't Wout, „  idem „  13.800 
. , * idem „  13.2S2 

Firm a W. en . , „  idem „  13.202 
J. Visscher, „  idem „  13.200 
C. de Jugor, „  idem - 13,125 
A. n en (iebr. 

Sclornegel, „  idem „  12,909 
C. Elfera, „  idem „  19,998 
B. , „  idem „  12,'JOO 
O. Surcndoiik, „  idem „  12,800 

 van Es, „  idem „  12.2S1 
.1. , „  idem „  12,220 
.1. . vnu , „  idem „  11,146 
gegund  .1. . 

, 23 April : het houwen der  4 hoofdge-
bouwen der  fabriek van , From berg en Co.: 
ingek. 7 bilj. , als: 
C. A. v. d. Brandt on Co., te Arnhem, f 19,449 
1'. , T, Nieuwediep, „  1Ü,2S0 
F. W. Beurden, „  Apeldoorn, „  19,000 
J. Wegerif, „  idem „  1S.SS2 
J. v. d. Braak, „  idem „  18,808 

. Wegerif, „  idem „  17,555 

. - Wegerif, „  idem „  17,433 
gegund. 

, 23 April : hot stichten vnu ecn socië-
teitsgebouw iu het Oranjepark; minste inschr. was 
W. de Bruin , te Apeldoorn, voor  f 15,400. 

Leiden. 23 April : het houwen van een magazijn 
nan de c  5, onder  beheer  van den architect 
W. F. van der ; ingek. 0 bilj. , als: 
P. n lou Bouwmeester, le , f 8619 

. ü. , „  idem ,, 3290 
G. , „  idem „  3100 
d. Boom, „  idom „  3026 
.1. N. v. d. , „  idem „  3017 
P. 0. de Vrind , „  idom „  2977 

Lelden, 23 April : het. makeu van oen overdekte 
speelplaats tevens gymnastieklokaal hij  de school voor 
minvermogenden op het Plantsoen niet eeuige andere 
werken; minale inschrijver  was S. vau , te 

, voor  ƒ1990. 
ino . 23 April : het voortzetten vau het 

pneumatische buizennet, volgens het , 
iu de nieuwe «ijk tusschen de Utrechtsche- en We-
teriugpoortcn; ingekomen 7 bilj. , als: 

. van , te Amsterdam, f 42,794 
F. . Osuge, „  idem „  30,370 
.1. P. Cornelisscn, „  idem „  33,890 
F. , „  idem „  33,433 
J. , „  idem „  33,200 
G. T. v. d. Brink , „  idem „  32,'.tS() 
Uernli. Francois cn Co., n idem „  32,699 

, : hetrioleeren vandc -
straal: minslo. inschr. was ii. , tc , 
voor  ƒ 2580. 

, 25 April : lo. hel onderhouden van den 
zeedijk tusschen Naardcn g enz.; minste 
inscbr. was C. W. do Oooijer, te Naardcn, voor  ƒ760. 

2o. het voortzetten vau de verbetering der  haveu 
op Urk ; minste inschr. wns .1. Zwolsmnn, to , 
voor  ƒ14,780. 

So. hot leveren  brik en stortstcen cn het be-
storten der e zeewering, in 2 porc; minste 
inschr. waren: pcre l , A. Vos . te , voor 
ƒ3686, perc. 2, (iebr. -n. to Nieuwediep, voor 
ƒ 0742. 

4o. het verdiepen van eenige gedeelten van liet 
Noord hollandsch , ia 2 perc; minste iuschr. 
wareir  pcre. , A. Vos , voor  ƒ2742, pcre. 2, 
(iebr. Jansen, voor  ƒ0743. 

5o. het voorzien dor  boorden van hot Noonl hol-
landsch , iu  pcre; minsto inscbr. waren; 
perc 1, - , e Buiksloot, voor  ƒ 4 7 0 0, pcre. 2, 
dezelfde, voor  ƒ'J050, perc 3, B. , te Buiksloot, 
voor  ƒ TS27, porc. 4, dezelfde, voor  ƒ7847. 

, 25 April : perc. : het aanleggen en 
verbeteren vau klinkcrbestratiiigeu , perc. 2: het ma-
keu van  kaaimuur  en cene houten beschoeiing: 

perc. 1 perc. 2 a 
VV. Gnlniau, te 

Beverwijk, ƒ 10,900. 
. , idom, ƒ 42,000. 10.400. ƒ 52,400. 

J. J. Visser, to 
Amsterdam en 

, te 
Nicuwcr-Amslcl, 3S.000. 10,000. 47.S00. 

B. v. d. Weerden, 
tc Utrecht, 37,219. 9,940. 46,980. 

C. , te 
Amsterdam, 35,850. '.1,643. 45,200. 

. vau , te 
Naardcn, 35,600. 9,900. 45,000. 

.1. , tc 
Beverwijk, 34,560. 8,480. 43,300. 

.1. Schreuders, 
te Winkel, 34,500. 7,900. 3S.S00. 

. Bouwman, te 
Beemster, 33,596. 

. VerUan, te 
Zaandijk en 
G. Woudt, lc 
Amsterdam, 32,800. 10,000. 40,300. 

N. Ootee, te 
Alkmaar , 41,500.20 8,700 58 .10,201.78 

P. , te 
Beverwijk, 29,999. ".099. 37,599. 
. G.v.d. , 
O.-Bcicrlnud, 29.S00. 36.9S6. 

P. Ootcs, tc 
Wognum cn 

, 
tc Sijbokarsi>c), 29,200 9,000. 37,415. 

B. J. van , 
tc Beverwijk. 28,888 8,400. 36,250. 

C. , te 
Nieuwcndam, 7,058. 

C. Schooncnburg cn Co., tc Amsterd., ƒ 47,960. 
. , idem, 46,987. 

E.  Brokmcier, idem, 40,000. 
. . van , idem . 45,740. 

P. A. A. van , tc , 40,960. 
G. Bunt tc Amst, 39,500. 
V. Pb. Braun, idem, 39,000. 

, 25 April , dc lovering  de artillerie-stapel-
en constriicliemngazijnen van: 

perc. 1, 2100 . touw, dik 0.060 . driestreng», 
17,700  idem, dik 0.060 . vierstrengs; minste 
inschr. was W.  dc Voogd, te , voor 

i ƒ0 .13"' por . 
perc. 2: 3570 . h zeildoek, breed 0.74 

minste inschr. was P. s Sypestcyn, te 
, voor  /"  1.20 per . 

Unuda, 25 April : het. éénjarig onderhoud dor 
grintwegen in den Zuidpiaspoldor; gegund: perc 1 
aan J. . Perk, te , voor  ƒ 2 5 6 2, porc 2 
aan S. . Tassemeijer  Jr,, te , voor  /22S9. 

o w i i e s i - i i o n t. 25 April : hot verbouwen van het 
llceronlogcmcut le ; ingek. 8 bilj. , uls: 

. Post en .1. Brouwer, te , / 19,945 
B. J . Overwijk , „  't , „  19,645 
A. G. , „ , „  18,445 
E, . , „ , „ 0 

. . v. d. Wijk , „  Gorredijk , „  10,606 

. . , „  Follega, „  16,440 
S. \V . dc Boer, „ , „  15,880 
T. G. Bekhuis en 

. , „ , „  15,868 
, 20 April : het uitvoeren vau buitengewone 

herstellingen aan de sehipbiug over  de s bij -
del ; minste inschr. was  . , te lledel, voor  ƒ4447. 

Orswlnajea, 26 April : het onderhouden en herstellen 
der  zcoworingeu le , vau 1 i '78 tot 1 d 
'79; ingekomen 4 bilj. , als: 

. . van Buuren, tc , f 10.6S4 
E. .1. Sijdzes, „  Farmsum, „  9,066 
G. C. . , „ , „  8,970 

. Brand , „  Giescudam, „  8,800 
 26 April : het ged. 2 jaren cn S maan-

den onderhouden van de nis zeewering dienende voor-
malige vestingwerken to : ingekomen 4 bil -
jetten, als: 
G. 0. . , tc , ƒ 9300 
J. , „  Farsiim, „  9100 
.1. J. Sijdzes, „  idom „  9060 
.1. van Buren, „ , „  8320 

, 26 April ; het uitvoeren van werken 
aan rijzenhoofden np den oevor  voor  Neuzen; miuste 
inschr. was . Tliolcns, ;e , voor  ƒ5900. 

kampen. 26 April : liet 3jarig onderhoud der  kunst-
werken in dieu polder  eu hel vernieuwen van bruggen; 
iniaslo inschr. was J. C. Fahrenhorst, te , 
voor  ƒ6687. 

, 20 April : lo. hot doou vau vernieu-
wingen en herstellingen aan dc Nesscrzijl cn de 
draaibrug over  de Boorne; minste inschrijver  was E. 
VV. dc Jong. te Akkrum , voor  ƒ910. 

2o. het Sjnrig onderhoud van de vaste brug bij  het 
Workumor tolhek en da ijzeren draaibrug over  dc 
Seharsterzijl, in 3 perc.; minste inschr. waren: perc 1, 
E. S. do Boer, lo , voor  ƒ2320; porc 2.
J . de Jong, te . voor  ƒ1193. 

, 2"  April : het onderhouden der  narde-, 
kram-, rijs- cn stoouglooüngwerken van den polder; 
minste insrhr . wns P.  Visser  Jz., te , 
voor  ƒ8400. 

, 27 April : liet bouwen van ecuc shus-
wnchterswouing aan de Oranjesluizen; minste inschr. 
was  Poot, tc Anisterdnni, voor  ƒ15,570. 

Zaamolag, 27 April : het uitvoeren van werken ter 
beveiliging vau den oever, hoofdzakelijk bestaande in 
zinkwerk en slccnbestortin» tan behoeve vnu de csl. 
polders , s on Ecndrneht; 
minste inschrijver  was 0. , tc Sliedrecht, 
voor  / 47.4S0. 

V- l lage, 29 April : hot maken van stationsgebou-
wen voor  de spoorwegmaatschappij n -Woorden 
hij  Allen, Bodegraven, Zwammeroem en Sanrawoude; 
ingekomen 2 hilj. , als: 
P. Vlaeman, te Bodegraven, mnssn ƒ 9 3 , 8 10 
A. Piena, le , voor  stationsgebouw 

cn retirade te Allen, „  27,100 
, 29 April : lo. hel houwen van een 

woonhuis voor  den gemeentegeneesheer  aldaar: inge-
komen 7 bilj. , als: 
T. Bruist, tc , ƒ 10.S20 

. G. dc Wit , „  idem „  10,500 
A. , „ , „  8,888 

 Timmer, „  idom „  8,600 
, „ , „  8,645 

G.  Smilde, „  idem „  8,318 
. Üets, „ , „  7,993 
2o. dc vergrooling der  school le ; inge-

komen 5 hilj. , als: 
. Octs, te , ƒ 5800 

, „ , „  414S 
 Smilde , „  „  3S94 
 Timmer, „  idem „  3725 

G.  Smilde, „ , „  3545 
l .oc i ie i ti , 29 April ; het bouwen van ccn post- eu 

telegraafkantoor  met directeurswoning; ingekomen 3 
bilj. , als: 
A.  Nossent, tc , ƒ 10,030 
A. , „  idem „  9,419 

. on A.,1. . „  idom „  9,007 
, 30 April : liet verhoogen cn verzwaren 

der  dijken van den s cn den l.lsel-
dain, ovor  cene lengte van 2300 ; minslo inschr. 
was . de Jong, tc Ameide, voor  ƒ11,180. 

Zeiten. 30 April : het tiouwcn vnn ecu nieuwen 
vleugel aau het gesticht Bethel; ingek. 6 bilj. , als: 
 Nibbclhig, tc Opheusdcn, f 15,282 
 Jansen, „  Zetten, „  14.2S0 

P. de , „  AVageniugcu, ,. 14,090 
. v. d. Tas, „  Charlois, „  13,900 

(i. Wigerink , „  Apeldoorn, „13 ,800 
. A. J. Popping, .. Wagcningcit, ,, 13,788 

, 30 April : lo. het verlengen van hel mid-
delperrou op hel station n cn het maken 
vau bestratingen tusschen de sporen op do stations 

, len behoeve vau den spoor-
weg n -Nieiiweschnns; ingek. 3 bilj. , als; 
B. Piotcrson, to , ƒ 5 

. Thorbruggor. „  (ironingen, „  1753 
. r  „ o warden, B 1742 
2o. het maken vnn eene keibeslrnting, hit leggen 

van sponm en wissels eu eenige daarmee in verband 
staande werken op hel station Breda, ten behoeve 
van den spoorweg t richt - -Breda; ingekomen 9 
hilj. , als: 
C. 1». , te , / 6890 
B. Vorh-gh, „  Giunckcu. „  6597 
C. van Zwol, „ , „  0418 

. „  Sittard. „  0397 
 van , „  Sliodrecht, „  6295 
 van , „  Tilburg , „  62S5 

A.  van Selcrs, „  Vught, „  6226 
G. W. . „  (ünneken, . 5937 
A. , „  Wouw, „  6565 

3o. hot maken van gehouwen, het leggen vau spoor-
banen cn wissels ou verdere inrichtingen ten dienste 
der  werkplaatsen te Tilburg ; iugek. 11 bilj. , als: 

. Blocker, to Zutfon, ƒ 219,874 
S Boshouwers on Co., .. , „  213,400 
 C. v. x\. , „  Tilburg , „  201,300 

W. F. VVeijcrs, „  idem „  19U.440 
W. A. Olaassotis, „  idem „  197,060 
W. Tioleiis, „  Utrecht, „  195,000 
0. . , „ , „  194,500 

. de  „ , „  191,493 
Th- . J. Giistoiihoven, „Ti lburg , „  191,490 
J. dc Beer, „  idem „  188,000 
N. van , n idem ., 185,000 

, 1 : voor  do levering aan de artillerïe -
slapel- eu constructiomagnzijncn waren minste inschr.: 

perc. 1 tot en met 10, 5"00 buskruilkisten: . 
, te Amsterdam, ii / 3.05 p. st. 

perc 11, 5000 hlikkon bussen tot buskruïtkiston : 
F. Pauwcis. tc , a ƒ 2.34s. 

perc 12, 500 dito: dezelfde, ii ƒ2 .39 p. st. 
„  13, 500 dito: T.  Scholte, te Amaterdam, 

a rs.89 p. st. 
perc. 14, 500 dito: dezelfde, ü ƒ2 39 p. st. 
„  15, 500 dito: dezelfde, è f2A2 p. st. 
„  10, 500 dito: dezelfde, a f2.H p. st. 
„  17/18, 1000 dito: F. Pauwels, a /"2.44 p. st. 

( „  19/20, 1000 dito: dezelfde, i\ f 2.49 p. st. 
'n-llage, 1 : lo. het doeu van baggerwerk in 

den bovenmond van het Pnnnerdciisclie kanaal en het 
maken vnn oen heuvel ton dienste van den bouw vnu 
ccn n te Pnnnerden-, minste inschr. 
was F. E. , tc Pauiierdcn, voor  ƒ9850. 

2o. het maken vnn 2 grondkribbci i lot normnliscc-
rin g vnu dc Waal te , tusschen dc kilomoter-
raaien 80 cn 81 der  herziene rivierkanrt;  minste 
inschr. was A. G. , tc Bedel, voor  ƒ38,903. 

8o. de uitvoering vnn werken tot verbetering der 
s ouder  de gemeente , tusschen 

de n 212 en 213; minste inschr. was J. 
Billen, te Grave, voor  ƒ4100. 

4o. de uitvoering van werken tot verbetering der 
s iu dc gom. l eu Wessem, tus-

scheu de kilomelerranieii 03 en 65; minste inschr. 
was G. Slraatinan, te , voor  /"  15,215. 

5o. liet maken van een peilput, terp en gebouwtje 
voor  ccn n getiimeter  te Alblasser-
dam; minsto inschr. was A. Blok, te 's-Gravcndcel, 
voor  ƒ 626.. 

Wlndenttcfm, 1 : het verbouwen der  pastorie; 
ingek. 6 bilj. , als: 
A. van Straateu, le Zwolle, ƒ 2026 

. v. d. Sluis, „  idem „  1989 
J. . van Osch, „  idem „  1385 

. Brcdcwold, „  Zwollerkarspel, „  1155 
G. vnu Uneu, w Zwolle, „  1110 
A. BomholT. „  idem „  1048 

, 1 : het bouwen van ccn gebouw, 
ingericht tot ft woningen, in de Boomstraat, voor  de 
\ erceniging tot ondersteuning van minvermog' nden 
en onder  bi'heer  van den ingen.-nreliitcct A. . vsn 
Gendt; minste inschr. was . vnu Buuren, tc Amster-
dam, voor  ƒ 10.25S. 

l m hem, 2 : het doen van boringen voordriuk -
wutcr, iu 4 perceclen: ingok. G blij- , als: 

pcre. 1 pcre. 2 pcre 3 perc 4 
J. G. Primus, ƒ 650 / S50 ƒ 775 ƒ 775 
.1. . Bruns, 623 585 685 1200 
J. . Pothmnnn, 505 580 065 030 
A. B. , 500 575 660 050 
E. A. , 529 655 598 579 
C. F . X . , 44S 550 475 46S 

e vior  perceelen gegund aan . 

Advertentiën. 

Gevraagd
 om alszoodatfig gedurende 6 a 12 maanilen 

te fungeren hij  deu houw van twee fabrieken, tegen 
een salaris ƒ 7 0 ü ƒ 8 0 's niiuinds. 

Adres met franco brieven onder  bet motto :
trhr  t>r:i<itrrs  hij  deu B.»'khaiidelaar .1. E F 

Aanbesteding. 
Op Zaterdag 18 i 1878, des namiddags ten 

12 ure, zal door  den Architect . VA N , 
namens den lieer  .1. ZEEUW Pz., te  a/d. 

 publiek worden aanbesteed, ten huize van 
tien kastelein A.  aan 's Gravenweg, 
gemeente Capelle aid.

Bestek eu teekening zijn ter  inzage en overname 
gesteld hij  den Architect boveiigeiioeinil. 

e bestekken zijn van af g 9 i a. s., 
tegen betaling van ƒ 1 per  stuk, op franco aan-
vrage verkrijgbaar  hij  den Architect te Capelle a/d. 

 door  wien op den dag der  aanbesteding des 
voormiddags ten 11 ure aanwijzing in loco zal ge-
houden worden, en hij  wien op franco aanvrage 
nadere informatiën en inlichtingen te bekomen zijn. 

j  tot e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Op  den 28"' " i 1878, des na-

middags ten 2 ure, aan het Cciiti-anlhuivau der 
j  lot Exploitatie van Slantsspoorwegen 

hij  ile e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 109. 

e liestodiug geschiedt hij  enkele inschrijvin g vol-
gens art. 2a van bet bestek. 

t bestek ligt van den 4J f n i 1878 ter 
lezing aan het Ceiitraulburoau bij  de e l̂ tan 
en aan het bureau van den r  te 
s Bosch eu is op franco aanvraag opgemeld.- plaat-
sen te bekomen. 

n wonlen gegeven door  den -
nieur  te 's Bosch, door  wien ook (evens de aanwij-
zing op het terrein /al ge-.hi.ilen deu lt»1" ' i . 

Utrecht, deu 3-i'« i 1878. 

http://il.it
http://a--erria.il
http://ino.tcr.huii
http://ge-.hi.ilen


E  — Zaterua», 4 i 1878 

 m S VA
 /ij u voornemeoe op g den -" " 

i 187S, .  inuiiiilng s ten i ure, ten e 

nltltm r uau e besteden: 

Alles nadet schreven in liet bestek en devnor-
waarden die, van al'  llhigsilug 7 i 1878, ter  inzage 
lijnre u iu dc logement tc lltttigerecn bij -

, j;,,, ; .c/ iu het llc.lcl VA N  en -
, tc ZirofcV bij T en in 'Coeeor-

tfc» bij  VA N , . S en . 
; terwnl de teekeningen ter  image up dc 

Secretarie liggen. 
Uc bestekken «iju up t'riiiie. i aiiii.nige tc verkrijjrci i 

bij  A. W. l i . VAN , Opzijjtei ' nor  dc 
ontmanteling van vestingen te Coevorden, tegen 
lictuliiu. ' vun / t l . " i l l , k de e iuliclilinjren . 

Aanwijzin g geschiedt >>p den 2tl s l f" i 1878, 
des morgens um 10 ure up het terrein. 

Maatschappi j

T  opgave van prij s en lij d 
van levering op het stntionsterrein te Tilburg van 
ile onderstaande nieuwe materialen: 

 stuks

720 id ,

 id .
 id .

Franco aanbiedingen niet eenc teekening van het 
prolü der  s|«ooi-staven en van de verbindingen wonien 
ingewaebt bij  de j  lol Exploitatie van 
Staatss. -wegen, afd. Weg en Werken, e 
laan te  uiterlij k den 13 i . 

door den t der E cn 
N nldaar, op  den 21 ,l/eil878, 

en zon noodijr  op den voljronden iltig , des v.mrmiii -
ilngs telkens ten 10 ure, in bet lintei Schaap ach-
ter  het Stadhuis te  van eeltige buiten dienst 

, - cn andere 

, 
voorhanden te , als: 

gegoten  geslagen , l en andere 
 Geweren, llrmidblusebgereeilsi'happeii, -

der , Touwwerk, een cilindervormige Stoomketel, 
twee Zaagtoeslellen tot bet zagen van , Bank-
schroeven . Gereedschap]-en voor  verschillende ambach-
ten. , Tonnen, , Paardentuig, Brand-
hout. , Peluwen, Paardenhaar eu onder-
scheidene andere Voorwerpen. 

Aangaande de beschrijving der  te verkoopen goe-
deren, de verkotijkiiilc , de inrichtin g ende inlevering 
der inschrijvingsbiljetten, dc plaatsen waar dc tc 
verkon|ieii goederen voorhanden zijn en de zieiiihigeu 
wonlt verwezen naar de aanplakbiljetten, waarvan 
op aanvrage , roor zoover de voorraad ttrekl, exem-
plaren ten kantore van den voornoot uilen Ontvanger 
verkrijgbaa r  zijn. 

Nadere inlichtingen t«- bekomen ten kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar ook de voor-
waarden ter  lezing liggen. 

G 
 op  den l i l  e. k.  het 

w*\r  eu  der
 te  in 5 

. 

V . 

e yestekkeu ziju tegen betaling van vijfti g cent 
por exemplaar  verkrijgbaar bij  den Architck t A. 

N , tu Sneek. en ann ds gas-
fabriek tc  alwaar de teekeningen ter  visie 
liggen. 

Biljetten inzenden uiterlij k 12 . 

„  aan de  te
sŝ essr  beJtwanu 

, 
om dadelijk in dienst te treden, eu werkzaam le 
zijn bij  de vergrootiug en veniiideriu» dier  fabriek. 

Aanbieding in persoon, of met franko briet, bij 
den r van de gasfabriek aldaar. 

J 

Aanbesteding. 
Op  dm \'A  1878, des middags 

ten 12 uren, zal aau het Bureau van den Sectie-
r . SASSEN te ' s-Hertogenbosch, in 

3 perceelen worden 

: 

Op de hischrijvinjrshiljette n meet de prij s per 3 

voor  ieder der  werken werden ..pjrejreven. 
n zijn dagelijks te bekomen op het -

rentl vnn gei tuilen , bij  den -
zicltter A te  den Opzichter -

S tc  en den Oplichter  VA N
WE U N te

. SASSEN. 

E 

Aanbesteding. 
 I:N S V A N

T K I I D M ziju voornemens, op XYoewday den 8 
 1878, des namiddags ten  ure, ten -

huize aldaar aau te besteden: 

Alles nader  omschreven in bet U-stek en de voor-
waarden met de teekeningen die, op de gewone 
dagen cn uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en hetStadt Timmerhuis te  , 
cn ook voor den prij s van ƒ 2 , 50 verkrijgbaar  zijn 
luj  Wed. » VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in den Houttuin, ir . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te hekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Woensdag 1 en Zaturdag 4 i 1878, des 
namiddags ten 9 ure. 

Veiling bij  opbod en inschrij -
ving van vestinggronden 

te , 

Amsterdam sche 

 a n  ii  in a n  s c li ti |> |i ij . 

Op Zaturdag 25  1878, des middags ten 
12  zal  wege de e der  Amsterdam-
sche , onder  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Ainstenlamsehc -

-liappij , t 633 te Amstenlam, 
wonien -steod: 

-si.-diii g geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens ij  17 vau het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing aan hel. Technisch Bu-
reau  de j  te Amsterdam en 
aan hel Sect'tebureau le Velsen. 

(jet is \ I-  hel Te.hniseli Bureau le Alil -
 te Velsen op franco aanvraag te beko-

men, tegen overmaking van 50 cent
n worden gegeven door den -

-ndeii . t (133 to Aiuster-
daui eu deu r te Velsen. 

Amsterdam, 23 Apri l 1878. 
J1TTA , 

. F. E , 
Secretaris. 

S , 
. 

Gedrukt bij  G. W . VA N  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseiren aan den r F. W . VA N T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van . A. . 

Woensdag den 22  1878. des voormid-
dags ten 0 ure', door  deu ONTVANGE  i>F,n -

E M N T , in 
de kleine  a li laar, ten overstaan van 
den Notaris . J . VV. . A ENEN; en
binnen den Singelweg iiissthen de verlengde Brus-
selsche en Capurijiieiistratei i te

e tc veilen gronden lij n op het
en kielspitten aangeduid, eu zullen in loco worden 
aangewezen op  den 21  1878, des 
voorinidilags leu 10 ure. te lieginnen met kavel 1 
aan de voormalige Brusselsche poort. 

Ue catalogus.  val lende voorwaarden, peiv^els-
rijving , teekening  ligt ter  inzage 

len kan lore van voornoemden Ontvanger, en zal 
daar na deu 28 Apri l 1*78, tegen g van 25 
cents verkrijglian r  zijn. 

Nadere inlichtingen n de aanplakbilletten, 
 zijn  ten kantore van mecrgenocindeii 

Ontvanger. 

Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 
de  'S'uin, 

 20  22,
S vau tdle bekende typen 

en reparat ion aan S  iu 
den kunst luojrelijke n tij d geleverd en uitgevoerd. 

e g 

E N 
te . 

 ONTVANGE U E N PO-
N T  zal op Woensdag, den 8

1878, des voormiddags ten 10 uur , in de achter-
haal der  So'ieteit tiAmicitin"  aan de t te Venlo, 
ten oveiataan van den aldaar  resideerenden Notaris 

, Overgaan tot de publieke veiling van 

e tc veilen terreinen zijn door  iiumuierpah-n eu 
kielspitten aangeduid en in deu catalogus breeder 
omschreven. 

e aanwijzing in loco zal plaats lichtten op -
dag den 7 i 1878, 's namiddags ten 5 ure. tc 
beginnen bij  kavel . 

e catalogus bevattende voorwaarden, perceels-
beschaving, inseteonunen en teekening, is voor 25 
cent verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Ont-
vanger, eu tegen vooruitbetaling van dien prijs , door 
tusschenkomst van elk ander  Ontvanger der -
stratie en . 

Nadere inlichtingen ziju le U-komen ten e 
van voornoemden Ontvanger. 

. F.  & O., 
n 

. 
leveren, in concurrentie met huileiilaiulsehc fabrikanten, 

r 
in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 

Zij  U-lasten zich tevens met hei
 mei garantie. 

S & V A N Ï 

in . 

Nicuwehavcn N.zijtlc 55,

.  te . 
 en N vau

voor  weleiisrlinpjvelij k gebruik. Alle soorten vaN 

 en
. enz. enz. 

 t a? 

SCO T , 
West t , . 

e the t Stock in the North of England 
of Self-acting Slide and Screw Cutting , Bu. 
dial, Wall , Vertical, and Bench g
Shaping, Snvwing, Slotting, Punching and Snee-
rin g and Plate Bending  Steam . 
men, l and Vertical Engines etc. , which 
for  design, convenient arrangement uf working parts 
and finish are unsurpassed. Firms lieforc ontering 
this class of machines should writ e SCOTT

. r , Stone  Brick -

king  Cranes, Pulley Blocks, and Wood 
Workin g y to order. 

VA N O 
, 

. 
Vertikal e Stoommachines

Vim het nieuwste model zijn  van 
2 lot 12 paardenkracht gereed. 

e prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

T E : " 
 nn 

verschillende uitlie t inheit. 

 vun 6 tut 1ti . 

T E : 
 mei het noodige drijfwerk . 

 met
 eu i 'dure

Benevens cene groote  100 goed 
uls nieuw. 

Adres . W. . G , 
Wiltenbur g N" . 90,

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 
Aau de Steenhouwerij  vun . , g 43 le Amsterda i . l . i i  nl 

- en , 
ld vervaardigd : 

N . 
Een eliiigeri.ht N is tuun-vat  ah 

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

E N 
V A N 

V A . . 
geel't lierigt l <lu»r  liuur Uit eenige A 11 E N T E N voor  ilen 

verkoop van  zijn anngestelil: 

S  C".  Amsterdam, 
 wie ook tot bet  wenlen verstrekt en  Neder 

land aangenomen op gelijke voorwaarden als aun ile g N" . 3, te

«  & V". 
Civiel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijkcn tij d alle soorten vau Staombaggrermolens in bout*  ef 
ijzeivonstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van  tot 1 pet 
werkilag, en verder Stoomwerktuigen, , , . s 

- en Tegel vormmachines. n - en Brngoonstrnotlën en/. 

, 
. 

E E , 
G

e Amari l Schijven en s vim bovenstaande j  over 
treilen alle andere dergelijke toestellen in qualiteit. 

t het gebruik deter  schijven wordt groote besparing verkregen iu arbeid al ooi 
en wonlt veel werk verrigt , tlat lot lieden uit de l werd afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

e . F. 19. g 11 i 1878. 

e

VOO

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

: 

Vprsrliiji. t Zaterdags. Pry . per 3 munilct i ' , n abonneert tieh roo 

een jaaruaup. Afzonderlijk e nommer. bij  roomitbeatelline 15 cents. 

: 

Val 1—1> regels fl.—, venler  voor  eiken reircl plaatsnuinte 20 eenti en 10 eenU 

voor  een nommer  vnn het blad. Advertentien voor  liet buitenland  per regel. 

U  A d N i 
J TE G 

. 
Onder de punten, ilit^  np de aanslaande algemeene 

vergadering aan de orde gesteld wurden, behoort dc 
benoeming van drie liestuurdcrs, tot vervanging
heeren A. . van Gentlt en P. F. , die 
volgens den rooster  aftreden eu van den ln-er J. . 
Springer, die /ij u ntit-lag aaiigeUnleu heeft. t 
bestuur  heeft deu leden stcuibiljetten i en 
verwacht deze vóór ilen vijftieudeu der  loopende 

 ingevuld terug. 

Wij  vcnneeiien i|e led.-t: te n u van 
het stemrecht gebruik te maken, en brengen daarbij 
in herinnering dat alleen leden, te Amsterdam woon-
achtig, als caudidatcn voor lid van het bestuur 
kunnen gekozen worden. Zoowel de ntlltvlhi g te 
Amstenlam als die te m hebben cawUdaten 
gesteld, zooals uit de in dit blad voorkomende anuoil-
ces blijk t cn met de wetenschap, dat de heer G. 

. Salm gemeend heeft voor de aangeboden candi-
datnur te moeten , vermeenen wij  in over-
weging te moeten geven de stemmen uit te brengen 
op  luwen: 

11. , oud-lid van bet . 
J. . Schinitz, Junr. , architect en 
J. van Asperen, bouw- en werktuigkundige bij 

do Staatssjioorwegen. 
t ligt niet in onze bedeeling hier  ter  plaatse 

woorden van aanbeveling te uiten, daar  de candklaten 
bij  de leden der j  /eer  goed bekend zijn 
en de voorloopige keuze door de afdeeling Amster-
dam en vau eeuige leden te m teu bewtjse 
strekt, dat hunne benoeming velen genoegen zou 
geven. 

r  de biljetten vóór 15 i e. k. vrachtvri j 
aan het adres van het Bestuur der j 
moeten worden opgezonden, wonien alle leden uil-
genotuligd de stembriefjes, behoorlijk gefrankeerd, 
(eu spoedigste iu te zenden en daarop de namen iu 
te vullen van de heeren 

, 
J. . Z J U X . en 
J. VA N . 

 EEN G VAN
. 

 de

Uw Nieuwsgierige in het n". van i i 1.1. geeft 
mij  indruk vnu Of heel naïef Óf heel ondeugend 
te ziju: ik zal liet eerste maar aai nemen en hein, 
die iu dat geval in de laatste jmvn gedommeld 
schijnt  hebben, voor  zooverre ik kun, op de 

Weet ge dan niet, dat wij  eene commissie van 
k s-ad vise ms hebben, maar  lx  venal  lïelerenilaris 

 kunsten.'  Welnu — onder de degelijke 
mede.lingers naar de behvkkiii g in ipiaeslie zullen 
dc meesten zeker  niet  hebben, of misschien 
niet lichtten willen hcgiïjjieii , dat zij  pro forma bij 
Z.Exc. maar  eigenlijk bij  den s vnu schoone 
kunsten moesten zijn  gewogen lc wonleu eu bij -

 knap  niet, i iu merg

been moesten zijn. j  gebrek aan knappe mannen 
'i i  it; richting , kou men desnoods volstaan met — 
liet hooge
Begrijpt ge nu dc salto mort ale i* 

En of dat uu goed zal gaan .' Welzeker.'  de benoemde 
 niet  ot slechter ; met wat 

 wil en hulj i komt alles terecht, dus dat ook 
ea ook liet e Universiteitsgebouw. Van het 

e kan ik u nog eeu  anekdote nutle-
e vervaardigers van het plan, dat zoomen 

W,tft uitgevoerd zal worden, cn dat tot motto
"Eigen kunst is eigen leven", zijn : de echt 
'"i'l-llidlatnlsibt - tiicade heef*  sterken laiiiilie -
hek naar  zeker  raailbiii s  UW

 na):  heeren 
'lan als  niet een eigenaanlig motto gekozen.' 

 reproducties  hun Aangekocht
onlangs met bijvoeging  Bekroond
Js'cixposoerd. 

Ziedaar  mijnheer  dc Nieuwsgierige, reeds «rn klein 
hpje van de gordijn voor u opgeliclit, missidiien vve-
m  er  meer van. 

. S. Zooeveu ontmoet ik de volgende woonlcn in 
(,|'t i  over

"li s soul tcllement |iré 'cup<-s dn passie ipi'il x 
""l'lien t l'avenir;  mots ils nnt fait des princi
'1''  moments ils nul fait des periodes, et (surtoiit ) 
'l' ' caprices ils out fait des lois": is dat niei geknipt 
°" i onze oiid-llollaiiilsch e bouwstijl-najagei-s tc karak-

t'Ti ,.n.,i ? 

li m illation. N° 2, 

J TOT G
. 

O
Vrijda g 'Ju'  Apri l wenl een buitengewone verga-

dering gehouden, waarin door den heer . J. Wolter 
zijne verhandeling over  ventilatie en verwarming werd 
voortgezet 

Een van de voorname oorzaken, dat kachels ireen 
gelijkmatige warmte iu een vertrek onderhouden, vindt 
spreker in de warmte-uitstralin g van de kachel. 

m wil hij  benei len bij  de kachel koude lucht 
aanvoeren en deze tusschen de kachel eu een daamin 
heen geplaatsten mantel doen stroomen. Zelden zal 
evenwel de afvoer van bedorven lucht groot genoeg 
zijn , om die st rooming geregeld le doen voortgaan. 

e moeten er  heneden in het vertrek afvoer-
kanalen, waarin goede trekkin g is, worden aange-
bracht. 

Spreker  citeer! eenige proeven met degelijke afvoer-
kanalen genomen, die goed ingericht, gunstige uit-
komsten gaven. 

Vervolgens worden verschillende systemen behandeld 
van kachels di« niet in een vertrek , maar  daarbuiten 
staan en door  kanalen hare warmte aan hel vertrek 
medei.celen. j  noemt dit in het bijzonder  cnloiïfères. 

e kachels of centrale verwainiingspimten 
moeten in een gebouw zoo laag mogelijk geplaatst 
worden, om dc hoogte der venvarmde luchtkolom soo 
groot mogelijk te doen zijn. 

i lucbi verwarming-stelsel, een oneigenlijke r.aam, 
daar bij  elk stelsel verwarming der  lucht hoofd-
zaak is, heeft volgens sommigen liet nadeel, dat de 
lucht te droog wordt. Spreker  betoogt op wetcn-
schap|>elijkc gronden, dat dit nadeel niet bestaat. j 
geeft eenige wijzen aan, waarop men te werk gaat 
om biiineustrooiiietiil e 

warme lucht meer  vocht te 
doen opnemen. u het algemeen moet gezorgd worden 
dat de lucht bij  het hinueiislroomen niet warmer is 
dan .!">—45° Celsius. Verwarming met stoom heeft 
het voordeel, dat men ze kan voeren zoover men 
wil ; lucbt in hurizontale richting  niet verder dan 
10—15 . 

Vervolgt S wordt behandeld het warm- en het hect-
water  systeem. j  het eerste blijf t bet water  in ver-
binding met de lucht, waardoor in de buizen geen 
hooger  druk ontstaat dau van een atmosfeer; bij 
het tweede ziju de buizen gesloten en wordt het 
water  onder  hoogen druk verhit. t laatste, meent 
spreker, is evenwel niet geheel zonder  gevaar. 

Spraken conclusie is, dat het luchtverwariniiig -
systeein het meest doeltreffend is, ook omdat het op 
de eenvoudigste wijze kan worden ingericht. 

Op do gewone vergadering, gehouden Vrijda g 3 
. kwam, nadat .-enige huishoudelijke zaken waren 

afgedaan, aan de orde de behandeling van vragen 
gesteld tl ile j  ter  U-handeling op de 
'.ii.'^  Algemeene llij.vnknmsl . 

r  den heer  J. . n wcitl ecu antwoord 
geleverd op vraag 2, cn door de heeren J . N. é 
cn G. k op vraag .'). 

Na vele discussii'ii, vooral over  eerstgenoemde vraag, 
wettl besli.ten  antwoorden r  tafel te brengen 
op de daartoe bestemde Algemeene Byeenkomst van 
de leden der . 

Alsnu kwam aan de orde bespreking van candidaten 
voor het bestuur van de . t punt 
was aan de unie gesteld in het vertrouwen, dat een 
bespreking van cnmlidatitrei i tot het doen van goede 
keuzen zou kunnen bijdragen. t gevoelen werd 
door het meerendeel der  aanwezige leden gedeeld. 

r  het Bestuur en door  eenige leden werden 
verse lullende heeren genoemd, en na eenige discussien 
werden bij  stemming als candidaten der  Afdeeling 
geproclameerd de heeren . , G. Bi
en J. . Sclunitz . Nog moet worden medegedeeld, 
dat de beer  Salm vooi de hem aangeboden candidft-
ttiu r  heeft bedankt. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

§ Onder de Zwitsersche exposanten te Parijs prijk t 
ookdc  die de kaarten «n voor-

, le plans van haar  lij n heeft tentoongesteld, 
benevens geologische verzamelingen. n afwachting, 
dnt zij  iu bet paleis der  tentoonstelling kunnen ge-
plaatst worden, ziju zij  voorloopig opgenomen in het 
prachtige lokaal vun hel tienoolschap der Burger-
lijke  welks leden er  kennis van nebben 
kunnen namen. u plans hebben zeer de aan-
dacht getrokken; men , dat zij  het volledig-
ste geheel van voorbereidende studiën vormen, dat 
ooit voor owi spoor  wegliet wenl aangeUxlcn. t 
nauwkeurig trace* van tie tunnel van g n Wallis) 
naar o a (in Tcssiuj  wordt a cielouvert 

voorgesteld in ccn reeks fraaie plattegronden op de 
schaal van met courhes de niveau van twee 
tot twee meter  hoogte verschil, vereenigd in een 
prachtig album. e ovci-stc W. r heeft voorde 
iiigeuieuis van genoemd (.cnoolschap wel een voor-
dracht willen houden over  deze groote onderneming. 

j  heeft de voordeelen van den Simplon boven de 
mededhigende Al pen-overgangen helder  uiteengezet. 

Uit het geldelijk oogpunt heeft hij  aangetoond, 
dat door een zonderlinge toevalligheid de som van 
liii i millioen francs, die aan de
schappij ontbreekt om haar  net volgens bet oorspronke-
lij k plan van den beer l wag te voltooien, juist 
voldoende zou zijn om de verbinding te verzekeren 
van g met de koppen der e spoorweg-
lijnen te Gozznno, aau het meer  Ortu , eu te Aroiia , 
aau het meer , Als uien van deze som dc 
27 millioen s aftrekt , die ten laste van ë 
zouden komen om de toegaiigslijnen op zijn gebied 
e  zouden  75 millioen overblijven, die 

gevonden moeten wonien door  de staten, dc kantons, 
de belanghebbende gemeentel) e particulier e ka-
pitalen, zoodat le Simplon a fait autant de chemin 
gue lc liothard a fait de bruit. 

 heer  llnber  heeft ten slotte de groote voor-
deelen doen uitkomen, die de Simplon-tuunel zou 
aanbieden voor de rechtstreekschc gemeenschap tus-
scheu n cn e (dus ook tusschen 
Amsterdam en ) langs de tunnel 
in het , Brindisi en het Suez-kanaal: 

11 let ontwerp van een onderaanlsche gang in 
den Simplon is. meer dan men bij  deu eersten aan-
blik gelooven zal, nauw verlmuden met de onderne-
ming van een tunnel onder het l tusschen 
Frankrij k en Engeland. Als die groote werken vol-
tooid wuivii , zouden zij  denzelfdeu spoorwegwagen 
vergunnen ineens door te rijden , zonder  overlading, 
van het station Charing-Cross uaar de kade van 
Brindisi . Zooiha de Frausehe n de 
zekerheid zullen hebben verkregen, dat deze baan 
gcltoord zal worden, zullen zij  ongetwijfeld op baar 
nel een snellen, rechtstreek schen dienst invoeren , be-
stemd om langs den Simplon den kamp voort te zet-
ten tegen dien. welke eiken dag van meer gewicht 
wordt. langs Ostende, , Straatsburg, Bazel 

 eerlang den St.-Gothard. Om dit doel ra bereiken, 
moei men bij n uit de bergen in de vlakte 
komen. 

«Frankrij k heeft bet Suez kanaal ontworpen en 
uitgevoerd; zijn ingenietii's hebben het eerst de tun-
nel onder het l opgenomen en deze kolossale 
onderneming aangevangen: het znl niet gedoogen, 
dat zijn naam buiten spel blijv c bij  het groote werk, 
waarmede wij  ons bezighouden cn dat werkelijk de 
natuurlijk e verbinding tusschen deze twee grootsche 
scheppingen is." 

e voordracht is met toejuichingen vol medege-
voel beantvnwrd geworden. c teekenen van goed-
keuring hebben zieh herhaald, toen Treses, dc Voor-
zitter  van het Genootschap, beeft aangekonligd, dat 
de ingenieur l in een volgende zitting de ge-
dane mededeelingen zou aanvullen. 

e heer l is ingenieur bij  den Simplon en 
den lezers bekend uit het opstel: Over het onraad-
zame van steile spoorweg/tellingen (Opmerker, 
October '74, Januari cn Apri l '75). c arbeid van 
den heer  llnber zal worden gedrukt iu tic geschrif-
ten van bet Genootschap. 

— Sedert l i heblw-n de , dc 
e en de r spoorwegen hun ta-

rief  voor  reizigers in alle \ de wagenklassen met 
20 pCt. verhoogd. 

B 1 N N E N  A N . 

"s  den fioiiverueiut.encr.ial 
van Nederlandsch Oosl-ludie is hij  het korps van 
den Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare 
werken: 

benoemd tot opzichter  der  S«s klasse A. van der 
Waag; 

ontslagen de opzichter  der  l**  klasse A G. de 
Visser; 

verleend een tweejarig verlof naar  Europa, wegens 
meer  tlan twaalf jaar  onafgebroken dienst, aan don 
ingenieur der  2*"  klasse A. . J. Groeiicmoijer. 

— j  koninklij k besluit ia aan dc firma  Van 
der Slik cn Cie. te t concessie onder de 
benaming «Noordster" , vonr de ontginning 
van steenkolen over  eenc tcrnünsiiitgestrektheid van 
ongeveer 407 hektan-, gelegen inde gemeente , 
broek, n en Voei-eadaal (provincie . 

— Bij  U-schikking van i 1878, nn. 52, 
afdeeling l en Nijverheid, is aan S. UiUlen-

, te , lot wederopzegging, vergun-
ning verleend voor een stoomsleepdienst op eenige 

stroomen en rivieivi i in de provinciën , 
Gelderland, l land cu Zeeland. 

— r den r van Waterstaat, l en 
Nijverln-i. 1 is eene commissie ingesteld, met de opdracht 
een onderzoek iu tc stellen naar  aanleiding vau een 
tusschen de provinciale besturen van Groningen en 
Friesland gerezen geschil, betreffende de oplevering 
vnn de nieuwe bmtenshiis bij  de n in 
deu afsluitdij k van het p cn bijbehoorende 
werkeu. 

e commissie is samengesteld uil den inspecteur 
van den waterstaat in de 1ste inspectie, als voor-
zitter , den hoofdingenieur van deu waterstaat in het 

 de district , en den hoofdingenieur hij  de Staats-
spoorwegen, . Simon Gzn. 

— e e goedkeuring is verleend aan 
de akte van oprichting der  naamlooze vennootschap: 

e j  tot exploitatie van onroe-
rende zaken", ten doel hebbende het exploiteeren van 
perceelen als bouwterrein. 

 U-schikking van 6 , afdeeling l 
en Nijverheid, is aan . A. van , te Slie-
drecht, tot wederopzegging, vergunning verleend 
* een -i nslee|rdiens| op eenige stroomen, rivie-
ren en kanalen in zeven provinciën, 

— j o beschikking is aan .1. J. Plan-
jer , tot wederopzegging, vergunning verleend voor 
een t op de wateren tusschen , 

m en Amstenlam. 

— Aau het verslag omtrent de werkzaamheden 
aan deu bouw der  havenwerken voor  Batavia over 
de maand Januari jl . ontleent het Bat. Handelsblad 
het volgende: 

e haven bouw leed een groot verlies door  liet 
overlijden van den ingenieur  Bouricius. s plaats 
wenl ingenomen door don ingenieur  Vau Berckel, 
terwij l de betrekking van dezen laatste werd vervuld 
door den ingenieur c Booij. 

c arbeid was meer  gevonlenl dan uien oorspron-
kelij k verwacht bad, terwij l de uitgaven beneden dc 
raming waren gebleven. Evenwel was tie eigenlijke 
aavenbouw nog niet iu vollen gang, daar  de schepen 
nog niet voltallig, de werktuigen nog niet compleet 
en de fabriek en steigers nog niet voltooid zijn. 

Een groote baggermolen en een hnpperharge waren 
nil Glasgow naar  Batavia vertrokken. 

t ijzeren drijvend droogdok, voor de schepen 
tier  havenwerken bestemd, werd iu die maand hier 
aangevoerd. e lossing kostte groote moeilijkheden, 
daar de ondenleelen ongeveer 10 ton wegen en elk 
een inhoud hadden van circa 40 kub. meter. e 
lossing is zonder  ongelukken en zonder  beschadi-
ging vau het materieel afgcloopen, doch bij  het 
rangeeren der  deelen verloren twee inlanders door 
onvoorzichtigheid het leven. 

Verder  wenlen ontvangen vier  locomotieven, elk 
vau 10 ton, 00 platte- en 38 zandwagens, een bag-
germolen, klepschouwen, ijzeren boven-en onderbouw 
van bruggeu, enz. 

e gezoiidheiilstoiïstand van het havenpersoneel 
was iu die maand over 't algemeen niet ongunstig, 
en die der  koelies te Priok /eer  bevredigend. 

n een dezer  dagen gehouden 
vergadering van de Commissie voor  het houden eener 
Teu toonstelling van Voorwerpen, door deu werkman 
in zijn viijeu tij d vervaardigd, is gebleken, dat van 
bet voor die tentoon stelling noodige kapitaal, ten be-
drage van ƒ 1 2 0 0 0, ruim / «(000 is bijeengebracht. 

c Commissie acht dit cijfer  voldoende om de 
tentoonstelling te ondernemen. 

— Op den 28sten i a. s. zat in  Brakke 
Grond, des voormiddags tc 10  in het publick 

e en daarna gezamenlijk worden ver-
kocht de gemeenteterreinen, gelegen aan de
ringschans tegenover het iu aanbouw zijnde -
museum, en wel 1 o. acht terreinen langs de Builen-
singelgracbt, bestemd tot den bouw van villa's, ter 
gezamenlijke oppervlakte van 5859 centiare, ieder 
gemiddeld 7.12 centiare, waarvan voor  bebouwing 
in  nemen 2 are. Sa. twaalf terreinen tusschen de 
Weteringschans cu Ziezeniskade, gezamenlijk groot 
1011 centiare, gemiddeld ieder 150 centiare. 

— Een veiling van houwtciTeinen op het Funcn, 
vanwege het Gemeentebestuur  beproefit, is mislukt. 
Al de [«erceeloii wenlen opgehouden; cr  werd gemid-
deld ƒ 20 per  centiare geboden. 

t Utrechtsen  meldt met 
zekerheid, dat iu het kapitaal voor  itcn Stichtschen 
Tramway voor  zooverre is deelgenomen , tlat aan het 

 der zaak niet te twijfelen valt. Bin-
nen twee maanden verwacht men iv.sU  ovploita-
tie, voorloopig uitgaande van tie N.-ude eu later  van 
het station der . 

— Vanwege de j tot exploitatie van 
Steatoporwegen werd een  ambtenaar  dier 
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j  ter  aarde besteld, namelijk de heer  J. 
J.  Chef van . All e hoofd-  verdere 
ambtenaren van die j  bewezen den over-
ledene de laatste eer. 

Groningen. e heeren Oudschans c. s. te -
warden hebben de concessie voorde waterleiding alhier 
aanvaard; het kapitaal van acht ton, voor dc on-
derneming noodig, schijnt gevonden te /ij n en men 
hoopt, dat niet de uitvoering van het plan  begin 
zal worden gemaakt. 

 Eerstdaags zal  Bciei-sclt-
bierbrouweri j  wonlen opgericht.  inrichtin g zal 
wonlen bevestigd op een stuk land aan de -
vaart. 

 Ter  voorziening iu de gioote behoefte 
aan burger- en heeren-huisen alhier, heelt zich 
op het initiatie f van den heer . P. A. O. van 

, advocaat alhier, eeu Bouwvereeniging ge-
constitueerd, die van den Gemeenteraad reeds
terrein tot het bouwen van woningen beeft te koop 
gevraagd. 

— Naar wij  vernemen, worden |mgingcn  het 
Werk gesteld om ten behoeve van het aanslaand 
groote garnizoen te Zwolle, de groote zoogenaamde 

e huiten de l aldaar aan te 
koopen. e Staat zou voor dat terrein bereids 
/60,000 geboden hebben, voorzeker een belangrijk 
bedrag als men weet, dat voor p. m. 40 jaren de 

e is verkocht voor p. m. ƒ 1 2 , 0 0 0. 
Venloo. Woensdag hail  veiling van domein-

goederen , en wel van een deel der  geslechte vesting-
gronden , pbats. Er  werden in het geheel 10 kavels 
verkocht, waarbij  de perceelen  tot V  en  tol 

 vooraf in massa werden aangeboden. Alles weid 
gekocht door den heer A. E. Cohen te Arnhem 
en wel: 

massa 1 tot 0 groot 48 A. 20 Ca. voor  ƒ 7 8 1 1. 
 7 tot 13 > 56 » 20 » » » 6 5 1 4. 

perceel 14 » 12  * "2000. 
„ 1 5 o 11 B 70 i » » 1900. 
 16 » 20 t 80 » » > 2200. 

te zamen 1 . 48 A. 90 Ca. voor  ƒ 2 0 4 2 2. 
Bij  de ontwikkeling, die hiertei-stede te ver-

wachten is en die door de goede ligging der  stad 
aan het gioote s|ioorwegnet bevonlenl wonlt, is het 
niet te verwonderen, dat het oog van speculanten op 
de geslechte vestinggronden gevallen is. e aanleg 
van de ruime wegen werkt daartoe belangrijk mede. 

Varia . 

 verscheidene 
residentien op Java heeft men, gelijk in Nederland, 
breede, rechte wegen, soms vij f palen of 8 kilometers 
lang zonder  bocht. n zou daarvan enkele kunnen 
inrichten tot sjtoorwegen. e heer r  von 
Waldegg heeft vóór eenigen tij d te r in 
het Architecten- und  voor-
dracht gehouden over het aanwenden van landwegen 
tot spoorbaan.  Beieren zijn, sinds 1808, vijftie n 
zulke gemeentelijke s|>oorwegen gebouwd , te zamen 
150 kilom. lang. e terreinsgesleldheid is daar 
veel ongunstiger dan in het vlakke . o 
Staat  daar  slechts subsidie, zoo de grond 
gewonnen en de aanlewerken verricht wonlen uit 
de middelen der  gemeenten of der  particulieren. e 
kosten van den onderliouw wonlen tol  minimum 
herleid. 

e herbergen worden soms als stations golio/igd, 
gelijk bij  de lij n Oeholt—Westerstcde in . 

 kan ook kassiers in dienst nemen onder  beding, 
dat zij  op hun kosten een geschikt stationsgebouw 
met buffet oprichten, dat zij , zoolang zij  in dienst 
van den spoorweg blijven, als hun eigendom kunnen 
beschouwen, maar dat bij  beengaan, tegen seha-
deloosstelling, aan de haan overgaat. j  hun k 
temeut nebben zij  een aandeel in de winst. e

r  von Waldegg legde schetsen over van 
zulke gehouwen voorde ontwormde, 30 kilom. lange 
baan . 

Op de*e lij n zullen 0 halten  7 stations komen, 
waarvan de hoofdgebouwen Op 120,000 mark be-
groot ziju. n verwacht subsidie uit het fonds voor 
den aanleg van wegen, daar  door het houwen van 
deze plaatselijke baan de straatwegen eensdeels aan-
merkelij k ontlast wonlen, andersdeels de -
fen voor de straatwegen gemakkelijker  vervoerd 
en verdeeld kunnen worden. r  het cersto 
het geval is, meende de . v. W.  kunnen 
ophelden-n door dc opmerking, dat de onderhouds-
kosten van den stniutwcg . 
waarop men eveneens een  wil leggen, 10060 
mark per  kilometer  bedragen hebben. terwij l de 
aanlegkosten der  baan op slechts 25000 mark 
per  kilom. geraamd zijn. Tussehen den weg  het 
spoor  diene een ijzerdraad tot afscheiding. Als bo-
venbouw beveelt de heer . v. W. geheel ijzeren 
lengte-liggers aan, die voor  hanen van den tweeden 
rang nog  de voorkeur  verdienen dan voor 
hoofdbanen. e prijzen beloo|>en bij  tli t stelsel voor 
eiken meter: 

bij  100 millim . hoogte der  spoorstaaf 15 mark. 
» 80 t » < o 1 1 V 

Stoom zal de lieweegkrucht zijn.  ondervinding 
op de lij n in het  en op tie haan -
Wilheinshöhe had alle bedenkingen  opge-
heven, ea in de nieuwste straat locomotieven van 
Schwartzkopf was «lan ouk alles bereikt
wat men verlangen kon.  slotte wees de spreker 
erop, dat het ondoelmatig is het bestuur  vun de 
gemeentelijke spoorwegen toe te vertrouwen  tie 
beambten der  aangrenzende booldbanen, daar dc 

eersten zulk  omslarhtigen  kostbar -
tatie-toestel niet noodig hebben  tloor tie laatsten 
slechts te zeer  belast wonlen. n  het 
wenschelijk hel beheer van verschillend*  secundaire 
banen aan één en hetzelfde |»ersonee| op le dragen, 
en de kosten over de onderscheidene lijnen even-
ledig te verdoelen. 

Gemeenschappelijke tb-pots voor  de n
de grootst mogelijke eenvormigheid zullen de exploi-
tatie-  onderhoudskosten zeer  beperken. 

j  de geilachtenwisselingover  het gesprokene wenl 
de afscheiding tloor  ijzerdraad veioordeetd, omdat de 
paaiden ze uiet zien. 

Aankondisringen van \anVstefeen. 
, 13 . 

, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het geb. vau bet prov. best.: lo. 
het bouwen van  bekleedingsmnur en het muken 
van eon oprit aan dc Zuid-Willemsvaart te . 

g / 2100; 2o. het maken van eeu toegangska naai 
naar de nieuwe havenkom aan de Zuid-Willemsvaart tc 

. g ƒ 33,000. 
, tc 11 ureu, door het »emeeiitebesiuur: 

dc bouw eener  bewaarschool cn woniug voor  dc boofd-
bcstuurdcres op een terreiu teu westen van Scheve-
ningen. 

 i i i l i l i . te 11 uren, door bet dijkshestuur in 
den Westhoek: liet maken van eenige perceelcu hei-
werk, kistvullin g enz. 

, te 11 uren, door  dijkgran l en heemra-
den van , iu het e : 
bot verbeteren van steenglooiing cn verder  aan tien 

i Wcstfriescben umriiigdijk , in '7S, 
te maken cn te oadcrlioudc  werkeu. 

 vojr  dc gemeentegasfabriek: liet verande-
ren eu vergrooten dier  fabrioic, in 5 perc.: lo. veran-
dering san de gehouwen, fundamenten, metselwerk 
«nu.; 2o levering vau vuurvaste steenen, vu urk lei, 
retorten enz.; 'io. ijzerwerken vour 3 ovens, kalk-
kiston, buizenlciding, teerscrubber  en/..; 4o. een stoom-
striial-ezbaustcr  met afkocler  en 'J afsluilkrancu; 5o> 
een stoomketel met toebchooren. 

 te 11 uren, door  liet gemeentebestuur: 
het vernieuwen en vergrooten van dé opslagplaats te 

u en bet leggeu vau eene klinker  best rating. 
, te 12 ureu, aau bet bureau van den 

scetieingcuieur der  maatschappij  tot expl. van Staats-
spoorwegen V. Sassen: het uitvoeren van verf- voeg-, 
saus- en pleisterwerken aan de gebouwen, kunst-
werken cn andere inrichtingen langs dc lij n Ulrecht— 
Eindhoven. 

, tc 12 uron, door  burg.  wetli.: bet 
trokken van 8 cu bet leveren  beien van 9 duk-
dalven in lint Oosterdok. 

 tc 1 uur, door  liet miuisterie vnu water-
staat enz., teu dienste der : het her-
stellen on verbeteren van de t graaflijnon laugs 
deu Staatsspoorweg van r tot hel Noordzeeka-
uaal hij  Zaandam, cu langs don n -
spoorweg van Uitgeest tot het Noordzee kan aal bij 
Velzcn, met inbegrip van do zijlijne n to , 
Alkmaar en Zaandam. g / 1039. 

, tc 3 uren, in o e : bet 
bouwen van eeu plaats bureau met goeilcrouhurgplaals 
iu hot ial.nl van het kanaalboon! le , voor 
de stoombootdienst van Amsterdam uaar  iJniuiden. 

, tc 3 uron, door  het waterschap t lldnmbt, 
ton huize van den kastelein . : het doen 
van onderhouds- en herstellingswerken aau de eigen-
dommen van dit waterschap. 

, door  kerkvoogden: liet maken vnn een 
gebouw voor  bakkerij  en verdere vertimmcriiig . 

, door de maatschappij  tot cxpi. van Staats-
spoorwegen, aan de afdeeling Weg cn Werken: dc 
levering van: 720 stuks spoorstaven van Ü . leuglc, 
zwaar 22 a 25 . per. str. . met bijbehoorende 
720 st. laschplatcn met bouton en moeren; 014 st. 
eindplaten, cn 11,520 st. boutscbroevcn tor  bevestiging 
der  spoorslaven. 

, 14 . 

Zwel le, te 11 uren, door do architecten , bij 
k hart: het bouwen van  woonhuis op den 

Sassen poorten wal te Zwolle. 
, tc 12 uren, door  liet gemeente-beat.; 

le pcre. bel houwen vaa eeu schoollokaal cn onder-
wij  sen won ing aan den Blaakscliou dijk ; 2e pcrc. het 
verrichten vau eenige reparation en vernieuwingen 
aan dc bestaande school en g in de 
gemeente. 

, tc 12 ureu, namens G. , ïn 
het : het bouwen van con winkelhuis 
met bovenwoningen en achterhuis, op het terrein thans 
bebouwd door  pcrc. no. , aldaar. . bij 
den architect J. - Beuijsscn. 

, te 12 uren, aan liet bureau van deu 
sneticiugcuieur A. W. Th. : dc verf-, voeg-, saus-
en pleisterwerken aan tic getouwen, kunstwerken en 
andere inrichtingen langs de lijiie n — 
Bokstel cu . 

, to 12 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en eonstreetienisgasijaen: de levering van 
groote blauwe dekens, teu behoeve van voorschreven 
magazijnen. 

n n , to 12 ureu, door bet gemeentebestuur: 
het bouwen van ccne sluiswachters*  mfng bij  dc -
pelsluis aau het kauaal naar  Pekela. 

, hij deu secretaris van liet armbestuur . 
: het bouwen vau een anuhuisitldaar. A

13 , tc 11 ureu. 
Weenadac, l a . 

, te 11 uren, oor  hel ministerie van wa-
terstaat eat,i de uitvoering van eenige werken tot 
narmaliseering van de Waal onder  Vuren, tussehen 
de kilomcterraaien S7 en 90 der  herziene rivierkaart . 

g ƒ 171.200. 

, te 11 ureu, in bet koffiehuis n belle 
Vuc: bet maken van eene afsluiting bij  liet wapen* 
magazijn tc . Bilj . inz. 14 , voor 3 
uren, op liet bureau van den ecrst-.auw. ingenieur. 

, te 11 uren, tloor  liet gemeentebestuur: 
lo. hot afbreken der  zoogen. Tliumasbrug on bet bon 
wen eeaer  nieuwe brug; 2o. bot bouwen concr  bouten 
beschoeiing van e losplaats op het Sc hie; So. het 
bonwen van een muur, beschoeiing van genoemde 
losplaats. Blij . inz. voor  lO'/ i ureu. 

, te 11 uren, tloor het bestuur  tier 
waterkeering vau den ca!, polder  Willcm  iu de 

: het herstel, de vernieuwing cn het ou-
derhoud tot 30 Apri l '79 van de aarde-, kram-, rijs-
en steenglooiiugwerken van dien polder. Aanw. 13 . 

Waleeerden, te 11 uren, door bet cal. waterscbnp 
Walsoorden, bij J. F. Adriaansens: bot maken van 
buitengewone worken tot oeververdediging van gemeld 
waterschap aan den . 

 . tc 11 uren, door  dijkgraaf cu hoogheem-
raden van hot groot-waterschap, in liet ge mee ne lands-
huis: lo. hot doon van herstulliugcn aan dc sluis te 
Oudewater; 2o. liet doen van verfwerken enz. aan hel 
gemetmclaitdshuis te Woerden. 

. te 11 uren, door dc directie der  ma-
rine, in hot dirccliegcbouw; dc levering van verschil-
lende benoodigdheden bij  de directie der  marine te 

. 
Vennep, le 11 uron, door  het gemeentebestuur: hot 

beulaUtercu iu Portland-cement vau de noord-cnoos-
tohjko gevels vau het gemeentehuis. 

v' i.ilciihcnc, te 12 uren, door li d bestuur van 
het le t in Ovorijscl, bij  C. F. Soidel: het 
verhoogen en verzwaren van circa 2S0 str. - aan 
den Blaiikonbainmer Zeedijk, ten noorden van hut 
tolhek. 

, tc 12 uren, door  het kerk bestaar der 
e gemeente, bij B. ter  Brake: liet bouwen 

van oen synagoge. Aanw. to B uren. 
T l e l , te  uur, door  burg. eu weth.: bet maken 

van cen nieuwe gierpont vuor den veerdieuit van 
Tiel op Watnel. 

, bij  den secretaris van don polder 
: de lovering van 350 stère grove griut . 

, t 

, te 21/; uren, door !i * ministerie van 
waterstaat enz., aan bot gchiuw van bet pro*' , best : 
lo. het doen van eenige buitengewone werkeu aan do 

e Vaart van . g ƒ 3G00; 
2o. eenige buitengewone werken aan den groutun - j 
weg le kl. no. 1, in . g / luim < 

, 17 i 

, tc 10 uren, tloor bet ministerie van | 
waterstuut enz., aan bet gehouw van liet prov. best.: ; 
lo. hei maken van steenglooiing op de leidam nee van i 
Neuzen. ; 2o- bet verhoogen vuu het | 
rteeitide van deu Wet thev endani to t cu hel 
verbreeden der  steenglooiing op de westzijde vnn den 
dam. g /"2870. Aauw. J . 

, tc 10 uren, door  dijkgraaf cu hoog-
heemraden vau de , in liet voormalig 
gemeentehuis; Jo. het gewoon onderhoud der  dijken, 
kaden en neervoeten of bnitenbermen van tic krim -
penerwaenT, alsmede bel makeu van steonglooiingcn; 
2o. tb*  levering vnn ongeveer  3600 3 griut . 

- , e lO'/ i uren, tloor het iniuisl.vun wn'cr-
staat enz., aan het geb. van het prov. best.: lo, het 
bouwen van eene bruuwnclilcrswouiii g bij  tic brug over 
de Zuid-Willemsvaart nabij  do Orthenpoorl te's bosch. 
Aanw. 13 . g y 3730; 2o. bet op de diepte 
brengen on houden dei haven tc . g 
/ 5700; 3a het maken van den ijzeren onderhouw voor 
dc brug over dc Zuid-Willemsvaart nabij  de Orthon-
poort te . Annw. 13 . g /10,200. 

Wi ln la , te 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheem' 
raden van bet groot waterschap e e Venen, in 
liet gemeentehuis : bet verhoogen eu verzwaren van 
eenige riiigkadcu van e e Venen, in dc ge-
meenten Wilnis, t on Viukc-Wavcrveen. 
Annw, l on 14 . 

, to 12 nreu, door  bet prov. bestuur; het 
vernieuwen van de wal beschoeiing aan den prov. 
kunstweg nevens do haven e Uithuizen. 

, le 12 uren, ter  plaatse in bot be-
stek vermeld; bet doen van hen tellingen san do boe* 
rculiiiizing , g in gebruik bij . Zijlstra . Aanw. 14 

, te 11 uren. 
, te 12'j  uron, door  bet ininistnrie. van 

waterstaat enz., aan het geb. van bet prov. best.: lo. 
het éénjarig onderhuid der  duinbeplantiugtu op Ame-
land; 2o. bul onderhoudeu van de rijsbeslag- en steen* 
oevcrwerken cn van de directie- ou nrhoitlcrswoiiin g 
op Ameland- g / 10,050: So. idem van deu 
stroom leid ende n dam cn anu hoorigh eden door  dc geul 
dc Balg. g /19Q0; 4o. het stellen vun rijzen 
schuttiugen en bet doeu vuu itrooboplaotingen in de 
duinen op Ameland. g . Annw. van allen 
13 . 

, te 1 uur, door  burg. cu wetli.: eeue 
concessie voor den tij d van 40 jaren, tot liet aanleggen 
en cxploitceren van tramwegen, ! laar, waarvan de. 
lijnen aanvankelijk eene gezamenlijke lengte hebben 
van oiigcv. 10 . 

iinek tc 11 uron, door het bestuur van bel water-
schap - Willcmskerkc, bij  P : het 
bouwen van eon stomen suaüesluis in deu seed ijk van 
don . Bilj . inz- vóór 2 ureu. 

Eelde (Stnatsspoorwc-.'station o Punt), te 4 uren, 
bij . : het bouwen van cen lieerenh lis met 
koetshuis cn stalling op de liavezatbe Oosterbroek 

. bij  den architect G. J. Niermans. Aanwijzing te 
11 uron. 

*  (Ov.): bol maken van cen koffiehuis nabij 
het station, voor  Wed. A. van Wezel. k eu 
teekening ter  inzage hij  Jau van Wezel. 

 door A P. . vau Oordt: bet verbouwen 
der  villa , uan den  laagschcn straatweg 
nabij . . bij  den architect W. F. van der 

. Aanw. ló , tc 10 uren. 

, n . 
, tc 12 uren, tloor het bestuur  tier  wa'er-

keeriug van de» cal. polder  Burgh-eii-Westland, in de 
gemccntoraadkaincr: liet herstel, du vernieuwing eu 
net onderhoud tot 30 Apri l '79 van de aarde-, kram-, 
rijs - cn steenglooiiugwerken aan dc waterkeering van 
dien polder. 

, te 12 uren, door  burg. en 
weth.: liet vorgrooteu van de school aldaar, cu liet 
maken van se hooi meu lie len voor  2|() leerlingen. 

n ad. , tc 12 uren, door  tleu architect 
. vau , namens ,1. Zeeuw: liet stichten van conc 

bouwmanswoning met stalling, schuren, hooiberg euz. 
in dc gemeente e a/d. . Annw le 11 uren. 

, tc l uur, door  burg- en weth: lo. het 
amoveeren van ecu gebouw met aunlioorighoden op 
den  van dc t eu do Zonstraal; 2o. bet ver-
richten van ver.iieuwiugou cu herstellingen san eenige 
stedelijke gebouwen; 3o. het vernieuwen van het schut 
in deu Ooslcrstroom, het maken vnu 2 trappen nabij 
do Willemsbrug en bet herstellen tier  d-aaibrug over 
de Wccrdsluis. Aanw. J , tc 10'/» uren. 

 te 2 men, aan het bureau van tien sectie-
ingenieur . J. van l i het doea van verf-, behan-
gers* on sauswerk, iu 9 [lerc. cn voegwerk, iu 7 pcrc. 
op do lijnen Arnhem—Gorael, Zutfen—Qronau, Alme-
loo— Sn . 

, tc 3 ureu, iu tic t van tien 
calamiteuscn polder : het herstel, do vernieu-
wing en bet éénjarig onderhoud vau dc nnrde-, kram-, 
rijs - cn stceuglooiiugwcrkon aan dc waterkcoring van 
dien polder. Aanw. 13 en 15 . 

, uo . 
, te 12 uren, door  burg. cn wetli.: bet 

leveren vaa straatklinkers. 
, le 12 uren, door het bestuur van dc 

Slotcr - en e gecombineerde put-
tiers, iu bet Burgerweeshuis: bet bouweu van eeu 
stoomvijzelgcmaal met aanbooriglicdeu op het terrein 
van don tc amoveeren watermolen aan de n 
Wetering nabij  dc Overtoomsebe schutsluis, gomcentc 
Sloten. . bij  dc ingenieurs W. C. en . tic Wit , 
te Amsterdam. Aanw, 17 , van 10—1 nur. 

, door l J. Fcitsiiia: het bouwen 
ceucr  flink e koopmnushuizing. 

, 31 . 
\cn*en, te 10 uren, op liet bureau der  genie: bet 

éénjarig onderhoud van de zeeweringen te Nouzon. 
Bilj . iuz. 20 , vóór 3 uren, op not bureau dor 
genie voornoemd ) 

 tc 12 men, door  burg. en weth.. bet 
bouwen van eene schutsluis tor  piaalse van den daiu 
in het Boeiendtep te Stadskanaal. Bilj . iuz. 20 , 
op het Vccnkantoor. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: het 
bouwen van 5 schoollokalen eu 3 oudcrwijzerswoningen 
op geslecht terrein van hot ontmnnteldo gcdeclto der 
vcstiug, iu onmiddellijk e nubijbeid vuu het vaarwater. 
Aanw. 20 , te 10 uren. 

, le 1 uur, in e : het vorbeteren 
der  zeewering van de waterschappen -

d cn Visvüet-Gcrkeskloostcr. lal. bij 
den dijksopzichter  F. Bakker, te . Aanw. s 

, te 11 uren. Bilj . inz. bij  deu secretaris S. Valks, 
te . 

t , to 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet ceutranlbureau: net 
maken van eene douaneloods mot bijbelioorende wer-

ken op het station Winschoten. . bij  den sectie-
ingenieur te Groningen. g ƒ 11,100. 

Lulkagealel, te 2 mon, door het gemeentcbest.: 
lo. lu-t bouwen ccner  school; 2o. het inrichten tier 
bestaande school tot ondorwijzerswoning. Aanw. te 
12 uren. 

Weenadag, il . 
, te 11 uren, door het gemeentebesl. vau 

Franckeradct'1, in tie Nieuwe : lo. (bij  inschrij -
rin g en opbod) hut uauleggen van dSB kunstweg, vnn 
den bo-itaaiidun kunstweg iu het ibr p Peins af lot 
san den g n n ouder 
Zwoins. r  leagtc van 1404 ; 2o. ibij  enkele in-
sch ri j  ving) bet maken van oene brug over de l'cinser-
vaart. Annw. S , tc 11 uren. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
raden van liet Ambacht e Vier , np 
hot : lo. levering van 300,000 . beste 
Wostlanlsohr  machine-steenkolen: 2o. iileui in 3 perc, 
vuu U75 J riviergrint . op de wegen onder  Sprnbrook 
rn Opmeer. 

i ' i i g c c t , te 12 uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van den , in c Ooijevaar: het 
veranderen van den iehepradmolen vun dien polder 
in een vyselmolcn. Aauw. 20 , tc 12 uren. 

, te 1 uur, doorburg.cn weth.: bot bou-
wen van eene school niet woning ann dc t 
voor  uitgebreid la'jcr  onderwijs. Aanw. 17 , tc 
2 urou. 

'a-llage, door het ministerie van : dc le-
vering vnn 350,000 verglaasde blauwe pannen cu 
i l idein idem vorstpannen 

, op tiet waterschap»huis van -
Oldrphaerteii-a.il . Zeedijken: bet bouwen te Staveren 
van ccne woning. . bij  don secretaris A. Alberts, 
altlaar. 

, bij . A van : bet bouwen 
eener  hcorenbuizing tc Vccuwoudcn. Teekening ligt 
bij  U. A. van dc Wal, te . 

, S3 . 
, le 11 uren, door  tb n direct, tier  marine j 

lo. bet maken vau kaaimuren; 2o. het verrichten van 
ccnigc onderhoudswerken op 's s Werf aldaar. 
Aanw. 10 , tc 10 uren. Bilj . inz. ter  griffi e dor 
directie. 

, tc 12 urou, door  liet dijksbestuur 
vnn deu nolder, bij  A. : bet vernieuwen cn 
oudrrliniidei i der  gewone aartle-, kram-, rijs- en steen-
glooüngwerken aan deu dijk van gen polder, geil. bet 
dienstjaar  ls7S/'70. Aauw. 17 en 18 , van (J— 
12 ureu. 

, 21 . 
. lu 12 ureu, tloor bet bestuur van den 

polder  van , bij . Vervoorn Jz.: het ge-
deeltelijk af- un uitbreken van den st reuen voet waar-
op de c w nul watermolen gestaan beeft, 
liet bouwen van cen gemutgelden ach 1 kant mot toe-
bchooren, en het daarop plaatsen van een bouten mei 
riet ireib-kten achtkanten windsellepnid-wntcrnmlcn, 
welke door het bestuur is aangekocht, . bij  den 
bouwkundige J. W. Bijl , c . Aanw. 10 
en S , van 11—1 uur. 

, te 12 uren, door den directeur der 
reg. cn dom., ton zijnen burcclu: het verlengen cu 
verhoogen van den n gelegen op do -
buitengronden in tie , voor den Joauua-

, gemeente St.-Annaland, mut liet leggen 
van kram mat op de aau te brengen verlenging en vor-
booging. Auuw. 20 , to 12 uren. 

tmmgtsorcdi te ! uur. dooreuratoren der  stichting 
Bethcsda. in het l aldaar; eenige vernieuwingen 
en herstellingen uan 2 woningen. Aanw. 21 , le 

> uren, tloor den architect Brink Evers, tu Ellekoiu. 
bij  wien de biljetten 23 i tc zenden. 

, t.\ . 
, tc 12 uren, op but bureau van tie 

Amsterdamsche : hut omler-proliel-
hieiigeu van tie ringkade van polder -
poldor) onder du gein. u cn Spaarn-
wonde, mei het. makeu van zaad kist ingen caz. 

, 27 . 
Lelden, tc 12 uren, tloor  burg. cn weth.: bet ver-

richten van diepwerken in de stadsgrachten. 
, 2S . 

, te 2 uren. door dc maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, ann het centraalbiiroau : het. leg-
gen van liet tweede spoor nut levering ea verwerking 
van ballast, un het verrichten vun bijkomende- werken 
tussehen du stations Bokslcl Eindhoven, ten behoeve 
vnn den spoorw, Breda—Eindhoven. g / 14S.OO0. 

, 31 . 
, tu 10'/, uren, door het ministerie van 

Waterstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best: 
het doortrekken v  den rechter  kanaaldijk tier  Zuid* 
Willemsvnnrt nabij  en langs het militai r  lahorntoriii m 
te VBosch. Annw. 25 en 27 . - /340(1. 

traham, tc 12 uren, door het ministerie van wu-
trrslna l enz., aan het gehouw van hut prov. host-
ile! doeu van eenige vernieuwingen en herstellingen 
aan den n weg van Zutfen over  Winters-
wijk nuar de l'ruisischy grciizcu. Aanw. 24 en 27 

. g ƒ6540. 
,  Juni 

 op liet bureau van den ingenieur  vnn 
den weg der . Uzcrcn-sjworwogmaatscliappij: de 
levering van 40,000 straatkliukurs,Waalvonn, eenigs-
zins getrokken. 

ninndag, 1 J u n i. 

, te 1 uur, door de maatschappij  tot expl. 
vau Staat ss poor  wegen, aun bet centraalbureau : lo. liet 
venrrootcn der  bestaande bergplaats voor  brandstoffen 
cn het maken van bijkomende werken op het gemeen-
telij k station Zutfen. Aanw. 10 Jïei. g /'Jfitió : 
2o. het maken van eene bergplaats voor  goederen te 
Franeker met bijbehooreudc werken op bet station 
Franeker, ten behoeve vaa den spoorweg n 
llnu oo versche grens.  aming / WOO. 

Waenadag, 3 Jun i. 

, te 3 uren, door den ontv. der  reg, cn 
dom.: bet maken cn bepuiiien vnn  ene anrdebaar. 
tussehen den Singelwcg nabij  tie St. Amlriosplaats en 
dc mostbergpliuits der  gemeeute. e te verwerken 
boeveelheden bedragen o. n. ongeveer: 19,000 1 

aardewerk en 070 1 breekwerk. Aau* . 3 Juni, tr 
12 uren. 

, A J u n i. 

. te %lf. uren, door  hot ministerie- van wa-
terstaat enz., nau het gebouw van het prov. bestuur1 

liet horstellen eu verbeterca vnu dc B 
op . Aauw. 1 Juui. g ƒ0400. 

, 7 Jun i. 
, tc 12 uren, door hot ministerie V* 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: W 
bouwen van eene ijzercu draaibrug over dc Spaiikr-
rciisehe stuw in bet Apuldoornschc kanaal ondet 

. Aauw. 31 i en 1 Juni. g / 
, N Jun i. 

, te 2 ureu, door  bet ntitiistcri o van watrr -
stnal euz , aau liet gebouw van bet prov. best. '  n ( l 

Vernieuwen van eenige vakken klinkerbcstnttia g op f̂ 
groote a le kl., no. 3, 5 cu 0. Aam» 
Juni. g f 5760. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 25 April : de levering aan de directie 
der  marine van! 

pcrc. 1, wagenschot caz.: F. W. Cuinman, lo Am-
sterdam, /SOO; 

porc. 2, denucu raasten: Ambagtsheer en V. d. 
, idem, ƒ36 ,040; 

pcrc. 3, Noordschc houtwarcu: Eindhoven en Zn., tc 
Zwolle, ƒ777 .50; 

porc 4, grenen ribbon, schrooten cn latten i A. 
Slicbcr en Zn., te , ƒ1250.50; 

porc, 5, vuren delen : dezelfden, /33'JO; 
„  6 cn 7, idem: Bauduin cn Co., te , 

elk ƒ2731.50; 
pcrc. 8, dennen ribben, schrooten cn latten: Eind-

hoven en Zoon, ƒ 1191.40; 
perc. 9, iepen- cu esschenbout: G. F. W. , 

ƒ 4409; 
pcrc. 10, pokhout: g on , tc Am* 

sterdam, ƒ 680; 
porc. 11: gemaakt ijzerwerk : , S. Stokvis cnZn., 

te , ƒ005 .30; 
pcrc. 12, koper in bladen en pijpen: dezelfden, 

/ 4900.88; 
perc. 13, geelkoper in staven cn draad: . dc s 

eu Zoon, ƒ515.22; 
pcrc. 14, tin : B. J. Niikerk , te Amsterd., ƒ 8W 50; 
„  15, lood: . J. Enthoven en Co., te 's-llagc, 

ƒ 1432.90; 
perc. 10, zink in bladen cn spijkers: Eitj e en Co., 

to Amsterdam, ƒ 1949.90; 
perc. 17, ijzeren spijkers: . J. Enthoven cu Zu., 

to Zalt-Bommcl, ƒ 1 7 3 0; 
pcrc. 18, kramerhen: T. C. Govers, tc , 

/ 0557.08; 
pcrc. 19, gercedschappeu: s en , tc 

Amsterdam, / 10,974.50; 
pcrc. 20, muebiuekamerbeboeftou: dezelfden, f 794.80; 
„  21, afval vuu katoenen gareus: Cum. g 

Jr., te Amsterdam, /1515; 
petc. 22, gas-cokc : B. u cn Zoon, idem, 

/ 579.20 ; 
perc. 23, Engelsche schaalkolen: B. , 

idem, f 44,Sfi5; 
pcrc. S4, dito smcedkolen: B. n on Zn., 

/ 8370; 
pcrc. 25, bontskolcu : E. A. Stuwc, te Amsterdam, 

/ 1520; 
perc. 20, pek: Jau Fonteyn, to , ƒ 497.10; 
„  27, verfwaren: Vissering cu , te Am-

sterdam, ' 4064.40; 
perc. 28, loodwit: Ooster en Co., idem, ƒ2040; 
„  29, halfwit glas: . , te , 

ƒ 1174.40; 
pure. 30, stceu: A. Vos , to , /ld?9.50; 

„  81, kalk eu zaad: A Vos . ua Folkers cu 
Co., tc Amstcrdum, ƒ 010; 

pero. 32, wit- en geteerd touwwerk  N. cn A. W. 
, tc , ƒ 3 4 6 3 . 0 45 ; 

perc. 33, moskovische teer: Jan Vroege, tc Alblas-
serdam, ƒ4194.45 ; 

perc. 34, vlaggedoek: Van p ou Zoon, te 
, ƒ 411.24: 

pure. 35, duigen on bodcmstiikken: lt. , te 
, ƒ 2705.30; 

perc. 30, grenen of vuren idem: A. dc. , c 
Amsterdam, ƒ 1125; 

perc. 37, houten hoepcis: dezelfde, / S20.2.1; 
„  38, riemen: Wed. Feijul en Zu., te Amster-

dam, ƒ 5607; 
porc. 39, ijzeren ballast: n cn Ban Juin, te -

drecht. ƒ
perc. 40, kommaliegoed: . S. Stokvis en Zoon, 

ƒ 1171.04; 
pcrc. 41, kanlocssaai: P. Clos cu , c 

, ƒ 74S.875. 
, 86 April : het afbreken cu wederopbouwen 

ceucr  boerenhiiizing niet schuur bij  den Woltldijk ; 
gegund aan . , tc Bedum, voor  ƒ5590. 

, 25 April : het bouwen eener  oudcrwij -
zerswoning aldaar; iugek. 9 bilj. , als: 
1). dc , te Gorrodijk , ƒ 3740. 

J. Ti l cn Vonk, „  E .ingc, „  3680. 
J. Noordveld cn 

, „  Zuidhorn , „  8648. 
. F. , „  Wittcwieruui , „  3485. 
. Eldorsvold, „ n , „  3375. 
 Wcstrn, „  Stroobos, „  3333. 

¥,. de Weerd en 
. Veldhuis, „ , „  3171.96 

. Oltlioir , „ , „  3150. 
Jb. J. cu B. , „  Oldehove, „  30ÜS. 
gegund. 

, 25 April : tie vorbouwint' vau bet school-
lokaal ; goguud aan W. Stoks. te , vuor 
/ 2935. 

El len, 20 April : liet uitdiepen der e haven; 
gegund aan J. Pals, te , voor  ƒ10,711. 

, 20 April : het bouwuu van 2 tolhuizen 
bij  den weg Woldendorp—Borgsweer; minste iuschr. 
wareu: voor de  S. n en J. . Brons, 
voor  ƒ2528; voor  liet tolhuis bij s afzonder-
lijk , E. P. van der n cn E. J. , voor  ƒ1055; 
vuor dat bij  tie Wartumurklap , dezclfdcu, voor ƒ 1045. 

, 20 April : lo. de gewone onderhouds-
werken aan den zeedijk van deu jiolder  Oud-Noord-
bevclaud; minste iuschr. was A. . van Oosten, tc 
Colijnsplaat, voor  ƒ5990. 

2o. du levering aan den polder  Nieuw-Noordbovc-
land van 170 scliecpstons gesorteerde en 150 idem 
gewone Vilvoordscbc steen, 20 1 brik , 800 gecreo-
sntoerde masthouten- en 800 eiken perkooupidon; 
minste iuschr. was . Breas, tc Colijnsplaat, voor 
/ 2090. 

Zutfen, 27 April : bot amoveeren van 2 woningen cn 
het bouwen van een koe- ou paardenstal met over-
dekte nicstplaai.s; minste inschr. was W. , 
te Zutleu, voor  ƒ9667. 

, 27 April : lo. bet maken van stocu-
glooiingcu iu de Alblasserwaard: lu pcrc. . -
dam, tc ; 2e pcrc. T. Vet, tc Pa-
licntlrecbt , ƒ4700. 

2o. bet uitvoeren vau aanlewerken: le pcrc. . 
, tc Giesendam, ƒ 1 9 0; 2c pcrc. P. Visser, 

c Papcndrccht, ƒ 8 4 0; 3o perc. C. Sterk , le 
, ƒ 11,900; 4c porc. A. G. van . 

te Jaarsveld, ƒ7200; 5o pcrc. P. Verboy, te Ameide, 
ƒ430 j 6e perc. G. Vonk, idem, ƒ440. 

, 27 April : het wederopbouwen van het 
oalaag*  afgebrande lokaal vau Weten ou Werken; 
ingekomen 7 bilj. , als: 

s cn Zn., tc , ƒ 10,090 
J. , „  idem 10,895 
J- Visseher, > idem » 10,200 
C. J . Oudshoorn en Co., „  idem ,. 0 
B. , a idem ,, »\768 
J. A. , „  idem „  9,500 

. A. Brnkcnburg , „  idem „  9,287 
gegund. 

. 27 April : bet verhoogen cn ver 
n van don zeedijk van het waterschap de Bildt - j 

pollcu; ingekomen 7 bilj  , als: 
B. dc Vries, te Pietersburum, ƒ 2 4 , 1 00 

. , „ , 23,899 

Gobr. Pot, le St.-Annaparocliio, ƒ 19,085 
. Boetzcr, „  Oudobildtzijl , „  18,400 
. van Tongeren, „  llocrcnveen, „  17,800 

Q, T . Praamstru, „  Veenwouden, „  17,527 
E. S. dc Boer, „ , „  16,950 

, 27 \pril : het gewono onderhoud aan 
tic aarde-, kram-,  cn slocngtooiingwcrkeu van deu 
polder; gemijnd door P. .1. Visseher, te , 
voor  ƒ8400. 

Breda, 29 April ; het bouwen van een pakhuis met 
bovenwoning op do geslechte vestinggronden buiten 
de voormalige Waterpoort; minste inschr. wareu: 
pcrc. 1, . Wiercx, voor / 1496,  2, A. van don 
Akker , voor  ƒ2510, perc. 3, lt . Wiercx, voor  ƒ4006. 

'a-llage, 29 April : het gedeeltelijk opgraven van do 
berm langs den kunstweg aan het strand tu Scheve-
ningon; ingek. 2 bilj. , als: 
P. , to , ƒ 4S90 
G. , „ , „  4800 

, 29 April : liet éénjarig onderhoud dor 
werken vau liet waterschap ; ingekomen 
6 biljetten, als: 

tc , 
„  Zuidbrock , 
„  Farinsum, 
„  Wagenborgen, 
„ , 
„  Farmsum, 

(i . . i 
W. Bos, 

. , 
E. J. Brons, 
J. van Buren, 
J. J. Sijdzos, 
gegund. 

, 29 April : het bouwen ccner  pastorie al 
laar; ingekomen 9 bilj. , als 

ƒ 4400 
„  4140 

„  36 80 
„  3000 
„  3578 

J. Bcrtou, 
J. Col ijn , 
J. v. d. Sando, 
P. , 
A. van , 
. van Baal, 

A. u l'z., 
A. VV. dc Smidt, 

te Biervliet, 
„  G roede, 
„  Breskons, 
„  idem 
„  Schoondijkc, 
„  Oostburg, 
„  Nicuwvliet. 
„  Schoondijkc, 
„  Oostburg, 

/ 15,989 
„  15,300 
a 14,100 
„  13.946 
„  12,500 
„  12,351 
„  12,050 
„  11,71)0 
„  10,977 l . Versluijs 

gegund. 
, 30 April : het herstel, de vernieuwing 

cn het onderhoud vnn de narde-, kram-, rij s en steen* 
glooiingwerkcn van Walsoordon; ingek. 9 bilj. , als: 
.!. van Poperiug, to Bruinisse, ƒ 20,089 
B. den Extcrv . d. Brink , „ , „  25,990 

„ , „  25,957 
„ , „  25,550 
„  Sliedrecht, „  24.825 
„ , „  24,700 
„ , „  24,700 
„  idem „  24,590 

 „  23,504 

11. , 
.1. , 
C. Bal kor, 

. Tholens 
W. , 
P. J. vau l Nz., 
C v. d. , 

, 1 : het maken van een grint - eu 
gedeeltelijk klinkerweg door deu buitenpohler  van 
Baardwijk naar ; ingek. 5 bilj. , als; 

. v. d. , te , ƒ 14,990 
.1. Velttnau, „ , „  14,403 
B. , „  Aalst, „  12,820 
C. van Zwol, „ , „  12,204 
T. Smits, „  Wijk , „  12,200 

nil\cream , : bet bouwen van ecu opzichters-
ingekomen 9 bilj. , als 

A' , 
P. Andriessen, 
J. C. T. Zwccsnardt, 
J. v. d. Plas Cz., 
G. , 
B. vau Schadewijk, 
G. J. Bejjer. 
J E. Brutaal, 
G. Supp, 
goguud. 

, 1 : 

te , 
„  idem 
„  idem 
, Egmond a'Zue. 
„  Bnasum, 
„ , 
„  's-Gravclniid, 
„ , 
n idem 

ƒ 3200. 
„  3175. 
„  2777.7; 
„  2SSS. 
„  2430. 
„  3235. 
„  2275. 
„  2274. 
„  2270. 

bot verdiepen van ecu gedeelte 
der  buitenhaven; minste insch. was J. van dor , 
to Zierikzee, voor  ƒ2450. 

, 2 , de levering aan do artillerie-stapel-
en co istruclicinagazijncn van: a. 95S0 . stuallood; 
G. J. , te , a ƒ0 .2018; . J. Ent-
hoven en Co., , il /0.2045; Corn. Balgucrie. 
tc Amstordam, / 0.1992; Wed. G. s cu Zn., 
lu ,  ƒ0 .1967; b. 202 . plant lood: Corn. 
Balguerie, a /0.2449; G. J. , il ƒ 0 . 2 4; 

. J. Enthoven on Co., ii ƒ0.2340; Wed. G. -
mans cU Zu., ii /0

2c perc. a. 2419 . messingdraad: W. n en 
Zn , te , ii ƒ 0.825: . S. Stokvis ou Zn., 
idem, a /0.78; V. d. Berg cn Co, ii ƒ0 .76; . J. 
Enthoven cn Co, a /0.7425; G. J. , 
ii /0.73; 6, 1950 . messingdraad : W. u en Zn., 
ii ƒ0.825; . S. Stokvis cn Zu., i» ƒ0 .789; V. d. Berg 
en Co., ii ƒ0 .76; . .1. Enthoven cn Co., ii /0.7425; 
G. J. , it, ƒ0 .73; c. 760 E G . idem; . S. 
Stokvis en Zn., ii /0.S45; W. n on Zn., il ƒ0.825; 
V. ti. Berg ou Co., it /0.76; . J. Enthoven cu Co.. 
a ƒ0.7425;G.J. , it/0.73; d. 145 . id.t 

. J. Bothoven en Co. ii ƒ0 .9990; W. n cn Zn., 
u /0.95; . S. Stokvis cn Zn., it /0.91; V. d. Borg 
eu Co. it ƒ0 .89; G. .1. , ii ƒ0.89. 

3c pure a. 9500 . Btnka-lin : . S. Stokvis cn 
Zu , ii ƒ0.828; J. . W. van dc Poldor, te , 
k /"O.S25; . .1. Euthovcn on Co., it/0.S144; G. J. 

g it /0.S09O; Corn. Bab-ucric, ii /0.S059; 
6. 485 . sink iu blokken: J. . W. van de Polder, 
it ƒ0.30; . S. Stokvis cu Zn., it /0.289; G. J. -
wenberg, ii ƒ0 .20; . J. Eutliovou cu Co., a /0.255; 
Corn. Balguerie, ii  fQ.2bS. 

, 2 : bet vernieuwen en herstellen 
dergewono aarde-, kram-, rijs - cu steeiiglooiingwerken 
vau Schouwen; minste iuschr. waren: 

perc. 1, de Zuidhoek: J. van Striem te Zierikzee, 
ƒ 3275; 

perc. 2. : J. dc e Jz., te Stavo-
nisse, ƒ 7 8 0 0; 

perc. 3, Flauwors: dezelfde, ƒ 6 3 0 0; 
„  4, : . Zomer, to Burgh, ƒ 3100; 
„  5, Scharondijke: . , te g ƒ5925; 
„  6, k en Brouwershavou: . C. v. d. 

Ende, tc Zierikzee, ƒ
, 1 : minste iuschr. voor  dc levering 

van verschillende benoodigdbedon aan het depnrtcm. 
van n wnren o. a.: 

gereedschappen: s on , tc Amsterdam, 
/0SS3.55; 

idem: G. . J. v. d. , idom, ƒ11,005.50; 
idom-. dezelfden, /10,563.50; 
koevoeten, patjols, pikhouwcclon cn schoppen: . F. 

, idom, ƒ 4483; 
fascine- cn bak- of kapmessen: dezelfde, ƒ 9 1 0: 
spijkers, draadnagels euz.: C. v. d. , tc 

Tilburg . /2562.40; 
divers koper enz.:  dc s cn Zn., te -

dam, /320S.80; 
dito ijzer: . S. Stokvis en Zn., idom, ƒ 11,070.90; 
gegoton-ijzcren neuten: G. . Broekman , to 

Amsterdam, ƒ 1258.16; 
zerken: A. P. Schotel Gz., to , ƒ 4 1 0 0; 
vloorlcgeis: T. J. Smits Jz., idem, ƒ 1S.9Ó0; 
idem: dezelfde, ƒ18,800; 
idem: Van Noordcu cn Schwerzel, tc , 

ƒ 18,350; 
idem: Guillot eu Smit, te Amsterdam, ƒ 12,500; 
idem: T. J. Smits Jz., te , /63O0; 
plinten : Van Noorden en Schwerzel, ƒ8700; 

marmoren tegels enz.: . Sabelis Jr. , tc , 
/ 9297; 

gasbuizen: . S. Stokvis cn Zn., ƒ5083.60; 
vlnkkc Waulklinkcrs : J. Verwaaijou . on (-'o., tc 

Arnhem, ƒ 10.309.54; 
idem: T. J . Smits Jz., ƒ10,790. 
Zwolle, 3 : het doen vaneen godculte klinker -

bestrating op deu grooten weg van r naar 
Goor; minste inschr. was T. W. Bonte, te Amersfoort, 
voor  ƒ 1 2 1 3. 

, 3 : bet maken van een steiger  cn 
toegangsweg aan tien r bij  Stavenisse; 
minste inschr. was C. r  Cz., tc Bruinisse, voor 
/ 24,987. 

Nijmegen, 4 : bet verbouwen van 2 woon- cn 
winkelhuizen voor ; gegund aan C. A.vau 
den Brandt cn Co., to Arnhem, voor  ƒ12,449. 

, 6 : het dempen cu rioleeren der 
Beeldjeshnven; ingok. 8 bilj. , als: 

' te , 
„  Papcndrccht, 
„ , 
„ , 
„ , 
„  idom 
„  Papcndrccht. 
„ , 

bet maken van dc gebouwen 
c Amstcl" , onder bch 

ƒ 13,500 
„  9,900 
„  9,634 
„  8,940 

„  V'S5 
„  7,000 
„  7,037 

J. .!. , 
11. de Borst, 
N. . 
P. A. A. v. i enmorte: 
J. , 
A. du Vijn , 
C. do Borst, 
J. J. van Sluisdam, 

Aiuitcrdaiti , 7 i 
enz. voor  de stoomfabriek 
van deu architect J. W. ; minste inschr. was J. 

, te Amsterdam, voor ƒ 41.SS0. 

Nladakanaal, 7 : dc bouw tier  aardappelmeel-
fabriek in don moud van Gasselterniiveen; ingekomen 
4 bili. , als: J a 

. 'lonckcns, te Stadskanaal, ƒ 55,700 
. , „  iJcin > t :p.)̂ 27 

J. Fokkens,  wierum, „  39,150 
. dc Grooth, „  Winschoten, „  35,496 

, 7 : lo. bet afhrckr n der  bestaande eu 
wederopbouwen couer  nieuwe school toZcijen; ccnigc 
inschrijver was G. Boclens, tc Zeijen, voor  /499.80. 

2o. de levering van bouwmaterialen; ingekomen 3 
bilj. , als: 

. Wosterdijk, te Assen, ƒ 1 2 30 
J. W. Bunker, „  Groningen, „  1175 
G. , y Zeijen, „  1099 
gegund. 

Neuzen, 7 : bet maken van buitengewone wer-
ken tot ooververdodiging van deu polder  Niouwo-
Ncuzen; minste iuschr. was  F. Willems, teSolzuutc, 
voor  ƒ37,787. 

'»- l lage, S : hut leveren van stortsteen, ten 
behoeve van dc uverbrugghur. van het h , 
cn bol uitvoeren van herstellingen eu vernieuwingen 
aan de riviurwerke n aan dun noordelijken oever van 
liet i , met liet onderhoud tot 1
'79; ingekomen 9 biljetten, als: 
J. v. d. Velde, te Pupeudrecht, / 78.700 
C. Bot Cz., „  Sliedrecht, „  77,50*1 
C. v. d. Plas, „ , „  76,900 
W. J. Nchrnm, „  Sliedrecht, „  74,900 
J. C. van , „  idem „  74,500 
(J. du , „  Gorinchem, „ l 
P. A.A . v. , „ , „  73,268 
 A. van  „  Sliedrecht, „  65,390 
. Volker, „ . „  65,273 

Lelden, 8 : het bouwen vnn 24 srbeiderswo 
niiiguu ; minste inschr. was Joh. Verkoren, te Voor-
schoten, voor  ƒ29,833. 

, S : hut bouwen vau conc keuken 
euz. naast het tegenwoonlig , ziekenhuis, onder 
beheer van tien architect 1. Gosschalk; miusto insofar, 
waren Cruylfei i Schouten, le Amstcrdum, voor  f 58,800. 

lien  , S ; hut bouwen couer  school un san-
hoorighetiun; hoogste inschr. was J. , te 
Oijcn, voor  /14,595; miuslu inscbr. , tc , 
voor  ƒ10,939. 

, 8 : bet sloopcn van dc Boteringc-
cn Ebbingcpoortcn, bet tloor  aarden dnmmon vervan-
gen van tic vóór die poorten gelegen bruggen onz.; 
iugek. 8 bilj. , nis: 
W. B. , le Warfliuizen , / 23,S6S 
A. F. Schaafsma, „ , „  23,400 
ii.  T. Praamstra, „  Veenwouden, „  21,111 
A. J. Benninga, „  Bedum, „ Ï 

. Brandt , „  Giesendam, „  10,900 
J. Vcltlkunip , „  Boduai, „  19,300 
U s  /... „  Sliedrecht, „  18,400 
P. . , „  Groningen, „  la,400 

, 3 : bet maken van een machine-
eu ketelhuis, ecu kolenbergplaats, een schoorsteen, 4 
Biterkommen, 2 watcrrioleu enz. op het terreiu der 
drinkwaterleiding ; ingek. 9 bilj. , als: 

te , 
„  idem 
„ , 
„ , 
„  Utrecht, 
„ , 
„ , 
„  Waddinksvcen. 

Schiudam, 

E. S. , 
ü . , 
W. . van k . 

. Zaaijer, 

. A. Taverne, 
A. , 
Gobr. V. d. , 
Ph. Vcrbriiggon, 

. Witinhovcti , 
, 8 : bet leggen van den slruatwcg 

naar  Ellcubeuk; iugekomen 7 bilj. , als 
Vorbruggon, te , 

ƒ 181,188 
„  157,550 
„  149,9S0 
„  143,339 
„  144,878 
„  142,750 
„  141,000 
„  139,934 

137,000 

/ 1511, i 
„  145,555 
 144.030 

„  143,330 
n 0 
„  128,000 
„  120,400 

, „ , 
, „  Warfhuizen, 

G. , „ u 
J. Nijhuis, „ , 

 J. Woltcrsom, „  idem 
. Wcortmaii , „  idom 

, S : voor dc levering aan dc artilleri e 
stapel eu construetteinaguzijticn waren minste inschr: 

e i»rc. P. n on , te : 2000 . 
dcnnendeol no. 1 broed 0.30 , dik 0.024 . .23 
uer ; 2000 . idem no. 2, breed 0.26 , dik 0.024 

, a ƒ 0 . 19 per ; 5000 stuks tlit o vlot lang 4.40 
, hr. 0.24—0.29 , dik 0.022— .U24 . a ƒ0.77 

per -
2e pcrc. G. J. Boelen en Co., tc : 500 . 

grenen delen uo. 2, br. 0.30 , dik 0.036 . ii/0.07 
p. : 1000 . grenen latten, dubbele, lang 4.59 , 
dik 0.78 U. ii ƒ0.43 p, 11: 400 . bossen, enkele, 
hm.' 4.52 , dik 0.78 , ii ƒ0 .32 per ; 200 . 
grenen ribben nu. 2, br. 0.157 , dik 0.130 , it 
ƒ1.29 p. ; 200 . itlcm no. 3, br. 0.130 , tlik 
0.130 , il ƒ1.05 p. ; 1000 . idem no. 7, br. 
0.079 „  dik 0.050 , a ƒ0.17 ; 100 st. grenen 
sparren, lang 7.60—10.00 „  dik 0 080—0.105 , 
boven ten minste 0.050 \1., ii ƒ2 .50 p. . 

3e perc. J. 11. , lo : 2000 bossen hoe-
pels, haring hand, geschilde, it ƒ0.59 p. bos. 

Vervolg der  lïericliten en . 

's-Gravenhage. g henlacht de heer 
B. J. van e het voorrecht, dat hij
tijdvak van 70 jaren als decoratieschilder aan den 
schouwburg verbonden , s op zestienjarigen 

leeftijd betrad hij  de kunstenaarsloopbaan, waarop 
hij  thans met groote voldoening kan terugzien. 

Amsterdam. t ingenomenheid maken wij 
melding van de vogel -s|«-cliel'  van het Noontzee-
kanaal, tloor den heer  G. van der  Stok op hoogst 
verdienstelijke wijze uitgegeven. 

A rnhem . e gemeenteraad benoemde in zijne 
zittin g van 4 dezer tot adjunct-gei  te-architect 
VV. J. van Geer, civiel-ingenieur te Tiel en tot op-
zichter  lste klasse bij  tie gemeentewerken W.
Visser te Goes. 

t verdient vermelding dat de heer  Van Geer 
niet behoorde tot het tweetal, dat door  Burgemeester 
eu Wethouders wenl nanbcvolen en dat hij  in weer-
wil daarvan hij  tie eerste stemming met 14 stemmen 
benoemd werd. t eenigszins vreemde verschijnsel 
wordt echter  opgehelderd, uls men bekend is mut de 
omsiniidigheid, dat de heer  Van Geer  op de oorspi-ou-
kelijk e lijst van aanbeveling, die uit meer  dau twee 

personen bestond, voorkwam. 
t gemeentebestuur was met de aanbeveling voor 

de betrekking van opzichter  gelukkiger, daar de 
l  18 stemmen den eersten candiilaat koos. 

Bergen op-Zoom. e gemeenteraad heeft eene 
som van ƒ 4'20<) beschikbaar  gesteld voor  het maken 
van een uitgewerkt plan mut begrooting tot kanali-
satie van het riviertj e de Zoom, uitgaande van de 
Belgische grenzen, in verband met den afvoer van 
het aldaar  overtollige water. 

Naar men verneemt is dit werk opgediugen aan 
den heer P. van , ingenieur  tc Stratum. 

Aan A. te '/.. Aau uw verzoek zal voldaan wor-
den in een volgend nommer. 

Op het Bureau van een r wonlt ten ste-
lligste gevraagd , die in staat is de 
Correspondentie tc voeren eu de admini -

stratieve werkzaamheden te verrigten. 
Eenige bekendheid met bouwkunde eu -

kund i g teekenen is vereischte, terwij l kennis van 
de Fransche en e tulen tot aanbeveling strekt. 

Aanbiedingen worden ingewacht onder  letter  Q 
aan het Bureau van dit Weekblad. 

Aanbesteding 25 i 1878. 
Aan gegadigden wonlt bekend gemaakt, tlat aan 

het Technisch u van de j te 
Amsterdam op franco aanvraag te bekomen is 
een G V A N T B E S T E  betref-
fende bovengemelde aanbesteding. 

N S VAN
 zijn voornemens op g den 2l*" n 

i 1878, des namiddags ten! ure, ten e 
aldaar aan te besteden: 

t bouwen van vij f School lokalen en 
dri e Onderwijzer s woningen op ge-
slecht terre i n van het ontmantelde 
gedeelte der  vesting i n o n m i d d e l ü k e 
nabi jhei d van het vaarwater. 

Alles nailer  omschreven in hut bestek en tie voor-
waarden die, van al" g 7 i 1878, ter  inzage 
liggen in tie logementen: te Hoogeveen bij -

,  iu het l VA N  en -
, te Ztcolle bij T en in Coeiw-

den bij  VA N TA , . S en . 
; terwij l de teekeningen ter  inzage op tie 

Secretarie liggen. 

e n zijn np franco aanvrage te verkrijgen 
bij  A . W. G. VA N , Opzigter  voor de 
ontmanteling vnu vestingen te Coevorden, tegen 
betaling van ƒ 0 . 5 0, alsook de noodige inlichtingen. 

Aanwijzin g geschiedt op den 20*1" ' i 1878, 
ties morgens um 10 ure op het terrein. 

 eu S der ge-
m-ente , zullen op g 20 

i 1878, ten l'2 ure des middags, op het -
huis in het openbaar  aaidiesteden: 

t leveren van . 
e vuor  waartien dezer  aanbestetling zijn uitsluitend 

te verkrijgen ter j  der  gemeente tegen be-
taling van ƒ 0 . 1 5. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van tien Stads , op het -
huis, ties ochtends van 10—12 ure. 

Vurgcmcester en Wethouders voorn. 

Amsterdam, N TEX . 
10 i 1878.  Secretaris, 

E . 

e Aanbesteding. 
 KS S  G E . 

S  zijn voornemens op Zaterdag 
den 18 , ties namiddags ten uen ure, in 

het  ten
t amoveren van een gebouw met 
aanhoorigheden op den hoek van 
den t en i n de Zonstraat, N . Z : 

liet U'siek met voorwaanlen ligt ter  inzage aan 
het Bureau tier  gemeentewerken, achter  Claiviihurg , 
en is aldaar, zoomode len Stadhuize (afdeeling Fi -
nai..:ien) eu hij  tie Boekhandelaren VA N N 
ES ZOON, verkrijgbaar  gesteld, tegen lietilin g van 
25 cents per  exemplaar. 

Aanwijzin g in loco zal plaats hebben op g 
tien 13  e. k., des voorutidtlags ten tien % are. 

Utrecht, tien 4 i 1878. 

c Secretaris der Gemeente Utrecht, 
W. . pg . 
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E  — Zaterda» 11 i 1878 

j t. b. d. . 

 BESTUU  heeft dc eer  te lierijtten , dat in do 
Vcrfrailcrinj r  van 3 i 11. nis Caniliilntc n voor  liet 
Bestuur  van de j  rijn  gesteld 

, ,. . , 
de n j ^  S c h m i t z J r . 

e heer  G. B. , als tweede Cunih.Uiul ge-
steld, heeft voor de candidatuur . 

N. , 
Voorz. 

P. J. , 
Secr. 

Vele n van dc j t/it Bevordering 
der Bouwkunst te  bevelen uls -
bestuurders voor  die j  aan ile : 

.
Oud-Hcstwtrdcr rn

6.
Oud-Bestuurder en Voorzitter. 

n n worden attent gemankt dat het 

stembiljet vóór of op 15  u. s. bezorgd moet zijn. 

Amsterdamsche 

 a n a a 1  a a t . s c h a p p ij . 

Op Zaturdag 25  1878, des inid.lags ten 
12 uur , zal van wegc de e tier  Amstenlam-
sche l maatschapj  pij  , onder  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amsterdamsche -
maatschappij  , t 633 te Amstenlam, 
worden aanbesteed: 

e aanbesteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens § 17 van het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing aan het Technisch Bu> 
reau van de j te Amsterdam en 
aan het Scctiebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  exemplaar. 

n worden gegeven door  den Eerstaan-
wezenden , t 633 te Amster-
dam en den r te Velsen. 

Amsterdam, 23 Apri l 1878. 
, 

. F. E , 

Secretaris. 

 van 

 tien 4*lr n Junij  1878, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Cent raai buivan der * 
schappij  tot Exploitatie van Staatssjworwegen hij  de 

e n te Utrecht, vnn: 
Bestek n" . 200. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
volgens Art . 20 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 4d " i 1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan het bureau van den r tc 
Groningen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n wonlen gegeven door den Sectie-
r te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden op 
den 16d** i 1878. 

Utrecht, den 3<« i 1878. 

. 
Op  tien 4ita Junij  1878, des na-

middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau dei 
j  tot Exploitatie van Stautss|>oorwegen 

bij de e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 197. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens § 65 van het Bestek. 

t Bestek ligt van tien 4J , ! n i 1878 ter 
lezing .aan het Centraalhiireau bij  de e n 
en aan het bureau van tien r  te Zutphen 
en is op franco aanvraag op gemolde plaatsen te 
bekomen. 

n worden gegeven door  tien -
nieur tc Zutphen. 

e aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
16*» i 1878. 

Utrecht, den 3*« i 1878. 

. & i
Fabriek van Stoomketel s en Werktuige n 

de Uollandtche 'Ë'uin. 

 van alle e typen 

en  uan e S worden in 

den kortst  tij d  cn

Aanbesteding. 
 Zatenlag 18 i 1878, ties namiddags ten 

12 ure, zal door den Architect . VAN* BU  , 
namens den r  J. ZEEUW Pz., te  a/d. 

 publiek wonlen ann!>esteed, ten huize van 
den kastelein A. N AA U ann 's Graven weg. 
gemeente Capelle a/d.

Bestek en teekening zijn ter  inzage en overname 

gesteld bij  tien Architect bovengenoemd. 
e i zijn van af g 0 i a. s., 

tegen betaling van fi  per stuk. op franco aan-
vrage verkrijgbaar  hij  den An-hitect le Capelle a/d. 

 door  wien op den dag der  aanbesteding tics 
voormiiblags ten 11 ure aanwijzing in loco zal ge-
houden wonlen, en bij  wien op franco aanvrage 
nadere informatici ) eu inlichtingen le liekomen zijn. 

E 

. 
 i,\ \ \ S van BOT 

 zijn voornemens op Woensdag den 22 
 1878, tics namiddags ten  ure, ten -

huize altlaar  aan te besteden: 

Alles nailer  omschreven in het bestek en tie voor-
waarden niet de teekening die, op de gewone dagen 
eu uren, ter  lezing liggen op de  Serre-
larie cn het Stads Timmerhuis te Botterdam, en 
ook voor  den prij s van fi.— verkrijgbaar  zijn bij 
Wed. P. VA N E en ZOON, Boekdruk-
ken in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmei'huis. e aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Vrijdag den 17  1878, des namiddags, ten 
2 ure. 

Op g 21 i a. s. zal wonlen aanbesteed: 

ten 1 ure des namiddags in e m te
g van kosten : voor  en Nieuw-
 ƒ ; voor  Visvliet Gerkesklooster 

f 4000. 
Aanwijzin g op liet terrein zal plaats hebben op 

Zaturdag 18 i des morgens ten 11 ure, aanvan-
gende bij  den afsluitiugstlij k van het Beitdiep. 

n zijn te bekomen bij  den r 
F.  te

n franco intezenden aan den 
Secretaris S. S te  hij  wien tie beide 
bestekken tegen betaling van 50 cents verkrijgbaar  zijn. 

liet Waterschapsbestuur. 
. , . 

S. , Secretaris. 

Ontmanteling van . 

E . 
E ONTVANGE E EX -

"  TE  /al o|> Woensdag .h-n 
5" '  Juni 1878, des namiddags otn 3 ure, ten 
zijnen kantore op de Groot» Gracht aldaar, inliet 
openbaar 

: 

NB. Be te verwerken hoeveelheden bedragen on-
der anderen ongeveer: 

e besteding geschie.lt bij  enkele inschrijving. 
Bestek en teekening liggen van uf 20 t 

1878 ter  inzage aan de kantoren tier e en 
n te Venlo,  sittard en

tricht, en zijn aau laatstgenoemd kantoor  tegen be-
taling van /'  per  exemplaar te bekomen. 

e ann wijzing in loco zal gegeven worden op 
g den 3deu Juui 1878, des middags om 

12 ure. 
 Ontvanger voornoemd, 
B. C. J . VA N U . 

~ 
aangeboden eene goede oude

 staande op eene lijst , lang 
 hOOg - met een milieu hoog

. versierd met gekroonde schilden, welke zonder 
wapens zijn. 

liet geheel is gewerkt volgens stijl s . 
n geeft J. C. E , Bouwkun-

dige te Enkhuizen, hij  wien tevens de teekening 
daarvan tc bekomen is ii 50 cents. 

 J O  ii  & 
» to Oxx<3.©"W£kt©r , 

leveren en vervaardigen in tien kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoom baggermolens in hout- of 
ijzerronstruclie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 3 per 

 en verder stoomwerktuigen. , , , s 
- eu T c sol vormmachines. n - en Bra:-, construction enz. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 

Een groot welingeric.ht N ïs daarvan steeds ruim gesorteerd, iilsuictle in
 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

NeuchateJ^Asphal t e Compan y L td. Londen . 
E N 

V A i , 

geeft berigt dat door  baar tot eenige A C E S T E N voor  den 

verkoop van  /.ij n aangesteld: 

S &  C". te Amsterdam, 
door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Neder-

tand aangenomen op gelijk.- . len uls aan de  lleltweg N" . 3, te Amtterdam. 

, 
. 

TU E . 
G N d . . 

c Amari l Schijven en s van bov CN statuit ;  ;i;i i  pj  ii | over-
treffen alle amlere dergelijke toestellen iu t 

t het gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt , dat lot heden uit de hand werd afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen wonlen op aanvrage gegeven. 

.  &  ZOON. 
S te , 

K L I J N K E R F A B R I E K 
„ £ e t £ au" 

T E P aan boteng temde fabriek 2 a .1 
millioen  . le leveren van al' 
Junij  1878 tot i 1879. 

e steenen zijn zeer  zwaar, en de fabriek lî ' t 
aan den l hij  nier. 

s van Zuilen- en o 
in , 

Nirutrcliarni  N.ttjdt 55, ..  t. r i ln in . 

SCO T T , 
West t , , 

e the t Stock in the North of England 
of Self-acting Slide and Screw Catting , -
dial, Wall , Vertical, and Bench g
Shaping, Screwing, Slotting, Punching ami Shea-
ring anil Plate Bending  Steam -
mers , l and Vertical Engines etc , which 

for design, convenient arrangement of working parts 
and linish are unsurpassed, firm s before ordering 
this class of machines should writ e SCOTT -

. r , Stone lireakers, Brick -
king  , Cranes, Pulley Blocks , and Wood 
Workin g y to order. 

T E P 
 en  van 

vi-isi'hillenil e almetingen. 

 van fi tot 10 . 

T E : 
 met het noodige drijfwerk . 

 met  eu
 eu meerdere

Benevens eene groote r  zoo gocd 
als nieuw. 

Adres . W. , 
Wittenbur g N' \ Amsterdam, 

Te r 
n  met  legen

 met recht van , volgens 
nadere overeenkomst. 

Adres lett. F. aan tie Boekhandelaren G 
&  Cu. te

GEBROEDERS DIJKERMAN , 
. 

.it'ilil.-pó t voor  Nederland van ) &  SO.N 
 en  hij 

JACO S . te Zaandijk. 
a belet 

 , i i

- en . 

Afschriften van attesten op .  eratis cn franco. 

Niet aan g g hout, 
Adres 

 VAN' J T 

Wittenburger dijkje, 31A,

Afschriften van attesten OJ  fr . aanvr. gratis en franco 

V4AT t , 
, 

. 
Vertikal e Stoommachines met nf 

tonden Stoomketel uit de fabriek vun 
Y &  C°. i f

\ nu lui nieuwste mode] sijn steeds van 
2 tot 12 |iaaiilniki;ifli l gereed. 

e prijzen zijn wederom belangrnk 
verminderd. 

Gedrukt hij  G. W. VA  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adreweiren aan den r F. W. VA N T JG.n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

e . . 20. g 18 i 1878. 

VOO

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

: 

Verschijnt . Prüs per  maandea f 1.«5. n abonneert lich VOO 

een .rg.ng. Afzonderlijk e numinrr s  vouruitbestellinir  15 runs. 

Al l e «takken en n te n aan 

de e te . 

: 

V»ii 1—B  f\,—, maai voorclkeu rctrcl plaatsruimte 20 eentien 10cents 

voor  eeu nommer  vnu het kind. Ad verten t it-n voor  het buitenland 25 cent» per regel. 

j dit nomme t een . 

E S OEWU  AA N E NAGE -

S VA N N 

S E 

. Z T . ) 

Weet ge wel wat het zeggen wil een leven te 
beschrijven, vooral wanneer dit leven veel bewogen 
was? Een leven met zijn stormen en zijne momenten 
van rust eu kalmte! Niet alleen dat het hoogst moei-
lij k  hiertoe de vereisehtedata bijeen te verzamelen 
en oonleelkuntlig te ordenen, maar  voor  eene goede 
levensbeschrijving wonlt ook vereischt kennis van het 
hart en vau het gemoedsleven, zoowel dei*  menschen 
in het algemeen als ïn het bijzonder van dengeen 
wiens leven men wil beschrijven. 

Ware men van het moeilijke eener  zoodanige taak 
meer  doordrongen, er  zouden vri j  wat minder le-
vensbeschrijvingen het licht zien. 

t /ou althans dit voordeel hebben, dat geen 
legio mislukte kopieën van het bezield, levend beeld 
het licht kwamen zien. 

Er zijn menschen, wier  levensbeschrijving in 
tleze weinige woorden kan wonlen samengevat. 

j werd geboren; hij  huwde; hij  overleed. Niet 
alzoo wanneer het betreft iemand the, met groote 
gaven van geest en hart begiftigd of toegerust, zich 
ten doel heeft gesteld, daarmede ten nutte van ande-
ren te woekeren, daardoor  nau zijn leven vun liuddelij -
ken oorsprong, die hoogere wijdin g gevende, waarvan 
ul zijn doen en streven den stempel dragen. Voor 
hem is hel leven bet voorportaal lot het e der 

, tie oefenschool ter  verkrijgin g van tie hoogste 
kennis, het strijdjter k om de schoonste overwinning, 
den voortrell'elijkste n eere|wlm te . Er is echter 
meer  dan gewoon talent toe uoodig om dien strij d 
in al zijn vei-schillende pbasen natuurgetrouw le tee-
kenen ol' te schetsen. 

Verwacht daarom ook niet vun mij, dat ik het 
vragen zou een volledige levensschets te geven van 
onzen onvergetelijke!! Voorzitter , ons aller  vriend 

S . 
r  eigen hnrteleeil nog diep terneergedrukt 

kwam, terwij l ik mij  op een somberen herfstdag in tie 
hoofdstad tie vond. tie mare tot mij  : e is uiet meer: 
(etaol om mij  nog naar  Uen g te spoeden, teneinde 
daar  lum ziju stoflelijk overblijfsel de laatste eere te 
bewijzen. n eerste gedachte was, zijn leven te 
beschrijven, en ik wendde mij  dun ook dadelijk tot 
eenigen zijner  vrienden met verzoek, mij  hiertoe de 
vereischte bouwstoffen te willen verschaffen. 

e meer ik echter  over  tli t werk peinsde, hoe 
meer  ik thuirtegeu , als lagen eene duizelingwekkende 
hoogte, moest opzien. 

Als vreemdeling op het gebied der  bouwkunde, sou 
het van mij  ook aanmatiging zijn, al ware het slechts 
in hoofdtrekken, zijne groote verdiensten, vooral 
als theoretisch bouwkundige, te willen schetsen. 

. Wap, sedert 40 jaren vriend van den overledene, 
die hem van zeer  inihi j  kende, schreef mij  dezer 
dagen zeer  terecht: 

ollct t van , waar  hij  nu als 
 Voorzitter , dan als onder-Voorzitter  en steeds als 
oBestuui-slid zitting had. komt mij  vooi', alleen het 
*geheele ovendgt te hebben en te kunnen leveren 
even 's mans leven en strewn en arbeiden, iu dit 
^hoofdvak zijns levens. 

1 a l de kennis, welke ik aan den edelen man 
l  ben ik buiten staat, bouwsteenen te leveren 

"tot zijne Biogi-nphie of Necrologie." 
l te meer moet ik , tlie slechts sedert de 

laatste 15 jaren het voorrecht hud e van nabij 
te kennen, voor  bedoeld reuzenwerk mij  dan niel 
onbevoegd, en zeker  buiten krachten machte gevoelen. 

Toch zij  het mij  vergund om, in mijne gedachte 
althans, etui nederigen krans van witte rozen op het 
giaf van den edelen e te leggen. Een meer  be-
voegde dan ik heeft hein, in tleze bijeenkomst, reeds 
'neer  honlUzukelijk als bouwkundige herdacht. 

t is werkelijk een behoefte voor  mijn hart, 
«enige regels te wijden aan de nagedachtenis van 
den edelen mensch , iu de eerste bijeenkomst, 
die na zijn overlijden gehouden wonlt door de Af-
deeling 's-Giiivenhage der j tot bevor-
dering tier  Bouwkunst. 

En die j  èndeze Afdeeling waren zijne 
lievelingskinderen. Voor  beiden bleef hij  immer jong. 
Alvorens de gewone wiiiterwerkzaainliedeu te her-
vatten, voegen hier  werkelijk allereerst woorden van 

(1) u in de eerite nrsaosrfaa 1877/78 der  af* 
 '«-(trivuuhBg c vau de j  tot bevonleriug 

wr . 

dankbare herinnering; zelfs van meer  dan één zijner 
trouwe vrienden en vereerden. 

Wal ik omtrent s levensloop weet, is in 
weinige woorden samen te vatten: 

Oen 8, , r"  Januari 1801 werd hij  te Cheribon ge-
boren. j  wenl tot den militaire n stand opgeleid. 

s als jongeling kenmerkte hij  zich tloor  zeken.' 
genialiteit, die hem altij d eigen is gebleven. 

Na zeer  goed gestudeerd tc. hebben, wenl bij  bij 
de genie geplaatst eu klom hij  tot den mug van ka-
pitein. Als oflicier  der  genie verwierf hij  zich
eervollen naam. gelijk reeds uit zijne benoeming tot 
ridder  der e Willemsorde man worden utge 
leid. j  bleef steeds eeu militai r  hart behouden. 

f zei hij  van zich zelven in vertrouwelijkc n om-
gang, in de gesprekken met zijn vrienden (waarbij 
bet zijnerzijd s meestal JUU  lij n Attisch zout niet ont-
brak) :  oude militai r  komt er  weder  uit." 

Uose toonde echter iu alles dut zulk  militai r 
hart"  een zeer  gevoelig hart kan wezen, vatlwiar 
voor de edelste indrukken en gewaarwordingen, gloei-
ende voor ul wat goed, schoon en edel is; — een 
hart dat ruimt e had voor de innigste en teederste 
lielil e  gade, kinderen en kleinkinderen, voor 
toegenegenheid voor een zeer  iiitgehieitlen vrienden-
kring , ja voor  liefde der  mensehheid in hel algemeen, 
zonder  onderscheid van stand ol'geloofsbelijdenis. t 
hart was ook ontvankelijk voor tie edele en reine 
indrukke n tier  kunst, niet het minst voor  de houw-
kunst, in wier  dienst hij  wel grij s wenl, maar  niet 
vergrijsde. 

n ovenlrnrhtelijke n zin noemde lk hem in een toost 
die lk eens op hem instelde: lapOStel der  bouwkunst." 

d verdiende hij  dien naam toch in zekere» 
zin. t hart en ziel had hij  de bouwkunst lief. /i j 
was voor  hem vooral eene zaak van hel hart, r 
verhevene strekking predikte en verkondigde hij  steeds 
met groote warmte aun de jongeren. j  benunde 
de bouwkunst  den achoonen grondslag van haar 
weten. Naast den dienst van tie iikunst om tie kiuisl" 
Stond bij  hem »de kunst om bet kunstbeginsel."  En tli t 
beginsel is tie zucht naar  het schoone, iu den ruimst cn 
zin Op die wijze opgevat, wierp zijne kunst bloemen 
op ziju levenspad, en schonk zij  hein tevens een 

steels jong, opgeruimd gemoed, eene onbenevelde le-
vensbeschouwing. 

Van den militaire n stand ging e in 183'J tot 
een burgerlijk e loopbaan over. j  nam tie benoe-
ming aan tot architect der  gemeente . 

r  heeft hij  vele belangrijke werken gewrocht, 
die ten deele gelukt en deels ook minder  goed ge-
slaagd ziju. 

n lateien tij d wenl hij  benoemd lot ingenieur-
adviseur  derzelfde gemeeute, welke betrekking hij 
tot aan zijn dood is blijven beklecden, 

Aan tie Academie van bneldendekunsten  technische 
wetenschappcii ter/elfde plaatse gaf hij  leasen in de 
geschiedenis tier  bouwkunde eu in de theorie van het 
ornament. Vele bekwame, degelijke leerlingen heeft 

hij  daar  gevormd. 
n betrekking tot s toewijding aan de bouw-

kunst verdienen hier wel ingelaacht te worden de 
treffende woorden, waarmede de geachte architect 
Vogel, wijlen e herdacht bij  het innemen van 
diens zetel als Voorzitter  der  Afdeeling 's-Ontven 
hage van de j  lot g tier  bouw-
kunst. 

' iemand, dan was het zeker e die liefde 
voedde voor  de bevordering der  bouwkunst en daaraan 
vooral zijn krachten wijdde. n beoonleele hem echter 
niet te veel naar  ziju uitgevoerde werken. 

e was, sooalsde Ned, Spectator van i -
ber  jl . zegt, onbetwistbaar  een man vun groote gaven, 
een aestheticus, een bezield en bezielend spreker  over 
zijn kunst, meer  dan een gelukkig uitvoerder. Wan-
neer  men dan tegenover  zulke erkenningen eu zulke 
gaven, tie verachting waaraan de architect e was 
prij s gegeven meet, dan mag tie vnuur  wel gedaan 
wordtin , waar tic l>ewij  zen ziju voor de hoogere 
waarde zijner  beschuldigers, daar  toch zeker  naar  die 
mate de eischen hooger  zullen worden gesteld en 
vooral aller >og gevestigd is op hen , die namens de 

g gemachtigd zijn  op ons vorstelijk l'leii i 
van 's-Gra ven huge, dal het proefpkun voor  onze 
bouwkunstenaars schijnt te zijn. naast tie geitouwen 
van n en n li -l le Stichten wat hun 
vrij e phantaisie in onze 19e eeuw vermag. 

"A l erkent men e niet als man vau gezag in 
zijn artistieke uitvoeringen (ook spieker  treedt hierin 
niet uls ziju verdediger  op}, onsdal hij  wellicht deb 
le veel vastklemde aan een leer  van liet schoone en 
die mat een vlekkeloos geweten trachtte iu praelijk 
le brengen, dnu was hij  toch tie man, die, uit 
zuivere liefde voor  de kunst, den strij d voor  haar 
rechten aanvaardde, waarvan hij  zelf het slachtoffer 
werd. n dien strij d wekte hij  zijn vakgeuooteu uit 

den langen slaap op, waardoor  menig talent ont-
vlamde  zeker  algemeen tie aandacht op de bouw-
kunst gevestigd wenl. 

r  een Schinkel en Bot ticher in n en 
r  in Frankrijk , alle drie theoretici, wenl 

e geïnspireerd ; daarvan was hij  iu Nederland de 
eerste degelijke woordvoerder. Evenals zij , zocht 

e de architectuur op vasten grond te bouwen, 
omdat hij  tegenover  zijn geweten zich zocht te verant-
woorden voor  zijn daden. n alles S hij  waar-
heidlievend. t hij  hierin te streng handelde, bewijst 
zijn restauratie van de Groote Zaal op bel Binnen-
hol , waarin hij  nieuwe t lothiek voor  onze ijzeren 

e eeuw wilde scheppen, volgens hem rustende op 
dezelfde grondslagen als tie oorspronkelijke, doch die 
nog veel minder  dan tie nieuwe scheppingen van 
Schinkel in dien stijl aan bet publiek beviel. Ook 
op het gebouw van tien n d wilde hij  nog 

meer  deu stempel vau nieuwheid drukken, een ka-
rakter  gegrond op zijn vermeende wetten der  kunst, 
zijn onverbiddelijke aestheticu. 

n en ander geeft evenwel niemand het recht hem 
te desavoueeren en vooral niel aan diegenen die up geen 
enkelen grondslag steunen, dun hetgeen zij  smaak 
gelieven te noemen. 

e naam van e zal nog altij d blijven voortle-
ven, zij  het dan uiet met eere in zijn uitgevoerde 
werken , dun tenminste in zijn veelvuldige beschouwin-
gen over  tie kunst, waarvan een reeks zijn opgenomen 
in tie Bouwkundige Bijdragen van de j 
tot bc vort lering tier  Bouwkunst, waarvan b. v. dal 
getiteld: iOntwerpen der  schoone "  en de 
"Aesthetica der  Bouwkunst", iu den jaargang 1872, 
nog van zijn talent getuigen in de jun-n der  grijsheid." 

l tlank m hem is verschuldigd 
mag ook hieruit worden afgeleid, dat de burgemees-
ter  tier  gemeente, de heer  van Vollen ho-
ven, in tie eerste gemeenteraadszitting na zijn over-
lijden w hulde bracht aan tie nagedachtenis van den 
man die  innig aan Botterdam was gehecht; die 
tie gemeente door  zijne toewijding in vele opzichten 
aau zich heeft verplicht." 

Benoemd tot r  verlegde hij  zijne 
woonplaats naar  's-Gravenhage. /ij n wedervaren in die 
betrekking is u bekend. Voorzeker  baarde zij  hem 
meer  doornen dun rozen.  beschouwde tie menschen 
steeds van de lichtzijde. j  was soms te goed ver-
trouwend. j  was optimist. t te goed vertrouwen 
ook in enkele zijne ondergeschikten heeft hem dikwerf 
moeilijkheden en onaangenaamheden berokkent). Ook 
beeft eene onverbiddelijke critiek niet zelden werk 
aangetast dat hem wel opgedragen was, maar  dat 
tloor de wijziging eu vervorming tengevolge van 
leve! hoofden veel zinnen", in billijkhei d niet meer 

N eigen werk kon genoemd worden. e in dit 
opzicht was hij  te toegevend, niet vasthoudend genoeg. 

e had eigenlijk meer de aangewezen man ge-
weest om eeu leerstoel te vervullen voor  de geschie-
denis der  bouwkunst eu tier  aestheticu. Zij n groote echt 
weten sc ha pj  iel ijk e zin, ziju uitgebreide theoretische 
kennis, tlie hem dan ook een zetel in de Academie 
van \Veteiisehap  verschaften, zouden hem daarbij 
uitnemend zijn te stade gekomen. 

t ua zijn overlijden werd e door  Professor -
ders als voorzitter  der  afdeeling Natuurkunde van 
de Academie herdacht als seen man van studie, 

ivooral op het gebied tier  aesthetica en het kryga-
»wezen, een man die als architect voor m 
«veel goeds heeft gedaan en die o. u. de uitbreidin g 

r  stad op Fijenoord heeft voorltereid." 
e Wat niet alleen een priester  tier  kunst, —-

wèl mogen wij  hem hoogeprioster  tier  kunst noemen — 
maar ook een man met een ruimen wijsgecrigen 
blik . e waarheid, de zuivere waarheid, geheel de 
waarheid , niets dan waarheid ; dit waren zijne idealen. 

e waarheid wilde hij  ook in zijne kunst. Omschoon 
te zijn moest een gebouw de waarheid uitdrukke n 
eu teruggeven. Een museum mocht bijv . niet het 
karakter  eener  kerk hebben. Werd tiaarop niet gelet, 
dan was men aau de waarheid ontrouw. Ja, zelfs 
voor  ieder  onderdeel van een gebouw moest men ge-
grende reden  rekenschap kunnen geven, waarom 

het  cn niet anders moest zijn. n men tlat 
niet, ook dan wenl — volgens e — tegen de 
waarheid gezondigd, en de straf zou op tie sonde 
volgen: het gebouw zou geen indruk maken, het 
zou als een bloem ties velds dra verdijnen, niet tot 
den tijdgenoot ol het nageslacht spreken. 

Zij u strenge eischen om reden te geven strekte 
e ook uit tot tie ornament-leer. t genoegen 

herinner  ik mij  nog in een wetenschap) iel ij  ken vrien-
denkring, dien ik des winlersavondsomde 14 dagen met 

e en eenige andere heeren in n g had,  i 
dri e keeren achtereen Op de meest e wijze over  de 
schoonheid iu hel ornament lc hebben hooien spieken. 
All o aanwezigen hingen als het ware aau zijne lippen. 

j begon op de meest elementaire wijze met de 
eenvoudigste kromme lijnen, die hij  ons door  eigen 
teekening uit de hand te aanschouwen gaf. t 
bewonderenswaardige helderheid loonde hij  aan waar-
om een kromme lyn schoon, een andere niet schoon was. 
Van lieverlede klom hij  op tot het meer samenge-
stelde: vazen enz., daarbij  vooral op het werk der 
Grieken wijzende, tlie zelfs aan het eenvoudigste 
keuken-vaatwerk den stempel  het karakter  van 
hel eeuwig schoone gaven. Zooals u bekend is, was 

e steeds ingenomen met de Grieksche bouw- en 
ornamentwerken. En terecht, gelijk de n de 
leermeesters van het kolossale en stoute mogen genoemd 
wonlen. waren de Grieken de pioniers op het gebied 
van ware schoonheid en lijnen smaak, zoo wat 
plastische, zoo wat beeldende kunst betreft. 

 in de Grieksche litteratuu r  vindt men daar-
van eene trouwe afspiegeling. To betreuren is het 
tlaarom dun ook, dat tegenwoordig in het kader  der 
vakkeu van het middelbaar  of eigenlijk van het gym-
nasiaal onderwijs aan de klassieke, Grieksche littera -
tuur  minder  plaatsruimte dan weleer  wonlt toegekend. 

Allen tlie met e in dezeeu dergelijke kringen bij -
eenkwamen, zullen gaarne erkennen veel, ju zeer  veel 
van hem geleerd te hebben. Wat mij  betreft ik erken 
het hier  openlijk. g woord, menig gezegde heb 
ik van e opgevangen, waarin eeue wereld van ge-
duchten lag. — j was het ouk, die mij  het eerst 
opmerkzaam maakte op de vele schoonheden in 

' y of the civilization in England" ; 
hetgeen mij  later  aanleiding gaf daarvan een overzicht 
in onze moedertaal te bewerken. 

e dikwerf wist zijn bezielend woord ons niet 
tot hooge inzichten op te voeren. r  slechts 
wanneer  hij  sprak over het verband tusschen schoon-
heid , godsdienst en zedelijk gevoel. Welke uiterst 
fijne en goed doordachte onderachesdingen wees hij 
ons dan niet aan in die verschillende begrippen? 

e het schoone, het goede en ware slechts drie 
zijden van een zelfde ideaal zijn , toch voert dikwert 
de dienst der  eene nader tot dien der  andere; toch 
heeft ieder  zijne bijzondere kenmerkende eigen-
schappen. r u zijn verhevene denkbeelden 
over  harmonie, ouk als de kern en het karakteristieke 
tier  achoone bouwkunst. Zij n beschouwingen dienaan-
gaande breidde hij  uit tot de hoogere wereldunie, 
waarvan wij  een klein deel uitmaken. e leerstellingen, 
die hij  omtrent tli t alles verkondigde, riepen al de 
hoogere aspiration wakker, die in ons voor  bezieling 
vatbaar  zijn, en tegelijk werkte hij  op onzen aestheti-
schen aanleg. Zijn e leer  omtrent de kunst leidde tot gods-
dienstzin en gemeenschap met tien Allerhoogste, door 
een l schrijver  genoemd uhet teederste kunst-
voortbrengsel, dat ooit in de dichterziel der  menschen 
voorkwam." 

Gij herinnert u tli t allen. Ware ik nog lid uwer 
Afdeeling — ik zou u voorstellen tien voorzitterstoel 
eenigen tij d ledig te laten , gelijk men in Frankrij k 
veel pleegt te tloen als hulde aan een uitstekenden 
voorzitter, die tot hooger  werkkrin g is opgeroe-
pen; — daarmede te kennen gevende, de plaats 
van zulk een man is niet licht te vervullen. (1) 

, geachte vroegere medebestuurders der  Afdee-
ling, behoef ik u te herinneren de genotvolle bestuurs-
vergatleiingen, die wij  in gezelschap met e door-
brachten.' — Was hij  daarvan niet het lichtpunt; — 
het ((«Afpunt in tien edelsten zin ties woords? 

En toch niet de stroeve, afgetrokken man! j 
was aanlig, geestig, vroolij k van geest, steeds toonde 
hij  zich ons aller  vriend; deelnemend in ons huiselijk 
wadervaren, in ons lief en leed. Tegen uitsluitin g 
van welken aard ook op maatschappelijk gebied was 

e zeer  gekant. e middel- of burgerklasse be-
schouwde hij  nis de kern der  maatschappij; zij  had 
de toekomst in handen. Aun , tlat tli t toonde 
te begrijpen, kwam het reeds ten goede. 

e was ook een vriend van jonge menschen. 
j zog niet, zooals vide andere oude lieden, uit 

de hoogte op de Jongeren neder. 
Veel heelt e geschreven. Vooral komen — 

zooals door den heer  Vogel reeds wenl iu herin-
nering gebracht — in de Bouwkundige Bijdragen 
tal van hoogst belangwekkende stukken van hem 
vuor eu in tie uitgave: «Afbeeldingen van oude be-
slaande gebouwen"  critische beschouwingen van oude 

 w werken. 
Ann een geschrift over het ontwerp nationaal 

monument onder tie zinspreuk:  heb ik 

) Sedert is tot voorzitter  gekozen de verdien-
stelijke architect . P. Vogel; een man vuu uitge-
breide kennis eu ook, omdat hij  de gave van het 
woord bezit, alleszins ertoe geschikt om tie verga-
deringen der  aftleelhig te leiden en te inspireeren. 

: the right man on the right place. 

. . P. 
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met hem samengewerkt. Zij n werk over de leer 
der ornamenten is zeer  verdienstelijk. 

k laat hel aan moer  lievoegden over  een over/irht 
van zijne talrijk e geschriften te geven. Voor mij 
had ook zijn bezielend en gespierd woord moer  waarde 
dan de geschreven letter. »llet woon! maakt le-
vend, de schril! doodt." 

g zal liet beeld van den edelen e met liefde-
glans zweven om zijiu- kinderen , die hij  allen tut eene 
eervolle loopliaan in de maatschappij  wist te brengen 
en die bij  de BCboonSteerfenis naliet, namelijk eeu 
goeden ongek reuk ten naam, zooals de g 
zeide, ikostbaarder dan goede olie." 

r  ook ons, zijne vrienden en vereerders, zul 
zijn edel beeld steeds voor  oogen blijven. En welk 
eeu edel beeld

 werd inderdaad bewaarheid dat het gelaat 
de spiegel der  ziel is. Ziet in uwe verbeelding dat 
lij n gesneden gelual mei de zilverkroon bedekt, die 
oogen waaruit goedheid en ware adeldom r ziele 
straalden. Neen! zulk een beeld kan uit onze her-
innering niet gewischt wurden. Zij n vriend, den 
heer S. W. E. a van Eysinga zeggen wij  er 
dank voor, dal hij  Op den dooden-akker  en
het karakter  vau den overledene als innig eu lee-
derlievend eehtgenoot en vader, als nuttig burger, 
üi kernachtige woorden schetste ; — woorden, die op 
allen eeu diepen indruk maakten. (1) 

Thans een woord over e als echtgenoot in het 

bijzonder: 
n a Apri l 1890 brad hij  tal den echt met 

Jonk vrouwe Johanna a vau Alphen, oudste dochter 
van l Frnnciscus van Alpben en kleindochter 
van den algemeen gunstig bekenden kinderdichter 

s van Alphen. 
l FYanciacus werd geboren te utrecht in 1774. 

Eerst diende hij  als eerste-luitenant bij  de . 
1 werd hij  wegens zijne ongezondheid ontslagen, 

terwij l hij  zich op Java bevond. 
e Van Alphen was later  resident van Soe-

rabuia, doch verliet in 1808 Java, omdat hij  hei gezag 
van s niet erkennen wilde. Na Noord-Ameiïku 
bezocht te hebben, vestigde hij  zich metterwoon in 
Gelderland, eu  nu de vestiging van bet k 
der Nederlanden lot unn ziju dood lid van de Tweede 

r der  Stalcn-Generaal. Toen de Nederlandsche 
g de aandacht der  Staten vestigde op de 
 die onze e bezittingen ook voor 

het moederland konden afwerpen, en te dien einde 
het aangaan eener  vri j  aanzienlijke leening voorstelde, 
sprong gemelde Van Alphen daarvoor  zeer  in de bres. 

j  verdedigde het leeningsvoorstel in een uitvoerige 
rede, die een diepen indruk maakte. n is 
beweerd, dat die rede, schitterend van vormen van 
ware overredingskracht getuigende, de schaal ten 
voordeele- van het regeeringsvoorstel heeft doen over-
hellen, en men dus hoofdzakelijk aan hem te danken 
heeft dat met betrekking tot gemelde bezittingen groole 
verandering ten goede plaats vond. Eu — merk-
waardig toeval — thans bekleedt de jongste zoon 
van gemelde Van Alphen de hoogst gewichtige be-
trekkin g van Secretaris-Generaal van hei t 
van ! 

t huwelijk van onzen e met e 
Van Alphen was een gelukkig huwelijk inden vollen 
zin des woords. Overvloed van zegeningen wei-den 
daarover  uitgestort; zegeningen die alléén kunnen 
ten deele vallen aan een echtverbintenis waarvan 
opi-echte wedei-zijdsche liefde, achting en toegenegen-
heid de hoeksteenen zijn. Welke stormen dikwerf 
om onzen e loeiden, in zijn huis was bij  immer 
gelukkig. 

Zij n hui> was hem een waar  paradijs. 
Op den avond zijns levens moest bij  ziju trouwe 

metgezellin missen. 
Bewondering eri waaideerlng verdiende zijn eere-

dienst der  liefde als het ware voor  de nagedachtenis 
zijner  brave, zachtzinnige, goedhartige vrouwe, de 
voorbeeldige opvoedster  zijner  rechtschapen en algemeen 
geachte en geëerde kimleren. 

e rust thans in het kill e graf naast haar, tlie 
hij  zoo innig liefhad. Gelukkig zij  die geleefd 
hebben zooals hij , die gedurende bun zwerftocht op 
aarde zóó veel liefde, zóó veel innige gehechtheid 
hebben weten te verwerven. 

e vrede der  gelukzaligen moge het deel wezen 
van den onvergetelijkcn 

O S . 

CeOenen a/tl Vecht. 
. Z . 

(1) n mag dan ook verwachten dat zijne nage-
dachtenis op waardige wijze zal herdacht worden 
in de Algemeene Vergadering der , tlie 
eerlang zul worden gehouden. t ik die verwach-
ting te kennen geef, zal men wel niet als onbe-
scheidenheid gelieven aan te merken. . . . 

G . 

n de algemeene vergadering door de leden der 
j  tot Bevordering tier  Bouwkunst in 1870 

te Amsterdam gehouden, wenl tloor  mij  de weinige 
belangstelling U-sproken, die de j  voor 
het bouwkundig ouderwijs aan den dag legde, en 
deed ik pogingen om op de begrooting voor 1877 
meer  gelden voor  deze zoo nllergewichtigsle zaak 
uitgetrokken te krijgen. Zulks mocht echter  niet haten, 
vooral in. i. omdat het Bestuur  toen zelf verklaarde 
met den heiligsteti ijver  daarvoor  bezield te zijn , 
eene commissie benoemd te hebben dit. het zou voor-
lichten, hoe tie j  het krachtdadigst «lil 
onderwijs zou vermogen te ondersteunen, er. t 

-tiiii r  het aniwooitl  MUI die commissie wenschte
te wachten alvorens groote sommen daarvoor be-
schikbaar te stellen. 

Twee jaren zijn sedert verlou|>en, en dc concept-
begroot ing van uitgaven voor bet dienstjaar  1870, 
den leden dezer  dagen toegezonden , bewijst, dat het 
Bestuur  in zijn onverschillige houding omtrent bet vak-
onderwijs voor  tien handwerksman meent te moeten 
volhaiden. s het laat zich bijna niet denken 
dat de commissie van advies twee kostbare jaren
laten voorbijgaan, zonder rapport uit te brengen; 
, Z minder  dat zij  adviseeren zou , om niets te blijven 

doen , cn al ware 't ook tlat tlie commissie totnu-
toe het antwoord was schuldig gebleven, dan bail 
men van hei Bestuur der j  , zoo zijn ijver 
voor de zaak van 't bouwkundig onderwijs niet enkel 
in woorden bestond, kunnen verwachten, tlat het, 
di l lange wachten moetic. zelfstandig met bepaalde 
voorsteller, bij  tleze concept-hegnmting voor deu "lag 
gekomen ware. 

Waren er  in 1877. volgens het Bestuur, geen gelden 
voor .l.it onderwijs beschikbaar, thans sluit de con-
ropt-begrooting met een saldo van ƒ 130, dat alvast 
het bouwkundig onderwijs ten goede kon komen; en 
staakte ile j  hare uitgave eu opname van 

oude bestaande gebouwen, dan kwam er  in  geheel 
meer dan f 1000 voor ' l bouwkundig onderwijs 
op de hegrooting vrij . Welnu, ile staking dier  uitgave, 
toen ook met een enkel woord tloor  mij  ter  sprake 
gebracht, schijnt thans gebiedend noodzakelijk te 
worden, uu tie , onder  haten naam en 
van haar  zegel voorzien, werken gaat uitgeven, als 
de onlangs verschenen XX"  aflevering tier  oude be-
staande of gesloopte gebouwen (plaat 97—103). Al 
ziju tie platen nog zoo sierlijk uitgevuurd, de afle-
vering bevat niets dan producten van wansmaak, 
waarin bovendien de hoofdwetten dor  esthetiek op 
't gebied iler  bouwkunde met vosten getreden wor-
den. Zulke voorbeelden, onzen jongen bouwkunstenaars 
onder tie verleiding eener  fraaie uitvoering, voorge-
legd , strekkeu meer tot bederf, dan tot bevor-
dering der  Bouwkunst; zij  maken tie j 
medeplichtig aan tie aiinkwcekiiig van die valsche 
richtin g iu de houwkunst, die deze kunst wil doen 
ontaarden in een louter  decoratieve kunst, bovendien 
vervuld van de meeat berocqoe vormen, eene richting 
die,onder  aanvoering van e Stuers, Thij m en Cuypers, 
ons land en onze houwkunst tot eene bespotting zul 
maken van  buitenland. e uiilii|iiiteiteii-vcrgodin g 
is meer dan walgelijk. 

Eerbied moet uien voor  vele schoone kunstgewrochten 
onzer  vaderen hebben en veel is er  ter  navolging 
waard. maar hen ook nu te volgen in hunne geble-
ken, ui hun zondigen tegen het ware achoone, is 
dwaaa en belachelijk. 

Enkele aanwijzingen zullen, geloof ik. voldoende ziju, 
om het goed nfht van mijn e beweringen 
omtrent tie XX* aflevering te staven. 

1". at) plaat 1)7, gevel vnn het voormalige . O. 
e te . 

Opmerkelij k is in de eerste plaats het gemis van 
harmonie tusschen tie steen- eu houtconstructies in 
dezen gevel. Past men bij  tie stcenoonstructie ecn 
fijnheid van prolileereii toe. die weinig in overeen-
stemming is met de betrekkelijk ruwheid vim dit 
materiaal (adres de peneelwerken in pilasters en base-
menten , tien geproflieerden band ter  balver  hoogte van 
den gevel enz.), de kozijnen, blinden, enz. zijn in den 
meest loggen, pltnnpen vierkanten vorm gebleven, 
ofschoon het hout zich vrijwa t beter  tot fijnere dé-
taiUeering leent dan  baksteen en gehouwen steen; tie 
versiering is dus niet in verhouding lot het materiaal 
gebleven. Overstekende omleid ren ipo s aan tie kozijnen 
ziju er  niet, wat  hoogst belangrijke constructieve 

lont is le noemen. e bogen hoven tie ben eden ven-
sters zijn louter  decoratie: zij  ontlasten tie boven-
drempels tier  beneden kozijnen in geen enkel oplicht 
van den op hen druk konden hurt. t doorzakken van 
tie bovenramen, tloor  deu horizontalen geinetselden 
band, tlie de architaven der  zinledige hoofdgestellen, 
op tie benei len pi last eis geplaatst, verbinden moest, 
zal door  geen enkel kunstenaar  in g worden 
genomen, tiaar  juist tlie hand door  zulk doorzakken 
doorbroken wonlt. eu ziju beteekenis dus verluien gaat. 
Evenmin is het doordringen van de bovenkesijnen 
tloor  ile kroonlijst te verdedigen, welke bovendien 
noch door  hare hoogte, noch door  haar  overstek, de 
zoo noodzakelijke afsluiting vormt van den gevel 
tegenover de vrij e ruimte; zij  is bovendien in wan-
verhouding tot th'  pilaster-architectuur. e laatste 
zelf schijnt alleen aangebracht om ties ontwerpers 
liedrevenheid in eipiilibristische toeren aan den dag 
te brengen :  korte en in verhouding plompe pi-
last eis ba lancet-ronde op een llj u geprofileerd zwak 
overstek van een stuk kroonlijst , self meer  gedragen 
door  pat leelegewijs uitgemonsterde pilasters cn base-
ment, tlie  hun paneel tien indruk van monoli-
theii zouden moeten geven, doch welke indruk door 
de vele gele banden daarin aanwezig wederom geheel 
geêclipeeerd woidt. 

e verhoogde middel parti j  is zwaar en drukt het 
daaronder gelegen kozijn in hooge mat»!. e sierlijk 
en als vanzelf ontwikkelt zich tlie hloempot uit dat 
verhoogde gedeelte! e heerlijk gestyleerd is het 
ornement in de segmentvulling. 

2*  ad plant 08, gevel aau het g te . 
Zou men ooit op onconstructiever  wijze een voordeur 

in een gevel kunnen aanbrengen, dun hier  is geschied? 
Een zware steenen hoek van een huis enkel en alleen 
tegen instorten gewrijwaard tloor  een 0.15 . breeden 
houten stijl . Als een ambachtsjongen op de tet keu-
school zoo iets teekende, zou de onderwijzer  zich over 
zulk een leerling schamen, doch de j  tot 
Bevonlering der  Bouwkunst zegt; ziehier  em Allie n 
gevel, waardig om aan de vergetelheid ontruk t te 
worden, en de advocaat e Stuers en de professor 
Thij m schreeuwen op hoeken der  markten en straten: 
tie bouwkunst is verloren, het bouwvak gaat achter-
uit , znlig de tij d tier e
laten tie tegenwoordige bouwkunstenaars van hunne 
voorouders un van ons leeren, wat waarachtige 
bouwkunst is! 

Overstekende om  eni reui|nds aan  kozijnen vindt 
men in dezen gevel evenmin; wel potttbogen, die door 
hun gestivkten vorm zoogoed als in 't geheel geen 
drangkrachi hebben, Niels lietcekeiiende menschen-
hoofdeii op de sluitsleeiion aangebracht, zouden wel-
licht nog dienst kunnen doen in de gevels van hel 
nieuwe paleis van Justitie te 's-llage, dat van dit 
motief zoo stiefmoederlijk bedeeld zal wonlen. Verband 
tusschen de verdeeliug van tien beganen-groiid-gcvel 
en dien der  verdieping is er  niet te bekennen, alles 
staat zou scheef mogelijk op elkander. e tuitgevcl 
is onconstructief; consolevormige vullingen aan de 
zijkanten, staan iu geen enkel opzicht in verband 
tol de andere deulen van den tuïtgevel; de daklij n 
is uls 't ware achter  dergelijk samenraapsel geheel 

 weggemoffeld. Strekse bogen tiaar  waar  betrekkelijk 
groote belasting en weinig zijdelingsche
te vinden is, segmentboog juist daar, waar tie 

' drukkin g minder, de zydelingsche weerstand grooter 
 w; de scheef-iiangebrachte gonlingaiikei-s evenzoo; 
 alles wordl wederom treffend schoon bekroond door 

' eeu echte oud-llollandsche suikervaas, tabakspot, of 
ander h meubel. 

3*. ad plaat 100 -103. Portaal tier  St.-Joiiskerk 
te Amersfoort. 

t  geeft alle blijken , gebouwd te zijn in 
den vervaltij d tier  Gotbiek, toen deze stijl haar 
constructieven grondslag verliet, eu daardoor van 
haar  hoog standpunt afdaalde, om er  nimmer weer 
toe te geraken. Van deze met allen constructieve!! 

 acsthcltschcti zin den spot drijvende motieven geeft 

tli t portaal een menigte voorbeelden, zooals de ge-
\HH helde bovendrempels van de ingangen, de geknikte 
lijnen, in verscheidene tier  niamtraeeoriiigen aanwezig: 
de afstdiuwt'lijk e trueeering in tie spitsbogen ter 
weerszijden van 't St.-Jorisbeohl (plaat , de leelijke 
ineiischeii-entlierenkop  Op patat 102 enz. enz,, te 
veel om te noemen. 

Genoeg, om te doen zien, hoe tie geitten der 
j  aau deze uitgave besteed. alleen ge-

strekt hebben, om wanstaltige bouwwerken te repro-
tliieeeren , werken waarin onder  andere tleze hoofd-
regel der  bouwkunst geheel uit tiel oog is verloren, 
dat iu tic houwkunst elke vei-sieriiig redegevend moet 
zijn . en dienen moet ter  verduidelijkingderconstructie. 

Eeu j  nu, opgericht tot lie currier ing, 
niet tot betier f tier  Bouwkunst, moet th'  uitgave 
van dergelijke prullen overlaten aan de Commissie 
van , inplaats van met haar op tli t 
punt iu wielen (.') wedijver  te lieden. r  bestuur 
vooral hebbe zorg te dragen, dat tie liooltlliegitiseleu 
vnu alle waarachtige knust onaangetast blijven, 
en wake en waarschuwe tegen alle ontaarding daarvan, 
Zij  bevordert' het goede bouwkundig onderwijs met 
alle krachten die iu haar  ziju, als het beate pallia-
lief legen onkunde en wansmaak; zij  brachte zich 
zelve daardoor  eeue uitgave als the tier  XX* afleve-
rin g (J. . Oeboiiwen voor 't vervolg onmogelijk te 
maken. 

Eeu achoone  is  voor  de j 
tot Bevordering der t en haar  llestuur 
weggelegd, zeker  moeilijk , maar  die heerlijke \ nichten 
belooft te zullen afwerpen. t zoowel het Bestuur 
al"  alle letleu onzer j  tli t mogen inzien 
en  in 't vervolg streven, ziedaar  innige 
bede mijns

W. C.  . 
Civ. ingenieur en Gei ilt*on te-bouwmeester 

te

G

Waar zal do nijverheid toch ophouden! Zie, uien 
spreekt er  reeds vau kunstmatige redenaars te mnken 

 zaak is wetenschappelijk mogelijk, zij  zul dus lol -
. Ziehier, zonder  verdere voorafspraak, 

waarom hel te doen is. 
n weet, dat de pbonograaf houw het woord 

van een redenaar kun opleekenen eu hei vervolgens 
even dikwijl s weergeven als men  langt. tloor  slechts 
een kruk om te draaien. e reproductie ia zoo ge-
trouw, dat dezelfde schakeeringen terug koeren inde 
stembuiging, tie hoogte van het stemgeluid, euz. 

 de redenaar  plat en laf geweesl is, zal tie 
pbonograaf plat eu laf spreken; het is eon photo* 
graphic, waaraan niets verbeten) kan worden. Als 
tie redenaar  beurtelings honigzoet, gracieus, krach-
tig, indringerig , overtuigend, heftig, hartstochtelijk 
geweest is, zal de phonograaf dat alles ook zijn.
bovendien, wat een vooruitgang! n zal niet meer 
later  de stenographic kunnen verbeteren, gelijk (zoo-
als gij  weel) tie gewoonte is van eenige «geachte 
sprekers." 

n kont  hot aanlig stuk speelgoed, nkineti-
skoop" geheeten: een gekleurden cilinder, doorboord 
van gaten op gelijken afstand, waarin men hetzelfde 
peraonage of betzelfde toonvel plaatst, /oker  getal 
malen herhaald op oen rol papier. Alleen wijzigt 

 de houdingen om een trapsgewijzeu overgang 
te bewerken tusschen uitersie . t is 
voldoende dou cilinder om zijn as te doen draaien 
om tie s te zien bewegen , om dezen te zien 
springen, genen bard te zien loopen, om de goochel-
toeren van een clown hij  te wonen of de sprongen 
van een paard rij d ster  tloor  hoepels, enz. 

Als men nu acbtervolgens, door een oogen bl ik ke-
k werkende (instantané) manier, al tie bewegin-

gen van een redenaar  photograpfaieerde, en deze 
photographieën, allen in een grooten kiuetiskoop ge-
plaatst , de eene na tie andere voorbij  het oog van 
een toeschouwer gingen, zou deze zeer  duidelijk de 
gezichtsge waar  word ing van de reilenaarsgebareii van 
het personage benban: men zou bom de armen naar 
tien zolder  zien uitstrekken om den l als getuige 
in te roepen, mol de vuist op bet spreekgestoelte 

slaan, wachten op handgeklap, rechtaan links buigen, 
met ziju manchetten effect maken, enz. 

. Phipaon, uil , stelt voor  den phonograaf 
te verbinden met tien kiuetiskoop, het gebaar met 
het woord, en hij  verwacht, dat men op die maaier 
een volmaakt redenaar zou hebben. Wij  verwachten 
bet ook. n zult gij  tegenwerpen, dat dezen 
redenaar nog iets ontbreken zal: de overtuiging, 
maar geloof mij , tli t behoeft er  niet altij d tnj . Vraag 
bet maar aan onze domino's of  onze hoofdredac-
teuren of aau onze wetgevei-s, tlie sinds 1843 elk 
Jaar  «plechtig*' verklaren, dat het hun sheilig"  voor-
nemen is tie e geldmiddelen onaf hanke-
lij k te maken van de . 

14  '78. * X. 
Vrij  bewerkt naar het

Berichten en mededeelingen. 

. 

§ n  Temps vun 1 . komt over  de Wereld-
tentoonstelling tc Parijs een opstel /trcAtferfur e van 
Charles Blanc voor, waaraan wij  het volgende ont-
leenen : 

Zoo wij  tie concertzaal binnentreden, vinden wij 

er  meer dun één voorwerp van verbazing voor de 
oogen on van licwondering voor den geest. t op 
te lossen vraagstuk was dit : een zaal te doen ver-
rijzen , grooter  dan alle e zalen, en ze te 
bouwen volgens de voorwaarden dergeluidsleer, ondanks 
tie ongewone grootte van een schip , tlat vijftig  meter 
middellij n heelt. Om zich een d van de afmeting 
te maken, is het genoeg te weten, dat de middellij n 
eener  gewone schouwburgzaal, die van het Theatre-

 niet meer dan vijftien meter  bedraagt 
n plattegrond heeft de zaal den vorm van een 
hoefijzer. t orkest wonlt geplaatst in een bocht, 
die het hoefijzer  sluit en overdekt is meteen kogel-
gewelf (eul-de-four). 

 beroemde zaal Albert-HaU,  heeft 
in  de  eener  ellips,  het 
orkest  opgesteld in een der  brandpunten, 
zoodat krachtens de wet, door tlo weerkaatsing van 
hel geluid gevolgd, tie (icrsoiieu, die om het tweede 

 der  ellips  zijn,
hooren, terwij l men op al tie  punten
slechts verwarde trillingen , deinende golven,  soort 
van mompelend geruis (brouhaha) opvangt.

 van  de
en Bourduis,  tleze klip . wat bet ook kostte, 
willen vermijden, en ziehier,  zij  bun
besludeenl hebben met betrekking lot tie gehiidsleer. 

Onze lezers zullen zeker  nieuwsgierig zijn het te 
welen, gelijk zij  nieuwsgierig geweest zijn hei te 
leeren. t spreekt vanzelf, tlat men tie voortplan-
ting van het geluid eener  zaal, waarvan alleen tb-
bouw twee- of tlri e millioen francs gekost heeft, niet 
kan beproeven, tenzij  men besluite ze telkens weer 
op te bouwen, wanneer do proef mislukt is. n 
hoeft dus, bij  gebrek min eeu stellige proef, een 
proef in de verbeelding moeten nemen ,  zoo te 
zeggen, tloor  zich streng rekenschap te geven van 
de ontworpen schikkingen. Vooreerst zijn zij  , die 
zich aan de/en nauw/luisterenden arbeid wilden over-
geven , uitgegaan en moesten zij  van tlit 
beginsel: dal het geluid zich len eenemale gedraagt 
gelijk hot licht , in dezen zin . dat do geluidsgolven tloor 
tie naburige wanden wonlen teruggezonden op gelijke 
wijze als de lichtstralen door  deze wanden worden 
weerkaatst  natuur, het zij  in'troorbijgaa n
zegd , is, ofschoon tot in het oneindige afwisselend in 
haar  scheppingen, eenvoudig iu haar  wetten, en 
welverre van zo te vermenigvuldigen, heeft zij  ei 
het aantal zooveel mogelijk van beperkt. 

t zoo zijnde, heefl uien m-t weinig kosten oen 
miniatuur-model gemaakt, dal nauwkeurig den 
vorm en inrichtin g vnn de groote zaal teruggeeft. 
doch waarin bet gewelf boven het orkest niet van 
eene stof is vervaardigd, waarvan do ruwe opper-
vlakte eene onregelmatige terugkaatsing zou teweeg-
brengen, maar  thuirentegen zoodanig, dat tlie op-
pervlakte in waarheid spiegelend kan wonlen ge-
noemd; men heelt die oppervlakte daartoe met ver-
tind koper  bekleed. a een licht plaatsende in 
het mathematisch middelpunt van  orkest, waar 
de solist zijn spel moet uitvoeren, heeft men

 alleen de banken . waar  pubhaft 
zou zitten, het licht ontvingen, door het gewelf 
teruggekaatst. l spreekt vanzelf, dat het kleine 
model der  zaal in het donker  gehouden wenl en tlat 
enktd tie  der  toeschouwers verlicht waren. 

r  ilo/o proef overtuigd, hebben de bouwmeesters 
al do wanden tier  zaal met kussens gevoerd, opdat 
het geluid erin zou wonlen gedempt. n zijn 
de wanden van het gewelf, waaronder het orkest 
geplaatst wordt, van zulke bouwstoffen gekozen , dat 
zij  bet geluid met schokken naar de toeschouwers 
terugzonden, of juister  naar  tie i.iehooiilers, op gelijke 
wijze als een spiegel lichtstralen zou weerkaatsen. 

n gaf een dergelijke inlichtin g eeu ernstig 
ongemak: het gevaar  voor  echo's,  hooiilor  moet 
le gelijk hot nvhtstreoksehe en bot weerkaatste ge-
luid , tien terugklank of galm (resonnance) hooren. 
Zoo tie tijdsruimt e tusschen het opvangen van het 
nvhtstrii'ksrh e geluid on het opvangen van bet weer-
kaattte geluid of tien galm meer dat hot eentiendi' 
eener  seconde bedraagt, smelten de twee geluiden 
niet meer in het oor  samen . maar  worden afzonderlijk 
waargenomen, en tie terugklank wonlt echo. 

Gegeven zijnde, tlat hot geluid in één seconde een 
 van 340 meter  aflegt, heelt men slechts 

de afzonderlijke geluiden behoeven op te vangen en 
terug te zenden, tlie  zijn dooreen ruimt e 
van ten hoogste 34 . 

r de onderzoekingen der  zeer  bekwame en zeer 
nauwgezette bouwmeesters van den Trocadero hebben 
zich niel daartoe . r  tlo proeven , genomen 
met het t iu het kleine model hunner  zual , ge-
leerd hebbende, tlat de meest verwijderde plaatsen 
van het orkest niet meer  verlicht zijn dan de meest 
nahijzijnde, hebben zij  terecht bevonden, dat dit 
een ongelukkige gelijkheid is, want hel is natuurlij k 
dal de meest verwijderde toehoorders, als vergoeding 
voor den  afstand,
gekaatst geluid ontvangen. Zich grondende op dea* 
opmerking, hebben zij  de liocht van liet gewelf, du! 
het geluid zal moeten terugkaatsen (répercuter), 
zoodanig gewijzigd, dat het tie geluidsgolven
vloediger  terugzendt op de laatste banken dau op ik' 
eeiste. u één woord, zoo hot vraagstuk werkelijk 
opgelost is, gelijk wij  reden hebben aan te neuten, 
zal het tli t zijn door  deze twee middelen : demping van 
het geluitl in tie hot meest nabij  th- toehoorders' 
zijnde gedeelte tier  zaal door ze le behangen ine' 
zijden opvulsels, en overvloedige wivrkuuts'ui g (re-
percussion) door de wanden, die het orkest om-
ringen, en den geluidsilnm, die hel beheersrht. 

— § n 10ilen i wenl in het Athénée
Geneve een vri j  talrijk e bijeenkomst  vim in-
genieurs, bouwmeesters, fabrikanten, horlogemaker 
en andere hoofden vau nijverheid sunder  nemingen
aannemers, enz., om vau gedachten te wisselen over 
de vraag vau tien besten betaaldag voor  werklieden-

t denkbeeld was uitgegaan van tie Zwitserse!''' 
 tot Sul van 't Algemeen. 

e ingenieur  Veyrassat heeft tien Vrijdag- a vond 
aanbevolen, want zij , die dezen dag reeds hebU'» 
aangenomen, verblijden zich Over  «le uitkomst. Zij» 
meening vond veel bijval . Be vrouwen der  werklieden 
ontvangen dan ecu grooter  aandeel in het loon * 

het aankoopen van noodige artikelen in tie huishou-
ding of voor de s|»aarhank. n bestrijdt ook heter 
je gewoonte van den blauwen , waarop 
vele w*erklieden tableaux vivants vertonnen van luie 
en bedronken poses. 

— § n heeft weieens ten onzent beweerd, 
dat het e tier  standbeelden van Van p 
en den heer  Thorbeeke geweten moet wonlen aan 
het onbehaaglijke hunner  figuren. t schijnt onjuist. 
Althans Fransche beeldhouwers zijn erin geslaagd 
een kunstvollen olifant en een ditu neushoorndier 
voor het tentoonstellingsbouw te Parijs te vorvaanli-
gcn. Niemand nu, zelfs niet da heeren Van de Putte 
of , zal willen beweren, dut de heer 
Thorbeeke nog onlievalliger  was dan eeu rhinoceros 

— § Ecn llrm a te Genève maakt tic volgende 
 openhaar: e droevige  der  op-

 van tie vnormuimste
gen  tie aandacht getrokken naar  de vraag, of, 
onafhankelijk van de  crisis, er  niet een 
andere oor/aak zou bestaan, die een ongunstigen in-
vloed op het vervoer  heelt. t schijnt, dat de ver-
hooging van tie tarieven verlaging van de inkomsten 
ten gevolge beeft gehad. Vele goederen volgen nu 
een anderen weg. t vervoer  van koren uit -
hom  het N. O. van Zwitserland» naar  Genève 
kost nu bijna het dubbele van vroeger, nl. . 1.10 
meer per  100 kilo. Vele leveringen zijn
opgezegd gewonien. : iu Zwitserland zelf zooveel 
w-i voer te minder. t koren uit , d 
voor  Genève, vroeger  aangevoerd over  Zwitst-rsche 
banen, gaat nu over  Triest en e of door 

ë en den s en kost alzoo gemid-
deld  fr . [ier  100 kilo minder dan langs de Zwit -

e spoorwegen met verhoogd tarief. 

— § e j  van don smal len bergspoor-
weg - s heeft tot den Grooten d 
(Volks vertegen woon liging) vuu het kanton Wandtlund 
hot verzoek gericht hulp te verkrijgen vun tien Staat. 

j  zet uiteen, tlat haar  jaarlijksch e 

netto-ontvangat 19,000 fr . bedraagt, terwij l rdj  onge-
-1 tiO  zou n om do rente harer  schuld 

lc U-talen, huur  materieel le onderbonden en haar 
iiistaal te stellen nieuwe leeniugeil (e sluiten om haai 
h|ii , die huilen c begint, le verbinden mei 
het stiliol i in tbr  stad. Om zich tleze inoeiilore 
41,000 fr . 'sjaars te verschaffen, beeft de j 

 dc eerste plaats nau «len Boml-ruud machtiging 
verzucht haar  tarieven met 30 % te verhoogen . wat 
baar  (gelijk zij  verzekert) een vermeerdering vau 
17,000  op de inkomsten zou . n de 
tweede plaats verzoekt de j  aan het 
kanton Waadt land haar elk jaar  een subsidie van 
1500 fr .  kilometer  telnjtuleu, zoolang de bruio-
ontvangst per  mij l niet de som van 0500 fr . zon 
bereiken. e subsidie zou trapsgewijs afnemen tot-
dat tlo ontvangst [tor  kilometer  8000 fr . zou beloojien. 

e j  vindt, tlat tic Staat, die reeds 
tot heden voor tlo helft van het maatschappelijk 
kapitaal hooft ingeschreven, er  belang bij  heeft, tlat 
dit ' kapitaal niel  hem verloren ga. 

o d  eominissie benoemd 
 te  van advies. 

. 

's-Gravenhage. n  in  Spectator: 
n navolging der  gewoonte om gebouwen van 

Oorlog met militair e zinnebeelden, kanonnen, har-
nassen en dergelijke, die vau e mot ankers cu 
touwwerk uit te monsteren, is tie ontwerper  van het 
nieuwe t van Justitie, in de - Pooten 
(te ) in aanbouw, op de gelukkige gedachte 
gekomen, dit  zijner  knust op te luisteren 
door het goetl-getreffeii beeld vun een ponnelikkcr, 
dat daar op etui sierlijk gebeitehien steen staat te 
prijken . Voorzeker  teneinde nu eens het verwijt van 
exclusief streven naar  herleving van het ini.hleleeuwsche 
te ontgaan, is het ambteiiuarsgoluut iu een paar 
nieuwmodische staande boordjes gedost, en om dezelfde 
reden misschien ontbreekt ook de traditioneele pen 
achter  't oor, die men echter  ongaarne mist. Trouwens 

 kan wél ul te veel van tie officieele kunst vergen." 

— r  dun Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
Oost-lndió is hij  hel korps vun don Watci-staat en 

s burgerlijk e
benoemd: bij  den dienst der  exploitatie van den 

Staat ss| mor weg , tot 
chef van tie exploitatie, tie werktuigkundig-ingenieur 
bij  den aanleg A. C. ; tet sectieop/ichtor  te 
klasse tic opzichter  J : tol opzichter-machinist 
le klasse \ \ . . van Garrel en J. S. Soelerik : 

aangesteld: nis adjunct-ingenieur bij  don dienst 
der Staatsspoorwegen op Java . . Bulgers van 
der ; 

verteend: een tweejarig verlof naar  Nederland, 
Wegens ziekte, aau deu ingenieur 1e klasse bij  den 
Waterstaat enz. G. van . 

— Bij  beschikking van 11 i 1878, afdeeling 
l en Nijverheid, is aun C. van , te 

, tot wetlempzegging,
voor een stoombootdienst tot het vervoer  van -
neii. goederen en vee, tusschen m cn Nij -
megen, alsmede  stoomsleepdienst op de 

, de Noonl, tie e cu Be Waal. 

— Bij  beschikking van den 13de i 1878, 
afdeeling l  Nijverheid, is aan de e 
Stoom bi >tniaatscha|ipij,  te Assen, tot we-
deropzegging , vergunning verleend voor een stoom-
hootdionst lot vervoer van pei-sonen, goederen en 
vee,  Amstenlam. 

 hebben, inge-
volge vroeger  genomen raadsln'sluit . dc directie der 

e Tramway maatschappij  vergunning verleend , 
bijwijz e van proef, gedurende een maand, van een 
stoomtoestel gebruik te maken voor  dou gewonen traui -
wayilienst vnu tien g naar het s te 
Scheveningen langs den Ouden Scheveuingsehen weg. 

— Nonr men ons iuetti>dcelt is de nPuiizeiliche 
Abiiahme"  vau de lij n Goch-Wesel door het . 
Eisen  «hn-Commissariat"  bepaald op g 20 
dezer. e opening, aanvankelijk op 15 i voor-
gcitomeii, kan uu eerst 1 Juni e. k. plaats hebben. 

Amsterdam. t de werkzaam heden voor  hel 
droogdok iu het . hoofdzakelijk len behoeve der 

j  Saterland in te richten ,
tige voortgang gemaakt. t zal in het begin vau 
1879 gereed zijn en men verwacht eerlang eene 
aanvrage dezer j  om eeu tier  giiiote stei-
gers aau den Westenloksdijk in exploitatie te mogen 
nemen, Opdat dadelijk na het gereedkomen van het 
droogdok  direct hier  kunnen binnenvallen, 
en  inrichtin g van het Nieuwediep her-
waarts kan wonlen verplaatst 

— n  laatst gehouden zitting van den
 aan tie  gesteld een adres van de 

heeren e Zwaan en r c. s.,  vau 
bouwwerken en timmerlieden, ten aanzien van het 
beschikbaar  stellen van den openbaren weg tot op-
slag van materialen; adressanten vonden een wel-
sprekend  in den  en na 
eenige discussie werd eeu motie aangenomen van deu 
boor e Vries, welke tot slrokking hooft  B. en 

W. vrijhei d te geven anderen toe te staan nieuwe 
beowmeterialen, tegen boegen huurprij s en alleen 
waar bet noodig is, op den publiekcn weg te doen 
opstapelen, wanneer het niet belemmerend is voor 
het openbaar  verkeer. 

— n  wenl in tie vergadering tier 
e Fabriek van stoom- en andere werktuigen 

door  tien directeur, tie heer J. . van der , 
veralag uitgebracht over de werkzaamheden der 
vennootschap. e verin-tonic toestand der , 
die 'iil - sinds eeuige jaren bestaat, bleet' ook dil 
jaar  voortduren. Vele n door  particulieren 
wenlen gedaan. e fabriek hoeft thans 1700 werk-

 aan het werk. n 1877 verkreeg zij  aan 
nieuwe bestellingen vour/*  1,038,500; aan verwerkte 
grondstoffen en arbeid sloom-n wenl betaald f'2,003,000. 
V'de verbeteringen ziju aangebracht tloor  aanschaffing 
van verschillende werktuigen, zoodat do j 
thans instaat is de grootste soort van marine-machines 
te vervaardigen. 

n tie algemeene vergadering vau 31 Januari 1877 
is als commissaris, ju de plaats van tleu r  E. . 
tie beer J. F. van n  en later  wenl 
de heer .1. P. vau m als commissaris herkozen. 

e balans sluit met een totaal van / 4,019,053.87'/ii 
de winst- en verlies-rekening met een van 
ƒ 407,970,835, terwyl het saldo Op  Januari 1878 
bedroeg ƒ115 ,852 .29. 

Ter vergadering waren vertegenwoordigd 173
oude en 31 nieuwe aamleelen, welke recht gaven 
tot het uitbrengen van 74 stemmen. Sedert primo 
Januari 187̂  wonlen voor 8 ton n gedaan 
en tie onderhandelingen lonjieii thans nog daarenboven 
over een bedrag van een millioen gulden. Nn die 
mededeeling vroeg de beer  Jolles of het Oouvernemenl 
zich tlo j  genegen beloont. e voorzitter, 
tie heer . A. E. v.d. , antwoordde tlat
der de genoemde acht ton belangrijke n 
voor do marine zijn. Ook hud Z. . een bezoek ge-
bracht aau de werkplaatsen en zijne hooge tevreden-
heid betuigd. 

Van het saldo wonlt fiQ% of 9 pet. toegekend 
aan tie preferente aamleelen eu /'18 of 3 pet. aan 
de oude aandeelen. 

e heer  O. A Tindal , aftredend  werd 
opnieuw benoemd  algemeene stemmen. 

— n de g jl . gehouden vergadering der 
j  tol droogmaking vau een gedeelte der 

n waren aanwezig 10 aandeelhouders, 
die 03 stemmen konden uitbrengen. 

e directeuren loggen de balans over  heli-ellende 
het jaar  1877. t blijkt , dat tie ontvangsten 
bedragen hebben / 1,919,830.34, de uitgaven 
/ ' i . f i ü l , 1711,30'/, zoodat op 1 Januari 1878 in kas 
was /"  228,003.03l/ r e ipiaestïes over  onteigening 
zijn nu opgelost, op één na, die slechts betreft oen 
stukje van een hall'  bunder. Na tleze mededeeling en 
eenige besprek ing'-n is tlo balans goedgekeurd. 

e gunstige toestand van den [xilder  blijk t uit bet 
jaarverslag: tie geheele jnildcr  is bezaaid , uitgenomen 
250 bek tere, tlie nog verkocht zullen wonlen. 

t Bestuur  verzoekt machtiging, zoo noodig 
onderhands, onder  goedkeuring vau commissarissen, 
om-oeroude goederen van de j  te verknopen. 
kleine stukken namelijk, die voor  publieke veiling 
minder  geschikt zijn. Een dor  aandeelhouders verklaui l 
zich daartegen; die machtiging acht hij  te weinig 
bepaalt!, en ofschoon de commissarissen toezicht heb-
ben te houden, gelooft hij  niet, dat dit toezicht een 
voldoende waarborg zou zijn. Na eenige discussie 
Wordt het voorstel met algemeene stemmen op één 
na aangenomen. 

Aan de Vergadering wenl voorgesteld tien duur 
van tie , tlie gelitjuideenl moet wonlen 
ultim o r 1S78, met één jaar  te verlengen, 
ojnlat th- gronden option meest goscbikten lij d kunnen 
verkocht wonlen, n besloot hiertoe inet algemeene 
stemmen, in de lump tlat de koninklijk e goedkeuring 
zal vorkregen worden. 

Amsterdam. Jhr. . C. J. A. den Tex nam 
Vrijdagmorgen, hij  afwezigheid van den eere-voorzit-
ter  Prins , het voorzitterschap waar op de 
jaarvergadering der  Sttminvaurtmuatsrhappi j * 
land" . 

Vertegenwoordigd waren 141 heele  fi  halve 
aandeelen, uitbrengende 18 stemmen. 

r  wenl, op  van eene commissie 
uit tlo  tol  der
verantwoording, décharge verleend voor  baar  gehou-
den beheer met dankbetuiging van tie leden. 

e president wees vervolgens op hol verblijdend 
feit, dat het saldo van bot

 Prins k in benanle omstandigheden 
j , thans anngezuivenl is, 

en  op, tlat de j  haren eere-voor-
zitter  voor  tli t vorstelijk bewijs van belangstelling 
sleeds erkentelijk zul zijn 

Op een vraag van den heer , of de 
j  voor / 9-1,000 alle rechten en preten-

ties, voortvloeiende uil het verbranden van het eerste 
stoomschip, tonnen gouds vertegenwoordigende, bad 
overgenomen, kon toestemmend wonlen geantwoord. 

t btetrk tlat voor dil cijler  tengevolge vau dc voor 

tie j  gunstig uitgevallen rechterlijk e uit-
spraken , in zake hel , tie eischen van 
tie meesie cognosseineiitbouileiN waren gedaagd, uit-
genomen de pretenties van hen die bet eerste proces 
hebben ingesteld. 

e algemeene vergadering keurde vervolgens goed 
de directie te machtigen tie aandeelen 2de serie, die 
tegen obligation 1872 ingewisseld wonlen, uit te ge-
ven, mils niet beneden pari. 

Ten slotte werd op voorstel van een dor  aandeel-
houders besloten den eere-Voorzitter  der j 
namens tleze algemeene vergadering van aandeelhou-
ders per  telegram gelukwenst hen aun te bieden we-
gens het heuglijk feit zijner  verloving. 

Zooals uit hot jaarverslag tier j  bleek, 
wordt ovor hot afgeloopen  ecn winst-saldo van 

7 percent uitgekeerd. 
e altredende commissaris tier , de 

heer A. C. Wertheiui, werd met algemeene stemmen 
als zoodanig herkozen en tol leden van tie commissie 
voor het nazien der  rekening en verantwoording over 
1878 wenlen benoemd ile heeren C. C. A. k 
tie Wi t en E. W. Cramcrus,  Amaterdam, en . 
J. E. Banck, . 

— u de op 14 dezer  gehouden vergadering der 
j van bet eiland Amsterdam"  is 

als dividend over het 1e boekjaar  pCt. of/94 
per aandeel bepaald. 

Tengevolge van de schorsing van den heer  A. G. 
Bosch, directeur  der e -

, namen twee Commissarissen bun ont-
slag, in wier  plaats voorloopig de hoeren P. van 
Wijngaarden en S, [tunlop, te Batavia, wenlen l«>-
noeiud en wier  benoeming dese vergadering goed-
keurde. Ook op de benoeming van de heeren J. J. 
van Schreven en S. li . Zevervii als Commissarissen, 
tlo laatste daarenboven als Secretaris, gaf tie alge-
meene vergadering haar  goedkeuring. 

n r  de openstelling van de duinwa-
terleiding op 15 i jl . is dat grootacbe werk thans 
ten uitvoer  gebracht. e gemeente mag zich nu 
verheugen iu het bezit van eenen aanleg, waarnaar 
meu uit een sanitair  oogpunt sedert lang reikhal-
zend uitzag en waarvoor zij  niet gesclu-oomd heeft 
een belangrijk offer  te brengen. 

o g vau th- tl uil) waterleiding is niet 
geluid onopgemerkt voorbijgegaan. Vanwege het 
Gemeentebestuur was in don Nieuwen , bij  tie 
vanouds bekende fontein, op twee vaartuigen oen 
muziektent geplaatst, met vlaggen getooid, waarin 
de muziek vau de dienstdoende schutterij  van 2 tot 
4 uren zich liet hooren. afgewisseld tloor  het klok-
kenspel. Gedurende dien tij d spoot tie fontein baar 
waterstralen uit. Er  heemdite een vroolijk e geest 
onder de talrijk e menigte, ilie op do Visehmurkl en 
daartegenover op den Nieuwen n was bijeenge-
komen. 

. n ochtend heeft de eerste proefri t 
over den tramweg alhier  plaals gehad, welke naar 
wensch is geslaagd. 

Arnhem . e heer W. .1. van Geer, door den 
Gemeenteraad tot adjunet-nrchitect benoemd, heeft 
voor  deze betrekking bedankt. 

Nijmegen. t de voorbereidende werkzaam-
heden voor bet makeu eener  waterleiding in tleze 
gemeente is men zoover  gevorderd , dat tleu 24steii 
dezer  reeds de aanbesteding zal plaats bobben van 
het eerste gedeelte, het makeu van don grooten put. 

T i lburg . r  tleu Geinituileraad is n over 
te gaan tot rioleering ou verbetering van straten, en 
deze van trottoii- s te voorzien. 

. n 13den dezer is door  den burgemees-
ter, den heer G. Pierssens, de gedenksteen gelogd 
van de restauratie van den toren der  Greote-kerk 
ahlaar. 

Omtrent tlie kerk doelt men aan de Haarl. Ct. 
de volgende bijzonderheden mode: 

t tijd|n'i k tier  stichting is niet inet zekerheid 
. Volgens de overlevering zou tleze tusscheu 

de jaren 1200 a 1300 moeten hebben plaatsgehad. 
c kerk was toegewijd aan den . Wilkbrordus ; 

zij  is cene kruiskerk , rustende met hare bogen, die 

regelmatig volgens de oude bouwkunst uit elkander 
rijzen, op zeer  vele groote en kleinere pilaren. e 
steen, waarvan deze kerk en toren zijn gebouwd, 
is doorgaans grauwe arduin (zandsteen). l blijkt , 
dat de kerk niet volkomen volgons het oorspronkelijk 
plan is afgewerkt, tiaar  het middelschip van tie voor-
of preekkerh niet overwelfd, doch met eene houten 
zoldering ovenlekt is. e toebereidselen voor het 
gewelf zijn echter  zichtbaar; maar  de zijgangen, bot 
koor, tie kapellen en alle verdere plaatsen zijn zorg-
vuldig overwelfd. t gebouw is zeer  luchtig en 

, on boven eu ouder met vei-sienle apitaboog-
rainen voorzien gewonien. Volgens eene oude platte-
grond teekening bevonden zich 303 graanzaden of kel-
ders in tie kerk. 

Vóór den na te noemen brand van 1502 mg men 
in ile kerk vele prachtige sepultiiren of grafsteden , 
zoo marmeren als andere, en daaronder die van Al -
bert . f van Baden, gesneuveld in een veld-
slag voor r i iu 1188; doch deze 
sierlijk e graven zijn door den tij d te niet gegaan of 
verdwenen. Aanvankelijk mort de kerk zoowol van 
buiten als van binnen zeer  sierlijk geweest zijn ; 
vooral het koor, 't welk niet veel zorg unngelegd en 
voltooid is, namelijk de zijdaken ka|ielsgewijze ver-
deeld en daartusseheii met verheven bogen en spitsen 
naar de oude kinisl ten pronk gt-lmuwd en opgesierd. 

e spitsen tit'  pinakels echter  zijn tloor  vertoon van 
tijt l meerendecls verdwenen. e kerk was vroeger 
geheel ingericht en in gebruik voor den . eere-
di'-nst, totdat zij  tijdens de inneming der  vesting 

, 4 November 1045, aan de n is 
overgegaan, die voor den dienst slechts de voor- of 
preekkerk, welke ruimt e genoeg opleverde, gebruik-
ten cn het koor tot bergplaats of andere doeleinden 
bestemden. t heeft  voortgeduurd  het Jaar 

1807, toen. onder eu op last van het Fransche Be-
wind , de kerk door een zwaren muur is gescheiden 
en het voorste deel, zijnde het koor met het tran-
sept (zoogenaamde waiitlelkerk) , weder  aan do -
schen is teruggegeven, terwijl  de toren aau de bur-

gerlijk e gemeente wenl toegewezen, in welken toe-
stand sedert geene verandering is gekomen. 

e kerktoren is nu tot viermaal toe door  den blik -
sem getroffen en weggebrand, t. w.: lo in het jaar 
1408, waarbij  kerkdaken cn  groot gedeelte der 
woningen nevens dien toren zijn vernield geworden; 

 den G Juui 1502, toren, al de kerkdaken cu 
omstreeks 100 huizen; 3o. tien 20 November  1 603, 
toren en grootendeels al  kerkdaken; 4o. 1 Septem-
ber 1870. 

e uitgaven en kosten van restauratie van toren 
en kerk tengevolge van den brand van 16C3 hebben 
gedurende de eerstvolgende zeven jaren bedragen 
10,416 p. vl.; waarbij  later  nog te zelfder  zake, 
vau 1081 tot 1725, gekomen is ongeveer 4000 p. 
vl.; te zamen alzoo uitmakende s ƒ 8 6 , 0 0 0. 
Na dien brand is uit 's lands kaste dezer  zake eene 
som vau f 5000 toegestaan en verleend geworden; 
de overige uitgaven zijn grootendeels gevonden uit 
do opbrengst der  tienden en inkomsten van tie kerk 
en verder  door tie binnen- en buiten-|)aiocliianen 
opgebracht, zijnde toen in den eersten nood ook 
door  geld leen ingen voorzien gewonien. 

Varia . 

C e l l u l o ï d e. t  is een saamgestelde 
stof, die men verkrijg t door  cellulose of cellenstof 
le n mot salpeter- en zwavelzuur en tc 
mengen met kamfer. t is een weerstandbediende, 
veerkrachtige, onbreekbare, doorschijnende zelfstan-
digheid, die groole diensten kan bewijzen aan de 
nijverheid. o bereiding geschiedt aldus, volgons het 
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Op een vel pupier, dal steeds wordt afgerold, valt 
een vochtige straal, bestaande uil vijl'doelen zwavel-
zuur en twee deelen salpeterzuur, waardoor  de cellen-
stof vau het papier  vervormd wordt tot een soort 
van pyroxyline of schietkatoen (zie , 
Chemische Technologie, hl. 152). t Wordt geperst 
om de overmaat van zuur te verwijderen, daarna 
overvloedig met water  gewasschen, totdat alle spoor 
van zuur  verdwenen is. 

e tleeg, na te zijn gewasschen, droppelagewijze 
van zijn vocht ontdaan en gedeeltelijk gedroogd in 
een droogtoestel (eeaereuaa), wordt fijngewreven in 
eeu molen , daarna vermengd met kamfer. t geheel 
wordt platgestreken onder  molen- of slijpsleenen, 
sterk saamgedrukt iu een hydraulische of waterpers 
tusscheu vellen Jozef-papier, afgesneden , fijngewreven, 
gewalsd en eindelijk opnieuw geperst in behoorlijk 
verhitt e toestellen , waaruit bet celluloïde te voorschijn 
treedt in tie gedaante van doorzichtige en veerkrach-
tige [daten of staven, die de grondstof vormen voor 
alle ventere toepassingen. 

n dien staat heeft het celluloïde veel overeen-
komst met wit hoorn; het is kneedbaar en para-
baar; men kan het walsen, stempelen, inleggen met 
goud, enz. t is tmk vatbaar  voor  f raait! polijst ing. 

n kim er  kammen, handvatten voor  wandelstokken 
of regenschermen en duizend andere kleine zaken 
vau maken. r  het te mengen inet zekere chemi-
sche zelfstandigheden kau men zijn gewicht  kleur 
doen afwisselen , er  het voorkomen aan geven van 
koraal, van barnsteen, van malachiet, van lazuur-
steen , van ebbenhout, van ivoor. 

Wel hail men reeds andere werkwijzen voor de 
vervaardiging van kunstivoor, en eiken dag denkt 
uien nieuwe uit omhel natuurlij k ivoor  le vervangen, 
dat zeer  zeldzaam (en op wivede wijze gewonnen) 
wonll. n verkrijg t b. v. een zeer  schoon kunst-
ivoor  door  gebrande magnesia tot een lichaam te 
maken in een oplossing van kaoetsjoek en vervolgens 
het mengsel te persen in een behoorlijk verhitten mal 
van gegoten ijzer. r  dit «plantaardig"  kunstivoor 
schijnt minder  veerkrachtig. Sinds 1809 maakten 
alleen de Amerikanen werk van het celluloïde. n 
zegt dat er  nu een fabriek vau bestaat bij  Parij s §. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j < i : i  u r c - n 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiën. 

e ondergetoekende wenscht voor  eene event neele 
g als bestuurder der j  tot 
lig tier  Bouwkunst n iet n n i t iu i i r r 

k ina ; te k o m e n. 

Amsterdam, 10  1878. 
a . 

Aangezien aan een tier  Opzigters van den -
len rmeerpolder op ziju verzoek eervol ontslag is 
verleend, roepen f en  van dien 
jmhlor  personen op, die wenschen voor  tleze betrek-
king in  komen, om zich bij  hen aan 
te melden met vrachtvrij e brieven vóór den loden 
Juni e.k. ter  Secretarie van den |mlder te . 

Haarlem, 10 i 1878. 

 en Heemraden voornd. 

J. W. . VAN E ,

J. C. VA N E , Secretaris. 

Aanbesteding 25 i 1878. 
Aan gegadigden wonlt bekend gemaakt, tlat aan 

bet Technisch lltmfdbnreau van de j  te 
Amsterdam op franco aanvraag le bekomen is 
een G V A N T B E S T E  betref-
fende bovengemelde aanbesteding. 



E  —  18 i 1878. 

Aanbesteding. 
j . 

Tot  mnken van den -
BOUW van een blok van 21 -

S met "  wor-
den vóór of  den « J u ni 1S7Ü inschrij -
vingen  ten kantore der  Bonyv-

j  N». 
23, te

e Bestekken en Teekeningen zijn van 

af den fi" i aldaar te verkrijgen legen 

betaling van ƒ 3 . 
e . 

Aanbesteding. 
 EN S VAN 

 op Zaturdag den 15 Junij 
e. k. des middags tc , in htt Oemeentóhuta 

aldaur  aanbesteden: 

Bestekken en inlichtingen /ij u te bekomen bij  den 
Ci r .c l .u r  der Gemeentewerken, na den '20 i e. k. 

e insrhrijvili|.'sbilletle n moeten worden in|ieleverd 
ter  Secretarie der Gemeente, uiterlij k u|i Viijda c 
den 14 Junij , 1878, vóór 's iminds acbt uur. 

, deti 15  1878. 
Burgemeester en Wethouders voornoemd, 

W J. v. W. . 
 Secretaris, . A . 

 en S der ge-
meente  «uilen op

 ten 12 un' des middags, op liet -
huis, iu het openbaar bij  enkele inschrijvin g doen 
aanbesteden: 

e voorwaarden deler  sanbertading zijn uitsluit
te verkrijgen ter j  der  Gemeente tegen be-
taling van ƒ0.GO. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wurden
het bureau van den r der  Publieke Werken 
op bet , des ochtend, van S ure. 

Burgemeester cu Wethouders voorn. 
Amsterdam, N TEX . 

17 i 1878.  Secretaris, 
E . 

Op Zaturdag 25  1878, des middags ten 
12 uur , zal van wege de e der  Ainsterdaui-
sche , omler  nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amstenlamsclie -
maatschappij  , t G3'.i te Amsterdam, 
worden aantastend: 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens § 17 vau het bestek. 

t bestek ligt ter  lezing aan het Technisch Bu-
reau van de j te Amsterdam en 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

t s voorts aan het Technisch Bureau te Am-
stenlam eu te Velsen op franco aunvnuig le heko-
men, tegen overmaking van 50 cent per  ex plaar. 

n wonien gegeven door den -
wezenden , t  G'A'A te Amster-
dam en den r te Velsen. 

Amsterdam, 23 Apri l 1878. 
, 

l*rcsident. 

Secretaris. 

E 

. 
 EN S van

 zijn voornemens u|i Woensdag den 22 
.Wei' 1878, des namiddags ten  ure, ten -
huize aldaar aan te liesteden: 

Alles nader  omschreven in liet bestek en de voor-
waarden met de teekening die, o|i de gewone dagen 
en uren, ter  le/inn liggen op de  Secre-
tarie en het Stads Timmerhuis le Botterdam, en 
ook voor den prij s vim / — verkrijgbaar  zijn bij 
Wed. P. VA N  enZUUN, Boekdruk-
kei-s in den Houttuin n" . 73. 

Nadere inlielilingen zijn te bekomen uan gemeld 
Timmerhuis, 

11. 
 \ ;l  eu  van  en 

 alle soorten van 

, enz. enz. 

, 
. 

E E , 
Q . 

e Amari l Schijven en s van bovenstaande j  over-
treflen alle andere dergelijke toestellen in qualiteit. 

t het gebruik dezer  schijven wordt, groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt , tlat tot heden uit tie hand wenl afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroBen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

E N 

V A Ï , 
geelt berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C". te Amsterdam, 
door wie ook tot het  inUchUngen wonien verstrekt en  voor  geheel Seder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

 i :  &  € ° . 
s te Ovicl©"wo,te>jp , 

leveren cn vervaardigen in den  mogclijken tij d alle soorten van Stoombaggermolens in buut- of 
ijzcrconsti-uctie, volgens eigen .ystcem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 151) tot 21100  per 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen. , , n . 
Steen- en Tegel vo rmmach ine .. n - en B r u g c o n . t r u c t l ë n «nz. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 
Aan dc Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wonien bij  alle 

 STE EN- en , 
ook voortdurend vervaanligd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede ...

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijsan. 

Op  den 27"' n  1878, des mid-
dags ten twaalf uur , zal in het s dei'  Ge-
meente  hij enkele inschrijving wor-
den

t bestek ligt ter  inzage en is, op franco aan-
vrage, tegen betaling van f 0.50 per  exemplaar, 
verkrijgbaa r  Secretarie vau de Gemeente; het 
ligt tevens met de teekeningen, ter  inzage aan het 
Bureau  Gemeentewerken, alwaar de noodige 
inlichtingen  bekomen zijn. 

Aanwijzin g in loco zal geschieden op Zaturdag 
den %bsten  te voren, des namiddags ten twee 
uur , te beginnen bij  den Singel, terwij l de insehrij-
vuigsbilletlen moeten zijn ingeleverd ter  Secretarie 
voormeld, op den dag der  aanbesteding, vóór des 
middags 12 uur. 

Openbare verkooping 
aan het Timmerhuis dei- (Jemeente
Woensdag den ïOsten  1878, des voormiddags 
ten 11 un*, van den 

BOVENBOUW 
van

 den r -
oever, even lieven den n Verdam, 
Op n rustende. 

Omschreven in de voorwaarden the, op de gewone 
dagen  lezing liggen op  voor 
de Plaatselijke Werken enz. in het Timmerhuis, en 
voor den prij s van 5 cent verkrijgbaar  zijn hij  Wed. 
P. VAN E N ZOON, *  in 
den  no.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. !>< nanwij/iii< j  in loco zal plaats hebben 
op Zaterdag den 25sten i 1878, des voormiddag* 
ten lO'/ j  ure. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktnigen , 
de ÊÊolltintlnchc Tuin , 

 20  22,
 van alle bekende typen 

en  aan bestaande S worden in 
den kortst mogclijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

Veiling bij opbod en -
ving van n 

te , 
op Woensdag den 22  1878, des voormid-

dags ten 9 ure, door  ONTVANGE  out -
E N N TE  in 

de kleine  aldaar, ten overstaan van 
den Notaris .  W. A EN EN; en gelegen 
binnen den Singelweg tusschen de verlengde Brus-
selsche eu Capucijuenstraten te

He te veilen gronden zijn op het terrein door  palen 
en kielspitten aangeduid, en zullen in loco wonien 
aangewezen op  den 21  1878, des 
voormiddags ten 10 ure, te beginnen met kavel 1 
aan de voormalige Bruswlsehc poort. 

e catalogus, bevattende voorwaarden,
, teekeningen inzetsoiumeii, ligt ter  inzage 

ten kantoiv van voornoemden Ontvanger, en zal 
daar na den 28 Apri l  tegen betaling van 25 
cents verkrijgbaar  zijn. 

 inlichtingen behelzen de aan plak bil letten , 
en zijn te bekomen ten kantore van ineergenoemden 
Ontvanger. 

i 

i

Haarlem.

Te r 
n  met  tegen

 met recht van , volgens 
nadere overeenkomst. 

Adres lett. F. aan de Boekhandelaren G 
&  Co. te

k van e 
Venven, n , 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima belegen  en 

t voor  Sederland der
 en  van A i AN

SON, tc  Surrey bij

S , 
. 

, 
tegen  en met

 goedgekeurd door 
ile Société centrale ties arehiteetes de Paris , bekroond 
op de wereldtentoonstellingen van 1855, 1802 en 
1807, te  en  uitvinder

 officier £ Academie de
Verkrijgbaa r in bussen van 5, 12 en 25 kil** . 

r . A . , . 
S c h i l d er  t>u , Nieuwe n 76, 

r  het groote debiet dat deze
 'rn korten tij d in ons land ge-

kregen heeft, is de prij s aanmerkelijk lager  gesteld. 
Op aanvrage wordt eene  inet gebruiksaan-
wijzin g aan belanghebbenden franco verzonden. 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

. 
Er wordt tot dadelijke levering gevraagd: een 

parti j  van 17 tot 19 r  lang, 
zw. 2 . uit den kop 0.26 . en a/d punt 0.12 . 
in diameter. 

Adres met franco brieven , onder letteis C ('  , 
aan het Algemeen Advertentie-bureau van
& VAN ,

 wegens gebrek aan ruimte, 
tlink , zwaur. 

Pons diep 10 Amsterd. duimen 
Schaar » 13  P 
Billijk e prijs , kan teer goed tot gebruik met stoom 

ingerigt worden. 
Adrus onder  letter , aau den  handelaar 

P. .  te

 E E 

T E ' aan bovengenoemde fabriek 2 4 3 
millioen  . te leveren van al' 
Junij 8 tot i 1879. 

e sternen zijn zeer  zwaar, en de fabriek ligt 
aau den l bij

T E : 
 en  .un 

verschillende almetingeii. 

 van 6 tol 16 . 

T E : 
 met het  drijfwerk . 

 met  en
 en meerdere

Benevens eene groote  zoo goed 
als nieuw. 

Adres . W. . G , 
Witten burg N«. 96, Amsterdam. 

 F.  & O, 

. 
leveren, in ronruirenti e met buitenlandsche fabrikanten, 

r 
in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde

Zij belasten zich tevens met bet
 mot garantie. 

, 
. 

Vertikal e Stoommachines met of 
zonder  Stoomketel uit tie fntmek van 

Y &  C°. te
Van het nieuwste model zijn steeds van 

2 tot 12 paarden kniel it pereed. 

e prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

SCOTT , 
Weit t , . 

e  Stock in the  of England 
of Self-acting Slide and Screw Cutting , -
dial, Wall ,  and Bench g
Shaping, Screwing, Slotting, Punching and Shea-
ring  and Plate Bending  Steam -
mers, l and Vertical Engines etc , which 
for design, convenient arrangement of
and finish are unsurpassed. Firms before ordering 
this class of machines should writ e SCOTT

r , Stone Breakers, Brick -
king  Cranes, Pulley Blocks , and Wood 
Workin g y to order. 

Gftdruk t by O. W. VA N  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresae«ren aan den r F. W. VA N T JGan. te Arnhem.  Uitgave van 1). A . , 

E J 

van Ö 18 i 1878. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, 20 . 
, te  -' uren, door  burg. cn weth.: het 

leveren vao straatklinkers. 
, te 1 'l urcu. door het bestuur  van dc 

Slotcr  Binnen- cn e gecombineerde pol-
ders, ia liet Burgerweeshuis: het bouwen vun eea 
stoomvijzelgcniaal met heden op het terrein 
van dou tc amoveerca watermolen aan de n 
Wetering nabij  dc Ovcrtoomscliu schutsluis, gemeente 

, te 1 uur, door  liet gemeentebestuur; 
lo. het verrichten van verfwerk; 2o. witten euz. der 
schoolgebouwen; 3o. het herstellen der  eu 
andere bruggeu: lo. idem vau dou zeedijk op dc 

. 
, tc 3 ureu. in het gemeentehuis: liet 

bepleisteren der  inurcu iu het kerkgebouw cu ver-
nieuwen der  bauken c. a. der . gemeente. 

, dour d .1. Fcitsuiu: het bouwen 
true r  lllltk r  koopUlflllslluizilig . 

ninadaf, 31 . 

Veuzen, te u nren, op liet bureau der  genie: bet 
ééujarig underhoiid van de zeeweringen te Neuzen. 
Bilj . inz. '20 , vóór 3 uren, op liet bureau dor 

:iit  vooruoemd ) 
, te 10 urcu, door hel bestuur vau deu 

jjoldv r . iu bet Brugliuis: liet opniakcu, 
verhoogcu en verzwaren vau dc Zcderikkadc, vun deu 

g le k af tot aan de -
densclie Wetering van den polder . 

, te 12 uren, door  burg. ou wetli.: hot 
bouwen van cene schutsluis ter  plaatse vau den duin 
iu het Boercitdicp tc Stadskanaal. Bilj . iuz. , 
op het Vocukantoor. 

. te 1-'  uren, door de gcuie: het bouwen 
van 2 forten to Waelluan. : no. 1 fr*  1,1511,454, 

 2 fr . 1,121,SG0. 
, tc 1 uur, door  burg. eu wetli.: het 

bouwen van 5 schoollokalen vu'Aouderwijzcrswoaiugeu 
op geslecht terrein van het ontmantelde gedeelte der 
vestiug, iu onmiddellijk e nabijheid van liet vaarwater. 

, te 1 uur, in e : het vurbotcreu 
dor zeewering vau dc wuterscbappen -

d eu Visvüet-üerkeskloostcr. . bij 
tii  dijksopzichtcr  F. , ,te . Bilj . inz. 
bij  deu secretaris  Valks, te . 

, to 2 urcu, door de maatschappij  tot expl. 
vau Sliuitsapoorwogou, aan liet centraalourcuii: het 
maken vau cene douuueloods met bijbehoorende wer-
keu op het station Winschoten, lui . bij  deu sectie* 
iügenieur tc Uroningen. g f 11,100. 

Lulkagettel, to 2 uren, door  tiet getneeutebest.: 
lo. het bouwen eeuer  school: 2o. liet inrichten der 
bestaande school tot onderwijzerswouiug. Aauw. te 
12 oren. 

Waenadag, . 
, to 11 uron, door  liet . vau 

Franckeradeol, iu de Nieuwe : lo. (bij  iuschrij -
riag en opbod) hot unnlcggeu vau een kunstweg, van 
den bcsUiaiideu kuustweg in het dorp Peins af tol 
aau don g n u ouder 
Zwoïos, ter  leugte vuu l'r.n , 2o. hij  enkele in-
schrijving) het maken vuu oene brug over  de Pciuser-
vaart. 

Vlanen, tc 11 urcu, door  dijkgrau f en hoogheemra-
den vau de , in het -
daal: lo. het maken vun verschillende aardewerken 
langs de - cu Noonier  lJNgedijkcu, benevens het 
éénjarig onderhoud vun het dijksliui s tutu de sluis te 
Ameide, met de magazijuen, peilhokkcii euz. vuu het 
hoogheemraadschap: 2o. liet leveren en vervoeren vnu 
ongeveer 1̂ 00 1 grint voor  genoemde dijken, in 
14 perceelen. 

, te 12 ureu, door  dijkgraaf eu heem-
raden vaa liet Ambacht e Vier , op 
hot : lo. levering vun S00(000 . beste 
Wosilaulschc machine-steenkolen;  idem in 3 perc., 
vau 375 3 riviergrint . op de wegen ouder  Sp'.uOrook 
ea Opmeer. 

l'ltgeeat, te 12 uren, door  dijkgraaf eu heemraden 
van deu , in lie Uoijevuar: bot 
veranderen vau den schcprndmolen van dieu j>older 
iu een vijzclmolcu. Annw. J" , te 12 uren. 

, tu 5 ureu, iu bet . . (iodshuis: het 
levcreu cn plaatseu vau ecu gedeukteeken op bet gruf 
van wijlen Stoptinnus . Auuw. 21 , te 
10 uren. 

, to 1 uur, doorburg.cn weth.: t bou-
wen van cene school met wouiug uau de t 
voor  uitgebreid lager  ouderwijs. 

 door het ministeriu van : dc le-
vering vau 350,000 verglaasde blauwe pannen cn 
14,000 idem idem vorstpannen 

, op het waterschapshuis van -
Oldephaort-cu-a.li. Zeedijken: het bouweu le Slaveren 
van ecuc wouiug. lui . bij  den secretaris A. Alhorts, 
altlaar. 

, in het : bet bou-
wen van ei n woonhuis met schuur, op een terrein 
aan de Wijk , gcm. Avereest. Aauw. le 11 ureu. 

, bij . A. van : hel bouwon 
r  heerenhuizi  to Veenwouden. Teekening ligt 

bij  A. van dc Wal, le . 
, . 

Vaauen, tc 10 uren, door  liet . . parochiaal 
kerkbestuur, bij  Sikkels: het verbauwen der  bestaande 

bet bijhouwen vau een nieuw voorgeduellc aan de 
; . pastorie aldaar. . bij  den architect (i. te 

e Wz., to . Aauw. 1 uur  vóór do be-
steding. 

, te 10 uren, door het geinecutebestuur: 
eeuige herstellingen aan het leiendak van eeu der 
"ergtorcus. 

m , te i l uren, door  don direct, der  marine: 
lo. hel mukcu vun kaaimuren; 2o. hel verrichten vuu 
eenige onderhoudswerken op 's s Werl alduur. 

Wlllemataord, te 11 uren, door de directie der 
marine: lo. het mnkeu vun afdeelingen, kusten en 
stellages in luit gebouw no. 37, bestemd voor  berg-
plaatsen vuu de iuvciitarisgocileren der  in conservatie 
zijnde kanouneerbootcn eu torpcdovaortuigcti; 2o. liet 
verrichten vun eeuige werk tien heden uau de gebouwen 
vnu bet mariuc-cijthlisscincnt alduar. Auuw. 21 en 
22 , telkens te 10 uron. 

, te 12 uren, door het dijksbestuur 
vnn deu polder, bij  A. : hel vernieuwen cn 
onderhouden der  gewone aarde-, kruin- , rijs- cn stecu-
glooiiiigwerkeu uun den dijk vnu gen. polder, ged. het 
dienstjnar  1878/79. 

, te 4 urcu, door  liet genicenlebest.: 
het vergTOOten der  school in wijk F aldaur. Aunw, 
21 , tc 11 uren. Bilj . inz. 22 . 

Uii-rmti , te (i uren, hij  deu soercturis vuu hel Arm-
bestuur . : tiet bouweu van een armhuis. 

) 
, 24 . 

. te 12 urcu, door  liet bestuur  vau den 
polder  vuu llerwijnen , bij  11. Vervooru Jz.: het ge-
deeltelijk uf- en uitbreken van den steeueu voet waar-
op de e wuulwutermolcn gestaan heeft, 
bet bouwen vun een gomotseldeu achtkant mot toe-
behooren, en het daarop plaatseu vau ecu houten met 
riet gedekten achtkanten wiiidscheprud-watcrmoleii, 
welke door het bestuur is uuugokoclit. lui . hij  den 
bouwkundige .1. W. Bijl , te llurdinksveld . 

. tc 12 ureu, door den directeur der 
reg. cu dom., ten lijnen bureele : het verlengen en 
verhoogen vnn den llwarsdnm gelegen op de -
buitengronden iu de , voor den Joanna-

, gemeente St.-Anuuland, mot het leggen 
vuu kruuimu t op de aan te brengen verlenging cn ver-
hooging. Aauw. 20 , te 12 uren. 

, tc 1 uur. door  curatoren der  stichting 
Belbesda, iu het l uldaar: eenige vernieuwingen 
cn herstellingen uun 2 wouiugon. Aunw. 21 , te 
10 ureu, door deu architect Brink Evers, tc . 
bij  wien do biljetten Ü3 i tc zeudeu. 

, le 2 ureu, door bet kerkbestuur  dor  Ned. 
Unê l. gemeente, iu de r  : het albreken eu 
wederopbouwen eeuer  badinrichtin g bij  de kerk Stt 
de Juflerstraat. 

, S& . 
, te 11 uren, door  gecommitteeidcn uit 

bet hoofdbestuur vau bel wuterscbap , op 
liet lloogbuis: bet verdiepen vun oen gedeelte horg-
slool, vuu liet sebutsluisio tot uun de vaste brug over 
liet bermkauaul, unbij , laug ougevcer 

Nluia, to 11 uren, door bet bestuur der  water-
keering vuu het cal. waterschap Tienhonderd-oii-Zwarte, 
op do : het herstel, de vernieuw iug en liet 
onderhouden tot 30 Apri l '7'.f vau de aarde-, kram-, 
rijs - en stee nglooiiug werken van dit waterschap over 
deu dicu . Aanw. 20, 21 eu 22 . Bilj . 
Ui/., bij  tien seereturis. 

. te 12 uren, op het bureau van de 
Amsterdumselie : bet onder-protiel-
brengeu van dc ringkude vun polder -
polder) ouder de gein. llaarlemmcrlicdo en Spaarn-
woude, met het makeu van zaudkistiugeu enz. 

, te 1 uur, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Waterland, op het Oom eeu eland sinus: 
bet v-rzwaren eu verhoogen vuu gedeelten -
dijk , met verleggen eu versterken van stecnglooiiiig; 
het Ontken vuu steen- en klinkerglooiingen; hel doeu 
vuu timmer en bugger  werken; bet verhoogcu vnu ecu 
gcdeelto dijk met bestrating eu metselwerk binnen 

; het tevoren on verwerken vau grint , 
grove eu fijne puin, alsmede onderhoudswerken uau 
den zeedijk. Aauw. 23 , to 10 uren. 

, te 3 ureu. door  bestuurders van 
het waterschap Oaunalaaderwijk, iu liet Valiaatahaiii 
bei atuovccron eener  klapbrug en het daarvoor iu de 
pluuts bouwen eener  nieuwe draaibrug. 

ne, te 3 ureu, door bel bestuur der  water-
keering vuu den cul. polder  Slad-Philippinc, in e 
Gouden w : het horstel, de vernieuwing cu hel 
onderhoud der  narde-, krum-, rijs- eu steeuglooiiug-
«oiken san dien polder. Auuw. 20 . 

*» mi-l i jk . door  dijkgraaf eu gezworenen van 
deu polder  liet Oiidelnud onder , ten 
kantore van den secretaris-penningmeester  F. C. Arm-
strong : de leveriug vun 1500 stère grove grint voor 
aanleg. 

Ztiii. lf.s . 2 . 
, door hel bestuur  over het stoomge-

maal op deu , bij  .1. Burendregt Gz.: 
do leveriug, op de keur  der  directie, van 1(10,000 . 

. 
, » . 

( . t in. : i , te 10 uren, door  burg. cu weth.: het bou-
weu van eeue g aldaar. Aauw. 25 

, vuu t~a uren. 
Lelden, te 12 uron. door  burg. eu weth.: hut ver-

lichten van diepwerken in de stadsgrachten. 
, to 12 uren, op hol raadhuis i het 

makeu van cene loods tot com posl bereid ing cu reini-
ging van privaattounen, op hel. terrein der  mcslstoal 
aau de l nabij . Aunw. 25 , te 2 urcu. 

, tc 12 uren, door  burg. eu wetli.: de 
leveriug van ruim 2'J tous balkijzer  ou vau ruim
tous gootijzer. 

, te  uur, door hot miuistorio van water-
staat cuz.: lo. bet herstellen eu verbeteren vnn tic 

i vnu deu g bij  Venloo tot 
do greus dor  prov. g en Uelderïuud; vnu n 
tot deu kokerpaal op den rechteroever  der s tegen-
over  Boksmeer; vuu het Stuatsspoorwegstation tu 

d tot bet r te Weert; 
vau het Staataspoorwcgslatiou te t tot hot -
tolegruufkuutoor tc Venraij  eu van Nuenea tot bet 

r  tu Gcldrop. g  2o. 

idem vau dc n langs den Ned. 
g tusschen Amsterdam cn Utrecht, tusschen 

Utrecht eu m en tusselien n en -
kelen, met inbegrip van dezijlijuen , Woerden, 
Goudl en hel e Veer, iu 2 perc. : 
perc. 1 ƒ , pcrc. fi  / 1499. 

, te 2 ureu, door  liet hoofdbestuur vuu 
het wuterscbap Westerkwurticr , ten gcmeenteliuizc: 
het opgraven of verdiepen lo. vnn de oude Ouvc of 

, 2o. vun hot Xiehoofsterdicpje. . bij 
den opzichter  T. vnn Balen, tc Groningen. Aanw. 
25 . 

 nu i in 'savonds 7'/i uren, door de Vereeni-
ging „Eigen , district , op het Uk-
kantoor: de levering vnn steenkolen euz. aan dc ledeu. 
van 1 Juni '7S—31 i '70. 

, 2 . 

, te 11 uren, door het bestuur der 
waterkeering van het cal. wuterscbap, bij  A. : 
het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 30 
Apri l '70, vnn do aarde-, kram-, rijs-  en steenglooiing-
werken uun de waterkeering van nel borengenoerjade 
waterschap. Aanw. 21 eu 24 . 

, te 12 aren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van Sohicluud, in het Gemeciielaiidshuis: 
lo. bet reconstrueureu dei valbrug te Terbrcgge: 2o. 
het doen van eenige herstellingen aun de - cn 

n ouder n cn ; Sa dc 
levering van zwaar  timmerhout, in 8 perc; 4o. het 
doen vnn eenige verzwnriug uun de bedijking vun den 

, benevens het legseu van oen rietbeslag 
vóór die bedijking, enz.; öo. liet herstellen van de de-
feeten uan Sebièlandl n Zeedijk, in 10 perc-, 
waaronder  belangrijke aardwerken. . bij  deu tabriek-
landmeter  en den opzichter  .1. Oudijk , te Nieuwerkerk 
 d Usol. 

, te 2 urcu. door de maatschappij  tot cxpl. 
vau Staatsspoorwegeu, aan liet centraalbureau : het leg-
gen vun het tweede spoor  niet leveriug en verwerking 
vau hallast en het verrichten van bijkomende werken 
tusscheu de stations Bokstel -Eindhoven, ten behoeve 
vuu den spoorw. Breda -Eindhoveu. g /148,000. 

, te (> uren, door het gemeentebcst. van 
Westdongerudeel: het maken van p. m. -
weg te . Aanw. te 11 uren. 

W m i l l g , «O . 

, te 3 uren, door het bestuur der  water-
keering van deu polder  Niouwe-Neiizcn, iu t Neder-
landsch : liet herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 Apri l '7!t, vuu dc aarde-, kram-, 
rijs - cn Bteenglwilngwerken, en van het maken van 
worken tot d ij  ks ver  betering. Aanw. 22 eu 25 . 

, .10 . 

el.- to 11 uren, door het bestuur  vnn het cal. 
waterschap Ellewoutsdijk en den cal. polder  Borsele, 
op het gemeentehuis: het herstel, de vernieuwing eu 
het onderhoud tot 30 Apri l '79 van de karde-, kram-, 
lijs- en steenglooiingwerkeu, bencveus stoeubestorting 
aan dc waterkeeriug van genoemd waterschap eu 
polder. Aanw. 25 eu 28 . 

, 31 . 

Vuaat-h, te lO'/ t uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., uan het gebouw van liet prov. best.: 
het doortrekkcu vun den rechter  kanaaldijk dor  Zuid-
Willemsvnatt uabij  eu langs het militai r  laboratorium 
te 's-Bosch. Aauw. 25 eu 27 . g ƒ3400. 

, te l l 1 , , uren, door den comm. der 
marine: lo. het maken vau eenc bergplaats voorzclf-
ontbraudbarc stoffen op 's s murinuwerf nldaur; 
2o. « . h et vernieuwen van don scheidingsmuur  aun dc 
westzijde der  werf; b, idem van een brandspuithuisje; 
e. onderhoud un schilderen van gebouwen cu inrich-
tingen. Aanw. 24 , van 2-4 uren. 

, tc 12 ureu, door het ministerie vau wa-
terstaat euz., aan het gebouw van bot prov. best.: 
bet doen vuu eeuige vernieuwingen en herstellingen 
aau deu n weg van Zutfeu over  Wiuters-
wijk uaar de Pruisische grensen. Aauw. 24 en 27 

. g ƒ5540. 
Velsen, te 12 urcu, door het bestuur van den 

Zuidwijkcrmrorpolder , in het : hot 
mukcu vuu eeuige grintwegen lang ongev. 7350 . 

,  Juni 

, te l uur, door  dijkgraaf en hoogheem-
raden ven den llomlsbosschc en n tot Petten, 
in e Toelast: eeuige vernieuwingen cn herstelliugen 
aan- en het driejari g onderhoud van de llondsbossche 
schutsluis te Zaandam. 

, ic 3 uren, door deu architeet W.Stok, 
iu Nederlnuilsch  het mukcu vnn eeu woonhuis 
mei kantoorlokalen, uau den . Aanw. 
30 eu 31 , van 10—12 uren. Bilj . inz. iu gen. 
kolïirhui s uiterlij k te  uur. 

, op bet bureau vuu den ingenieur van 
den weg der . J zo ren-spoorwegmaatschappij; de 
leveriug vau 40,000 straatklinkers,Waalvorm, eenigs-
zins getrokken. 

, 4 Jun i. 

lUogeveen, te 12 uren, door do commissie dor 
marklgouooteu vnn Zwinderen, in het : 
lo. ii. bet gruveu van deu mond eener  wijk met druui-
pluuts voor  schepen, in verbindiu  inet hét kanaal der 

c l maatschappij iu het Zwiudcrsche 
Veld, b. liet mukeu en stellen vun eeue ijzeren draai-
bru g mot houten onderbouw over  genoemde wijk ; 
2o. het graveu of verlengen der  wijk iu het Zwiu-
dcrsche \eld met bijbehoorende werkeu. Auuw. 25 
o 2'J , te 10 uren, sunicnkomst bij , tc 
£.viiidcrcu . 

i ' i reeh i . (e 1 uur, door dc maat schappij  tot expl. 
vai Staatsspoorwegen, uau het rentranlburemi : lo. het 
vei grooten der  bestuando bergplaats voor  brandstoffen 
en bet maken van bijkomende werkeu op het gemeen-
telij k station Zutfen. g ƒ9686; 2o. het maken 
van cene bergplaats voor  goederen te Franeker met 
bijbehoorende werken op bet station Franeker, teu 
behoeve vun deu spoorweg llarüugou—lluunoverschc 

. g f [900. 

Vfeenadag, r. Jun i, 

 (gcm. Bruiuisse). te  uren, door hot best. 
der  >Witcrkcorin g vun bet cal. waterschap Bruinissc, 
iu de : het herstel, de vernieuwing on het 
onderbond tot 80 Apri l '7'.i vau de aarde-, kram-, rijs-
cn n uan de waterkeering van uit 
waterschap. Aanw. 27 i eu 8 Juni. 

ti .i i-i ii . i i i . ie S uren, door den ontv. der  reg. cn 
dom.: het maken cn bepuinen van i cue aardebaan 
tusscheu den Singelweg nabij  dc St.Audriosplaats en 
dc most bergplaats der  gemeente. e te verwerken 
hoeveelheden bedragen o. a. ongeveer: 13,000 1 

aardewerk eu (170 1 breekwerk. Auuw. 3 Juni, te 
12 uron. 

, tt Jun i. 

, tc 2'/- uren, door  liet ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het horstellen cu verbeteren van dc n 
op . Aunw. 1 Juni. g ƒ 6400; 2o. liet 
herstellen van 's s meewerken op Wieringen. Aanw. 
1 Juni. g ƒ10,S00; 3o. het herstellen eu ver-
beteren van eeuige hoofden op bet Noorderstrand van 
Vlieland. Auuw.  Juui. g ƒ79 ,500; 4o. het 
doeu vuu herstellingen aan de zeewering van liet 
kustlicht te . 

, teu kantore der  Bouwmaatschappij  Fijeu-
oord : het maken van den bovenbouw van een blok 
van 21 winkels met bovenhuizen. 

, 7 Jun i. 
, te 12 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., auu hel gebouw vun het prov. best.: het 
bouwen van cene ijzeren draaibrug over de Spanke-
reiiseho stuw in het Apoldoornsciic kanaal onder 

. Aunw. 31 i en 1 Juni. g / 5850. 

 te 12 uren, doorliet ministorie van 
waterstaat mz., uan hut gebouw vun het prov. best.: 
het mnken vun plank beschoeiingen met steenst .pcling 
enz. langs het knnualboord vuu tien n weg 
lc kl., no. 1, 2e zijtak, van Groningen naar . 
Aanw. 31 . g ƒ18,140. 

, *  Jun i. 
, tc 2 uren, door het ministerie vun water-

staat cuz , tuin het gebouw vau het prov. bost.: het 
vernieuwen vun eenige vakken kliukerbestratin g op do 
groote n le kl., no. 3, 5 cu (i. Aanw. 5 
Juni. g /5760. 

, A Juni. 
, tc 12 uren, door  burg. en weth.: het 

mukeu van een gebouw ingericht voor  haudelbcurs cn 
boierwiiug. Bilj . inz. 14 Juui, vóór 'savouds 8 uren. 

, le 2 uren, door het ministerie van water-
staat enz., aau bet gebouw van bet prov. best.: liet 
verlengen vau den noordelijken cn het inkorten van 
den zuidelijken veerdnm der  schipbrug over de k 
le Vreeswijk. Aauw. 12 Juni. g / 14,500. 

VVaenadag, U . 
'a-liage, tc 11 uren, door  het ministerie vau marine: 

hel lossen, ineenzetten, kliukcn , afwerken en in-gc-
bruik-breagen vnn een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst vau de e in Nedei landsch-ludiO, 
voor  vun bet depurtoment vau . 

, 4 : het bouwen cencr  winkel-
behuizing voor J. A. s aldaar; iugekomen 
5 bilj. , als: 
S. Striding, te O.-Pekeln, ƒ 71G9 

. llensciua, „  idem „  0407 
11. 1'. Geertscma, „  N.-Pokola, „  0371 

1 1 , „  Vecndnm, m f,1 yg 
. , „  N.-Pekela, „  59S0 

gegund. 
, 0 : het verbouwen van een huis aande 

Oude Vest A no. 305; ingek. 12 bilj. , nis: 
J. W . Brandt, te Oosterhout, ƒ 5200 
A. , „  Breda, „  4850 
Th. , „  idem „  4731 
A. v. d. Akker , „  idem „  4727 
J. v. d. Zaude, „  idem „  41103 
A. , „  idem „  4534 

e , „  idem „  4515 
Erkelens, „  idem „  43'Jl 
J. A. . „  idem „  4207 
A. v. il . , „  idem „  090 
W. Slecht riem, „  idem 4140 
G. v. d. Zaude, „  idem "  4072 
gegnnd. 

i i. i i -ha . r n . f, : het maken van 2 geslagen, 
ijzeren gashouders met de daarbijbehoorende gegoten-
ijzeron kolommen, enz. tou behoeve vuu de gasfabriek; 
ingek. 5 biyetten, als: 

. Ned. Grofsmederij, tc , / 12,701 
E , „  gaai pen, „  12*200 

. v. d. , „  Slikkerveer, „  11,400 
. A. Schrellen en Co., „ , ( l 10,'JSO 

Nicuise cn , ,. , „  y,f,25 
, 0 : dc levering van 70,000 stuks 

straatkeien (pctil graait), uls 08,000 heele en 2000 
stuks hnlve; minste iuschr. wnreu . Goflin en Co., 
te , dc heele a ƒ55 .30 de , dc halve S /89 
dc 1000. 

vt'eean, 7 : de bestrating eu rioleering vau den 
w aaugelcgden wog tusschen deu -

weg en Stadsmgel aldaar; ingek. 12 bilj. , ala: 
A. v. d. Beek, te Amsterdam, ƒ 3850 
G. Buut, n idem „  3S28 
A. , „  idem „  3300 
A. Poslhuina, „  Naarden, „ W 
W. Westerhof, „  Weesn, „  2S24 

. vau , „  Naarden, „ i 
J. C. vuu Gijn , „  Weesp, „  2703 
J. Fubren, „ , „  2738 

. G. v. d. , „ , „  2080 
J- v "e . „  Weesp. „  20S3 
T. W. Bonte, „  Amersfoort, „  2580 
G. Prent, „  Wccsp, „  23'JS 
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 behoorende"  nn Z

 7 : lo. de lientcllin g ann de Boldi r-
brug onder , over het Ovcriiselsche kanaal; 
miuste inschr. was . , te Zwolle, voor  ƒ1893. 

2o. het maken van nieuwe sluisdeuren aaa dc
ncpmanssluis, zijtak nnar ; minste inschrijver 
was W. F. n Jr. , te , voor ƒ 1474. 

«rnlirm . 7 : de levering van inagnzijnsgoederru 
aau de ge moe ulc-gasfabriek is gegund nis volgt: 

perc. 1, getrokken-ijzeren, compositie- eu koperen 
pijpen enz.: A. Pitlo, tc Arnhem, ƒ 1507.55s; 

nerc. 2, smeedijzer, plaatijzer, spijkers, schroeven, 
blik , tin, vijlen enz,: Gebr. Prins, idem, ƒ.114.585 ; 

perc. 3, gcirotüii pijpen en hulpstukken: A. Pitlo, 
ƒ 3142.70; 

perc. 4, gietijzer  onz.: Penn cu , to -
drecht, ƒ 905; 

perc 5, glaswerk: G. J. de Waal, te Arnhem, ƒ 3 3 0; 
a 0, lantaarns: E. A. , idem, ƒ 2 7 4; 

 7, kalk, tras enz.: T. vun der h on Co., 
idem, ƒ1510. 

perc. 8. verfwaren, borstelwerk, sponzen, zeemlappen: 
G. J. de Waal, /"220; 

perc. 9, olie, vet, kaarsen en traan: dnnzelfde, 

ƒ 160.44; 

perc. 10, poeiskatoen: C. Verbeek Az., lc , 

/ 49.95; 

perc. 11, touwwerk euz.: . de Bruin , tc Arnhem, 

ƒ 157.10; 
perc. 12, dïv. stelen, handspaken, kruiwagens eu. 

G. dc , tc , ƒ 136.30; 
perc. 13, bezems: Wed. , te 0

ƒ 36.80; 
perc. 14, mandenwerk: G. C. v. d. Poll, te Arn -

hem, ƒ 84.90. 
B r « d a , 8 : het bouwen van een

aldaar: ingekomen 13 bilj. , als 
idem 
idem 

idem 

ƒ 8000 
„  7925 
„  7664 
 7481 

r. 7473 
. 741» 
„  7268 
„  7185 
„  7064 
„  (1997 
„  6963 
„  67» r 
.. 3 

Van der  Zande 
J. A. , 

. Wierx, 

. v. d. Akker , 
A. van , 
A. v. d. , 
A. . 
J . Voogd, 
VV. Slechtricm, 
Er keions, 
T . e 1, 

, 
A. v. d. Akker , 
gegund. 

W » « l w i | k, S : de levering van 168,000 basalt-
strantkcicn 4c soort; jgcguiid aan J. T. vun de Goor, 
tc Waalwijk , ii ƒ66 .5» per  100» stuks. 

l i en - l i eu . S : hot maken van cen waterdichte 
askuip mut syphonpul; ingekomen 2 büj. , als: 
. , te Genderun, ƒ 3995 

A. van Eggclen, „ , „  3200 
t 'hien. 8 : het bouwen van 12 woningen voir 

de  12 bilj. , als: 
W. 1). van , tc , ƒ37 ,718. 
C, J. van Vliet, „  Ouds hoorn, „  34,777. 

n en Filippo, „ . 
|'h. Vcrbruggcn, 
A. , 

N. Coppcrt, 
P. C. dc Vrind , 
J. J. Plaujer, 
P. u den Bou 

meester. 
Gebr. , 
J. Spreij, 
J. Verkoren, 
A. s 

„  Wnddinksvecn, 
„  Schiedam cu 
„ , 
„ , 
„  idem 

, 33,221. 
, 32,485. 

, 31,999.9» 
, 31,893. 
, 32.867. 

, 31,794. 
, 30,882. 
, 29,873. 
, 29,833. 
, 28,954. 

„ , 
. , 
„ , 
„  Voorschoten, 
„ , 

gegund aan J. Verkoren. 
, S : hot doon vnn ceuige vernieu-

wingen aau dc gebouwen cu nndere werken dier 
gemeente, met het gewoon onderhoud daarvan in 10 
perceelen: 

le perc. openbare gebouwen:  Gccrs, ƒ 1 9 8 1; 
2e kaaimuren: C. J . Elsevier, ƒ 804; 
3e „  beschoeiingen der  paalwerken: W. , 

ƒ 1335; 
4e perc leveren van materialen un leggen van win-

terkrammat : .1. de , / 1099[ 
5c perc. bruggen, dichten nas, enz.: . 4 
6c „  riolen, putten en waterleidingen: J. lem-

mers Sr, ƒ288.50; 
7e perc. slaan van baardplnnken langs deu kaaimuur 

aan het : J . Bartel», ^630; 
8c pere. het vernieuwen der  defensiewerken van een 

gedeelte van den Westhnvetidijk bij  het VYmthaven-
hoofd: J . de , ƒ 1193; 

9e perc. bet inaken vaa g  hel -

geld: J. dc , ƒ 9 2 4; 
1»«  schoolgebouwen; J . van , ƒ1669. 
itu i k .ui|r  . 8 : het bouwen van een boitwmanv 

woning cn schuur  voor . Boender; ingekomen 7 
bilj. , als: 

te n je, 
., idem 

„  Niciiwcnhooru 
,, , 
„ , 
„  Zwartewaal, 

. dc , 
A. W. Bos, 
A. Groenevcld, 
A, de Bruine. 
11. n in 't Veld 
A. v. d. , 

. do Vos, 

. n . l . e . .. 9 : het »erl gen en verzwaren 
vnu den dijk , benevens hrt dichte» vau een llool 
llelloun-; ingek. 1*  biljetten. nl-' 

ƒ 7110 
„  715'J 
„  7449 
, 7118 
„  71
„  711») 

,. uw 

Perc. 2, idem: N. C. WiUcn, / 13,ÏS0.50; . ' 
ten, /W  W. n en Zoon, ƒ 18,509.50' 

s en , / ; J. van Zanten en Co., 
/18,:i2S.05: O. 11. 1. V. d. . /11,1)05.50. 

Perc. 8, idem: - , ƒ 11,750.50-, W. llovou 
en /11.:.5!); J. van  en Oo, / 1 1 , 5 9 »: N. 
C. Witsen,/ lO.U'JÏ ; s eu , /-1O.S05.50; 
O. . J. v. d. , f 111,50:1.50. 

Pere. 1, koevoeten, paljols, niklionweeleii cn sclm|i. 
peu: W. u en Zn., ƒ 5018.50; J. van Zanten en 
Co., ƒ4015.50: 1). S. . , te Amsterdam, 
/4S50.25: Wed. J. C r eu Zu.. te (loos, /4S50; 
Van n cu , te llotter.lim , ƒ4751.75; 
C. , te Amsterdam, ƒ 47:10; . S. Stokvis i*n 
Zn., tc ; U. . J. v. d. . 
/4037.75; . t. , te Amsterdam, / . 

Pere. 5, messen: U. S. . , ƒ 2 0 0 0; Vnu 
n cu , /*1:J05; C  Willemsz, ƒ1300: 

. 8. Stokvis en Zn., ƒ 1.1511; G. . .1. v. , 
ƒ1357.50; W. n en Zn.,/105'J; J. v.n Zanten 
en Co.,/900; . F. . 

Perc. 0, snijkers, draiuloagiils en/.: N. C. Witsen, 
/ 7540 40; Jl. J. n en Zn., te , 
/ 7540.40; !). S. . . /'7:lS4.50; C. v. d. -
srnbi-rgli , te Tilburg , f 2502.40. 

Perc. 7, divers ko|ier: . J. n cn Co., tc 
's-llage,  Surie cn , te Amsterdam, 
/3381; . S. Stokvis en Zn., ƒ 3329.78; 11. de s 
en 7,n., to , f 320S.8O; 

Perc. S, dieers ij.er : . cn Co.. te lt itterflam, 
ƒ ; W. , te Amsterdam, / l 1,439.12; 
Gebr. V. d. Vliet, idem, '11,097.13;  S.Stokvis en 
Zn., / 11,070.90. 

Perc. 9, gegoten-ijzeren  W. n en Zn., 
ƒ 1 8 4 0; . .1. n cnCn, ƒ 1 8 2 7; Van tolmiaon 
en Co., teVaassen, ; 1). S. , ; 

j s van Oranje, te 's-llage, ƒ 1777 ; J. 
. Nering llogel eu Co., le , / 1702; . A. 

Schretlen en Co., te leiden, ƒ 1500; n en 
Van Stirum. te , '1357; G. . Broekman . 
te Amstenlam. ƒ 1258.10. 

Perc. 10, zerken: . 1'. . te Amstenlam, 
ƒ5400; A. 1>. van Srtcrs, lc Vught. ; W. 

n en Zn , /4950; T. .1. Smits Jz., te . 
' 4784; A. Singels Az., ld '4733; Vnu Noorden 
eu Schwerze], ti- , ƒ 4422: A. P. Schotel Gz., 
te , ƒ 4100. 

1'erc. , vloertegel.: Van Noonlen en Schwerzel, 
ƒ20 ,700; P. P. , ' 20,220; A. Singels Az., 
ƒ 19,850; W. n cn Zu.. ƒ19,500; A. . van 
Seters, ƒ 19,242; T. J . Smits Jz., ƒ18 ,900; 

Perc. 12, idem: 1'. 1'. , f 20,020. W. n 
cn Zu., ƒ 19,900; A. Singels Az., /111,850; Van Noor 
deu en Sclivcriel, ; A. . van Seters, /10.0'J'J; 

. .1. Smits Jz., ƒ 18,800. 
Perc. 13, idem: P. P. , filflW]  A. P. 

Schotel Gz., ƒ 20,, ; Guillot en Smit, te Amstenlam, 
fSO.WO; W. n en Zn., r*19,9001 A. Singels Az., 
'19,850; A . ü . van Seters,/ 19,500; T. J. Smits Jz., 
/1S.S00; Van Noorden rn Schwerzel, / 18,350; 

Perc. 11, idem: A. P. Schotel Gz., ƒ14.000 j A. Sin-
gels Az-, ƒ 11,450; W. n en Zu., ƒ14,050; A. . 
van Seters, ƒ13 ,241; T. J. Smits J'.., 13,050; Vnn 
.Noorden cu Schwerzel, ƒ 12.900; . P. ; 
Guillo t en Smit, / 12,500. 

Perc. 15, iilcm: W. , '7225; A.Singels 
Az, ; Guillot en Buit , /0S50, P. P. , 
/0725; A. 1). van Seters, ƒ 0 5 2 2; Van Noorden cn 
Schwerzel, ƒ0450; T. .1. Smits Jz., . 

Perc. 10, plinten : P. P. , / 13,070; Guillot 
en Smit, ƒ11,000-, W. llovou eu Zu., f 10,250; A. 
Singols Az., ƒ 9 3 5 0; ï . J . Smits Jz., ƒ8850; Vi n 
Noorden eu Schwerzel, ƒ8700. 

Perc. 17. marmeren tegels: Guillot eu Smit, ƒ 10,18(1; 
A. P. Schotel Gz., /9005; A. Singels Az., ƒ 9 4 9 5; . 
Sabelis Jr. . le . / 9297. 

Porc. 18, gasbuizen: C. . , te Amsterdam, 
ƒ 9 0 8 * 8 0; m cn a Porie, ; . 
A. , idem, ; Van den t en 
l'unt , idem, ƒ0107.95; Van den Berg en Co., idem, 
/ 5811.40; . S. Stokvis cn Zn., /ÓOSÏ.00. 

Perc. 19. vlukke Wnalkliiikers : J. van , te Nij -
megen, / 18,092.40; g Arntz , te Bommel, 
ƒ 18,400; Van Noorden cu Schwerzel, /1S.3S9.2S; 

. van Wijck , te Beteren, ƒ 1S.355.0O; Burgers en 
Van Waijcuburg, te Erlekom, /18.315; T. f. Smits 
J'... / 18.170.30; .1. Vcrwaaijen . euCo., te Arnhem, 
ƒ111,309 54; 

1'erc. 20. idem: J. van . ƒ 11,100: 11. van Wijck . 
ƒ11,000; Van  cn Schwerzel. '10,920; -
riiu r  Arntz , ; s cn Van Waijenbnr̂ ' , 
/ 10,800.50; T. J. Smits Jz., ƒ10,790. 

l i . , . . m 9 : lo. het onderhond van de bi-i-li -
leidanimcn vau liet l hij ; min.te 
inschr. wis T. C. , te , vour  ƒ4948. 

2o. het doen vau duinheplaiiliiigeu. het stellen vnu 
rietschiiltingen onz. op Tessel cn den vasten wal van 

, iu 3 pere.; minste inschr. varen: 
le perc. P. , le , ƒ 5 2 49 ; 2e perc. . 

d BBb« rg, tc bergen, ƒ8098; 3e perc. dezelfde, /7ti73. 
3o. het verbeteren der  haven op Terschelling; 

minste inschr. was . , tc , voor 
f 27,940. 

W a a r d e, 9 : het gewoon onderhoudswerk ril/. . 
aaa het waterschap; iugek. 8 bilj 

tc Amstelveen, 
, Aalsmeer, 
, Ouderainstel, 
, , 
, , 
, Wilnis, 
, Breukelen, 

„  Uithoorn, 
„  llreukelen. 
„  Abcoude, 
„  idem 
„  idem 

, 5900. 
, 5980. 
, 5949. 
, 5810. 
, 5000. 
, 5555.55 
„  5120. 

„  5099. 
, 4019. 
„  4500. 
„  4429. 
.. 4327. 

B. Sterk, 
N. v. d. Boogaard, 
T. vau , 
W. Sterk, 
A. van Vuren, 
A. , 
0. van Anrov, 
T. Sm:'-. 
B. , 
A. Bongaara, 
J. Sterk. 
C. vao , 
0. Slerk, 
C. van Zwol 

tc , 
„ , 
„  Nieuwnal, 
„  llciikchini , 
„  Vuren, 
„  Sliedrecht, 
„  Nieuwiilil , 
„  Veen, 
„  Poederooien, 
„  Zuil Bommel, 
„ . 
„ , 
B . 
, , 

ƒ 3890 
„  3700 
.. 3598 

, 3508 
, 3511 
, 3501 
3488 

, 3487 
, 3397 
, 3350 
, 3349 
. 3310 

lc llnnsweert, ƒ W.096 
„ , ,, 14,912 

. .. 0 
„  Breskens, 

„ e 
., , 
„  Borsele, 
„  liilland , 

, 14,018 

, 14,5110 
, 14,350 
, 14,100 
, 13,51'J 

<J : dc levering aan het depirle-

ment vnn n vnn: 
mpere. 1. Cereedschapp.,l : N. f. Witjrn .  Amster-
dam. /S053.86; . n te k / . 4*,, l̂ k 
J. van Zanten CO  lc 's , ƒ 1U9.1V , W . -
ven en Zn., idem, ƒ7214.80; G. 11. J . V. d. . 
te Amsterdam, ƒ6943.45; s m. , idem, 
/ 6883.55. 

P. .1. Visser̂  
. J. , 

J. l*o ijs, 
. vau , 

lt . deu Exter  vau den 
Brink , 

C. dc Wilde, 
.1. ile Jonge, 

. Bolier, 
gegund. 

 9 : het bouwen eener  pastorie cn 
het amoveeren der  bestaande pastorie naar het out-
werp vuu tien architect Th. Asseler; minste inschr. 
was . . , le Oss, voor  ƒ26,700. 

, 9 : het bouwen ceuer  boeren-
woning met schuur eu hooibergen; ingekomen 5 
bilj. , als: 

te Geurmnideu, 
„  Zwartsluis, 
„  Gciiumuidcn, 
„  Zwartsluis, 

ƒ 16,999.97 
„  16,958. 
„  16,666. 
„  16,465. 

C. , 
J. , 
A. Bt-ckeudaii>, 
J. Beuken Sr., 
F. Schip|«ir  cn 

. J. vun ; 
gegund. 

c 9 : dc verhetering cn het onder-
houd der  aarde-, kram-, rijs- en stcenglootingwcrkcn 

;an den polder  Walcheren' 

perc. 1, : J. Verkuij l Qnakkelaar, te 
Vlissingen, ƒ53,109; . , tc . ƒ52,747; 
.1. Verkuij l Qnakkelaar, ƒ 5 2 , 1 1 1; 1. van , tc 
Breskens, ƒ51 ,339; 

perc. 2, (Jostwstcriug: . , ƒ 8300; . van u 
, ƒ7990; .1. v. d. , te , ƒ 7755; 

|uerc 3, Zuitlwatcriug : 11. , ƒ984»; . van 
e , ƒ 9 2 3 9: J. v. d. , ƒ8725; 

porc. 4. West watering: - vau e , f~(>2'J; 
J. Verkuij l y.mkkclaar, / 7569; J . v. d. , / 7255; 

. , ƒ7255. 
, . 10 : tic verbetering door  begrinting 

nn bestrating van cen gedeelte onderberm der  Zuid-
Willcmsvaart, iu Noord-Brabant ; minste inschr. was 
.1. Vullings, te , voor  /"790O. 

, 1» : het uitvocreu van buitenge-
wone werken n de haveu tc Breskens; minste ui-
schrijver  was 1. van e , te , voor 
ƒ 17,148. 

h  i i , 10 : het opruimen en 
opnieuw opbouwen cener  schuur met koestalling op 
de hofstede , in deo ; 
ingekomen 12 bilj. , als 
J . vun , 
A. Vermist, 
T. Zaal, 

. , 
A. vau Soest, 
W. lokhorst, 
N. E. Gvnwig, 

. Terwcij  cn 
C. Vcrweij , 

. GriftVoea, 
.1. van Schaik, 
.1. van Geitenbeek 
.1. , 
gegund. 

, Ul : voor de lovering aan tic artillerie -
stapel- cu eoüttructieiiiiigazijuei i vnu onderstaande 
waren minste inschrijvers: 

lc pere., G. .1. Boelen en Co., le : eiken 
balken,  st. no. 17, f 7  uo. 2», ƒ 6 . 0 »; no. 2S, 

 per  st.; eiken platen, 150 st. d. U 22», (19% d. 
0.110, ƒ179 per J ; 100 . eiken wagenschot, d. 

.t)36, ƒ1.95 per . 
2o perc., . . Clercx. » Bokstel: 4000 st. eiken 

speken, ruwe uo. 2, a ƒ0.90 per  st. 
3e perc, Eindhoven eu Zoon, tc Zwolle: 3»» . 

eiken wageuschot. d. ».013, a ƒ0 .85 per . 
4e pere., J. , tc : 20» st essehen 

plateu. d. .117», a ƒ 94 per 1 ; 500 . wilgen stam-
men, a ƒ 1.99 per . 

, 10 : lo. hel m wen van cene 
vaste ijzeren brug ovor het kanaal vau m naar 
Stroobos; minste inschrij\er  was A. v. d. , te 

, voor ƒ 17,985. 
2o. het opruimen vnu ondiepten in eeni?e kanalen 

en vaarwaters iu Onderhond eu beheer hij  dc prov. 
Friesland, in 13 perc; minste insehr. wareu: 

pere. 1 en  E. P. , tc Bolsward, voor 

ƒ 2 5 10 en f1790; 
perc. 2, W. J. Boltje, te Nijehaske, voor  ƒ657; 
perc. 3, 4, 7, 10 cn 11, G. . Pranmstra, te Veen-

wouden, voor  ƒ5995, f 7206, . ƒ1374 en ƒ 7 4 5; 
perc. 5, J . , tc Oldeboorn, voor  ƒ6247; 

„  6, B v. d. Veen, lc Grouw, voor  ƒ6300; 
 9 cn 13, 11. F. de dong, te Gudcliaske voor 

ƒ 3 5 23 en ƒ 8 4 2; 
perc. 12, J .  Tuinier , te Oudeinirduin 
U l r u m , 11 : het houwen van een w 
. J. C. Sehoufeld; iugek. 4 bilj. , als: 

. Jeltes, te , 
E. de Joug, „  Eenrum, 

. Postma, „  Vierhuizen, 
S. Strating, „  Oude-Pukelu, „  S,790 

. i i - i i rd : . ! ! , , 13 : het trekken van 8 cn hel 
leveren en heien van 9 dukdnlveu in hot Uosterdok;
minste inschr. was E. . Broek meier, tc Amstetdam, 
voor ƒ 7690. 

Amater4am, 13 : het bouwen vau cen plaats-
bureau met gocderoubergplaats in het talud van het 
kanaalboord te ; minste insehr. was B. v. d. 
Weerden, tc Utrecht, voor  ƒ3230. 

, 13 : hot verbouwen vau een woon-
huis aan dc Oudeschans, onder  beheer van tien ar -
chitect J. W. ; minste inschr. was C. -
snijder, tc Amsterdam, voor  ƒ13,750. 

, 13 : het herstellen cn verbeteren van 
dc n s den Staatsspoorweg van 

r lot het Noordzee ka naai bij  Zaandam, en langs 
deu i g van Uitgeest tot 
hel Noordzeekanaiil bij  Velzen, met inbegrip van dc 
zijlijne n te , Aikmaur en Zaandam: minste 
iuschr. was P. , te , voor / 1467. 

l , 13 : hel makeu van cen toegangs-
kanaal naar  de uïcuwe havenkom auu de Zuid-Willems-
vaart te ; minste iuschr. was J l>audv, le 
Sittard. voor  ƒ27,777.77. 

, 14 : het houwen vnn cen winkel-
huis met bovenwoningen cn achterhuis, op het terrein 
thans bebouwd door  pere. no. 6 , ondor be-
heer vnu tien architect J . Beuijssen: minste inschr. 
was 11. T. , le Amsterdam, voor  ƒ9260. 

« r t n i i t , i ; c r i . 14 : het bouwen van eeue sluis-
wnchtcrswuiiing bij  dc » aim het kanaal naar 
Pekela; minste iuschr. was . J . Prummel, te Veen-
dam, voor  ƒ 4 3 2 1. 

l.elit , 14 : minste iuschr. voor de levering van 
230 groote blauwe dekens nnu dc artillerie-stapel- eu 
constructiemngazijnen wareu t en Weustcuraedt, 
tc ,  ƒ12.95 per  stuk. 

- li.iu f . 15 : het uitvoeren vnn eenige werken 
tot nnrmaliscering van dc Waal ouder  Vurcu, tus-
schen dc kiloiiietcrraaic n S7 en 90 der  herziene rivier -
kaart; ingekomen 6 bilj. , als: 
W. dc Vries, to , 
A. Volker , „  Sliedrecht, 
li . van , „  Sliedrecht, 
J. C van , _ idem 

, 
Sliedrecht 

Vuren spieren: dezelfden, ƒ 790. 
: U. E. van Gelder en Co., idem, 

ƒ 5330. 
Grenen ribben, schrooten en latten: Eindhoven en 

Zn., tc Zwolle, / 1395.5». 
Vuren delen: C. Corver , ƒ 8 6 9. 

n idem - C. Bauduin cu Co., tc , 
ƒ 1313.50. 

n ribben, schrooten cn latteu: dezelfden, 
ƒ 1526.65. 

- eu esschcuhout: U hie vu en Zn., tc -
terdam, ƒ 2607.5». 

Gemaakt ijzerwurk : Wed. .1. 0. e ou Zn., te 
Goes, ƒ423.65. 

Versmelten van koper: - J. Enthovcn cn Co., te 
, ƒ 7 0 0. 

r  iu slaven cn draad \ . S. Stokvis cn 
Zonen, tc , /584.84s. 

Geelkoper in bladen, enz.: W. C. cn . do Wit , te 
Amsterdam, ƒ653.61. 

n spijkers, onz.: . S. Stokvis en Zonen, 
/ 1478.50. 

Zink : dezelfden, ƒ 396.07. 
: . , tc , ƒ 2028.44. 

Gereedschappen : dezelfde, ƒ 4525-50. 
Vijlen : . S. Stokvis cn Zouon, ƒ 756.96. 

: Christie, N'olet en e 
, tc , ƒ3805. 

Alval vau katoenen gareus: . S. Stok vu» en Zonen, 

/ 1027.5». 
Gas-coke: B. llagedoorii eu Zouon, lo Amsterd., ƒ975. 
Engelsche schaalkolen: F. Wibaul ea Zoon, te Vlis-

singen, ƒ 8 4 6 8. 
: . J. u cu Zonen, tc -

drecht, /1565.10. 
Verfwareu: iloogeweg en Van Zameren, te Am-

sterdam, ƒ 1338.53. 
: s cn Bormeester, idem, ƒ 775.50. 

k en zand: A de Noef. te Brielle, 985.30. 
Steen: dezelfde, ƒ 2913.20. 

: P. Clos en . le , 
t 652.80. 

Zwemgordels: P. J. n eu (̂ o., /500. 
Braudspuitslangcn eu/,.: A. J. Schouten, tc Alfen 

, ƒ1323.80. 
n ballast: Penu cn Bui.tuin , te , 

/ 2524.50. 
Borstelwerk enz.: Aug. Zevcuboon eu Zoon, to Am-

sterdam, ƒ 1589.45. 
 den of leder: F. . , idem, ƒ 1473.20. 

: G. p en Zn., idem, ƒ600. 
Stcariue*knnrscu: . fabriek van waskaarsen : 

idem, ƒ 1613.08. 
r  (voor  Amsterdam)-. . S. Stokvis en Zouen, 

f 15,659.55. 

voor /695. 
io n lm is voor 

ƒ 11.5S8 
„  11,300 
., 8 900 

/ 7850 
„  6995 
„  6660 
„  6650 
„  0650 
„  6390 
., 630» 
., 6290 

Bramzeildoek (voor  Willemsoord): S. Planteydt, te 
, f 5989.60. 

 15 : liet bouwen van eene diamant-
slijperi j  met aanhoorige werken, onder  beheer  van deu 
architect J. W. ; minste insclir. was J. , 
to Amsterdam, voor  ƒ159,450. 

, 15 : het maken der  werken tot 
oeververdedigiug aan den , ingekomen 8 
bilj. , als: 
C. Boot, te Neuzen. 
J. Volker, „  Sliedrecht, 

. Tlioleus. „ , 
(,'. Bakker, „  Sliedrecht, 
E. dc , ,, , 
C. v. d. , „ , 
W. , „  ïlotilenisse, 
P. J . vau , . idem 

, 15 : dc vergrooting eu verandering der 
gasfnbriek ; ingeschrevcu als volgt: 

Perc. l . J. Enthoven cu Co., te's-llage ƒ5155. 
„ V ji 1, Bossc cn Co., te , /1029.40; 

S 2 dezelfden, ƒ 4 05 of ƒ 1 6 0, dus samen ƒ 1434.40 of 
ƒ 9 40. 

Perc. V § 2, Gebr. Stork eu (Jo., tc llcugeloo, 
ƒ 380 of / 305. 

Perc. l eu V samen, F. , te Amsterdam, 
ƒ 7082. 

Perc. V, Bossc on Co.,^655, Gebr. Stork, ƒ945, 
Gebr. r  tc Borne, ƒ 1025. 

Perc. 11, . A. , te Amsterdam, / 3187. 
„  11 - 2, 3, 4. Piccardt, to , ƒ2447. 

Voor  pere. 1 waren geen inschr., terwij l voor  pere. 
 geheel of gedeeltelijk nog prijsopgaven werden 

gednau per  stuk of gewicht dour . J. Vijgen, te 
, Bossc en Co., Société de produits refrac-

taires de St. Ghislain, . S. Stokvis, tc , 
G. van deu Broeke, te Utrecht, Van Noorden en 
Schwerzel, to , W. Tingcy and Son, to -
terdam, Folkens &  Co., te Amsterdam. 

M . i i u l e i i . 16 : lo. oenige buitengewone werken 
aau dc e Vaart in ; minste 
inschr. was . G. van der  l.ceden, tc Oud-Beierland, 
voor  /320Ü. 

2o. idem aan den u weg lc kl . no. 1 
in l la ml; minste iuschr. was dezelfde, voor 
ƒ 3498. 

i tu t i i r i i . io i , 17 : cene concessie voor 40 jaren 
tot het aanleggen en cxploitcoreu van tramwegen; 
iugekomeu 5 blij . als: 

u Guillaumeroncn Co., te Parijs, 
eu Eduard Otlet, „  Brussel, ƒ 101,000. 

James Fortescue , „ , „  52,35». 
. van Wij k eu Co.. „ , „  50,010.80 

James Powell, „  Sheffield, „  50,000. 
. Parmh, „ , „  41,000. 

A. G. , 
. v. Wijngaardci Ua» 

/ 221,134 
„  165,900 
„  165,t 0 
„  1 6 2 , 6 0» 
„  101,922 
„  159,000 

„  Gene muiden, „  14,595. 

T 15 : minste inschr  voor de leve-
ring van artikelen voor het marine etablissement tc 

s waren als volgt: 
Wageuschot cu roostcrlattcn: C. Corver , te 

Zaandam, ƒ 4 0 0 0, „  . . . . / r c o 
: J. Bondix en Zn., te Amsterd., 14. 

n idem: J- J. Claasen Jr . en ld-, ƒ 8 «
Noordsebe houtwaren: C. cn A. , ld., ƒ

Gedrukt bij  G . W . V A N  &  O . te Arnhem. - Uitgave vau ü . A . . 

e . F. 21. g 25 i 1878. 
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 eu
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Verwhtjn t Zaterdag. Prij i per  3 maanden .' 1.85. n abonaeert lich

eeu jaarganic. Afsonderlijk e nommera bij  voaruitbeatellin  16 cent.. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regel, fit—,  verder voor  eiken regel plaaUruimt e 20 cent. eu 10 cent. 
vooreen nommer van het blad. Advertentien voor  het buitenland 25 eenta per  regel. 

J TOT G

. 
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 ou den te Amsterdam den 22  1878. 

e Voorzitter , de heer .1. Ö. van Niftri k , opent 
e vergadering met den wensch, dat de werkzaam-

heden zoowel vun dezen avond als die op morgen 
mogen stiekken ti>t bevonlering vun de behingen der 

. 

u korte trekken schelst hij  de gewichtigste mo-
menten in het leven tier j  , en maakt hij 
melding van den overgang vun het secretariaat uit 
handen van den heer  J. E. Springer  in die van deu heer 
P. J. ; in de plaats van eerstgenoemde 
en de heeren A. . van Gendt en P. F. , 
die aan e beurt van ultrcdin g zijn, zullen nieuwe 
bestuurders gekozen moeten worden. 

Eene vergrooting van het ledental der j 
is zeer  gewenscht, teneinde meer  krachten te ver-
zamelen. n kunnen de Afdeelingeu en Correspon-
denten zeer ten goede werk/aam zijn. 

Spreker  acht liet zijn plicht hier  de verdiensten 
van bet afgestorven lid W. N. e te berdenken, 
den man aan wien de j  zulke groote ver-
plichtingen heeft, niel het minst door dc stichting 
der e eu *s-Gnivciiliangsche Afdeelingen. 
Ook aan de nagedachtenis van de htlen E. Saralier, 

. J. z en Vcrdonck wordt eeu enkel woord 
gewijd , ile eerste als de oudste der  corres[)oiidenteii 
ran tie , de laatste, hoewel niet recht-

s bij  de bouwkunst betrokken, als baar  zeer 
genegen, 

Uit bet tloor  den Secretaris voorgedi-agen verslag 
lijkt , dat de j  op 1 i 1877 telde 953 

. n zijn 50 ulgevoenl, terwij l .'i.'t nieuwe 
leden zijn aangenoooen, zoodat het  op 1 i 
1*78 bedroeg 930. 

Ue correspondent te Bergen-oji-Zoom, de heer 
. J. Oosthoek, vestigde zich elders en in diens plaats 

 de heer P. van tie Erve Jz. te Breda . 
liet door het ovelijden van den heer . J. z va-
an! geworden correspondentscliap te Zutfen is tijdelij k 

bij  dnt te r  gevoegd. Ook het corres|-tiii-
i-iitschap le Batavia is in andere banden en wel iu 
ie vuu tien hoofdingenieur S. Verhutgh overgegaan. 

e uitgaven van werken beeft vertraging onder-
"iiden , zoodat alleen liet stuk van bel 24' deal 

i' i Bouwkundige Bijdragen en de 30*  aflevering van 
Allieelilingeti van oude bestaande gebouwen in bet 

ht zijn verschenen. Ook tie verslagen van de 
Aljieujeene Vergadering van bet vorige jaar en de 

e Algemeene Bijeenkomsten wachten nog op af-
leaning. e laatste dezer  bijeenkomsten, le Amsterdam 

, heelt zich tloor  groote opkomst der  leden 
t 

e j  beeft voorde tentoonstelling barer 
'erken te Philadelphia iu bet vorige jaar  de hoogste 
'idursclicidin g ontvangen, welke voor  dergelijke 
vpcitie was uitgeloofd; ook op tie tentoonstelling te 
njs is de j  vertegenvvoordigd. Op die 

w , toegepast op Nijverheid, iu 1877 te 
m gehouden, zijn hare werken geéx|»oseerd. 

' muil ihiarwui sloot haar  echter  voor  elke be* 
g buiten. 

Be Commissie voor  de bibliotheek heeft den toestand 
ssrvan nauwlettend onderzocht en deswege verslag 
'gebracht en voorstellen tot verbetering gedaan. 
1 zijn weder eenige werken aangekocht cn ten ge-
'it'iik e ontvangen. 
Op de in 1876 uitgeschreven prijvragen zijn 17 

J'itwoorden ingekomen, en wel opdelcvnmg: »Eene 
iiagoge"  1 ontwerp; op de 2e vraag: »Een abat-

7 ontwerpen en op de 3e vrung: pEeit afsluit-
 vim een wandelplaats"  9 Ontwerpen. e cotn-
'issie van g , zijnde de heeren J. . de 

, P. J. , . Gosschalk, . P. Vogel 
* J- J. C. de Wijn , heeft geconcludeerd tot bekro-

van het ontwerp der  synagoge, ingezonden door 
S n heer J. . Schiuitz Jr . Ui Amsterdam. n zake 

abattoir  werden voor  bekroning cn getuigschrift 
""Vedruge n de plans onder de motto's »Eenc stu-

q » Volksgezondheid"  , beide ontwor|ien door  den 
, ' r A. Brans te , terwijl  ann het ontwerp, 

d »Na den dood"  eene loffelijk e vermelding 
^ '  vkeiid ; het laatste ingezonden door den heer 
** _ te Amsterdam. Van de ontwei|«n van een 
s'"itlie k is aau dut geteekend »Flora" , van den 

r r . s r te , de uitge-
P'l' i prij s toegewezen, en werden de ontwerpen 
pokend  Afsluithek"  en »Wapen van Zwolle" 
' ,;'ij k vernield. t Bestuur  heeft zicb niet deze 
""̂ telle n vereenigd. 

het lie/..ek van Z. . den g nun Am-
n is het Bestuur bij  Z. . ter  audiëntie ge-
en lieeft daar  blijken van Z. . btdangxtelling 

in de j  ondervonden. Bovendien heeft 
liet Bestuur  beantwoord aan de uitnoodiging tut bij -
woning van het 2.r)jiiri g n der  Alilccliti g Am-
sterdam. 

t buis, waarin sedert 11 jaren bot u der 
j  gevestigd is, werd door het Bestuur 

aangekocht voor ƒ 8500, welke som uit de flnancieele 
bezittingen der j  kan bestreden worden. 

l klein, is het voor het dool geschikt. r 
de lage stand van de effecten eeu verlies bij  tie te-
gcldeuiuking daarvan zou opleveren, heeft de beer 
J. . n op de meest gunstige voorwaanlen een 
voorschot van ƒ 4 0 0» uan de j  veistrekt. 

Uit de verslagen der  Afdeelingen wordt medege-
deeld, dat Amstenlam 119 leden en 3 eereleden telt: 
in liet aigeloopen jaar  haar  26jarig bestaan vierde, 
en de aldaar  gehouden e Bijeonknmst tot 
nut cn genoegen der  leden was ingericht. Arnhem 
heeft 27, n 0'Ü leden; m 1G0 en 3 
«ereleden, waarvan het oudste, de beer  Wf. N. , 
haar  door den dood (uitvallen is. 's-Gravenhage niet 
103 leden, leed gevoelige verliezen door  het overlijden 
van de heeren \V. N. e en E. Saralier. Schagen 
heeft 25 leden ; de inkomsten dezer  Afdeeling wonlen 
grootendeels tot onderwijs op de teekenschool aange-
wend, waanloor dit weder  uitgebreid is kunnen 
worden. Utrecht heeft 28 leden en Zwolle het/elfde 
getal als in het vorige jaar. Van t is weder 
geen bericht ingekomen. 

r  den d vim Bestuur van bet k 
t vun s is het Bestuur der -

schappij  verzocht, drie bouwkundigen aau te wijzen 
ter  i out lebeoordeel ing van de plans, ingekomen op de 
door bet t uilgescbivveii prjjsvnia g van een 
gebouw voor bet houden der  vergaderingen. t 
Bestuur nam deze opdracht uan en benoemde daartoe 
de heeren F. W. van Gendt JGz., G. B. Salm en 
C. B. vnn der  Tak. 

Vuu de Commissie voor  liet doen van voorstellen 
omtrent het bouwkundig onderwijs zijn nn tie luatste 
Algemeene Vergadering geen nadere voorstellen in-
gekomen. 

u de vergadering, door het Bestuur  met de Voor-
zitters en Secretarissen tier  Afdeelingen gebonden, 
zijn vei-schilletnle onderwerpen behandeld, onder  welke 
vermelding verdienen: 1°. het rapport tier  Commissie, 
belast met tie samenstelling van een proethoiumer 
van het Bijblad vuor de Bouwkundige Bijdragen, 
waarin zij, onder  mededeeling van de weinige bij  haar 
ingekomen stukken, voorstelt uit te noodigen eene 
circulair e te zenden aun de leden der j  , 
om deze zaak ouder  hunne aandacht te brengen en 
aan te bevelen. Er  werd besloten, dat niet het Be-
stuur  maar de Commissie die circulair e zenden en 
trachten sal vóór de Septeinber-vergadering een proef-
nommer in gereedheid te brengen. 

2°. e bespieking vau de verhouding tier  Af-
deelingeu tot de . t Bestuur  ver-
meende , dat de Afdeelingeu meer in het belang der 

j  konden werkzaam zijn door  ruime toe-
zending vau de iu hare vergaderingen gehouden voor-
drachten enz., eu tlat zij  op de aanwinst van leden 
kracht igen invloed koutien uitoefenen. 

3". Een voorstel van het Bestuur om voor de 
j  een weduwen- en weexenfonds in het 

leven te rocjien, waarbij  wenl medegedeeld, dal de 
Commissie, vroeger  werkzaam voor bet stichten van 
eeu Bouwmeesterslbmls, baar  arbeid geslaakt batl 
tengevolge vnn zeer  geringe medewerking. e ver-

 oordeelde, dut dc j  /ich niet op 
dezen weg moest begeven; zij  toch zou niets antlers 

 dan het aantal van dergelijke verzekeringsfonit-
sen venueerdemi. 

4fl. c concept-liegrootiiig voor 1878 wenl na 
discussie goedgekeurd. Voor het nazien van de
ning over 1877 werden de heeren N. r  Bis-
dom, 11. t ru . Cramer gekozen. 

Voor de keuze van Candidiint-Bestuunlers zijn 270 
geldige stemmen uitgebracht en wel op de heeren: 

. s 54, J. . Sclnnitz Jr. 38, G. B. Salm 27, 
. van Asjicren 20, l J. Sanches 19, A. N. 

Godeli-oy 16, P. J. . Cuypers 14, . Gosschalk 12 , 
B, de Greef Jz. 10, en op meer  anderen. 

Uit  rekening van ontvangst eu uitgaaf over 
1877, door den Penningiiiee-ier  ter  tafel gebracht, 
blijk t een totale ontvangst van ƒ 0365.48 tegenover 
eene uitgaaf van ƒ 7628.17, makende een batig saldo 
van ƒ 1 7 3 7 . 3 1, dat iu het loopende jaar  besteed

, als de vertraagde uitgave vuu de werken der 
j  moet wonlen ingehaald. 

e bovengenoemde Commissie brengt rap[iort  van 
hare bevinding uit , waaruit blijkt , dut alles in be-
hoorlijk e orde is bevonden. Zij  geelt echter  de ver-
wachting te kennen dat, na het nu gedurende twee 
jaren werken met eene Unrooting vun ontvangst 
en inhaal, het overschrijven vun den eenen post op 

den anderen minder zal worden. o Commissie stelt 
goedkeuiig der  rekening voor, onder  dankzegging 

 den Penningmeester, waartoe bij  acclamatie wordt 
besloten. 

Thans het verkiezen van drie bestuursleden aan 
tie orde zijnde, deelt de Voorzitter  mede, dat de heer 
J . vau Asperen, wegens lioroepsbezigheden verzocht 
heeft, niet in uamnerking te komen; de boeien 

. s en . Gosschalk doen hetzelfde verzoek. 
Als steinopnemers benoemt tie Voorzitter  de heeren 
N. r  Bisdom. .1. G. ,1. van n en 
W, C. van Goor. 

a wonlt eene pauze ingesteld. 

Na de heropening der  vergadering brengt tleze 
Commissie rappèrl uit , waaruit blijkt , dat zijn uitge-
bracht op de heeren: G. B. Salm 50, J.  Scbmitz Jr . 
27, , s 24. A. N. Godefroy 22, B. de 
Greef Jz. 16, l J. Sanches 14, P. J. . Cuy-
pers 11, J. van Aaperen i en . Gosschalk 1 stem. 

e lieer  Salm heeft de volstrekte meerderheid, 
maar is niet ter  vergadering tegenwoordig, zoodut 
hem van den uitslag zul worden kennis gegeven; 
voor de beide andere vacatures moet herstemming 
plaats hebben. 

j  hei .stemming bekomen de heeren J. W. 
Schiuitz Jr. 33. . s 28. A. N. Oodelrov 

, . J. Sanches 11. P. J. . Cuvpers 8, B. de 
Greef Jz. 6, . Gosschalk 3 en J. van Asperen 1 
stem en worden de beide eerstgenoeimlen gekozen. 

e heer  Sclnnitz neemt de benoeming ann, doch de 
heer s niet, zoodat eene derde vrij e stem-
ming moet geschieden. Ttydens deze ntaats vindt over-
luindigt da Voorzitter  met gepaste geluk wenschen 
uan de reed- genoemde bekroonden de door  ben ver-
worven getuigschriften en premien, en wonlt Utrecht 
uls plaats roor de September-bijeenkomst tloor  het 
lot aangewezen. 

Vóór het houden der  loting wordt de vraag ge-
opperd, of tie Afdeeling t nog bestaat; uit de 
omstandigheid dal sedert eenige jaren geen verslag 
is ingekomen, kan niet wonlen afgeleid, dat zij  tot 
liet verledene behoort. 

Nadut de heer J. . n gereleveerd heeft 
dat juist te t een krachtige en zeer  werkzame 
Afdeeling kou verwacht worden, opgrond van de 
krachten op arcliitectonisch gebied aldaar  aanwezig, 
worden verschillende voorstellen gedaan om te trachten 
zoowel voor de j  nis voor de Afdeeling 

, uit dezen scheeven toestand te geraken. l 
s zekers omtrent de opheffing der e Afdee-

ling bekend is, neemt ook t uan de loting deel. 

e commissie van stemopneming brengt i'apport 
uit , waaruit blijkt , dut voor de verkiezing van het 
derde bestuurslid op zich vereenigd heblien de heeren; 

. .1. Sanches 26, A. N. Godefroy 11, B. de Greef Jz. 
8, 1. Gosschalk 5, P. J. . Cuypers 4 en . -
mans 1 stem. r  niemand de volstrekte meerder-
heid verkregen  moet herstemming plaats hebben, 
en wordt de vaststelling tier  liegrootiiig aan de orde 
gesteld. Alleen post i : t uitgeven van bekroonde 
ontwerpen en verhandelicgen, geeft aanleiding tot 
discussie. Be heer . Gosschalk acht hem voor  inkrim -
ping vatbaar, hij  noemt bet door de j 
uitgegevcne, zoowel in letter- als in lijnendruk , niet 
volkomen aangenaam, waarom bij  daaraan hoogere 
eischen gesteld wenschte te zien. j  wijst speciaal 
op een ter  vergadering aanwezige gravure. p 
antwoordt de Voorzitter , dnt de heer  G. zicb eenigs-
zins vergist. e platen tlie hij  op het oog heeft. 
zijn niet tie reproductie van een bekroond ontwerp; 
er  is slechts een accept aan toegekend en zij  zijn 
bestemd om uan  verslag toegevoegd te worden. 
Wat bezuiniging betreft,  moet  herinnering ge-
bracht worden, dat art. 35 der  wet bindend is en 
als de jur y bekroont, moet bet Bestuur  volgen. 

e lieer  Gosschalk bad dit antwoonl verwacht. 
j  vestigt het oog op eeu nu bekroond ontwerp, 

waarvan het teeken werk zeker  uitstekend is, doch 
iu het ontwerp zijn vele zaken, die anders gewenscht 
konden wonlen. j  acht het niet noodig dat alles 
gedrukt wonlt. Ten opzichte van de toekenning der 
beki-ouiiig, heeft hij  minder op het oog het beknib-

 der  premie dan wel de toekenning van
getuigschrift der . 

e heer  Bergsma releveert hierop eene kleine 
quaestie vau het Bestuur  met de Jury, die een getuig-
schrift , maar  niet het getuigschrift der j 
wilde zien toegekend. t Bestuur  achtte deze con-
clusie in strij d met de wet, eu verzocht de Jury 
daarom deze in overeenstemming daarmede te brengen. 

e heer J. . n zegt, tlat het programma 
spreekt van het getuigschrift. Als de Jury niet be-
kroont, dan is het uit , nuinr  de mededingers is het 
niet te doen om de , munt'  Offl het onverau-
tlenle getuigschrift der . 

Na de regeling der  spn-ekbeurten op , 
doet tie commissie van stemopneming ten vienlemale 
verslag, waaruit blijk t dal verkregen heblien tie 
heeren; J . . Sanches 43, B. de  Jz. 8 cn A. 
X . Godefroy 7 stemmen. Eerst gen ueu 11 e is alzoo 
verkozen. Niet tegeuwoonlig zijnde, zul den benoem-
de hiervan mededeeling wonlen gedaan 

e heer . P. Vogel vrnngt het woord naar  aan-
leiding van hot door  tien Secretaris gelezen verslag 
der , waarin o. a gesproken wenl om-
trent de commissie van onderzoek naar den -land 
vnn liet bouwkundig onderwijs in Nederland. Spreker 
deelt de Vergadering mede, tlat de commissie ten 
vorigen jare cene conclusie heeft voorgesteld, tlie daar-
henen wees dat in Amstenlam, must de Akndemie 
van beeldende n of ilaarnan verbonden , eene 
inrichtin g voor  Bouwkunilig Onderwijs
wonlen. t Bestuur  wilde hierop niet beslissen, 
maar wenschte vooraf mecnlcre inlichtingen hoe liet 
met dat onderwijs in Nederland wus gesteld. e 
Commissie, reeds in die richtin g werkzaam geweest 
zijnde, trachtte zooveel mogelijk dat werk te cotil-
pleteetvn, waanloor zij  luuir  tijdroovend
omtrent een massa bescheiden voortzette. Bij  tien 
giooten omvang de/er  zaak , is het niet te verwonderen 
dat zij  nog niets naders vau zich heeft doen hooren. 

t onderzoek en de schifting der  stukken is thans 
algeloo|>eii, zootlat binnen niet al te langen tij d 
daaromtrent iets van haar is te verwachten. 

e heer B. Brouwer zegt, van deu heer . Gos-
schulk vernomen te  , toen hij  verzocht niet 
als bestuurder in aanmerking genomen te worden , 
tlat de j  in een zioltogenden toestand 
zou verkeerun. n is daar  niets van bekend : tlaarom 

 bij  waar <le teilen zijn. ilie dat kunnen doen 

e Voorzitter  antwoordt tlat bij  het Bestuur  daar-
omtrent niets bekend is. Wel heeft in het laatste 
jaar  eeuige stagnatie plaatsgehad, doch deze is 
ontstaan tengevolge van bijzondere omstandigheden , 
tlie ziju opgeruimd. 

e heer  Gosschalk zegt, dat tie j  al 
sinds jaren in een lijdenden toestand verkeert. j 
wijst op het l t dat, bij  buitenlandsche verge-
leken, uiet uitmunt . j  releveert ook dat door de 

j  geen degelijke studie wonlt gemaakt 
vau wat onze voorouders hebben gemaakt; er  wor-
deu wel opiiietingeu gedaan en iu plaat gebracht, 
doch het beste wonlt over bet hoofd gezien. u 
bemoeit zicb tie j  niet mei het publiek 
leven der  bouwkundigen. Wi'ui r  heeft de j 
zich krachtig tloen hooren wanneer de een of andere 
ipiaestie uau de orde is.' j  wijdt iu dezen zin ook 
ziju aandacht aan de prijsvnigen. Ook deze verga-
dering, die boe langer hoe minder  door van buiten 
Amstenlam komende leden wonlt bijgewoond en eeu 
feest moest zijn, getuigt ervan. Er  heer-dit naijver, 
die door een weekblaadje wonlt gesteund e heer 
Gosschalk zegt een uuiii van tie daad te zijn en ziet 
met medelijden tie stuiptrekkingen en deu -trij d , 
tlie hij  zou wenschen te bekorten. 

e heer J. n zegt, dat de heer  Gosschalk 
zich over den inhoud van bet tijdschrif t beklaagt, 
maar hij  doet deu heer  G. opmerken dat recensee ren 
ntet voldoende is; er  moet medewerking zijn en die 
ontmoet hij  vun tien vorigen spreker  niet. 

e heer J. . n ziet in de jaarlijksch e kas-
tijdingen van de j door den heer  Gos-
schalk een bewijs van zijne liefde voor  haar, waarom 
bij  ook aanneemt, dat de heer G. het zoo kwaad 
niet meent. 

e heer  Brouwer  herneemt dat de huitenhuidsclie 
werken, waarop de heer  Gosschalk bel oog schijnt 
te heblieu, der  liouwkunst meer na- dan voonleelig 
ziju : zij  zijn exclusief en werken daardoor  nadeelig. 

e exclusivisme vindt hij  onder ons, dunr.iuu 
wij t hij  tien toestand, waarin wij  verkeeren. 

Ook de heer  Vogel vindt geen achteruitgang in 
de . y wijst op het von jaar  tot jaar 
lieter  wonlende gehalte van de antwoonlen op tie 
prijsvragen. 

e heer  Gosschalk acht het niet goed , dat de 
j  zieh zelf bewondert. j  ziel "" k in 

het  tier  prijsantwoorden tien invloeit 
der j  niet alleen. 

e heer  Vogel herneemt, tlat wij  ons veilig met 
het buitenland kunnen meten wanneer wy onze 
krachten eu middelen vergelijken met die, welke daar 
beschikbaar  zijn. 

Be heer  Bergsma releveert. als liewijzen dat wij 
ons niet in ziel logende u toestand bevinden, de ouder-
scheiding van tie j  door het k 
instituut van s bij  de door  haar  uitgeschreven 
prijsvraag en de resultaten hij l bil lende
stellingen verkregen. 

e heer l iu tan zegt, dat onze j  geen 
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officieel lichaam is; was /ij  ilat, zij  zou ook cen 
officieele bouwkunst vooi-staan en dat doet zij  uiet; 
mi .vat liet geharrewar  onderling aangaat, dat 
heerscht hiei'  veel tuinder  dau elders: de naijver  dien 
de lieer  (iosschalk t is daar  veel sterker  dan hier. 

Na nog eenige discussién, waarbij  de beer  (ios-
schalk de zijns inziens minder  juiste beoordeeling vau 
de door de j  aangewezen beoordeelaars 
der ontwer|ien van het gehouw vour het l 
releveert, bedankt de Voorzitter  de leden voor  hunne 
tegenwoordigheid en de belangrijke gevoerde discus-
sién, waarna hij  de vergadering sluit. 

Als gewoonlijk was r  vergadering weder eene 
tentoonstelling gearrangeerd, waarop behalve de inge-
komen antwoorden op de prijsvragen, onder  meer 
wenl aanget rollen: vei-sehillende schetsen . nrit werpen , 
teekeningen en photographieen, waarbij  het bekroonde 
ontwei]! van een vergadergebouw voor het t 

un teekeningen van het m te Amsterdam; 
eenige opmetingen van uude gebouwen, waaronder 
die van het stadhuis vau 's-Gravenhage, te zamen 
28 stuks, en een verzameling piiiducteii der  Neder-
landsche - en Zandsteen-fabriek aan het Noord-
see-kanaal. 

AA N  OU S EN 
. 

. die beweren, dat de Commissie van Advi-
seurs iu Guthisclien stijl bouwt, antwoordt de heer 

e Stuers, dat het oud-Hollandsen is. 
k zou liever  zien, dnt hij  een n 

,-tij l uitvond. Taine, een kunst-criticus, Bchreefdeser 
dagen in de voorrede van  de Clèees, 
welk k ons de toeiété polie der  17e eeuw doet 
kennen: 

»Elke eeuw brengt, onder de omstandigheden, 
die haar  eigen zijn , gevoelens en schoonheden vuurt , 
die haar  eigen zijn, en naarmate het iiieiischdurn 
vooruitgaat laat het vormen der  maatschappij  en 
soorten vau volmaaktheid achter  zich, die men niet 
meer  aantreft. (Jeen enkele eeuw heeft tot plicht de 

schoonheid te ontleenen aan de eeuwen, die vooraf-
gaan. n moet noch verguizen, noch navolgen, 
maar uitvinden ei: liegiïjjieii . n moet bewonde-
ren wal wij  hebben en wat ons ontbreekt: men 
moet anders handeten dan onze voorouders en 
prijzen, wat onze voorouders gediuui hebben.*' 

Voltaire , een ander  lij n criticus en uestheticiis, 
schreef aan deu redacteur van een dagblad, die hem 
om rund vroeg, o.a. omtrent den stijl (dit diene lot. 
naricht aau onze West-Gotben): 

e monsterachtige vermenging van de taal, die 
men vóór twee eeuwen sprak, met de taal onzer  da-
gen schijnt het meest te vemmleelen misbruik , dat 
in de dichtkunst is geslopen. t sprak zijn taal, 
laten wij  de onze spreken. t kukelltont is even 
ergerlij k vuur oordeelkundige mannen uls de tlotlnschc 
bouwkunst zijn zou, vertnengd met de nieuwere. 
tii j  zult dikwijl s gelegenheid heblien om dezen valschen 
smaak uil te roeien. e jongelui geven zich aan 
dezen stijl over, omdat bij  ongelukkig gemakkelijk i>." 

e l is de Uud van deu bouvfkundige. 
Op een andere bladzijde schrijf t V . : 
uZoo gij  slechts herhaalt wal een ander  gedaan 

heeft, waartoe dau een dagblad op te richten?*' 
Zou zeg ik : waartoe dan een pioject te maken.' 
Ook ter  behartiging aanbevolen aan i-ecenseiitcu en 
schrijvers, die (zonder  geldnood) leven van «de 
ej-tract-methodi\" Zelven geven zij  geen denkbeelden. 

C , 22 i '78, . v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

T E N  A N . 

— § e lezer  weet reeds wat tie heer  Charles 
Blanc iu  Temps over de concertza.il iu bet Tro-
cadéro te Parij s heefl medegedeeld, tlie zich veront-
schuldigde een strooptocht tc doen op bet gebied van 
zijn muzikaleii medewerker J. Weber. e nu heelt 
iu het nommer van 15 i de volgende ivgelcn 
over het onderworp geschreven. 

l eoneeri tut pniefueiuiiif j  omtrent hel geluitl 
in de feestzaal vun hot Trocadéro wordt aangekondigd 
legen 20 ; in afwachting daarvan zal ik eenige 
verklaringen geven, die ik zal aanvullen na de proef 
le heblien bijgewoond. j  den bouw vau een con-
cert- of schouwburgzaal moet men vóór alles letten 
op drie wetten der  geluidsleer: . die der  snelheid 
van het geluitl. welke 34U ellen iu de secunde be-
draagt; -2'. die der  knieht van het geluid, welke in 
omgekeerde reden 'is van het vierkant vau den afstand ; 
3*. die van de weerkaatsing van het geluid, welke 
den galm eu de echo voortbrengt. t ziju niet de 

eenige zaken, waarop men letten moet; men weet, 
b. v., dal hinderpalen schadelijk kunnen zijn vuur 
de geluidsgolven en dus voor de kracht van bet ge-
luid ; men weet ook, dat een kamer met naakte 
muren meer galmt (est plus sonore) dan zooereen 
ls-d ol golflijnen waren; maar ik glij d over  deze 
bijzonderheden heen. Wat de snelheid van het ge-
luid betreft, is het voldoende le herinneren, dat die 
van het licht bijna oogenblikkelijk is. 

t bet hierboven gezegde zal men ook besluiten , 
dat, zoo drie toohooidors zich op verschillende afstan-
den van hel geluidsliraiiilpun t bevinden, bijvoorbeeld 
in reden van  : 2 : 3 , de kracht van de geluiden 
die zij  opvangen, zijn zal als 1 :  : bijzondere 
omstandigheden buiten rekening latende, tlie op tie 
kracht wii gun>tigcn of iiüdeeligen invloed kunnen 
uitoefenen. 

j hel geluid is. gelijk bij  hellicht, de hoek van 
terugkaatsing gelijk aau den hoek van invalling. 

i i- lurkend, dat men gemiddeld niet meer  dun 
vij l letteigrepen iu een seconde uitspreekt ; opdat 
er  een éénlettergrepige echo zij , moet dus de hin-
derpaal, die het geluitl terugzendt, 34 meter in 
rechte lij n verwijderd zijn, daar  het geluid een tiende 
van een seconde zal besteden om te gaan en een 

Üende om terug te komen. 
Zoo de afstand minder is, zal het oorspronkelijk 

geluid zich meer of min vermengen met tien terug-
klank en cr  zal plaats hebben wat men galm noemt. 

j  muziek kan er  op vri j  korten afstand echo 
plaats hebben doo  middel van een soar t geluid, 

maar  daar  over het algemeen de geluiden van meer 
of min langen duur  ziju eu elkander  meer of min 
gesladig opvolgen, verandert de echo meestal'ui galm. 

t kan een onaangename uitwerkin g hebben, die 
uien nog al veel waarneemt iu schouwburg- of con-
certzalen en nog meer iu kerken. Opdat een galm 
nutti g zij , moet hij  lol ons komen iu bijna den/.elf-
tleu lij d als hel geluid, dal hem voortbrengt, zoodat 
het dien versterkt inplaats van vermenging of ver-
warrin g te geven, gelijk de geluiden van een piano 
met opgelichte dempen (étouffoirs) doen, zekere be-
kende gevallen daargelaten. 

t ons uu voor de toepassing van dit beginsel 
tleu algemeenen vorm van een zaal borhuiiweu. 

Als de handhoeken voor  natuurkunde lich mot dil 
onderwerp bezighouden, geven zij  slechts lenig, 
wal Chladli i gezegd heeft, tlie zelf zich bediend beeft 
vau vroegere werken. Uit tb'  aangewezen liegin-elen 
valt gemakkelijk te zien, wat gebeuren zal in eeu 
rechthoekige zaal, naar  gelang zy meer  of min lang. 
meer  Of min breed, meer of min hoog is. e cir-
kelvorm is ook niet van e beste: de geluiden, in 
het middelpunt voortgebracht, keeren langs denzclf-
den weg terugj  zoo zij  op andere punten worden 
voortgebracht, wonlen zij  mei een schok teruggekaatst 
in richtingen, tlie gemakkelijk vast te n ziju. 

e ongunstigste vorm is tie ellips; zij  is slechts ge-
schikt om in één der  brandpunten vnu tie ellips de 

stralen te doen samenkomen, ilie van het andere 
brandpunt zijn uitgegaan. e |iand»nol heefl he| 
voordeel e gelnidstraleit evenwijdig aau huar as te 
weerkaatsen. t is de geschiktste vorm tot oplos-
sing van het vraagstuk. Chladni heefl toch verge-
noegd met het achtenleel (le foudjOBUBt lechllioekigc 
zaal tot een parabool af te ronden. e heer Sax 
heeft van de parabool eene too volledig mogehjke 
toepassing gemaakt iu het omwerp, waarover ik 

verscheidene malen heb gesproken : hij  geeft aan de 
zaal de gedaante van wn ei; tiaar  de zijden eener 
pa ral mul zich meer eu meer van elkander  verwijde-
ren , sluit de lieer  Sax het achterste gedeelte der 
zaal door  middel eener  zich wijd o'iencnde parabool. 

e evenwijdig ;uin tie as der  par.iholoiil e weer-
kaatste stralen bei-eiken den toehoorder  bijna tegelijker-
tijd  als de rechtstreekache stralen; tie zwakken-galm 
wordl zooveel muoglijk gesmoord door  gordijnen. 

n heeft nog andere vormen vuor  zalen voorge-
steld [li e VAcoustique , een deeltje in 12" 
(uitgever , hl. 143 eu vv. t werk is 
een samenvatting vau kundigheden , die ieder  musicus 
(en bouwkundige) behoorde le bezitten.) 

e heeren l en s schijnen tot uit-
gangspunt tien rirkelvou u genomen te hebben, ge-
wijzigd op tic manier, tlie wij  zullen zien en die 
aangewezen is iu het plan, uitgegeven d-mr  Temps. 

t achterste gedeelte vau de zaal beeft den vorm 
van een halvcn cirkel , met een straal van Ü 4 n . 9 0; 
tli t gedeelte is verbonden met dat, waarin zich het 
orkest en tic zangers lieviuden, door  twee kromme 
lijnen met een straal van 2ü"-.'JÜ , waarvan de mid-
delpunten rechts en links van het voornaamste mid-
delpunt liggen op de middellijn , die aau tien huiven 
cirkel tot basis dient e grootste breedte der  zuid 
is dus 4U'".80; bare lengte, bet orkest eronder 
begrepen, bedraagt 6i">.50. Volgens een der  tee-
keningen, die ik gezien heb, zou tie hoogste eveneens 
61n.50 zijn, maar  hieromtrent kan ik niets stelligs 
beweren. 

t ons nu overgaan tot het vraagstuk van tien 
galm; vuur het oogenblik moet ik er  mij  toe bepalen 
met eenige woorden tie verklaringen saam te vatten, 
door  den heer  Ch. c gegeven iu  Temps van 

. e beuren l eu s liedienen 
zich van het overwelfde gedeelte, waar  zich het 
orkest bevindt, als van een rellector, die de geluiden 
voornamelijk terugzendt naar de meest vei-wijderde 
hanken van bet amphitheater. Zoo het uok al 
niet de parabolische reflector  vau den heer Sax 
is, is het doel tenminste hetzelfde. e zwakkere 
galmende geluiden worden gedempt duor  ltehuugsels 
van zijden opvulsels. e heer Sax had reads bat-
zelfde gedaan, iu overeenstemming met een der  eerste 
beginselen van tie geluidsleer. 

Wi j  zullen spoedig weten, of tie zaal aan haar 
liestemming voldoet. 

t getal plaatsen is 6000, aldus verdeeld, volgens 
ontvangen inlichtingen : op vei-sc heid ene meiers boven 
den vloer  {le parquet), tlie vermoedelijk een helling 
heeft, bevindt zich een cirkelvormige galerij  met .ver-
scheidene trappen en evenveel rijen  zitplaatsen, gelijk 
dt; fauteuils de premier haleon iu zekere schouw-
burgen. Beneden tleze galerij  zijn de eerste lo,,es; 
er  zijn k tweede en derde luges, maar  zij  hebben 
twee bijzonderheden: 1°. zy liestaun slechts in de 
zijgiuleelten der  zaal; 2 . zij  steken niet uil eu schijnen 
alzoo geltounl in deu buitenmuur. 

Zie ook nog  Temps 12 Juni 1877, en , 
 et VAcousltque, in 8°. (Parijs, Gautbier-

. n - ' . an brochure, overgcdriik  uit de
d'Alsace. 

. 

's-Gravenhage. r  tleu Gouvemeur-Geueraal 
van Nederlanilsch e ziju tie volgende beschik-
kingen genomen bij  bet korps van tleu Waterstaat 
en 's s burgerlijk e ojienharc werken: 

benoemd: tot opzichter  1e klasse, de opzichters 
2e klasse, C. van Wij k en J. Panman; tut opzichter 
Se klasse, tie opzichters 3e klasse W. Westmnas, 
A. e en G. A. van de Pol; tot opzichter  3e 
klasse, tie tijdelijk e opzichtei-s C. . van Woezik, 
C. . J. van Overvest en A. A. Schram en de 
klerk hij  het departement tier  burgerlijk e ojienbarc 
werken . J. tie ; 

ontslagen: eervol, uit 's s dienst, niet behoud 
van recht op pensioen, de architect le klasse W. 
van lil . nnn i i , 

geplaatst: te Bmidong t schappen), 
tie adspinmt-ingeuictir . P. 0. . Wijnmalen: te 
Batavia, de architect 1e klusse W. Gocdhtiijs; 

gesteld: ter  beschikking van tien hoofd ingenieur* 
chef van dienst der  Staatssjtoorwegen op Java, de 
commies e klasse . F. Stoclnmn, tc Soerabaia, 
met liepaling tlat hij  bij  zijn korji s zal woiden ge* 
vocixl A lu suite. 

— Voorts is wn tweejarig verlof naar  Nederland 
wegens ziekte verleend aan tleu hoofdingenieur hij 
hel mijnwezen J. . n en eervol ontslagen de 
hoofdopzichter  bij  tie Stuulss|>oorwegeii op Java V. 
van . 

— Bij e [«schikking zijn bij  den aan-
leg van Staatsspoorwegen benoemd : tot adjunct-in-
genieur B. P. Bilheimer, Jhr. . .1. Schuurbetjue 
Boeije, J. A. r  en S.  Everis; eu voorts be-
vorderd: tut bouw- en werktuigkundige 3de klasse 
de opzichters 3de klasse G. A. . van  veldt 
en  J. ; tul opzichter  lste klasse de bui-
tengewone tipziehter  J. E. , tot opzichter  2de 
klasse P. p. Schellelaar s en tie buitengewone 
opzichter  ll . W. brouwer; tot opzichter  2de klasse 
de buitengewone opzichter . A. van Wadenoyeii, 
tie buitengewone opzichters 3de klasse W. Petera, 
P. . . , .1. 11. van Giessen en 
J. A. van Nieuweaboven, en de buitengewone opsich-
ter  J. A. van tier  Sluis Veer; tot buitengewone op* 
ziehier  3de klasse tie buitengewone opzichters J. van 

Nieuwen hoven eu  J. . 

— Z. . tie g heult den heer 
J. J. , architect alhier, benoemd lot ridder  der 
unie van tie Eikenkroon. 

— Twee van de vier  lias-ivliefs, die het gedenk-
teeken van s ontzet zullen versieren, zijn on-
langs iu de fabriek van de firm a . J. i en 
Co. alhier  iu brons gegoten en uitstekend geslaagd. 

t een stelt hel gevecht hij  de schans van Boshui-
zen voor, het ander tic uitdeeling van hruutl eu 
haring. e slokken wunlen door  deskundige beoor-
deelaars zeer  geroemd. Be beide andere bas-reliefs, 
d g der  officieren en de dankzegging in 
tie St.-Pieterskerk voorstellende, zijn tloor  den heer 

n in pleister  nagenoeg voltooid, en zullen nog 
iu tli t Jaar  gegoten Wonlen. 

— r de heeren . Finck, ingenieur, en . 
, industrieel, beiden wonende te Brussel, is 

aan tien r van Waterstaat concessie gevraagd 
voor den aanleg en tie exploitatie van een net van 
slot unt ram wegen in Friesland, langs tie openbare heir-
banen en wel voor de volgende lijnen, als .-

. Vnn n over  Jelsuin, Stiens, , 
, , Ferwerd. Bliju , , Ter-

naard , n tutu, m en c naar 
Veenwouden. 

. Van Veenwouden over  Bergum, Suameer, 
Nijega, 0|ieinde, , Beetsterzwaag, Gormiij k 
en g uaar . 

. Van n over  Nijc , Oude , 
Joure, St.-Nicolaasga, Tollega (aansluitende aau lij n 
n u. V) en Eesterga naar . 

. Vau n over , Arum , Wit -
marsum, Schmani, Schellens, Bolsward (aanslui-
tende aan lij n N°. V , , Tjerk wenl en Parivga naar 
Workum . 

V. Van Bolsward (aansluitende aau lij n N°. ) 
over  Nieuwland, , Sneek, s en 
Tjerkgaast naar  Tollega (aansluitende aan lij n N°. . 

— Naar wij  vernemen zullen de navolgende heeren 
voor  Nederland deel uitmaken van de Jury der  alge-
meene tentoonstelling te Parijs. 

Schilderijen en teekeningen, P. Stortenbeker
. - - Bouwkundige teekeningen , werktuigen en 

openbare werken. Waldorp. — Gravures en litho-
graphic, P. Stortenbeker. — r en middelbaar 
onderwijs, drukkunst en boekhandel, Jonckbloet.— 
Papier  en photographic, J. . van . — 

n en tapijten. Van Oudbeusden. — Zilver -
en jiiwelierswerk . C. . - - - en wol-
spinnerij  en weverij, G. Oijens. — -
ducten (niet VOOf voeding) en granen, V. d. Vliet.— 
Scheikundige producten en gegiste dranken, Gun-
ning. — , generaal Besier. — Tuinbouw, 
A . van . 

e navolgende heeren zijn aangewezen als plaats-
vervangende jury-leden. 

Groep , Coster; groep , Van r en J. v .d. 
Broek; groep , Arnöuld ; groep , h iels; 
groep V en V i l , Waldeck; groep , ; 
groep , Galesloot. 

e commissie tot regeling tier  ten-
toonstelling van voorwerpen van kunst en nijverheid 
tloor  tien Amsterdamse hen werkman in zijn vrijen 
tijt l vervaardigd, heeft de feestelijke opening der 
tentoonstelling vastgesteld op Zaterdag den 8sten 
Juui, 's namiddags te 2 uren. Er  zijn verschillende 
besluiten genomen, nadat eerst de begrooting tier 
nul vangsten en uitgaven, tloor  tie finuiicieele commissie 
aangeboden, was vastgesteld. 

r  den beer  VV. J. Visser  is concessie 
aangevraagd vuor wn tramway van de kom der 
gemeente Zeist naar het station te . 

e zaak der  stichting van een 
beursgebouw, reeds sinds tie vorige eeuw aanhangig, 
Ï9 in bevredigenden zin afgedaan door het besluit 
van tien d tot stichting vau een bears*  en waag-
gebouw op tien afgegraven Wirdnmerpoortsdwinger . 
Sedert is met de zauk zooveel voortgang gemaakt, dat 
tie aanbesteding van het werk zal plaats hebben op 
Zaterdag den 15den Juni e, k. 

e beproeving van tie spoorwegbrug 
bij  Arnhem, in tien Staatsspoorweg Arnhem—Nijme-
gen, zal 28 dezer  plaats hebben, waartoe 10 loco-
motieven,  3 met stoom, zullen gebruikt 
wonlen. 

— Als vervolg op de mededeeling omtrent het be-
danken van tien heer W. J. van Geer, civiel-inge-
nienr te Tiel, voor de betrekking van adjunct-ge-
luwntearcbilect. kan nog vermeld wonlen, dat in 
de vergadering van den Gemeenteraad , den 18 dezer 
gehouden, de missive van genoemden ingenieur ter 
tafel werd gebracht, waarbij  hij  het verzoek doet 
dc benoeming in tu trekken. 

e brief wenl voor  kennisgeving aangenomen en 
tie d vereenigde zich met het voorstel van den 
Voorzitter , om geene nieuwe oproeping van sollid tan-
ten te doen un tie benoeming tot eene volgende ver-
gadering uan te houden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Zondag, . 

, door bet bestuur  uver het stoomge-
mnal op tien , bij  J. Barendregt Gz.: 
tie levering, op de keur der  directie, van 160,000 . 

. 

, . 

, te \"  uren, floor  burg. en weth.: liet bou-
wen van eeue oudcrwijzerswouing aldaar. 

t lt, tu O uren, door  tleu archituct Van 
der Vuari tc Gastel, teu herbergt- vau .'. G. vuu Citiu-
penbout: bet bouwen van eeu woonhui*, met souster-
ra in eu pakhuis te Oudciibosch, tegenover  bet logement 
Ti vol i. 

, tc l l ureu,door  het gemeentebestuur  : 
lo. tic levering van houtvuren, beuuodigd  tien 
mond van de Eem cn voor  andere gemeentewerken; 
2o. luit plnutsen van 10 eiken aukcrpulen vuor deu 
kademuur nnn de Groole ; , het plaatsen 
vau  eiken nn!;crpalcn vuor  tien ufrituiuu r  nau de 

e . 

, te 12 uren, ter  secretarie: liet maken 
cn stellen van een sclieidiugtvnud in de le Armen-
school, aau dc Vriesestraat. 

Breda, te 12 ureu, door het gemeentcbest.: lo. bet 
maken van eene gecrcosoteerdc dcnnciilioulon be-
schoeiing, lang 135 , laugs tie straat naar de Gast-
huis velden; 2o. het leveren vau 55,000 Quenastkeien, 
5c soort 

Ape ldoorn . tc 12 uren. door het gemeentebestuur  i 
lo. bet doeu vau diverse reparuticn aan het woonhui-, 
van W. r (dorpsschool); 2o. bet vervon enz. 
vau al bet buitenwerk auu liet raadhuis; 3o. id. id. 
post- un telegraafkantoor. 

Lelden, te 12 urou, door  burg. eu weth.: bul ver-
richten van diepwerken in de stadsgrachten. 

, to \2 uren, op het raadhuis: bel 
maken van eene loods tot compost bereiding en reini-
ging vau privaattonnen, op het terrein tier  mestsluu! 
aan de l nabij . 

, te 12 uren, tloor  burg. en weth.: de 
levering van ruim 69 tous balkijzer  en van ruim
tons gootijzor. 

'a-llage, te 1  door  liet ministerie van water-
staat enz.: lo. het herstellen eu verbeteren van de 

t vau den g bh Venloo tot 
de grens der  prov. g eu Gelderland: van n 
tot tleu kokerpaal op den rechteroever  der s tegen-
over  Boksmeer; van bet Staatsspoorwegstation le 

d tot bel r  te Weert; 
van liet Staatsspoor wegs tntiou te t tot liet -
telegraafkantoor tu Ven ra ij eu van Nu en en tot het 

r  te Geldrop. g ƒ 0 8 9; So. 
idem van dc n langs den Ned. 

g tusscbeu Amsterdam en Utrecht, tusscle-ti 
Utrecht en m en tussehen n cn Breu-
kelen, met inbegrip van dr zijlijne n , Woerden, 
Gouda en het e Veer, in 2 perc. : 
perc. 1 ƒ 1686, perc. 6/1499. 

Zui . i i i iu i i te 2 ureu, door  liet hoofdbestuur vau 
bel waterschap Westerkwartier, leu gemoeatehttiiei 
bet opgraveu of verdiept n lo. van de oude Gate of 

, 2o. van bet Niehoofsterdicpje. 

, tc 3 uren, tloor  liet bestuur  van het 
waterschap Oldanibt, bij  A. . : lo. het sclioo-

 van nel Nieuwe- eu Oude r  het ; 
2o. het baggeren van een gedeelte Zijldicp , t Nieuwe 

, , - en r : So. 
bet hentellen der r  kade. Aanw. van 
S—11 ureu. 

, 'ssvoods 7', nreu, door de Vereent-
giug „Eigcu , district , op het Uk-
kantoor: de levering van steei-kolen euz. aan de leden 
van 1 Juni 78—31 i '79. 

Wn»dafl>, . 

tathesvewlsse, te  ureu, door bet bestuur der 
waterkeering van het cai. waterschap, bij  A. k 
het herstel, de vernieuwing en bel onderhoud tot Bt 
Apri l '79, van de aarde-, kram-, rijs-eu steenglooiiug-
werken aan de waterkeeriug vau liet waterschap. 

. te 12 uren, door  dijkgraaf eu hoog-
heemraden van Sell ie land, in het Gcnicenelandshuis: 
lo. het reooastracereu der  valbrug le Terbrcggu; 2o 
het doen vau eenige herstellingen aun de -

n onder n en ; 3o. dt 
levering van zwaar  timmerhout, in 3 pero.; 4o. hit 
doen van eenige verzwariug aau de bedijking van dei 

, benevens bet legiren van een riotbcslas 
vóór die bedijking, enz.: 5o. het hcrstelleu van dc de-
fecten aau Schielauds t Zeedijk, in 10 pcrc 

l i u n i i - , te 1 uur, in het logement vau k 
de verbouwiug van ecu woonhuis voor B. Spanjaard 
aldaar. Aanw. te 11 uren. 

i , tc 2 uren. door do maatschappij  tot expl 
van Staatssi>oorwegcn, aan het centraalbureau: het leg 
gen van het tweede spoor met levering en verwerking 
van ballast en het verrichten van bijkomende werkeu 
tussehen de stations Bokstel Eindhoven, ten behoevr 
van tien spoorw. Breda—Eindhoven. g / 1 U 

, tc 0 uren, door het gemuciitebest, 
Weatdongcradeel: het maken van p. in. 280 . straat 
weg tc . Aauw. te 11 uren. 

Waenadaa, * " t 
. te 10 uren, bij  den pannlf 

meester  van dien polder, Vau : het be-
griuten vau eeu gedeelte weg onder < 

, te 11 ureu, door bet heem raadsel) *>! 
van het kauaal van Steenenhoek, in den : lo 
het doen van eenige vernieuwingen, benevens bet gt" 
woon jaarlijksc b onderhoud van do kunstwerken aw 
genoemd kanaal: 2n. bot ondcr-prolicl-brcngen van etf 
;edeeltc kanaaldijk , liet maken tier  zcebraak en : 

eggen van steenglooiïngcu langs de toegangen naar  <
bruggen. Aanw. 27 , te Gorinchem te 10 uren-
te d te 3 uren. 

, te 12 uruu, door  hot gemeentebestuur:
doen van eeuige vortimmerin g enz. aau de school f 
deu hoofdonderwijzer . Aanw. 28 , | l' 
11 uren. 

Neuten, tc 3 uron, door het bestuur der  water-
keering van den polder  Niouwe-Ncusen, in t Neder-
landsen : het herstel, de vernieuwing en hc; 

onderhoud lot 30 Apri l '79, van de aarde-, kram' 
rijs - en steen glooiing werken, en van het makeu vi-
werken tot dijksverbctering. 

l  u m , te 4 uren, door het gemeentebc*! 
het houwen van een armhuis. 

, te G uren, door het bestuur  van 1-
waterschap Eiertaud, in e : lo. dc leverinĝ  
het transport vau 175 stère ouderlioutlsgrint ; 2o. b( 

afsluiten van het l cn van de Postsloot iu BW 
polder  Eierland. 

. a0> . 
n i . - tn i , bi) A. B. van Wassenaar, dijt ' 

graaf van bet Nieuw-Bildt:  de levering van 100 1»-
wrak, iu  perc. 

, S . 

. te 10 uren, door  liet bestuur der  wa-
terkeering vnn den polder  Adoruis, in het genicetito-
luiis: liet herstel, tie vernieuwing cu bet ouderhoud 
lot 80 Apri l '79, tier  waierkceroii e werken u den 
|ioltler. Aanw. 27 eu 28 . 

, te lO'/ j  ureu, door  liet ministorie vau 
waterstaat enz., uan hel gebouw van liel prov. best.: 
liet doortrekken vau deu rechter  kanaaldijk der  Zuid-
Willemsvaart nabij  en langs het militai r  laboratorium 
te 's-Bosch. Aanw. 27 . ,/3400. 

, ie ) uren, door  dijkgraaf en heem-
radou van bet waterschap u Beemster, aan tic secre-
tarie: lo. bet vernieuwen, roparueren eu tot 1 Juui 
'79 in ouderhoud uemen vau alle Beemster  binnen-uu 
buitenwerken, iu 4 pcrc; 2o. hel leveren en leggeu 
tau 3000 1 straat, vau Wualschc straatkliukermoppen 
up onderscheidene pluatseu iu de Beciustor; ito. liet 
makeu vuu 2 gedeelten grintweg iu de Beemster, 
ramen lang 910 , breed 2

' l r te 11 uren, tloor  het bestuur  van liet nil . 
waterschap Ellcwoulsdijk eu den cal. polder  Borsele, 
op het gemeentehuis: liet herstel, tie vernieuwing uu 
hel ondorhoud tot 30 Apri l '79 van de aarde-, kram-, 
lijs- cn steeuglooiingwerlieii, beucvens g 
aau de waterkeering van genoemd waterschap eu 
polder, Aanw. 88 . 

, tc 11'  uren, tloor  den couiiu. der 
marine: lo. het maken vau eeue bergplaats voorzelf-
ontbrandbare stoffen op *s s marinewerf alduar; 
ft), a. het vernieuwen vau tleu scheidingsmuur  aan de 
westzijde tier  werf; h. idem van ueu bramlspuitliuisjc ; 
r. onderhoud eu schilderen vau gebouwen cu inrich-
tingen. 

irntirm , te 12 uren, door het ministerie vnu wa-
terstaat euz., aan bet gebouw van hut prov. best.: 
liet doen vau eeuige vernieuwingen eu herstellingen 
san den n weg van Zutfun over  Winters 
wijk naar du Pruisische gi euzcu. Aanw. 27 . 

* ƒ 5540. 
iruhcni , tc 12 uron, in het. St.-Oatarmagnslliuis: 

lu-t vernieuwen der  bckapping vau- en bet verrichten 
vau diverse werkzaamheden uuu 7 Q 
aldaar. l bij  deu areliilect B. A. Berends. 

Velarn, te 12 uren, door het bestuur van duu 
/uidwijkcrnicurpolder , iu het l -Apeldoorn: bet 
maken van eenige griutwegen lang ougev. 7350 . 
Aanw. 29 , tc 11 uren. 

Edam, te 12 uren: lo. door  dijkgraaf cu liccinr . van 
den Zuidpolder, in het : het herzetten 
van p. m. 1300 1 stceuglooüitg, hut Verzwaren van 
tleu zeedijk ter  lengte vau 50 , eu het verbreeden 
vau de uijkskrui n ter  lengto van 112', , alsmede 
75 . tlijksbuslratiii g cu eenige ander» berstellingen. 
Aauw. 29 , tu 1 uur, aanvangende bij  de zee-
schutsluis; 2o. tloor  dijkgraaf cu heemraden van den 
polder do Zeevang, iu het : het aan-
leggen vau steenglooiing, het herstellen van de dijk s 
kruin , magazijnen, selitieiiiigen, aauslagwttrken enz., 
alles aan deu Zèevanaeieedjjk. Aanw. 2 , te 
U uren; 3o. door  dijkgraaf en hcemradun vau den 

: het bepoiaeu en begrinten 
van den , ter  luugtc van

. Aauvv. 2S , te 10 uren. 

,(ti-ni , te 2 ureu, door de g voor 
Chr. Nat. Schoolonderwijs, bij . Blom: de verbou-
wing van een woonhuis aldaar tot school eu onder* 
wijzerswouiug. l bij  den architect E. G. , 
le Winterswijk . 

, te l ' j  uren, op bet gemeentehuis: dr 
vernieuwingen on het onderhoud der  eigendommen 
van den polder k over  ÏS78/79. Aanw. 27 

, tc il uron. 
, bij . Bruinzeel Jz., dijkgraaf van deu 

n polder: de leveriug van 140 scheeps-
tons afval van n steen. 

,  Juni 

 tu 11 uren, door bet waterschapsbestuur 
van Stroob>s, bij  F. . van dur : lo. het makeu 
van le /.amen p m. 4250 . polderdijk , het ophoogen 
van p. ut. 925 . reed, het verbreeden en graven van 
ten kanaal, sumen p. m. 1725 . lang, bet bouweu 
van 2 brugjes over het kuuaal en plaatsen vau 30 
ilijkscliutte n enz.; 2o. bet bouweu vau een achtkanten 
windwatcrnioleu, van 21.50 . vlucht eu 2 vijzels; 
So, het bouwen van ecu moleniiarswoniug. Auuw. 27 

, te 10 ureu. Bilj . inz. te 10 uren, bij . , 
tc Stroobos. 

. te 11 ureu, door  dijkgraaf t n 
heemraden vau den Auua-l'aulowuapoldcr: de herstel-
lingen voor dit jaar  aau dc molens, bruggen euz. van 
dien polder. 

, te 12 uren, op liet gemeentehuis: bet 
maken eu leveren vuu school meu bel en voor tie school 
te . . bij  deu geineenteopzïcliter . 

n . te 12 uren, door  regenten van bet gasthuis: 
do levering van 250 . Bulir-kachelkolen. 

, te 12 uren, door het dagelijksch bestuur 
van de banne cn den polder  Schagen: bet doeu van 
timmer- eu verfwerk leu behoeve van dc poldcrgu-
bouweu, bruggen enz. 

Zaandam, te 1 uur, door  het college van dagelijkse!) 
bestuur  vuu deu polder  Oostzaau, in het Beursgebouw: 
bet uitvoeren van eeuige herstellingen aan steonglooi-
inguti, oeverwerken en laludbestrntingcu, liet op diepte-
brengen van bermslooten, bet herstellen van de 3 
ilijksiuagazijnun , de leverantie van grint eu puin, bet 
maken vau een gedeelte straatweg, un het onderhouden 
van den zeedijk tot 21 Febr. '79. 

, te  uur, door  dijkgraaf eu hoogheem-
raden von deu » en n lot Petten, 
iu e Toelaat: eenige vernieuwingen eu herstellingen 
aan- cn bet driejari g onderhoud van de e 
schutsluis tc Zaandam. 

, te 3 uren, door deu architect W. Stok, 
iu Nederlandsch Wupen : bet maken van ecu woonhuis 
mei kantoorlokalen, aau den . Aauw. 
30 en 31 , van 10—12 uren. Bilj . iuz. iu gun. 
kofliehuis uiterlij k te 1 uur. 

, op het bureau vau deu ingenieur van 
(len weg der . Uzeren-spoorwuginaatscliappij: de 
levering van 40,000 straatklinkers,VVaalvorni , eenigs-
zins gulrokken. 

, bij . Borger: bet bouwen eener  burger-
kuizing. 

, voor dc Chr. Gcref. gemeente : het houwen 
 i.eï pastorie. 

, S Juni. 

, te 12 uren. door  burg. en weth.: het 
n.aki n eener  vaste brug bij  eu ten noordwesten van 
de Westurbcgraafplaats. 

wu i (Oost-Vlaanderen), in de herberg l'Angei 
de bouw eeuer  brug over de Schelde tu . 

g fr . 121,500. 

, 4 Jun i. 
, to 11 uren, door het bestuur der 

waterkeering van bet cal. waterschap Nieuw-Bommeuede, 
bij  C. J. van Spluuilcr: het herstel, de vernieuwing en 
hét Onderhoud tot Apri l '79 van de aarde-, kram-, 
rijs- , steeuglooiing- cn unih re werken aau de water-
kering van dit waterschap. 

, te 12 ureu, door de commissie der 
mnrktgeuooteu van Zwindereu, in bet : 
lo. a. hel graven van den mond eeuer  wijk met dmai-
laats voor  schepen, iu verbinding met het kanaal der 
irenische j  in het Zwindcrsclie 

Veld, //. het maken uu stellen van oene ijzeren draai-
brug mul houten onderbouw over  genoemde wijk ; 
2o. hel graven of vorlengnu der  wijk in het Zwin-
dersche Veld met bijbebourunde werken. Aauw. 29 

, te 10 uren. 
l , tc 1 uur, door de maatschappij  tot expl. 

vnn Staatsspoorwegen, auu liet ccutraulbnrcuu: lo. het 
vergrooten der  bestaande beigplnnls roor  braadttoffen 
cn bet maken van bijkoinendo werkeu op hel gemeen-
telij k station Zutfen. g /96u5; 2o. liet maken 
van eeue bergplaats voor  goederen te Franeker mul 
bijbehoorende werken op net station Franeker, ten 
behoeve van den spoorweg 1 (annoversche 
grens. g ƒ1900. 

\ \ -.it.ot, 4% Jun i. 
' i - l lage, te 11 ureu, door het ministerie vau wa-

terstaat enz.: het voorzettcu vau het lijnpad langs den 
liukeruevor vau hel Zwarte Waler, van 0974 . be-
neden dc l r  brug tot 400 . lengte beneden-
waarts. 

 >Jae (gem. Bruinisso). tc l l uron, door het best 
der waterkeering van het cal. waterschap Bruinisse, 
iu de : het herstel, dn vernieuwing en het 
onderhoud tol 30 Apri l '79 vau do aarde-, kram-, riis-
eti slcenglooüngwerken aau du waturkcering van uit 
waterschap. Aanw. 27  cn 3 Juni. 

, te 12 uren, i oor  liet miuisterie van wa-
terstaat enz.: het maken cn levcreu van 250 stalen 
toogbewegingen voor  spoorwjsscls, ten behoeve tier 
Staatss|voorwct.rcn. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
raden van de Zijp e eu , iu t Wapen 
van tie Zijpe: het ophoogen en oiidor-profinl-brengen 
van 2 gedeeten weg, lang 2240 . 

, to  uur, duor  burg. eu wetli.: het makeu 
van een kaaimuur, alsmede het verrichten van eenig 
ander  werk in het Sptiikiinaal op Fijenoord en aan du 
uver  tli t kauaal liggende brug der  gemeente. Aanw. 
1 Juni, te 1 uur. 

'  te  uur, door bet ministerie vau water-
staat, ten dienste der : bet herstellen 
eu verbetereu van de ] ij  uen langs den 

n , tusscbeu m 
eu . 

l , te 3 uren, door den ontv. der  reg. en 
dom.: bet maken uu bepuinen van  ene aardebaan 
tussehen den Singelvveg nabij  dc St. Audriesplnats ea 
de most bergplaats der  gemeente. Aanw. :i Juni, te 
18 uron. 

, tt J u n i. 

vv l lhe l in l i iadarp , te 11 uren, tloor  liet bestuur  der 
waterkeuring van tien cal. poldor  Oost-Bc vela nd, in 
het Gemeentehuis; de gewone onderhoudswerken aan 
du waterkeering vau dtol polder  over  1878/79. Aanw. 
'ü i eu 3 Juni. 

i.iniii. i . te 12' , ureu, door  dijkgraaf cu bcemradeu 
vau den Zuidplaspolder in Scliielaud, iu e Zalm: 
het begrinten van eenige polderwegen, ter  lengte van 
6520 , benevens bet houwen van 2 bruggen op 
paalfuntleeriii g met slecueu lantlboofdeii over de toch-
ten, met inbegrip o. a. der  levering van 1141 1 

griut , iu 3 perc. en iu massa. 
, te 21,1! uren, door  burg. cn weth.: lo. 

het maken vau eeu houten wnl langs den Singel aan 
de : 2n. het 'lumpen van een gedeelte der 
Bakkcrsioot en bot maken van riolen en putten en 
suhupgaten aldaar. Aanw. ged. 8 dagen vóór de be-
steding, van 9—10 uren. 

, te 2'/: ttreo, door  liet ministerie vau wa-
terstaat enz., aau het gebouw vaa hel prov. bestuur: 
lo. liet herstellen eu verbeteren van de n 
op . Aanw. 1 Juui. g ƒ6400; 2o. hot 
herstellen van 's s zeuwerken op Wieringen. Aauw. 
1 Juni. g /10,800; 3o. bet herstellen eu ver-
hel uren vau eeuige hoofdeu op het Noorderstrautl vau 
Vlieland. Aauw. 1 Juni. g / 79,500 ; 4o. het 
doeu van herstellingen aan dc zeewering vau bet 
kustlicht te . Aanw. 1 Juui. 

m . tea kantore fier  Bouw mant schappij  Fijen-
oord: bet makeu van den bovenbouw van een blok 
van 21 winkel- met bovenhuizen. 

,  Jun i. 

, te 11 uren, ten behoeve vau 't stoom-
gemaal n te Puttershoek, iu liet 
Nederlandsch : de lovering van 8500 . 
grove machine - en 500 . Eng. steenkolen. 

, te 12 uren, door bot ministerie van 
waterstaat enz., aan het gubouw van het prov. best: het 
bouweu van eene ijzeren draaibrug over de Spanke-
renscho stuw iu bet Apcldoornsche kanaal onder 

. Aauw. 31 i en l Juni. g / 5S50. 

, te 12 uren, door het ministorie van 
waterstaat inz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
het maken van plankbeschoeiingen met steenstipcliug 
enz. langs het kauaalboord van den u weg 
lu kl., nu. 1, 2u zijtak, van Groningen naar . 
Aanw. 31 . g /18,140. 

/ « u l l e , tc 12'.., uren. door het marktcbestuur van 
, iu het gemeentehuis van Zwoller-

kerspel : het maken van ecu kunstweg, van den huize 
den n in , door do buurtschnppen Gcnne-
eii-l luiten naar , in do gemeente Zwoller-
kerspel; lengte 2076 . 

, tl Jun i. 

, te 1 uur , door de Nederl. g 
maat schappij: het doun vau taludwerken eu het ver-
plaatsen vau eene weegbrug op hel station Aruhem. 
Aanw. 31 , te 11 ureu. Bilj . inz. 7 Juni. 

itrerhl , te 2 ureu, doorliet ministerie van water-
staat enz , aan het gebouw van bet prov. best.: het 
vernieuwen van eenign vakken kliukcrbestnitiu g op du 
groote n le kl., uo. 3, 5 en fi. Aauw. 5 
Juni. g / 5760. 

,  Jun i. 

, te 12 uren, door  burg. on weth.: het 
maken vaa een gebouw ingericht voor  handelbeurs eu 
botcrwaag. Bilj . inz. 14 Juui, vóór 'savonds 8 uren. 

, te 2 uren, door bet ministerie vun water-
staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
verlengen vau den noordelijken eu bet inkorten van 
den zuidelijken veordam der  schipbrug over de k 
te Vreoswijk. Aanw. 12 Juni. g / 14,500. 

, S  Juni 
, te 12' , uren, door  hetministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van bet . bestuur : 
het vernieuwen van een gedeelte der  traverse door 
Buitenpost, behoorende tot den u weg van 

n nuar do Groninger  greus. Aauw. 15 en 
17 Juni. g ƒ2100. 

, SO Oct. 

, te 11 uren, door  liet ministerie van marine: 
bet lossen, ineenzetten, klinken, ufwerken en in-ge-
bruik-brengen van oen ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst van de e in , 
voor  rekening van het departement van . 

p late  te nepalen datum. 

. hij  dc directeuren F. . van n 
en Co.: hei doen van noodzakelijke reparatie» aau bel 
drijvend droogdok to . 

. e cu t> nrden i hot amoveeren eu wederopbouwen 
tier  winkclbehuizing boek Nieuwestad en t raat. 
Aunw. 3 Juui, le 11 uren. . bij  don architect . 

. Stoelt Fz. 

, door  dijkgraaf cn heemraden van den 
polder: liel amoveeren van het bestaande cn ophou-
wen vau een nieuw kctellokaa) voor  liet bovcnstooiu-
vemaal van dien polder. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, ]n : het bouweu vau ecu beerenhuis 
met bovenkwartier  voor 11. Vissers, te : 
metselwerk ingek. 3 bilj. , als: 
BOBSustraten, te Breda, ƒ 3 4 18 
Tb. , „  idom „  3256 
Voogt, „  idem „  3137 

timmerwerk ingekomen 4 bilj. , als: 
Sleohtriem, te Breda, ƒ 8596 

. v. d. Akker , „  idom „  3210 
Erve A. van , „  idem „  3094 

 Oomen, „  idem „  2975 
massa ingekomen 6 bilj. , als: 

, le Breda, / 6696 
. v. d. Akker , „  idem „  6618 

C. A. Oomen, „  Oosterhoiit, „  6337 
J- , „  Breda, „  6249 
C. , „  idem „  6200 
Gord ens, „  Wagenberg, „  6198 
geguud. 

*ihlaoarrdwiti , 11 : het bouwen van een woon-
huis (buiten 'li funileering en dc levering der  steunen 
cu pannen); ingekomen 5 bilj. , als . 

. Boertje, te Puttershoek, / 8370 

. van lleuiiiiigeii , „ n a/d , „  8364 
 1'ij l Jz., „  Alblasserdam, „  S100 

s uu 
N. , „  Schiedam, „  7200 

. s Jr., „ , „  6887 
gegund. 

 n.j i |3 : lo. het doen van verfwerken aau 
gebouwen tier  Staatsspoorwegen; miuste inschr. was 

. B. Zwang, to Fijenoord, binnenwerk it ƒ 0 . 2 4, 
buitenwerk ii ƒ 0 . 1 75 per . 

2o. idem van voegwerken; minste iuschr. was . 
vau Erp, te Bedel, ii ƒ0.65 per . 

 idem van aa nawerken; minste iuschr. was . B. 
Zwang, voor  /0.04s. 

 l' j : lu-t bouwen eener  bewaarschool 
en woning voor de hoofdonderwijzeres op eon terrein 
teu westen van Scheveningou; ingekomen 6 bilj. , als: 
0. C van Vlanen, tu , ƒ 52,400 
W. P. Xneuwiseen, „  idem „  49,900 

. E. de Baan, „  Schuveuingeu, „  49,220 
VV. G. , .. idem „  47,770 
J. , „ , „  45,360 
E. . , „  idem „  40,000 

Zwo l l e , l l : liet houwen van een woonhuis aan 
den Sassen poor  ten wnl; gegund aan B. . Trooster, 
tc Zwolle, voor  /13,800. 

\oa rdw ï |h, 15 : lo. het ufbrukeu dorTliomas-
brug eu hel bouwen eener  uieuwe brug met steenen 
landhoofden: minste iuschr. was P. A. A. vuu -
marter, ic , voor  ƒ3140. 

2o. het buuweu euner  muurbusclioeÜng aan bet 
Sehiej  minste iuschr. was dezelfde, voor  /'  1921. 

Tr lexeuveen, la : het bouwen ccner  synagoge: 
ingekomen 5 bilj. , als: 

. , te Wierdeu, / 2793 
B. , ,. Vriezenveen, „  2740 

. Jansen, „  idem „  2729 
W. Jauscn Ez„  „  idem „  2602 
 Jansen (iz., „  idem „  2594 
. ter  Stege, . Almeloo, „  2590 

Vallenhave, 15 : bet verhoogen eu verzwaren 
van circa 280 . aau den Blaukenbamuicr  zeedijk; 
minste inschrijver  was J. W. Belt, te , 
voor  /7200. 

Winsum, 15 : het vernieuwen eu vergrooteu 
vau de opslagplaats aldaar en het leggen vau eeue 
klinkerstraat ; iugok. 3 bilj. , als: 

. , le Obergum eu 
J. /.ui..-. „  Winsum, ƒ 1445 

J. Veeudnk, „  Obergum en 
J. . Vos, „  Winsum, „  1298 

G. , „  Oberguin en 
G, . Wierscma, „  Winsum, „  1994 

, 15 : het maken van werken tot 
verdediging vau den oever van bet waterschap; 
ingekomen 8 bilj. , als: 
0. Boot Wz., te Neuzen, / 7850 
J. Volker, „  Sliedrecht, ., 6995 
1). Tholens, „ , „  6660 
E. dc , „ , „  6.150 
C . Bakker, „  Sliedrecht, „  6650 
C. v. d. , „  Neuzen, „  6390 
W. , „ , „  6300 
P. J. vau l  „  idem „  6290 
gegund. 

, 15 : het herstel, de vernieuwing en 
het onderhoud der  werken van deu polder  Adornis; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
P. J. Visser  Pz , te , ƒ 9332 
B. deu i:\tcr  v. d. Brink , „ , „  9106 
J. de Jonge, „  Borsele, „  9079 
J. , , „  8950 
C. de Wilde Aa, „ , „  8899 

Lelden, 17 : bet verbouwen der  villa r 
nuin : le pure. ingek. 3 bilj. , uls: 
P. n dun Bouw-

incoster, te , / 11,267 
W. A. van , „ , „  10,215 
C . G. van Oerlc, „  idem „  10,200 
.). Filippo Az., „  idem „  10.195 
J. , „  idem „  9,900 

. E , „  idem „  9.750 
J. N. v. d. , „  idem „  9,290 
J. , „  idem „  8,968 

2c perc. stukadoorwerk: A. Boekwijt, voor  ƒ1448. 
. 17 : lo. het bouweu van een brug-

wachterswoniag bij  de brug over de Zuid-Willemsvaart 
nahü de Urthenpoort aldaar; miuste inschrijver  was 
P. J. Somers, tc 's Bosch, voor  ƒ3895. 

2o. het maken vau deu ijzeren ouderbouw voor de 
brug over de Zuid-Willemsvaart nabij  de Orthenpoort; 
minste iuschr. was J. , te Grave, voor  ƒ10,190. 

3o.  op de diepte brongen on houden der  haven 
tc ; minste inscbr. was A. F. van Betets, e 
Vught, voor  ƒ4444 

, 17 : lo. het éénjarig oudrrlmi d 
der duinbeplantingeu op Ameland, 2o. bet stelleu van 
rijzen schuttingen en bet doeu van slroobeplantiiigeu 
iu de duinen nidaar; minsto inschr. was J. S. do 
Jong, op Ameland, resp. voor  '' 5720 en ƒ3090. 

3o. het onderhouden van de rijzen beslag- eu stcen-
 oeverwerken aldaar, 4o. idem van den stroom leid en-

den dam eu oaiilmon-ii door de geul de Balg aldaar; 
minste inschr. «aren: voor no. 3 F. 0. Scheltema, 
op Ameland, vuur ƒ 11,308, voor uo. 4, J. J. Schel-
tema, idem, voor  /144(1. 

Groningen, 17 : het vernieuwen van dc wal-
beschoeiing aan deu prov. i.uustwog nevens de liaveu 
te Uithuilenj  iugek. 8 bilj- , als: 
J. Olfringa, te Uithuizen, ƒ 4470 
1'. Westorhof, „  Noordwolde, „  4400 
A. E. Stïjkol, „  Appingedam, „  4390 
J. s Fz., „  Zeerijp, „  4320 

-  „ , „  4298 
J. Fok keus, „ , „  4248 
J. Veldkamp. „  Bedum, „  4070 
W. Staal, „  Zoutkamp, „  3997 

, 17 : lo. het maken van steen-
glooiing op dc huveiidummcn van Neuzen; minste 
inschrijver  was . van e , to Breskens, voor 
ƒ 6938. 

2o. het verhoogcu vau het zeeèhidc van den Wcst-
barendam te t en het verbreeden der  steen-
glooiing op de westzijde van den dam; minste iuschr. 
was A. van Poperiug, tc Bruinisso, voor ƒ 3400. 

, 17 : bet bouwen van ecu steenen suatic-
sluis in den zeedijk van don ; minste in-
schrijver was J. . , tu Neuzen, voor  f 13,890. 

Utreoht, S : lo. betnmovccren van een gebouw 
met aaiilioorighedeu op den hoek van de t cn do 
Zonstraat; minste insclir. wareu Gebr. Vun , 
tc Utrecht, voor  ƒ4800. 

2o. eenige vernieuwingen cn herslellingea nan stede-
lijk e gebouwen: minste lusch. was P. vau Zutphen. tu 
Utrecht, voor  /412S. 

3o. het vernieuwen van cen schut iu den Oostcr-
stroom euz.; minste inschr. was . . de , te 
Utrecht, voor  ƒ8986. 

*  18 : bul vergrooten van 
het schoollokaal te Oudedorp en het vernieuwen der 
schoolbanken; ingekomen 4 bilj . als: 
J. F. . v. d. , le , ƒ 1 0 , 6 99 
W. J. v. d. Weert, „  Goes, „  6,990 
Z. de , „ , „  6,550 
F. de , „  idem „  6,500 
niet gegund. 

, 18 : de gewone onderhouds-
werken aau dien polder; ingekomen 7 bilj. , als: 
B. den  vau den 

Brink , tc , / 7800 
J. de Jonge, „  Borsele, „  7720 

. do Vriend, „  idem „  7650 
- , „ , „  7625 

A. van Poperiug, „  Bruinisse, „  7550 
.1. . , „  (iocs, „  7490 
C. de Wilde, „ , „  7390 
gegund aau deu laatste voor  ƒ7375. 

t'apelle ad , 19 : bet daarstelleu van een 
liouwinaiiswoniii g met stalling, schuur, hooiberg eu 
aau belmoren aan 's-Graveuwcg; iugekomen 12 bil -
jetten, als: 

, te Nicuwerkerk a , ƒ 24,999 
C. Buis, „  Capelle ol.!., „  99,468 
A. v. tl. Sijs, „  idem „  22,400 
A. , „  Schiutlam, „  21,990 

. ,1. Nederhoist, „  Gouda, „  21,900 
P. , „ i  legers berg, „  21,800 
G. , „ , „  21,500 

. Tieleman, „  idem „  21,480 
c. P W. , „ , „  21,111 
J. Zaaijer, „ , „  20,499 
J. W. Weiter, „  Gouda, „  20,453 
\V. , „  Capelle a , „  20,278 

, : bet bouwen van eeu stoom-
vijzelgemaal met lanhoorighedeu op het terrein van 
den te amoveeren watermolen aan de n 
Weteriug; minste inschr. was J. J. Boekholts, te 
Amsterdam, voor ƒ 15,727. 

, 20 : du levering vau straatklinkers, 
iu 3 perc.; minste inschr. waren: 

pcrc 1, 1,000,000drielingen, , Uselklinkcrs, 
perc. 2, 1,500,000 Veehtsehe drielingen, F. j  nl ivf 
Az., te Niewerkerk ad. Usui, resp. voor  /11.73 en 
/ 11.59; 

pure. 3, 2,6UO,0O0 Waalmoppeu, . van Wijok , te 
, voor  ƒ11.07, alles per  1000. 

, 20 : lo. bet herstellen met bazalt-
stueugiooiiug van ueu gedeelte U deu zeedijk op de 

; iugek. 11 bilj. , als: 
 Schut, te , ƒ 86*980 

J. v. d. Velde, „ , „  26,950 
C de Jong, „  idem „  25,125 
G. J. , „ , „  24,984 
J. v. d. Plas Cz., „ , „  23,764 
G. A. van , „ , „  22,315 

. vau , „  idem „  22,260 
. v. d Belt, „  idem „  22,140 

W. van Bruggen, „  idem „  19,990 
B. J. Coops, „  idem „  19,870 

- Pap,  idem . „  18,773 

2o. bet herstellen der  Usel- cn andere bruggen; 
ingek. 3 bilj. , als : 

. vau Werven, te , ƒ 1793 
- Snul, „  idem „  1740 

A. J. v. d. Wetering, „  idem „  1689 
, 21 : hel maken vau eene douaneloods 

mol bijbelioorende werkeu op het station Wiuschoten; 
ingek. 5 bilj  , als: 

.  . hl.'. te Scheemda, ƒ 14,789 
. , „  O.-Pekela, „  14,400 

U. Pos, „  Sappemcer, 11,S48 
J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  11,760 

. F. , „  Groningen, „  11,419 
, 21  : liet bouwuu vuu eene schut-

sluis tur  plaatse van deu dam iu het Boerendiep te 
Stadskanaal; ingekomen 7bilj. , als: ƒ31,938, /31.330, 
ƒ80,990, / 30,800, /30,22s, ƒ29,500 en, van l 
en . Vos, te Stadskanaal, ƒ 28,810. 

, 21 : hut bouwen van 5 schoollo-
kalen eu 3 oudurwijzcrswuniiigen; ingek. 6 bilj. , als: 
B. 11. Trooster, tu Zwolle, f 44,800 
Ekburd , a Almoloo, „  41,498 

c Blécourt, „ , ,, 11,494 
Weert -au, „  idem „40 ,110 
Woltcrsom, „  idum „  39,448 

, „ , „  39,189 

k o l l u m , 21 : lo. de verbooging en verzwaring 
van deu zeedijk onder bet waterscliap , 
2o. idem van dieu ouder bet waterschap Visvliet-Ger-
kcskloostcr; iugek. 2 bilj. , als i 

no. 1 no. 1 
B. Jaase, te , ƒ 80,783 ƒ 6760 
W, A. Swets, te , 79,100 4786 
gegund in massa aau W. A. Swets. 

, 22 : bet aauleggnn vau een kunst-
weg, van Peins tot den g n -
wartleu ou  Zwcius, minste inschr. waren: 1' . 

a eu . Boelzur, tu Outlebiltzijl , voor  ƒ 5 8 0 0. 
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2o. het maken vnu «ene brug over de Peinservaart; 
miuste inschr. was .1. (i. , tc ïxum, voor 
/ 12S9. 

 22 : lo. liet bouwen vnn eene school 
inet uotiing aan de ; ingekomen  bil-
jetten, als: 

. (julbranseu, tc , 
A. v. d. Spiegel, 
Th. , 
l>. , 

. Zaauer, 
U . A . P .F . Wijk , 

. A. .1. Tuveriie, 

. Stelwngcn, 
A. (J. Verbeet, 

 en l>e Geus, 
P. li . Winters, 

/ 81,68*. 
, idem
, idem „  20,:JÜ2. 
, idem „  88,610. 
, idem , 2HJ.H. 
, , „  38,170.17 
, Utrecht, „  «7,88.*. 
, , „  -J7.50O. 
, idem „  27
, idem „  27,830. 
, , „  sJfJ.sy". 

2o. dc levering van liardsteeiieu grafzerken cn tegels 
voor di- algemeenc begraafplaats in Crooswijk; ingek 
7 bilj- , als: 

le perc. 2e pere. 
W. n cn Zn., tc , / 1116 ƒ 177] 
Wed. G. Cnmcsi en Zn., tc 

, 871 199» 
. Goflo en Zn., tc , 789 1605 

Van den l en Simoais, 
tc , S35 1789 

Van Noorden en Schwcrzel, id., 802 1641 
t' . Bosman, idem, 781 18(19 
P. A. dc Boer, idem. 1230 2610 

Amsterdam, 23 : 1°. hut maken vau kaaimuren 
op 's s worf; minste inschr. was . ('. Sohsado, 
te Amsterdam, voor  ƒ18,847. 

2°. het verrichten van eeuige onderhoudswerken np 
die werf: minste inschr. was C. J. s Cz,, te Am-
sterdam voor ƒ 12,3%. 

Vervolg iler n en . 

n de  zitting van den Ge-
meenteraad , den 23 dezer  gehouden, kwam onder 
de ingekomen stukken het volgende adres voor; 

>Geven eerbiedig te kennen: . van Wij k &  Cu., 
ie : 

t zij  bij  de op 17 . plaats gehad heb-
lieude aanl -stcding voor de concessie tot het aanleg-
gen en exploitccren van tramwegen, de eeuige Ne-
derlanders zijn geweest die hebben ingeschreven; 

l zij  hooger  ingeschreven hebben dan twee 
vreemde mededingers en nagenoeg even hoog als een 
derde, terwij l de eenige inschrijving , welke de hunne 
l** _  rij k overtreft, die is vnn de heeren i 
GuJjJeurneron te Parijs . Gilet te Brussel, welke 
voor ƒ 101,000  ingeschreven, tegenover 
ƒ 5 0 , 0 1 0 . 80 door de adressanten; 

t de adreeeanten bet zonden bejammeren /oo 
deze onderneming voor de Nederlandsche industrie 
verloren ging; 

 zij  rade zijn geworden om pogin-
gen aan te wenden om als eenige Nedcrkindsrhe in-
schrijveis het den Gemeenteread mogelijk temaken, 
om zonder  nadeel voor de gemeente Botterdam <le 
concessie aan hen te gunnen; 

lu i zij  zich vleien dut wanneer zij  hun uaiihoil 
gelijkstellen mei dat van den bootsten inschrijver , 
de Gemeenteraad, waar dit geschieden kan zonder 
schade voor de gemeentafinanclSn, voor  deze onder* 
neming de voorkeur  zal geven aau Nederlanders boven 

hai daardoor in de eerste plaats de Neilerlaiuhche 
industri e belangrijk gebaat, zal worden , daar  de adres-
santen voornemens zijn de rijtuigen , welke een be-
langrij k kapitaal vertegenwoordigen , tc doen vervaar-

 de zoo gunstig bekende fabriek van den 
heer i te , terwij l ook verder  in allerlei 
opzicht biet lehilide aankoo -n zullen worden gedaan 

 niet, zoouls hij  vreemdeoiiderneiueisgelwurt, tut 
zelfs de nagels voor het U-slag der  paarden recht -
stiveks uit het buitenland zullen wonlen aangevoenl: 

t daardoor  vervolgens ook het uitgebreide j ter  -
l uit Nedertanders zal  en niet gelijk 

bij  buitertlapdsche ouderneuiers, grootendeels uit 
vreemdelingen; 

»0at liet voorbeeld van Amstenlam schitterend 
getoond  tt . dat ook Nederlaudsi he onderneiuers 
uitstekend instaat ziju om een tnimwav-otideriieinin g 
te cxploïtoereri eu ook uit dien hoofde geen enkele 
reden t om aan vreemde ondernemers  voor-

 te geven: 

t ook de Staat nog niet langgeleden liet voor-
beeld heeft gegeven om, waar  de Nederlander  dezelfde 
voorwaarden aanbood als de vreemdeling, bij  voor-
keur hei werk aau den eerste 1e gunnen, zoodot 
ile Gemeenteraad daarin een alles/ins navolgenswaar-
dig anteciileiit vindt on. het verzoek der  adressanten 
toe le staan. 

i waarom de adressanten zich tot u wen-
den inet hel eerbiedig verzoek , dat het u behagen moge 
de concessie tot het aanleggen eu exploitccren van 
tramwegen te gunnen aau de oiidergeteekenden, onder 
voorwaarde als hierboven genoemd. 

't  Welk doende, 
1). VAN  &  Co. 

 22 i 1878." 

Na korte discussie wenl overeenkomstig het voor-
stel van Burgemeester en Wethouders zeer  wijselijk 
besloten, ten opzichte van dit stuk over te gaan tol 
de orde vau den dag. 

Advertentiën. 

E E \ 8 
reed- jaren iu int bouwvak werkzaam. wegens afloop 
der werkzaamheden huilen betrekking komende, aag 
zich gaarne wederom geplaatst. 

a enden gelieve zich te adresseren onder  let-
ter  l i . aan het bureau van dit blad. 

S , 
. 

 en S ,ler ge-
meente  zuil

 teu 12 me des middags, op bel -
huis , in bet openbaar hij  enkele inschrijvin g doen 
uuulicstcden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter j der  Gemeente tegen be-
taling van ƒ 1. 

Nadere in lichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
het bureau van den r der  Publieke Werken 
op het , des ochtends van  -12 uur. 

Burgemeester en Wut houders voorn. 

Amsterdam, N TEX . 

21 i 1878.  Secretaris, 

E . 

Ontmanteling van . 

e ONTVANGE E ÉN -
N TE  op Woensdag den 

5 d , n Juni 1878, des namiddags om 3 ure, ten 
zijnen kanton; op de Groote Gracht aldaar, in het 
openbaar 

: 

NB. e te verwerken hoeveelheden bedragen on-
der anderen ongeveer: 

 i
e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 

Beslek en teekening liggen van al'  20 i 
1878 ter  inzage aan de kantoren der e en 

n te lento,  Sittant en
tricht , en zijn aan laatstgenoemd kantoor  tegen lie-
taling van f | per  exemplaar le bekomen. 

e aanwijzing in loco zal gegeven wonlen op 
g deu 3den Juni 1878, des middags om 

12 ure. 

 tintranoer voornoemd, 
B. C. .1.'  VA N U . 

 A E . 
Aangezien aan een der  Opzigters van den llnur -

lemnienueeijiolder op zijn verzoek eervol ontslag is 
verleend, roepen f en n van dien 

r  pei-sonen op, die wenschen voor  deze betrek-

king in aanmerking te komen, om zich hij  hen aan 
te melden mei vrachtvrij e brieven vóór den loden 
Juni e.k. ter  Secretarie vim den leider le . 

Haarlem, 10 i 1878. 

 en Heemraden eoornd. 

J. W. . VA N E ,

J. C. VA N E , Secretaris. 

E 

 EN S VAN
 zijn voornemens, op Woensdag den 5 

Junij  1878, des namiddags ten 1 um, ten -
huize aldaar aan te besteden: 

Alles nader  omschreven iu het liestek en do vour-
waarden met teekeningen die, op de gewone da-
gen en uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en het SrW.*  Timmerhuis le

 ook voor den prij s van ƒ 1,— verkrijgbaar  zijn 
hij  Wed. P. VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in deu Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. - aanwijzing in loco zal plaats heb-

 op Zaturdag den 1 Junij  1878, des namiddags 
ten 1

Te r 
 mot

 van
nadere . 

Adres l.-tt. F. unn ,1e G 
Si Co. le

SCOTT , 
West t , . 

e the t Stock in the North of England 
' 8eh g Slide anil Screw Cuttin g , -

dial, Wall , Vertical, and Bench g
 Screwing, Slotting, Punching and Shea-

rin g and Plate
l and Vertical Engines etc., which 

fur  design,  arrangement of
and finish . Firm s before entering 
this class of machines should writ e SCOTT -

. r , Stone Breakers, Brick -
king  Cranes, Pulley Blocks, and Wood 

y tu order. 

, 
tegen  en met

 gocdg.-k il dooi-
de Société centrale des uivhitcctes de Paris , bekroond 
op de w-ei-eld ten toonstellingen van 1855, 18(12 en ; 
18fi7, le  en  uitvinder

 officier e? Academie de
Verkrijgbaa r in bussen van 5, 12 en 25 kil"' . 

.  i ; n / i ; i l , nr. ! 
S c h i l d er  vu  Nieuwe n 76, 

r bet groote debiet dat deze
 in korten tij d iu ons land ge-

kregen heefl, is de prij s aanmerkelijk lager  gestild. 
Op aanvrage wonll eene ci nu lain- met gebruiksaan-
wijzin g aan belanghebbenden franco verzonden. 

llootddepul voor  Nederland van  &  SON 
 en  hij 

JACO S . te Zaandijk. 
n cn  van  belegen 

 Puike  en

 in fusten, bussen cn llacuns. 

k van e , 

- en . 

Afschriften van attesten up fr . aanvr. gratis cn franco. 

Adres 

 VA X U T 

Wittenburger dijkje. 31A,

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franco. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de  Tuin, 

 van alle

en  aan S wonlen in 

 knrtst mugelijken tij d geleverd en uitgcvoei-d. 

.  te . 
 en N van

j  voor  wctenschap|ielyk gebruik. All e soorten van 
 eu  en 

 enz. enz. 

S & VAN . 
, 

rYtewwAatwa ï N.zijde . 

VA N X & , 
, 

. 

Vertikal e Stoommachines
zonder  uit de fabriek vnn 

Y &  C». te

Vnn hel. nieuwste model zijn steeds vun 
 tot  pnnrdenkrncli t gereed. 

e prijzen ziju wederom
verminderd. 

. 
 E

T E P aan bovengenoemde fabriek 2 a ,1 
millioen  te leven 'l i van al' 
Junij  1878 tol i 1879. 

e steenen zijn zeer  zwaar, en de fabriek ligt 
aan den l hij

T E : 
 en  me 

verschillende afmetingen. 

 s 
 van 6 tot B . 

T E : 
 met bel noodige drijfwerk . 

 mol  en
 en meerdere

Benevens eene giuute  zuu gued 
ill s nieuw. 

Adres WE1>. W. . , 
Wittenbilr g N" . illi , Antsteritaot. 

; E &
leveren en vervaardigen in den kortst mugelijken tij d alle soorten van  in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen .ystcein, ges-bikt visir  elke ilie|>te en opbrengst van 15(1 tut '2000 » lier 
werkdag, en verder
"  en  en  enz 

Steen-

.  &  ZOON, 
 te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 4.1 te Amsterdam , wonlen bij  alle 

, en . 
ook voortdurend vervaardigd -

N . 
Ben «root welmgericht N is daarvan . ruim gesorteerd,  in

 Alles  en  bewerkt, sagen zeer  billijk e prijzen. 

, 
. 

E E , 
G N d. . 

e Amari l Schijven en s van j  over-
trefien alle andere dergelijke toestellen in qmiliteit . 

t het gebruik dezer  schijven wordl groote besparing verkregen iu arbeidsloon 
en wordl veel werk verrigt , dut lol lieden uit de hand weid afgevijld. 

Voor liet scherpen vnn Zagen zijn dese machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op uanvruge gegeven. 

E N 

V A  X>EB , 
t dat door  haar tot eenige A  voor den 

verknop van  zijn aangesteld: 

S &  C°.  Amsterdam, 
door wie ook tot het  Vloeren inlichtingen wurden verstrekt cu orders voor  gebed Neder-
land  op gelijke  als mm de  3, tc Amsterdam. 

Gedrukt bü G. W. VA N  &  C' te Arnhem. - All e .tukken en advertent ie» te a d r e « e , r en aan den r F. W. VA N T JG.n. te Arnhem. - U i i g . . . van . A . . 

e . F. 22. g 1 Juii 1878. 

VOO

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

: 

Venehynt Zaterdag,. P ry . per .1 maanden f 1.(15. n abonneert zich foo 

«en jaanrang. Afzonderlijk e , bij  vooruitbeetellinie 15 cent.. 

Al l e stekken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regels fl.—, verder  voor  eiken regel |ilaataruiint e 20 cents en lOeent* 

voor  ccn nommer vnn liet bind. Ad verten ti tin vuor het buitenland 25 cent*  per  rcfrel . 

J TOT G
. 

32r t e E T 
gehouden te Amsterdam den 23  1878. 

e Voorzitter , de he<*r  J. G. van Niftrik , opent 
de/e bijeenkomst en lierniiiei l daarbij  aan bet den 
vorigen avond gesprokene, wat len bewij/.e «.trekt., 
dat zoowel hetgeen voor- als tegen wenl gezegd 
het lievviJ  levert, dat door  allen belang in de -
tthappij  wurdt gesteld. 

Tot behandeling van de vragen, vernield op de 
circulair e n". 337 van r 1877, overgaande, 
wordt :uil) de onle gesteld vraag 1 , luidende: 

«Wat moet er  gedaan wurden, om het aunleeren 
van het ambacht en het verkrijgen van een grooter 
aantal degelijke werkbazen en werklieden bevorderlijk 
te zijn? n hoeverre moet het k zich het uniliaelits-
onderwijs voor de meer- en minvermogende landge-
nooten aantrekken.'  Nederland in deze gewich-
tige aangelegenheid gelijken tred met andere staten? 

V heer J. G. J. van n treedt in bo 
schiluwingi'n umirent den gang van bet onderwijs. 

n veertigjarige oiiilervinilin g lieet'1 hein geleerd, dal 
het meerendeel der t ontwikkelde leerlingen er  op 
uit is de eene ol'  andere betrekking machtig le wor-
den , zoodat alleen de uiinder-ontwikkelden vour de 
beoefening van het ambacht overblijven, liet scha-
delijke van de handelwijze der  iu de eente kalegoru' 
bedoelden ligt ook hierin, dat zij , na eerst zwakke 
cn daarna e opzichters gewonien te zijn. zich al 
siioedig met den titel van architect vestigen.
waartoe hunne opleiding hen niet voldoende beeft 
kunnen bekwamen; daarvoor is het onderwijs op onze 
scholen veel te oppervlakkig. e wijze, waarop op de 
biirgerdag- en avondscholen hel theoreliscb onderwijs 
wonll gegeven, arht hij  onvoldoende: daar  toch wonll 
wel ecn cursus gehouden, maar  geen wiskunde, 
algebra, enz. geleerd, met hot oog op de behoeften 
van den leerling. t onderwijs is dus niet geschikt 
voor de vorming van den ambachtsman. j  zou deu 
Cours normal van , omgewerkt tol een geschikt 
lecrlwck voor den werkman, wenschen aan te bevelen; 
dan kan de leerling leeren uonleelen en zien. j 
leert uu b.v. wel eene liguur  bepalen, doch niet wat 
die voor de bouwkunal in zich bevat. 

e heer B. Brouwer leest, namens de Afdeeling 
's-firaveiihnge, een antwoord voor  op vragen  en 12, 
de laatste luidende: 

g wonlen de verschillende n 
in ome dagen uitgeoefend? s er  bij  vroeger  voor-
uitgang op le merken? Welke misbruiken behooren 
met kracht te worden tegengegaan?" 

t slechte verband tusschen pal mon eu werklieden 
is liekeinl, hetwelk zijn grond vindt in verkeenl toeye-
jiasle denkbeelden niiitren l vrijheid . j  komt de 
groote linnisverhiroging, die viidal moer aan nit-pit -
tingen dan aan de huisgezinnen ton goede komt. 

r  een en ander is de werklieilenstand zeer ge-
daald. e werkplaats, vn>egor een goede leerschool, 
is dit nu niet meer. Als een middel tot hei-stel wnrdt 
het stichten van scholen voor den ambachtsman, 
zooals die in Frankrij k eu d liestaaii, aan-
bevolen. l ook reiil s op goede resultaten van 
onze ambachtsscholen is te wijzen, achtte men het 
stichten van de lx?di>olde scholen door het k zeer 
aanbeveleuswaaiilig, ix>k omdat het dan te verwach-
ten zou zijn, dat daarvan door  jongelieden uit meer 
beschaafden stand, dan waaruit thans »|e ambuchts-

d vooilkoinl , gebruik zou gemaakt worden. t 
Werd ouk nuttig geaoht, dat van e werd 
medegewerkt aan m i boekwerk, waarin alles werd 
opgenomen wat goed gel>ou\vtl wenl. t zou niet 
alleen voor de kimsi, maar  «Nik VOOT de vorming van 
ambachtslieden goed zijn. 

Sjieciaal met het oog op vraag 12 wonlt aaiigi--
voenl, dat de uitoefening der n over  het 
geluid allerongelukkigst is. Een groot deel van dezen 
toestand moot op rekening van de snelle uitbreidin g 
onzer  stillen gesteld worden, waardoor  de specidatie-
bouw in het leven is geroepen, waarmede vele jonge 
menschen lieginnen. e slechte , daarbij 
al te dikwijl s gegeven, werken aanstekend, de nog 
goede werkman wonlt. er  dikwijl s door  modi-gesleurd. 

c eominissie, welke dit nntwoonl heeft geloven!, 
acht het noodig deze richtin g tegen te gaan , zoo-
mede hot misbruik van sterkedrank en het -
houilen. Beiden toch werken do verwildering van den 
ainlmi htsmnn in de hand, en het gevolg daarvan is 
slecht werk. 

e heer J. . n geeft als zijn gevoelen te 
kennen, dat alleen hel stichten van scholen, die in 
overeenstemming niet den tyd zijn, ten goede kan 
werken; thans dot* het k aau het onderwijs wal 
de amliachtsmaii liohoeft weinig of niets. n neme 

d tot voorlieeld: daar  moet in elke stad 
van 8000 n een Geworhcschulc zijn. t on-

derwijs dat daarop gegeven wonlt is gooi; ook is 
het een feit, dat onder de leerlingen alle sianden ver-
togenwoordigd zijn. Onze ambuchtssrholen oefenen 
geen genoegzamen invloed op do moer  ontwikkelde 
standen uit ; hot behoort ook tot de zeldzaamheden, 
dat jongelieden daaruit een ambacht loeren. n hel 
een noch het ander  houdt Nederland gelijken ireil 
met andere staten. 

j  gelooft ook niet dal het werk zoo verdienste-
lij k is als vroeger, maar  toen ook had men veel geld 
VOOT goed werk over. j  gevallen waar dit nu nog 
zoo is, acht hij  dat vooruitgang liestaat. Tenslotte 
vestiirt hij  ook de aandacht op de kankers: spcculutie-
bouw. drank en . 

r  deu heer . P. Vogel wordt namens de Af-
deoling 's-Gravenhage cm antwoord voorgedragen op 
de vragen 2 en 4, luidende: 

l  men le verslaan door  »nationale 
bouwkunst"? t eene zoodanige kunst in vroegere 
tijden bestaan, of bestaat zij  nog; zoo ja , bij  welke 
nation? Welke kenmerken strekken daarvan ten be-
wijze, en bestaat er  mogelijkheid. dat zoodanige 
kunst zich iu onzen tijd , en meer  bepaald bij  onze 
natie, ontwikkole.'  Welke zijn daartoe de voor-
waanlen?" 

nOp wtdke hoogte staan thans in Nederland de 
ïN i im imen ta l e en de burger-bouwkunst, vergeleken bij 
die van vóór 2 ii 3 eeuwen?" 

Ouder nationale kunst moet die verstaan wonlen, 
welke in overeen sten ui ling is met hol geestelijk en 
inaatschapjudijk leven van het volk. Voor deze na-
tionaliteit is echter  geen strenge staatkundige af-
sluiting noodig, want die kunst kan zicb ook bij  ver-
schillende volken te zamen vormen, wanneer  er  maar 
overeenstemming iu zodon en taal tusschen ben be-
staat. t is een gevolg daarvan, dat de kunst oen 
deel der  harmonie is eu zonder o n grenzen. 

e grenzen dor  nationaliteit in de kunst waren 
vroeger  veel nauwer  be|»orkt dan thans, hetwelk 
spreker  aantmnt door op Egyple en de vroeger ge-
bloeid hebbende volken te wijzen. Bij  de Grieken 
en n worden de grenzen reeds wijder  gesteld 
en iu do middeleeuwen nog veel verwijd , dank den 
invloed en de inrichtin g der  gilden. 

n dit opzicht zijn de volken dus hoe langer hoe 
meer  in-elkander-gevloeid, en wanneer wij  nu ook 
een grootere samenvloeiing van de  wstijlen waar-
nemen dan vroeger het geval was, hoeveel te groo-
ter  zal dat dan wel niet inet de volken zijn! 

e irnniianiirf i stijl , welke den miildeleetiwsehen 
overwon, is begonnen met voor  alle landen onderschei-
dend op te treden. Ook bij  ons hoort meu nu van -
laiiilsehen stijl spreken, maar dit is niet ill overeen-
stemming mei  iraditie . Onze voorouders
hunne z %t overgooi u vau de algemeene 
in de middeleeuwen, en later is die uit ë naar 
hier  overgebracht. r  niet alleen naar de Neder-
landen, in kuilen tij d werd geheel Europa ermede 
overstroomd. t volgt, dat de oorsprong ervan 
onder ons niet gezocht kunnende worden, die stijl 
bij  ons ook niet primitie f nationaal is. 

Wanneer er  sprake van nationaleii bouwstijl is, 
zou. alsifien nog , Engeland genoemd kun-
nen wonlen, want vanouds is die daar  bijna het-
zelfde gebleven: zoo ook is met eenig recht vau -
sische knust tc spreken. 

r  ook hier is de invloed van den individu , bij -
 die vau Viollol le , niet gering bij  de 

bepaling vuu do nationaliteit. t is echter  onmogelijk 
den nu heerschetidcn kosmo|x)litisclien geest le ont-
kennen; allo vormen dringen zich op aan onzen geest 

 die allen zijn slechta met groote kracht tol een 
vorm te brengen. 

Wat is nu voor  Nederland te eischen van een 
iiationalen stijlen op welke traditio n moeten wij  dien 
gronden? Als unlwoonl hierop eileert spreker  eeuige 

 Prof.  leidt daaruit uf, dat 
wat eenig persoon met liefde VOOT kunst en volk 
geeft, daaraan niet de naam vau nationaal te zijn 
kan ontzegd wonlen. / i j  die na ons komen zullen 
over die voortbrengselen oordeelen. Alles zoekt naar 
wn oplossing in modernen geest en de fantasie moot 
ihtarbi j  niet geringe dienst-'n bewijzen. Een oonleel 
is nog niet over de verschillende scheppingen in die 
lichtin g uit te spreken; om dat tc kunnen doen moet 
eerst nog veel meer geseha|>en wonlen. t zoeken 
en stroven openbaart zich in elke richting ; men ver-
stoute echter het heden niet om hetgeen vroeger ge-
daan is. 

Tegenover het tegenwixinüge eclectische karakter 
der bouwkunst staat dat der  middeleeuwen. c 
stempel wat toen op do kerken gedrukt was, stond 
ook op raadhuizen en andere burgerlijk e gehouwen. 

 kondon onze stadhuizen enz. niet met die 
der middeleeuwen op ééne lij n gesteld wonlen, wat 
ook inet den huizenbouw het geval wak ; maar  ook toen 

was hel alvermogen van eene richtin g terzijde gesteld. 
Op constructief gebied wordt hot vroegen- goede 

ten hemel verheven, om bet legenwoonlige te voroor-
drvleii , doch ten onrechte, want de tegenwoordige 
Ci instruct ien kunnen zoor  goed de vergelijking met 
de vroegen1 doorstaan. Wij  zijn in dat opzicht void 
lieter  op de hoogte. n geen onkel opzicht behoeven 
wij  terug te gaan. 

e lieer J. . n herinnert aan hetgeen reeds 
vroeger  over dit onderwerp is gezegd en wel in 1870. 

r  is  veel gebeurd,  daaronder  samenstel-
ling tier  Commissie van , aan wie de 
bevonlering van echt nationale belangen is opge-
dragen en die van grooten invloed op onze bouwkunst 
is. Nn is in de laatste dagen nog al gesold mot het 
woord "nationale bouwkunst."  Wij  moeten, om geen 
verwarrin g te slichten, weten wat dal is, waarom 
spreker  mededeelt wat onder dat woord moet ver-
staan wonlen. Na den blik op zeer  lang vervlogen 
tijden te heblieii gevestigd, toen er  bij  vele volken 
werkelijk van een nationale bouwkunst kon gesproken 
wonlen, komt hij  neer op hetgmi sommigen onder 
ons daaronder  meenen le verstaan eu zegt, dat 
onze voorouders die vormen van d 
hebben overgenomen, zoodat zij  geen recht hebben 
op den naam van voor ons nationaal te zijn. j 
ontdekt in den laatsten tij d een streven bij  onze -
geering om alles in dien stijl te doen bouwen, het-
geen hij  leer  betreurt. 

o hoer n loost hierop een gedeelte vour 
van een in het Hotterdamseh Nieuwsblad geplaatst 
opstel van den heer W. C. van Goor, over den 

n gevel op de tentoonstelling te Parijs. 
Op reeds hierboven aangegeven gronden komt de beer 
Van Goor tot de conclusie, dat de hier  gevolgde wijze 
van gevelbouw onzer  woonhuizen iu de 16' en 17* 
eeuw, haar  bakermat iu ë heeft, doch zich bier, 
in overeenstemming met do toenmalige zodon, ge-
woonten, enz., vri j  en onafhankelijk ontwikkelde. 

e stijl kan echter  thans niet nationaal genoemd 
wonlen: hij  heeft er  alleen dan frede mede, wan-
neer er  de opheldering ton voor twee d drie eeu-
wen aan wordt verbonden. t op dien gevel ge-
stelde jaartal 1078 toont ook aan, tlat de ontwer|ier 
den stijl ervan als niet van dozen tij d zijnde be-
schouwt, maar dan ook is die gevel daar  niet op 
zijn plaats. 

e beer . P. Vogel maakt de opmerking, dat in 
het werk van prof. VV. e over de e re-
naissance wonlt medegedeeld, dat d den 
bak steen bouw van Nederland heeft overgenomen. Wij 
hebben onzen 17e-eeuwsehen stijl aan , niet 
aan d te danken. Onze architecten uit 
dien lij d studeerden in . 

e lieer  P. J. . (,'uy|n*r s zegt, dat de Nederlandsche 
renaissance niet uit d Uit ons is gekomen. 

r is veel vroeger  dan  in die vormen gebouwd. 
Op vraag 3, luidende: 
»ls het bekend, dat waterglas voor  waterdichte 

werken wordt gebruikt bij  de samenstelling van uiel-
scls -icn inplauts van tras; zoo ja , hoe ziju de 
uilkomsien.'" 
wonlt een nntwoonl van den hoor  Timmerhalls van 
Abcoude voorgelezen, waaruit blijk t dat voor  een ge-
bouw bij  Arnhem in het najaar  eene fundeeriug met 
aaniwulven is gemetseld. e eerste bintlaag kwam 
0.75 . boven het terrein eu iu de buitenmuren 
zijn roosters gemaakt tot iloorslmuning van lucht. 

e mortel van elke laag is daar vol en zat met wa-
terglas besproeid. Toen in September het gebouw 
wenl betrokken, was geen spoor  optrekking

vocht te ontdekken. e handelwijze is goedkoo(>or 
dan het gebruik van trassperio. Of zij  ook voor  wa-
terdicht werk is aau te bevelen, kon niet geconsta-
teerd wonlen. 

Vraag 5 : 

«Welke uitkomsten heeft men verkregen bij  het ge-
bruik van kunstmatige straatkeien en trottoirsteonon, 
zoowel uit het oogpunt van duurzaamheid als vau 
iiiinkostbiuulieid?' ' 
is  de Afdeeling 's-Gravenliage beantwoord. -
in wonli gehandeld over de keien uit de fitbriek  der 
bieren Onderwater en keien, die van de ijzerslakkcn 
van hoogovens zijn vervaardigd. e eerst genoemden 
moesten, nadat zij  eeu jaar  gelegen hadden, worden 
opgenomen en door  anderen vervangen, daar  zij  geheel 
afgesleten waren ; na oen halfjaar  vorderden zij  reeds 
herstelling; men heeft ontdekt dat zij  van binnen 
met puin waren gevuld. 1 lim eenige goede eigenschap 
is, dat zij  niet glad ziju. Voor  voetpaden zouden zij 
lictor  zijn, maar zij  blijven altij d duurder en zijn 
niet beter  dan anderen. 

e lieer A. J. C. J. S. Bergsma voegt hieraan 
toe, dat te Amsterdam op een zeer  drukk e plaats 
proeven ermede genomen zijn, maar  binnen het jaar 
moesten zij  opgeruimd worden; reeds na eeuige weken 

brokkelden zij  af. j  beschrijft hun samenstelling, 
als te bestaan uit een gebakken sleen omringd inet 
asphalt. 

e heer J. G. van Niftri k zegt, dat de keiën-
Onderwater  aanvankelijk het voordeel hebben van 
goede voegen daartussehen, doch deze loopen bij 
groote warmte dicht. 

n 1872 zijn zeshoekige ijzeren Amerikaan sche 
keien gelegd op een goed zandlted van 0.00  en 
waarvan de mazen met n zijn gevuld. Bij  vochtig 
weder  bleven zij  goed liggen . maar  bij  ditwgte lagen 
zij  spoedig los, waanloor  het verband verbroken word. 
Zij  zijn opgeruimd. 

Voor 2 jaar  zijn te Warschau vlakke ijzeren 
platen van 0.31 bij  0.70 . gelegd op oen vlakken 
iiiac-ailamweg. n zijn niet. bekend. 

e slakken-keiëu zijn niet in groote hoeveelheden 
te verkrijgen. Zij  hebben veel goede eigenschappen. 

Bij  de behandeling van vraag 0: 
g moet men te werk gaan bij  hetrestau-

j-eereu van bouwwerken in verschillende stijlen en 
tijdvakken gebouwd?" 
herinnert do beer , dat zij  reeds vroeger 
is beantwoord en wel in dien zin, dat de restauratie 
in bel karakter  van het te restauroeren deel moet 
geschieden. Vroeger  schijnt men daar  mimici' aau 
gehecht te hebben, want men ziet somtijds aanéén 
geitouw gerestaureerde doelen in wel vier of vij f 
stijlen. j  verheugt zich, dat de
voorbeelden voor het horstellen geeft. j  wijst ook 
op Frankrijk . e arbeid is echter  zeer  kostbaar, 
waarom particulier e  het  kunnen

j vestigt ook de aandacht op het voltooien van nict-
afgewerkte gebouwen, hetwelk naar de oorspronke-
lijk e plans moet geschieden. 

e hoer  Cuypers releveert, dat men somtijds aan 
oen geitouw mengelmoes van verschillende stijlen aan-
treft . t moet niet aan oneenigheïd van de ver-
schillende s geweten wonlen, maar aau 
ile tijdvakken, waarin het geitouw word opgetrokken. 
Vroeger  dacht men niet aan het herstellen, zooals 
dal thans geschiedt. Als voorbeeld van hot voren-
gezegde wijst hij  op de St.-Servaas-kerk te -
tricht , waar de verschillende, in de 12e tot de 18e 
eeuw gebouwde doelen duidelijk zijn te onderkennen. 

o 12e eeuw wenl deze kerk aangelegd; inde 13e 
vergroot, door  het aan de westzijde bijbouwen van eeu 
uitgestrekt portaal, waarvoor een stuk uit deu muur 
moest gebroken wonlen. e toenmalige bouwmeester 
stoorde zich niet aan het reeds bestaande, maar ge-
bruikt e de vormen ann zijn tij d eigen. n de l i e 
eeuw werden rechts en links kapellen gemaakt, 
weder in de vormen van dien tijd , en zoo is dit 
voortgegaan. 

n deze eeuw is men critiseh geworden, en lier-
stelt men niet meer in do vormen van thans, maar 
iu dien van het geitouw, of van het deel ervan dat 
bestaat. 

o heer n blijf t bij  zijn gevoelen, dat men 
vroeger bij  restauraties niet op het overige bestaande 
lelie. Ook wan neer een geitouw door den eenen 
bouwmeester  begonnen on door een anderen vervolgd 
werd, volgde ieder  zijn eigen zin. 

e heer  Bergsma vraagl den hoer  Cuy|tors, wan-
neer hij  geroepen werd lot de hei-stelling van een 
gebouw zonder  kunstwaarde, en dat zijn tij d van 
stichting niet uitdrukt,  hoe dan te handelen? e 
heer  Cuypers antwoordt hierop, dat eersl uiigemaukt 
moet wonlen wat kunstwaanle is. Voor  den leek heeft 
bet gebouw die soms niet, maar  voor  den onderzoeker 
wel. Al heeft zulk een gebouw geen kunst- maar 
wol historische waarde, dan moet hol nog hersteld 
worden. 

e heer  Bergsma vat dit in ruimeren zin op, ook 
uit het oogpunt van hem die laat restaiireeren, en dan 
gelooft hij  dat , bij  hol ontbn-keu vau kunstwaarde, 
de kunstenaar  zich van restauratie moet onthouden. 

o hoer  Vogel heefl zicb dikwijl s afgevraagd hoe 
hol mogelijk is, dat een architect, die een nieuw deel 
aan wn gebouw maakt, dit niet in den stijl vau hel 
liestaande doet. Er  bestaan zooveel verschil lende
menten, dat het tot de zeldzaamheden moet behooren 
dat een persoon gevonden wonlt, wiens geest zoo 
kosmopolitisch is ontwikkeld, dat hij  in eiken stijl 
zou kunnen restauiveren. 

o beer  Cuypers vestigt tie aandacht op de St.-
An t« ti lies waag te Amsterdam, een lief gebouw, ten 
volle waard om gerestaureerd te worden. 

e heer  Bergsma zegt. dat er  belangrijke heistel-
lingen en verbouwingen aan geschieden. zooveel mo-
gelijk iu den geest van den tij d dor slichting; waar-
aan de heer n toevoegt. dat, wilde men dit 
gebouw geheel in zijn primitieven staat herstellen , 
het ook  aau zijn tegenwoonlige g 
moest  worden, 

\lsnu wonlt een korte pauze in '̂esield. 
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Bij do hervatting der  werkzaalolieden wordt aan 
de orde gesteld vraag 7: 

t kunst manner  (met name het r 
uit intwerpen) is in den laatsten tij d bij  bouwwerken 
in ons land aangewend. s dit materiaal tegen ons 
vochtig klimaat bestand; welke cigenschapjien zijn 
daaraan toe te kennen, en in welke verhouding staan 
de kosten tegenover bet gebruik vnn marmer?" 
waarop, onder  overlegging van velschillende munsters, 
vanwege de Afdeeling Amsterdam een antwoord wordl 
voorgelezen. 

t mariner is evengoed nis het natuurlijk e tegen 
de lucht bestand; op vochtige muren is het echter 
niet aan te brengen; er  moet altij d een ruimt e van 
1'/, a S . tusschen den muur en het marmer 
blijven. Onder  plinten, op manneren vloeren moet 
een strook lood gelegd worden, om het optrekken van 
vocht te voorkomen. s de glans door  vocht bescha-
digd, dan bestaat er  politoer  om die plekken weder 
glanzend te maken. t is een prachtige imitatie; 
het U in twee lagen van cement niet kalk vervaar-
digd, met toevoeging van een geheim gehouden stof. 
Ook het politoer  is een geheim. Gepolitoerd natuurlij k 
wit manner  kost ƒ 12 de a en dit kunsliuarnier 
slechts ƒ 7 . 5 0. Voor  andere marmersoorten is het 
verschil tot ongeveer 50 %  1 ) 1 1 t heeft ook 
voor, dat liet zonder  breuk of andere gebreken is; 
het is echter  zeer  vatbaar  voor  beschadiging. e 
ervan gemaakte lijsten zijn minder  strak dan die 
van natuurlij k marnier. 

e heer B. Brouwer leest namens de e 
Afdeeling mede een antw.xird voor, waarin gezegd 
wordt, dat alle kleur eu ader  bij  dit lubt ikaal in een 
zeer  dunne huig is aangebracht, hetwelk bij  het ge-
wone kunstmarmer niet het geval is. t wordt 
niet tegen zuren en ons klimaat bestand geacht eu 
trekt ook zeur  gemakkelijk vocht aan , waardoor de 
glans verdwijnt . Voor  biniieuveisieiïng en die van 
deuren en meubelen wordt het zeer  geschikt geoor-
deeld. Versieringen eu l ipf n zijn niet  r  rJaoa 
uitgevoerd, in welk opzicht eeu h dergelijk 
fabrikaat beter  is. e prij s der  gekleurde mannen 
wisselt af van ƒ 8 tot ƒ 1 0 de 2 . t Brusselsch 
wit kost ƒ 15 en is over bet geheel duurder  dan 
het natuurlij k marmer. t fabrikaat verdient ech-
ter de voorkeur  boven het Antwerpacbe. 

t is niet aan te raden om gnwte vlakken er-
mede te , met het oog op de voegen. 

Nadat de heer n nog het  «'ti ander iu 
dcnzelfden geest had medegedeeld, wor.lt overgegaan 
tot de behandeling van vraag 9: 

S asphaltbedekking voor de rijwegen in steden 
aanbevelenswaardig, vooral met het oog op het meer-
malen voorkomende it|>eiibreken voor gas-, water-
leidingen , enz.? 

waarop mede door de Afdeeling e een ant-
woord is geleverd, waarin deze liedekkiug dunt' en 
gevaarlijk wordt genoemd. Zij  heelt echter een net 
annzien en is goed schoon te houden. t het oog 
op opbrekingen, die er  nu-en-dan in moeten gebie-
den, wonlt zij  niet doelmatig geacht. 

e heer  Van Niftri k meent genoemde lvedekking te 
kunnen aanlievelei» ten opzichte van gemakkelijk ver-
keer, stilte, reinheid en weinige slijtage. n de 5 jaren, 
die zij  nu te Amsterdam in dc t ligt, is 
nog geen hei-stel noodig geweest, liet doen van op-
brekingen erin is geen bezwaar; de gaten kunnen 
weder  volkomen goed dichtgemaakt worden. t 
verschijnsel 'is daarbij  waargenomen, dat tusschen de 
betoiilaag en deu grond een Open ruimt e van 2 . 
was gekomen, en toch bleef de weg goed liggen. Bij 
vochtig weder is hij  alleen wat glad vuor  paarden, 
doch bij  het vallen kwetsen zij  zich op liet asphalt 
veel minder  dan op keien. e statistiek toont echter 
aan, dat bet aantal vallende paarden op aspbaltwegen 
een gering cijfer  grooter is dan op anderen. t 
de betonlaag zijn de kosten e Amsterdam ƒ 8 de 

s . geweest; nu zouden die ƒ!> zijn. n kosten 
ƒ 5 a ƒ 0 . 

e heer B. Brouwer  vraagt, of er  geen gevaar 
voor  ontploffingen bestaat, wanneer er  lekken in gas-
pijpen komen, waarop de heer  Van Niftri k antwoordt, 
dnt liet gas door  kokcis met roostors langs de wegen 
is af te leiden. t gat mag echter  niet met bel 
asphalt in aanraking komen, want het werkt daarop 
zeer  nadeelig. 

Vinag 10 , luidende: 
e Gotbische bouwstijl wonlt door  sommigen be-

wonderd , door  anderen minder  voortrelfclij k geoor-
deeld, om in algemeenen zin te worden toegepast. 
Wat bezit deze bouwtrant, dat eigenaardig is voor 
onze dagen, en waartegen behoort bij  het aanwenden 
daarvan te worden gewaarschuwd?" 
wordt door den heer n zeer  belangrijk ge-
noemd. j  constateert dal deze stijl in de middel-
eeuwen een ofliciecle was, hetwelk zeer is af le keu-
ren. r  zijn karakter , vormen en kostbaarheid 
is hij  bij  lange na niet overal toe tc passen; het 
omhoogstrevende, wat een van zijn karaktertrekke n is. 
valt tegenwoordig minder hl den smaak. Evenwel 
bezit hij  voor  onzen tij d nog veel eigenaardigs, doch 
niet voor  mercantiele constructieu. die geheel vol-
gens onzen tij d moeten gemaakt worden. j  be-
hoort geheel bij  gebouwen voor  den godsdienst te-
huis, vooral ook om zijn verhoudingen. Ünder de 
schoone kathedralen iu dezen stijl gebouwd noemt hij 
ook de St.-.lanskcrk tc 's-llertogenl>nsch. 

e heer  Van n zegt, dat, wanneer wij 
de Gothiek in zijn wezen en aard betrachten, meer 
op het objectieve dau op het subjectieve moet gelet 
worden. Zij n hoofdbeginsel is de verticale lijn , welke 
als het ware in strij d is met het materiaal. Overal 
waar hel maar  kon heeft men getracht de steunsels 
weg te werken. j  vraagt, of bij  ij/en-oiistructien 
niet veel nut vun de Gotliiek zou te trekken zijn en 
daarin 'le grond kunnen liggen vau een eigenlijken 
ijzei-construct'iestijl ? Niet in de gothische vormen, 
maar in het grondbeginsel van den stijl ligt een 
grondslag daarvoor. 

e heer n herinnert, dat indertij d doorbel 
t de France de Gothiek is veroordeeld. e 

uitspraak heelt zulk een belangrijken invloed op de 
bouwkunst iu Frankrij k gehad , dat nu nog bij  hel 
concours voor de kerk van bet e t te Pa-

, onder do 108 daarvoor  ingezonden ontwerpen 

slechts één in gothischen stijl was. j  put hieruit 
het bewijs dat gouvernementen de voorlichting van 
liekwame mannen volgen. Ook in het ons naderbij 
liggende Brussel wonlt  Gothiek niet bij  den kerk-
bouw toegepast. 

Ten aanzien van vraag 11: 
t meer en meer toenemende verkeer  met rij -

voertuigen in groote steden  da zucht naar  snel 
en gemakkelijk vervoor  stellen steeds hoogere eischen 
tot verbetering van de straatbedekking; welke mid-
delen zijn in het buitenland en alhier  aangewend om 
aan die eischen tegemoet te komen, eu wat heeft 
de ondervinding daaromtrent geleerd?" 
wonlt in een antwoord van de Afdeeling 's e op ver-
schillende materialen het oog gevestigd. e inac-adam-
weg geeft bij  druk verkeer  veel stof en slijk en is 
kostbaar in onderhond. t is dikwijl s aangeprezen 
en beproefd: dit moet echter  steeds op  vasten 
en drogen ondergrond rusten, waarom liet op onze 
vochtige gronden minder  aan lieve lens waardig is. As-
phalt is uitmuntend: dit heeft zich al 35 jaren goed-
gehouden en wordt, vooral in het buitenland, met 
succes toegepast. e voor- en nadeelen reeds boven 
genoemd, komen hierbij  mik ter  sprake. n 
platen wonien te glad eu zijn zeer  kostbaar: de 
rooslervoriuige tqieiiingeii moeten inet grond of iets 
dergelijks gevuld worden; voor ons land wordt het 
gebruik ervan niet na n lie vele j is waanl ig geconloeld. 

n het algemeen leveren kunstmiddelen geen vol-
doend resultaat; alleen van het verlu'ten-n van den 
ondergrond door het wegnemen van het veen en liet 
juist leggen van goede keien is voor ons heil te ver-
wachten, waarom die bestrating voor uns de beste 
geacht wonlt. 

e heei'  Van Niftri k voert aan, dal het regelmatig 
behakken der  keien een groote verbetering heeft aan-
gebracht; het verzakken daarvan is ie voorkomen 
door het leggen van betonliedilen. Na ook het eeu 
en ander  omtrent de mac-adain- en ijzeren bestra-
tingen gezegd te hebben, zegt hij  omtrent houten 
wegen, rial bij  toepassing daarvan de dennen blok-
ken in verband eu met latjes daartusschen wenlen ge-
legd, terwij l de daardoor  ontstane openingen tusschen 
de blokken met cement werden volgegoten. t 
geheel is op een betonbed gesteld. e lioutbcsti-a-
ling is duurder  dan die van asphalt, doch de slijtage 
ervan is gering. 

Op w i i deswege gedane vraag deelt de heer  Van 
Niftri k mede, dat de nu kortelings aanbevolen -
burgsche keien zeer  mooi zijn, maar  snel afslijten. Te 
Amsterdam is er  eene proef mede genomen. 

Vraag 12, vroeger  tegelijk met n".  liespreken, 
wordt nu afzonderlijk aan de orde gesteld. 

Naar  aanleiding vnn deze vraag, zegt de heer 
, dat de bouwambachten met de kunst in 

verband staan, waarom de laatste niet buiten bo-
schouwing behoeft  blijven. Vóór verder te gaan 
herinnert hij  aau het gisteravond, op het einde der 
vergadering, gesprokene, waartegen is geprotesteerd. 

e beer  Gosschalk  echter  een punt aangeroerd, 
waarmee spreker ten deele instemt: het is dit , dat 
de j  zich meer moest doen hoorei) bij 
quaestièn van algemeen knnstbelang. Zij  is vroeger 
meermalen in die richtin g werkzaam geweest, en 
niet altij d /onder  snecv^ 

Ook hij  heeft liet in hel leven roepen van «lo Com-
missie van s toegejuicht, maar ook met 
den r k noemt hij  hare adviezen wd 
eens on practisch eu duur. Enkele harer  leden 
wonien beschuldigd van in een te eenzijdige richtin g 
werkzaam te zijn, en die niet alleen toe te pussen daar 
waar het restauraties geldt, maar ook Op nieuwe 
gebouwen. Wij  hebben weldra in de Tweede -
mer de derde iriterpellati e over den w 
te wachten, eu uu heeft hij  het bepaalde voorstel 
dat «le j  tot lievordering der  Bouwkunst 
zich over de daarmede ook iu verband staande bouw-
«piaestie in het algemeen doe hooren en in een 
adres aau den r van Binnenlandsche Zaken 
wijze op de eene en bepaalde richting , die op bouw-
kunstig gebied uitgaat van de Commissie vau -
adviseurs en het achterstellen, misschien nog wel 
iets anders, van bekwame jiersoncn. t publiek zij 
ook hier tie hoogste rechter. Niemand behoelt zich 
aan banden te laten leggen, doch de Coiuinissic legt 
alles aan de door  haar  gesmede banden. 

e heer  Van n juicht het toe om rond 
en krachti g met deze zaak voor  den dag te komen. 
Een groot gebrek is, dat dearcnaeologieteiterken 
de kunst te zwak in de Commissie is vertegenwoor-
digd. Eeistgenoenule heeft dus iu alles de overhand. 

e beer n dringt zijn voorstel nailer
doch waarschuwt, zich op godsdienstig of politiek 
terrein te begeven. 

e woonhui wonien met loepurhing beantwoord, 
waarna de Voorzitter  /egt, dat het Bestuur  naar
leiding daarvan zal handelen. e bijval toch toont 
aan, tlat het beginsel van tleze daad in tien geest der 
vergadering ligt. 

e heer u releveert nog kortelij k feiten welke 
aan toonen, dal de vrij e bouwkunst onder  ons aan sterke 
handen ligt; terwij l tie heer  Vau n nader  op tie 
zaak aandringt door  erop te wijzen, dat dese hande-
ling niet alleen ligt op tien weg der , 
maar  Ook lot hare plichten behoort. 

e heer B. Brouwer  dringt op zoo spoedig mogelijk 
kandelen aan, tie j  heeft zich lang ge-
noeg lijdelij k gedragen. j  herinnert aan het in 't 

h geschrevene omtrent tie prijsvraag van het 
Universiteitsgebouw te , dat in Nederland 
slechts  man tot beantwoording bekwaam sou wezen. 

j  wijst ook Op tie partijdig e lieiioeming van twee 
hiiilcnlandei-s in tie jur y en hecht vooral gewicht aan 
het feit, dat de heoonleeliilg, als tie handeling zoo 
genoemd moet wonien , van the omvangrijke cn talrijk e 
stukken, in vijl'dagen was afgeloopeu. 

e Voorzitter  herhaalt, dat iu de eerste bestuurs-
vergadering dit onderwerp een t van discussie zal 
uitmaken. 

c heer C. Zemel draagt ten slotte eene beant-
woording van vraag  en drie andere voor, van 
welke, hoewel sommige reeds vroeger  sijn besproken, 
toch nog wel iels nieuws te zeggen is. Antwoorden 
op vragen alleen is echter  niet genoeg, er  moeten 
daden volgen. j  releveert, dat in de feestrede bij 

het SSjarig bestaan der j  is gezegd wat 
ons onlbi-eekt. Vroeger  heeft ook hij  meermalen aan-
wijzingen gegeven omtrent hetgeen te doen was, en 
waro daaraan gevolg gegeven, tlan zouden wij  nu op 
bouwkundig gebied in een anderen toestand verkas-
ten. j  acht het niet onmogelijk om in verschil-
lende zaken, ook omtrent vorm en stijl , vaste we-
gen aan te wijzen en besluit met den wensen, dat ook 
den ambachtastend gelegenheid tot kunstbeoefening 
aangeboden wordt. 

e tij d voor de vergadering bestemd verstreken 
zijnde, richt tie Voorzitter  een woord van dunk aan 
de aftredende bestuursleden en sprekers en schrijvers, 
die dezen dag weder  nutti g hebben doen zijn, wat 
vooral met de Afdeeling 's-Gravenhage het geval s 
geweest. 

p dunkt e heer  Bergsma namens de Ver-
gadering deu Voorzitter  voor  zijn uitmuntende leiding 
en Wordt tie vergadering gesloten. 

s avonds vereenigden zich ruim dertig leden 
aan den disc.h, waarmede deze dag gezellig en ge-
noeglijk gesloten werd. 

O . 
Vergadering van 10  1878. 

e Commissie van beoordeeling van het ontwerp 
vau een Woon huisgevel brengt haar  rapport uit. Zij 
adviseert tot bekroning met bet getuigschrift der 
Afdeeling en premie van ƒ 30. t Best - heeft 
zich met dit advies vereenigd. Bij  opening van het 
naambriefje is gebleken tie vervaardiger te zijn dc 
heer  G. Vuijk , opzichter en teekenaar  alhier, aan 
wien de Voorzitter  met een gepast woonl tie uitge-
loofde beloouing overhandigt. Op voorste] van het 
Bestuur, besluit de vergadering de teekeningen aan 
den vervaardiger  terug te geven. 

e Commissie, welke de Afdeeling beeft vertegen-
woordigd ter  vergadering van het Bestuur  der -
schappij  met de Voorzitters en Secretarissen der 
afdeelingen, brengt rapport uit van het aldaar  ver-
handelde. 

Tot tie U-handeling van verschillende huishoudelijke 
bezigheden behoort ln-t verkiezen vau twee bestuurs-
leden in de plaats van de aan de beurt van aftreding 
zijnde Voorzitter  en Penningmeester, die belden, als 
onmiddellij k herkiesbaar, worden herkozen. 

e heer C. F. Salomons bespreekt de gasvuren, 
waaraan hij  eeuige beschouwingen doet voorafgaan. 

e vuren zijn niet onafscheidelijk aan de berei-
ding van lichtgas verbonden: zij  kunnen overal, waar 
warmte door  verbranding noodig is, hunne toe[>assiiig 
vinden. 

f gaat met zuurstof tweeerlei verbindingen 
aan: 1". de verbinding van een equivalent koolslof 
met eeu equivalent zuurstof, CO, het product der 
onvolledige verbranding (koolozyde), en 2°. de ver-
binding van een equivalent koolstof met twee equi-
valenten zuuistof, C O 1 , het product der  volledige 
verbranding (knolsuur). 

r  de boeveelheid warmte-eenltedsn, geleverd 
bij  de onvolledige verbranding, staat tol die bij 
volledige ongeveer als 1 : 3, is bet van groot 
gewicht bij  tie verbranding van koolstof te zorgen, 
dat tlie geheel in koolzuur  wonlt omgezet, niet andere 
woorden, tlat er  een volledige verbranding plaats hooft. 

Spreker zal alleen do toepassing van gasviireii op 
rokesvureii behandelen. j  zou anders ook nog 
moeten wijzen op de waterstof, die bij  onvolledige 
verbranding van steenkolen verloren gaat. t systeem 
van gasviiren is echter  zeer  goed ook op hel gebruik 
van steenkolen toepasselijk. 

e theorie geeft :uin, tlat 1 kilo cokes, met on-
geveer 85% koolstofgehalte, om tot koolzuur te 
verbranden behoeft 2.3 kil . of 1.5 1 zuurstof. e 
hoeveelheid wurstoi is nrvat iu 7.5 J dampkrings-
lucht. Bij  gewone vuren rekent men echter in de 
practij k op het dubbele, zootlat voor  iedere kil . cokes, 
behalve de theoretische 1.5 1 zuurstof en tie daar-
mede gemengde, voor de verbranding nuttelooze 
ti l i *  stikstof, nog eens dezelfde hoeveelheid van 
7.5 1 verwarmd moet worden , ten koste natuurlij k 
van het nuttig effect tier  verbranding, liet regelen 
van tien luchttoevoer iu de verschillende perioden no 
het aanbrengen van nieuwe brandstof, is bovendien 
tlaarbi j  niet doenlijk. Een gewoon vuur  werkt alzoo 
/eer  onregelmatig, en zelfs hij  de bost-iuge rich ten 
gaat veel brandstof door  onvolledige verbranding 
verloren. 

Bij  de gasvuren uu wordt werkelijk een volledige 
verbranding verkregen, en wel zonder  daarvoor  meer 
lucht te gebruiken tlan noodig is; met andere woor-
den, alle koolstof wonlt omgezet in koolzuur, met 
volgens tie theorie danivoor  noodige lucht. 

Er zijn velschillende inrichtingen vau gasvuren, 
maar  het beginsel waarop zij  rusten is bij  allen hetzellile. 

e va<t«' brandstof, cokes, wonlt wist omgezet in 
een gas CO. kooloxyde: vandaar de benaming gas-
vuren. Om dit te verkrijgen wonien decokes in 000 
hooge of dikke huig, ongeveer 0.50 . gelegd en 
daardoor  langzaam een lieirekkelij k geringe hoeveelheid 
lucht gevoerd. e cokes, die het wist met tie lucht 
in aanraking komen, wonien voor  een groot gedeelte 
iu koolzuur  omgezet; dit koolzuur  komt op zijn 
verderen tocht met de gloeiende cokeslaag in aan-
raking, neemt weder  koolstof op eu wonlt gereduceerd 
tot kooloxyde. Eindelijk stroomt aan het einde vun 
de cokeslaag alleen kooloxyde-gas uit. t gas ont-
moet een stroom van nieuwe verwarmde lucht, waarvan 
de toevoer gemakkelijk zóó kan geregeld worden, (lat 
volkomen verbranding van het kooloxyde-gas tot 
koolzuur  plaats heeft, zonder  overschot van lucht. 

e e lucht wordt verwarmd in een 
kanaal, dat langs het rookkanaal ligt en alzoo kosteloos. 

Een der  voordeelen van de gasvuren is, dat geen 
vrij e zuuistof komt op die plaatsen welke verhit 
moeten worden, zootlat een verbranding der  te ver-
wannen toestellen, zooals bijvoorbeeld van stoomketels, 
geen plaats kan hebben. 

r  spreker  wenlen de teekeningen van de 
toepassing van het gtisvuur  op do retorteuovens eener 
gasfabriek ter  beschouwing gegeven on toegelicht. 

E t A T U . 
n het verslag der  36"' n Algem. Vergad. staat 1 * 

kolom, regel 10 van mul. Vink , moet zijn: W. J. Vuyk, 

,  Jun i. 
Viauen, tu 10 uren, door het bestuur  der  polders 

onder , in 't Zwijnshoofd: do levoring rau 
180  gewone- cn 300 stère grovo grint . 

Vi ioo i - i i , tc 11 uren, door  J. van , in bet 
Eiudhoveusch s i het wederopbouwen van ziju 
woonhuis. 

, tc 12 uren, door  burg. cu weth.: het 
tinken eener  vaate brug bij  cn tcu noordwesten vau 
de Westerhegraafplaats. 

, te l i ' / a uren, door het gemeentebcst.: 
lo. het aanleggen en bestraten van 2 straten in den 

; 2o. het bestraten der  straat tus-
schen de - en Sophiastraten; 3o. wit- cu verf-
werken aan het beursgebouw. 

, door  dijkgraaf cn gezworens van de 
polders Oost-eu-Westplaten-Flakkoe: de levering van 
lo. 223 stère grove puin, 2o. 320 idem grove eu 345 
idem fijnere grint . 

n (Oost-Vlaanderen), in dc herberg 1'Angc: 
de bouw eene brug over dc Schelde tc . 

g fr . 121,500. 
, i Jun i. 

, le 10 urcu, door  het gemeente-
bestuur: het in-orde-brengen cn bcgrinten van ccn 

 dorpsweg to
, tc 11 ureu, door het gcicctitcbest.: 

het maken van een put tot plaatsing van ecu gashou-
der met bijbehoorunden afsluitput, benevens het af-
breken, wederopbouwen en verlengen van do bestaande 
kolenschuur  bij  de gasfabriek. 

, te 11 ureu, door het bestuur  der 
waterkeering vau het cal. waterschap Nieuw-Bommcnede, 
hij  C. .1. van Splunder: hetherslcl, dc vernieuwing en 
het ouderhoud tot 30 Apri l *79 van de aarde-, kram-, 
rijs- , stcenglooÜug- en andere werkeu aan dc
keering van dit waterschap. 

k (Geltlcrl.) , te 12 ureu, door het gemeente-
bestuur: het doen van 2 pcrc. timmerwerk, 1 pcrc. 
metselwerk en 'A perc. verfwerk. 

, te 12 uren, in e Waakzaam-
heid : het bouwen vun ren dubbele vccstalling met 
kupberg op het Jan-dc-Wittcpad aldaar. 

, te 12 uren, door dc commissie tier 
marktgeiioot en van Zvvuideron, in het : 
lo. a. hot graven van den mond eeuer  wijk niet draai-
pluats voo  sclieprn, in verbinding niet het kanaal der 

e j  in het Zwinderscho 
Veld, h. het maken en stellen van ceno ijzeren draai-
brug mot houten onderbouw over  genoemde wijk ; 
2o. het graven of verlengen der  wijk in bet Zwin-
dersche Veld met bijbehoorondc werkeu. 

, te 1 uur, door de maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoor  wegen, aan bet centraalbureau: lo. het 
vergrooten der  bestaaudc bergplaats VOOT brandstoffen 
cn het maken van bijkomendo werken op het gemeen-
telij k station Zutfen. g ƒ000*6] 2o. het maken 
van eene bergplaats voo  goederen te Franeker met 
bijbehoorende werken op het station Franeker, ten 
behoeve van den spoorweg e 
greus. Naming /1900. 

w t a i u i j k , te 3 ureu, door het gemeentebest.] het 
 van den grintweg in de t on-

der die gemeente, over  eene lengte van mini 900 . 
en het bestraten van dien weg met bazaltkeien. 

e & Jun i, 
. tc 11 ureu, door hel ministerie van wa-

terstaat enz.: het voorzetten van hel lijnpnd langs deu 
linkeroever  van het Zwarte Water, van 01174 . be-
neden de g tot 400 . lengte beneden-
waarts. g ƒ 2880. 

z i ' " ' i - ' " n . Bruinissc). te 11 ureu, tloor het best 
der  waterkeering van bet cal. waterschap Bruiuisse. 
iu de : het herstel, de vernieuwingen het 
onderhoud tot 30 Apri l '70 vau do aarde-, kram-, rijs-
cn  aan de waterkeering van dit 
wnlersehap. Aanw. 3 Juni. 

. tc 11 uren, door .1. Bekink, op het 
werk naast de gasfabriek i nel maken cn leveren vaa 
hardsteen, marmer en mozaïek voo  2 panden. 

, tc 12 ureu, oo  liet ministerie vuu wa-
terstaat cuz.: het maken eu leveren van 250 stalen 
tongbswegingen voo  Bpoorwissela, ten behoeve der 
Staatsspoorwegen. g f 31,500. 

, te 12 uren, door  dijkgraaf cn heem-
raden van de Zijp e en , in t Wapen 
vim de Zijpe: het ophoogen en tmder-profiel-brcngcn 
vau 2 gedeelten weg. lang 2210 . 

, te 12 urcu, door het polderbestuur 
vau Oost-cu-West-Zonierlanden. bij  C. J. vau der 
Woel: liet makeu van 4 nieuwe bruggen. 

, te  uur, door  hurg. eu weth.: het maken 
vau een kaaimuur, alsmede het verrichten van eenig 
antler  werk in het Spuikatiaal op Fijeuoord cn aan de 
over  tli t kanaal liggende brug der  gemeente. 

' , te 1 uur, door het ministerie vnn water-
staat, ten dienste der : het herstellen 
cu verbeteren van de n langs den 

i l.lzcren-spoor  weg, tusschen linarlu m 
en . 

»i een *  .-  , te 8 uren. door  den bouwkundige F*. 
Gnyaorts, in het s van Negotie: het maken vnu 
eenige veranderingen aan ecu bestaand huis op dc 

t en het optrekken eener  stalling met koetshuis 
aldaar. Aanw. to 11 uren. 

, te 3 uren, door het polderbestuur  van 
, in e rost hoorn: lo. de 

gewone onderhoudswerker, aau de vallaten onder 
Oostrum en Aulzum enz.; 2o. het amoveeren van het 
vroegere vnllaat bij  do zoogenanmdc Anjumcrpij p cn 
hot mnkeu eener  beschoeiing ouder  Anlzum; 3o. eenige 
herstellingen aan de zeesluis bij  Ezutnazijl onder  An-
imo, iu 3 pcrc. Bilj , iuz. 4 Juni, 's avonds 0 urcu, 
bij  deu voorzitter  vau liet polderbestuur. rau liet po 

, te 3 uren, dour  den ontv. der  reg. eu 
dom.: het makeu on bcpuincn van i ene aardebaau 
tusscheu den Singelweg cn de mest bergplaats tier  ge-
meente. Aauw 3 Juni, te 12 uren. 

, 's avonds 7 uren, door  den architect 
Van Balm, in e Zwaani het bouweu vnn een woon-
huis. Aanw. 4 Juni, tc 2 urcu. 

l , door het bestuur van deu polder  Uit -
: de leveriug vau 150,000 

. beste Westfaalsche stoomkoleu. 
,  J u n i. 

, tc 11 uren, door  hel bestuur  der 
waterkeering vau den cal. polder  Oost-Bevrliiiid , in 
het Gemeentehuis: de gewone onderhoudswerken aan 
de waterkeering van dien polder  over  1878/79. Aanw. 
3 Juui. 

, tc 11 uren, door het ministerie vau 
marine: dc leveriug vau 400 stuks tonslecnen. 

fiend*, tc 12', uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van den Zuidplnspoldcr in Schieland, ia o Zalm: 
het begriutcn van eeuige po hier  wegen, ter  lengte vau 
0520 , benevens het bouwen vnu 2 bruggen op 
panllundccring met slceuen land hoofden over dc toch-
ten, met inbegrip o. a. der  levering van 1141 ' 
grint , in 3 pcrc. cu in massa. 

, te 2' . ureu, door  burg. cn weth.: lo. 
het makeu van een houten wal laugs deu Singel aan 
de ; 2o. het dempcu van een gedeelte der 
Bakkerstoot en het makeu van riolen en putton en 

opgatcii aldaar. Aauw. god. 8 dagen vóór de bo-
iicthng. vaa 9—10 uron. 

, tc 2'/> uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., ann het gchiuw vaa het prov. bestuur: 
lo. het horstellen en verbeteren van de k > zon werken 
„p . Aanw. 1 Juui. g ƒ 6*00; 2o. hot 
],erslellcu van 's s zoewerken op Wierin^eu. Aauw. 
1 Juni. g ƒ 10,800; 3o. liet herstellen en -
beteren van eenige hoofden op liet Noordcrstraud van 
Vlieland. Aanw. 1 Juni. g fV),500; 4o. het 
i n van herstellingen aan dc zeewering van hot 
kustlicht te . 

, te 2'/i uren, door  liet prov. bestuur: het 
joti i van conî o baggcrwerken in liet Zuidor-Spaarne. 

, teu kantore dor  Bouwmaatschappij  Fijen-
oord: het makon vau den bovenbouw van eeu blok 

 21 wiukcls mot bovenhuisen. 
, 7 Juni. 

, tc 10 iiren, door het bestuur  van den 
Jicohapoldcr, in bet gemeentehuis: het verhoogcu cn 
verzwaren vau den zeedijk en liet maken van ecu 
buitcnborm aan deu polder, over  eenc lengte van 8*4 
\[. Annw. 5 Juni, tc 10 uren. 

, tc 11 uren, ten behoove vnn 'tstoom-
l n le Putters hoek, iu het 

Nederlandsch : de levering van S500 . 
:rovo machine - en 500  Eng. steenkolen. 

, tc 12 urcu, door hot ministerie van 
«aterstaat enz., nau het gebouw van liet prov. best.: het 
bouweu van eene ijzeren dmaibrutr  over de Spanke-
renscho stuw iu het Apeldoornschc kanaal ouder 

. g /"5S50 
, te 12 urcu, donr het iniuist.ri e van 

l ' i i / . , nau het gebouw van liet prov. best: 
bet maken van plankbeschociiugcil met steenst ipcling 
enz. langs het knunulboord vau den n weg 
le kl-, no. 1, 2e zijtak, vnn Groningen naar . 
Buning ƒ18,140. 

/ m i l l e , tc 12',, uren. door het marktebesttuir  van 
(ieanc-cn-ltoltcti , in het gemeentehuis vau Zwoller-
kerspel : liet maken vnu een kunstweg, van den huize 
leu m in , tloor de buurtschappen Genne-
»  1 letten naar  St reukei, in de gemeente Zwolier-

kenpel; lengte 207(1 . Aanw. 4 Juni. tc 11 uren. 
, te 1 uur, tloor hel ministerie vnn wuter-

enz-, tcu dienste der : liet uitvoeren 
van eeuige veranderingen san liet gebouw van het 
llijkslelegraafkantoor te . 

, 's avonds 7 uren, in het Café-Flora: 
iiet sloopen van eene houten loods cn het bouwen van 
mi koffiehuis met boren woning, aan dc Wetering-

, grenzende auu dit café. 

,  Jun i. 
, tc 10 urcu, door het bestuur  van den 

polder  Prius Alexander, in het Vcrkooplokaal: het 
osderboud vau 15 Juni tot ultimo > vau: lo. 
de kunstwerken, 2o. de - en rijswerken, 3o. de 
machinerieën, behoorende aan dien polder. 

, te 12 uren, door . r  Gz-, 
e o liaan: liet verlengen niet een rijzendain tier 

bestaande risehksdet genaamd Oranje-Nassau, ouder 
ile gemeente Pernis. 

e ad. , te 12 uren, tloor  tien architect 
, van : het bouwen van eene bouwuianswoiiing 

met stalling, schuur, hooiberg enz., in die gemeente 
n VGrnvenwcg. Aanw. le 11 uren. ) 
Lelden, tc 12 urcu, door  dijkgraaf en hoogheem-

raden van , in het Gemeenelandsliuis: dc 
levering lo. van verschillende houtwaren, in 12 perc; 
i a van dijks- en wegniaterialeii, in 4 pcrc; 3o. het 
Sftkoonhooden van vaalten cn kanalen, in 0 perc 

l ' l re rh t , te 1 , door de Nederl. g 
rat schappij: het doen vau tuludwcrkcn eu het ver-
ilaataen van eenc weegbrug op het station Arnhem. 
Bilj  inz- 7 Juni. 

, tc 2 urcu, dook hot ministerie van water-
staat enz. , a  het gebouw van het prov. bost.: liet 
vernieuwen van eenige vakken kliukcrbestnitim ; op dn 
poote n le kl., no. 3, 5 eu S. Aauw. 6 
Juni. g /57f!0. 

, te 2 uren, tloor tie maatschappij  tot , 
(tui Staatsspoorwegen, aau hel bureau van den seclic-
iogenieur: lo. de in 1S7S tc verrichten verfwerken, 
in 'J perc; 2o. idem voegwerken in Portland-cement, 
in 5 pcrc, gezamenlijk Ongeveer  2500 ; So. idem 

S werken, in 4 perc, gezamenlijk ongeveer  4500 ; 
ia. idem teer  werken, in 3 pere, ges, ongeveer  5800 kt* . 

,  Juni 
, tc 12 uren, tloor  burg. on weth.: het 

bouwen van 3 draaibruggen over het kanaal nn Ter-
Apel naar het Compuscuum. Aanw. 5 Juui, te 12 ureu. 

 te 3 uren, door  burg. eu weth., bij  J. 
Pericr; het aanleggen van een straatweg, ter  lor.̂ t o 
var. S41 . Aanw. te 11 uren. 

Seem, door J. A. A. Fransen van dc PuUc: het 
leveren van 800 scheepstons nival van n 
of n steen, te leveren op aanwijzing van 
liet polderbestuur  vóór deu wal lc , 
vóór of op 1 Sopt. 

, X Juni. 
VYiNftekrrhr , le ' / J uren, door het bestuur der 

g van den cal. polder  Vliste, inde directie-
keet: het verbeteren en onderhonden der  waterkee-
n-ude werken nau gen. polder  over  den dienst'78/*79. 

Vi i»ne, te  uren, door  bet miaisterie van water-
slaat enz.: lo. het doen vau eenige rijsaerketi  langs 
den linkeroever  vau dc , boven de haven 
van Pernis, tussehen tie kilometerranien 140 en 142 
Aanw. 7 cn 8 Juni. g /3'J,000: 2o. het makon 
Tsu kribben lol normaliseering vau den Gcldersclie-
Uscl beneden , tusschen dc kilometerraaien 
Ü8 en 120. 

, te 12 urcu, door  liet bestuur van den 
^<!t»nl-eti-Zuid -Spnnnidniii3clicn pokier, ia het -

i het maken v u eenige grintwegen, te 
«amen langong. 10,510 . Aanw. 7 Juni, te i l uren. 

. te 2 ureu, door het bestuur  van den pol-
Jet , in het Polderhuis: het maken dor ge-
euwen voor een te stichten slooiugemuul. 

, S Jun i. 
, tc 11 ureu, door  burg. cu wolh. van 

wonseradeel: het vernieuwen vnn 1050 c.A. bestra-
bag, het bouwen van ecu lijkenhuis, het maken van 
«n stek, wal beschoeiing co*. 

, te 11 uren, door  deu burgem. van 
'kiitinnadccl : het maken van een straatweg, van deu 

g te Birdaard tot aan dc grens van Tietjerk -
'teradccl; leugte 043 . Aauw. 11 Juni, te 11 uren. 

, te 1 uur , door den hurgemcestcr: lo. 
 bouwen van eeue school aan de Bloemstrant. 

, 8 Juni, te 10 uren; 2o. school meubelen. Aauw. 
Juni, tc 1 uur; Sn. het doen van boringen voo

r  nan school uo. 12. 
Zuldhsrn , te 4 uren, door  Gebr. Boelens. op het 

Sfiiieentehuis: het bouwen vun eenc heerenhuiziiig niet 
buurtj e op het voormalig landgoed . 
Aauw. to 2 uren. 

, 14 Jun i. 
, tel luren, aan liet koloniaal ctablissc-

ftjat:  de levering, in 25 porc, van : Waal- on Usel-
"hiikera- , koperen cu ijzeren vlampijpen; baukschroe-
V e i », dommekracht cu eu aambeelden; hang- en sluit-

l bijlen; spijkers, drnaduagols enz.; lederwerken; 
*aseu van karldock; everdoeksche slobkouscu; 
'""gel ; verfwaren; wasschijveo; lïjuolie ; papier, pak-

linnen, touwwerk, algemeene behoeften, als verpak-
kingsbehoeftcn. 

, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan liet geb. van het prov. best.: hetou-
derhoudcu vun hot gouvernementsgebouw le  warden. 

, A Jun i. 
, le 12 uren, door  burg. on weth.: het 

maken vnu een gebouw ingericht voor  handelbeurs en 
bolcrwnag. Bilj . inz. 14 Juui, vóór 'snvouds 8 uren. 

, te 2 uren, door het ministerie vnu water-
staat onz., aan het gebouw van het prov. best.: liet 
verlengen vnu den noordelijken cu het inkorten van 
den zuidelijken veordam der  schipbrug over de k 
tc Vreeswijk. Aanw. 12 Juui. g / 14,500. 

si  nn i i  . door het gemeentebestuur  van 
t Bildt : dc leveriug van 1100 stère grint en 30 

stère verbrijzelde keien. 
, 17 Jun i. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: liet 
ophoogen vau gronden ou het graven van eene gracht 
enz. iu deu Biuiieudijkschcu-Buiteuvolderselicn polder. 

, te ]" t uren, door  burg. cn wetli.: dc 
levering van lo. 26,000 stuks Qncuastkeicn. zg. 4e 
soort, 2o. 55,000 idem idem zg. 6e soort. 

, w Jun i. 
V l l a g e, te 11 uren, door  het ministerie van water-

staat onz.: het doen van herstellingen on vernieuwingen 
10. aan dc n op de Boven-, Beneden-
en , behooreude tot de werkeu der 

e eu , met het éénjarig onderhond, in 
* perc : resp. /"17.50O, ƒ19,860, /84,900 an 
/2'.l,000; 2o. aan de idem op het Punnordensobe 
kanaal, den Neder n cn do , met het eenjarig 
onderhoud, in 4 perc. : resp. ƒ 13,50*1, '6950, 
ƒ111,500 cn ƒ23,500; 3o. aau dc idem op tic Boven-

, met het éénjarig oudorhoud, iu 5 perc. -
ining: resp. ƒ 10,350, ƒ 0 7 5 0, ƒ 7*50, ƒ 12,050 cn 
f 111,000. Aauw. vnn al de worken 14 Juni. 

, te 12 urcu, door  burg. eu woth.: lo. 
a. het leveren cn makeu van 200 . houten walbc-
sclioeüng enz., b. het veratraten vau 1 bestraliug, 
met bjjleverin g van ) kleine gele klinkers, ln 2 
perc; 2o. het maken oener  houten walbeschoeüng 
langs de Nieuwe Turfgracht . 

, 20 Jun i. 
l , te 2 urcu. door de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: de le-
vering vau spoorstaven, lasch- en ciudplateii, bank-
en schroefbouten. 

, S  . looi 
, tc 12','j  uren, door  het ministerie vau 

waterstaat , aau het gebouw van het prov. bestuur : 
het vernieuwen van ecu gedeelte der  traverse door 
Buitenpost, behoorende tot den n weg van 

n naar do Groninger  grens. Aauw. 15 cn 
17 Juni. g ƒ2100. 

Weenodac, SA Jun i. 
, tc 11 uren, door het tninist. van water-

staat enz.: lo. hei éénjarig onderhoud, met de ver-
lichtin g en ' vun het vaarwater, der  werken 
behoorende tot dc ieidammen in het Zwolschc . 

g ƒ17,500: 2o. de vernieuwingen en herstellingen 
aau de u in dc Noord en . 
tusschen , cn liet Berengat, het , de 

, de e l ou het Spui, met het één-
jari g onderhoud. g ƒ 2*,S00; 3o. idem aau tie 

s rivierwerken op den Geldersehe-lJscl, met liet 
éénjarig onderhoud, iu 8 perc. g reep. ƒ13,600, 
ƒ8600 en ƒ18,800; io. idem aan tic u 
iu de , de Onde-lfsas beneden het Beren-
gat, bot Scheur  on dc , met het éénjarig ouder-
houd. g ƒ10,850;  hot verrichten vau bag-
gerwerk in do Auier eu het herstellen, met het éeu-
j'ri g onderhoud, van de werken op het bovendeel onset 
rivier  aande monden vau het c ende . 

g /"0S0O. Aanw. van al de werkeu 21 Juni. 
, 10 . 

'n-llage, tc 11 uren, door  het ministerie vnn marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en in-gc-
braik-brengen van een ijzeren drijvend tlroogdok voor 
den dienst van de e in Nedei ü , 
voor  rekening van het departement van . 

, 1) : het onderhouden der  boorden 
vau de t om den r ge-
durende '78: iugek. 2 bilj . .als: 
A. , te , ƒ 12,801.75 
J. v cl. l Az., „ , „  11,007.75 
gegund. 

, 16 : het verbouwen vau ecu woon-
huis voor F. Weijenbcrg; gegund nan , v. d. Spoel, 
tc , voor  ƒ 1 2 8 1. 

, 17 : de vernieuwing, herstelling 
enz. der  aarde-, rijs- , kram- cn stecnglooiiiigwerken, 
dienst '78'7'j ; minste iuschr. was A. Vijverberg, tc 
Sirjansliind , voor  ƒ250*. 

, 18 : het herstel, dc vernieuwing en 
liet onderhoud tot 30 Apri l '7'J van de aarde-, kram-, 
rijs - cn stccnglooiingwcrkeu van den polder; iugek. 3 
bilj. , als: 
P. , te Breskens, ƒ 10,136 
J. Verkuyl Quakkelaar, „  Vlissiugen, „  18,9i)7 
. van e , „  Breskens, „  18,878 

h , S : het herstel, de vernieuwing cn liet 
onderhoud tot SO Apri l '187'J vau dc aarde-, kram-, 
rijs - eu steenglooiiugwerkcn van liurgh-cn- Wesllund; 
ingek. 6 biljetten, als: 
11. C. v. d. Eude, te Zierikzoe, ƒ 10,205 

. , „ , „  0.7ÜS 
. Vijverberg, „  Sirjausland, „  0,500 
. Zomer, „  Burgh, „  9,889 

J. de , „  Stavenisse, „  0,173 
P. v. d. Wende, „  Goedercedc, „  8,500 

Zie , 18 : het gewoon onderhoud met liet 
doen vau eeuige vernieuwingen aan de schoolgebouwen; 
minste inschrijver was . Besaws, te Ziorikzco, 
voor  /"1890. 

, 21 ; het. bouwen eener  school cn 
onderwijzerswoniug; ingekomen 5 bilj. , als: 
J. vau Grinsven, te , ƒ 10,032 

. Tils. „  idom „  0,036 
A. van , „  Bladel, „  0,000 

. Frankon, „  Bergeijk, „  0,080 
 Groenen, „ , „  8,072 

, 21 : het verhoogcu cn verzwarcu 
der  Zcdorikkndc; gemijnd door  C. Sterk , te -
kelum, voor  ƒ3450. 

, 21 : het éénjarig onderhoud van de 
zeeweringen to Neuzen; minste iuschr. was . Tholcns, 
tc , voor  ƒ4799 99. 

. 22 : bet maken van ecu klinkcrvn?)pat! ; 
miuste iuschr. was F.  vau , lc Goor, voor 
f 1416.80. 

U l t ge ra l , 22 : het veranderen vau den schnp-
rudmolcn vaa dea r iu een vijzel-
molcu; n 7 biljetten, als: 
Nieuwkerk en , to Amstenlam, f 6060 
W. ou . , „ , „  6850 
C. Bakker, „  Caslricum, „  5765 

. Bol, „  Burgcrbrug, „  550* 
C. Blom on Co., „  Nieuwe-Niedorp, „  5333 
J. P. Stroobnch, „  Uitgeest, „  5300 
A. van h Wz.. „  idem „  4'J4S 
gegund. 

s i o , 22 : hot houwen eener  woning voor 
t on-A.Z.; ingek. 5 bilj. , als: 

A. S. Wtggerts. tc Biodebopen, f 3197 
A. B. v. d. Sluis, „  Staveren, „  2558 
J. U. v. d. , „ , „  2476 
S. dc Vries. „  Staveren, „  2468 
J. , „ , „  2437 
gegund. 

Tanesou| 23 : liet verhouwen der  bestaande cn 
het aanbouwen van oen nieuw voorgebouw uan de . 

. pastorie aldaar; ingek. 7 bilj. , als: 
.1. Westerink, te Boe, ƒ 10,580. 
A. J. , „ , „  10,070. 
W. J. , „  idem „  8,103. 
G. de Bruin , „  Vaasson, „  7,777.77 
A. , „  idem „  7,667. 

. v. d. Spoel en Co., „ , „  7,528. 
. tor , „  Vaassen, „  7,044. 

geguud. 
, 23 : liet verrichten van eenige ver-

nieuwingen cn herstellingen nau eu het driejari g ou-
derhoud van den watermolen van deu Ösdorpor-
Binnoupoldcr: ingekomen 6 biljetten, nis: 
W. on . , te , / 5525 
J. Bosch, „  Slotordijk , „  5000 
J. de Vries, „  Purmerende, „  4080 
Nieuwkerk en , „  Amsterdam, „  4825 
F. Peters, „  idem „  4823 
Th. Peppink, „  idem „  4770 

. 23 : lo. het maken van afdee-
lingen, kasten cn stellingen in het gebouw no. 37 , 
bestemd voor  bergplaatsen: minste inschr. waren 
Gebr. Boon, voor  ƒ4540. 

2o. het verrichten van eenige werkzaamheden aan 
tie gebouwen vau hel marine-ctahlissemont; minste 
inschr. was .1 F. Philips, voor ƒ «OftO. 

, 23 ; hel verhouwen der  school 
iu wijk F; gegund aan W. B. Timmer, te Nicuwe-
Pekcla, voor ƒ 2PJ5.50. 

, 23 : lo. het sclioonninkeu, herstel-
len, teren enz. van de sluis gen. ; minste 
inschr. was J. Posthuma [j . 

2o. idem van de zee- eu hinacnsluizen; minste 
inschr. was J. F. , voor  ƒ2313. 

, 23 : het vernieuwen van tie ZÜltil ; 
minste inschr. was . A.Smit, te Ulrum, voor  ƒ1083. 

, 23 : het vernieuwen cu onder-
honden der  aarde-, kram-, rijs-en sleenglooiingwcrkcn, 
over ; iugek. ."> hilj. , uls: 
A. Ftmdraine, te Goes, ƒ 2395 

. tie Vriend, „  Borsele, „  2200 
J. dc Jonge, „  idem „  2199 
A. Tollenaar, „  Nicuwdorp, „  2190 
J- , „  idem „  2000 

, 2* : het doen vau conigc ver-
nieuwingen en ben tellingen aau 2 woningen vnu 

s te ; ingek. 6 bilj. , als: 
. Enklaar, te , / 2122. 
. v. d. Burg, „  Eerbeek, „  2072. 
. Steltenberg, „ , „  £066. 
. Gril ) rands, „ , ,, 2009. 
. , „ . „  1899.92 

11. , „  Brummen, „  1749. 
gegund. 

, 34 : het afbraken en wederopbouwen 
eeuer  badinrichtin g hij  de synagoge uan tie Jutl'erstnat; 
ingekomen 10 bilj. , als: 
G. C. A. Bakker, te Utrecht, ƒ 3025. 
G. v. d. Wielen, „  idem „  3461. 
A. U. van , „  idem „  3437. 

. Pisa, „  idem „  3314. 
E. . Frijlink , „  idem „  3249. 
J. J. , „  idem ' 3165. 
Van , „  idem „  3080. 
P.  Jansen Jr., „  idem „  3070. 
J. . Wolf, „  idem n 9918.90 
W. en A. Nnhuiscn, „  idem „  2825. 

. 94 : het verlengen Cu verhoogen 
vnn den , op dc n in de 

; minste iuschr. was C. Boot Wz., tc 
Neuzen, voor ƒ 968. 

. 24 : het bouweu van eenc vaste 
ijzeren brug over hot kauaal van m naar  St mo-
tos; minste inschr. was . Zaagsma, tc , 
voor  f 17,000. 

\ niete cl;, io 25 : het ondcr-profiel-brcngcn 
van dc ringfcade van polder , met 
het maken van znndkistiiigen enz.; miuste iuschr. was 
J. Schranders, tc , voor  ƒ 45,000. 

. 25 : het mnkeu eu stellen van eeue 
ijzeren veranda aan de BuUcnsucictcit; iugekomen 5 
hilj. , als: 
J. . Ncriug Böge  te , ƒ 3900 
Engelmatin cn Van Stirum, „ , „  26*0 

 Borgcrs. „ . ,, 259S 
G. J. Bokslag, „  idem „  2575 
Wed. J. n eu 

 „  idem ,. 2229 
, 25 : het nfhrekeu cu wedcropbouwen 

van ecu woonhuis onz. voor  11. Sohuriugn; geguud aan 
Smit, ie Ulrum, voor  ƒ6800, 

. 25 : het docu van aard-, dijk -
en glooüngwerken aan den Wat erin ndscheii zcodijk; 
miuste inschrijver  was C. Blankevoort, te -
dam, voor  ƒ17,800. 

i l«ek, 25 : het bouwen vau ocu steenen suatic-
sluis in den zeedijk van deu ; miuste 
iuscli. was . Tbolens, te , voor  f 11,790. 

V l l a g e, 27 : lo. het herstellen vnu -
graaflijnen in g cu Noord-Brabant: minste 
inschr. wns Ph. dc Quinzc,de Venloo, voor  r"500. 

2o. idem van idem laugs tien , in 2 
lie re; minste inschr, warcu: pcrc. , P. , tc 

, voor  ƒ1479, perc 2, 11. van Berkcl, tc Gouda, 
voor . 

, 27 : het maken van eeu loods tot 
0Om pOStbe raiding en reiniging vun priviittttonnen ; 
minste inschr. was C. Buthof, te , voor 
ƒ 11,111-

, 27 : do levering vau ruim 29 tons 
balkijzi- r  en ruim 4 tons gootijzcr; minste inschrijvers 
warcu Gebr. Van der  Vliet, resp. voor  ƒ7.74 cn 
ƒ7.74 per 100 . 

l i e m i T l , 27 : het houwen eener  onderwijzers* 
woning; minste iuschr. was F. Ph. Oliviers, te Veghel, 
voor / 5184. 

, 2S : liet leggen van het tweode spoor 
mot levering cn verwerken vau ballast on het ver-
richten van bijkomende werken tusschen de stations 
Bokstel cn Eindhoven, ten behoeve vnn den spoorweg 
Breda—Eindhoven; ingekomen 14 bilj. , als: 
W. . van k , tc , f 140,875 

. A. J- Taverne, „  Utrecht, „  138,889 
. van Gaal, „  Geldrop, „  135,300 

J. r  Jz., „  Putlersboek, „  134,000 
J. B. Vceueubos, „  Utrecht, „  133,700 
G. Straatman, „ , „  123,930 
A. F. van Seters, „  Vuglit , „  123,000 
A. G. iliiijskcs , „ , „  119,560 
li . A. Wiegcriuk, „  Groenloo, „  118,000 
N. van , „  Nijmegen, „  118,200 
C. . , „ , „  118,000 
J. C. van llattum , „  Sliedrecht, „  115,000 
J. , „  Grave, „  115,000 

, „  106,950 

, 28 : ten dienste van Schieland: 
lo. het recoustmoeren der  valbrug tc 'i'erbregge; ge-
gund aau P. u Wz.. te i  legers berg, voor 
ƒ 1360. 

2o. vcrzwari-ig aau de bedijking vaa den hulpboc-
zem, benevens liet leggcu van rietbeslog; gcguiul aan 
F. c Tz., i« , voor  ƒ2450. 

3o. van de herstellingen aan Schiolauds
zeedijk o. a. pcrc. 6 aau G. van , tc Ouderkerk 
a/d , voor  ƒ2450, pcrc. 8 aan J. Verschoor, te 
Ammerstol, voor  ƒ10,900. 

, 31 : het doen van eenige vernieu-
wingen en horstcllingcii aan den n wog 
van Zutfen over  Winterswij k uaar dc Pruisischo 
greuzen; minste inschr. was G. F. Pater, te Fijeuoord, 
voor / 5425. 

. Oprichtin g stoom-dinmantslijpcrij  van 
Boas; gegund: do gebouwen aan J. , tc Am-
sterdam, VOOr ƒ159,460; levering machine on stoom-
ketels aan dc . u Actieugesellschaft, 
te ,  ƒ44,140; dc drijfwerke n aan . J. 
Bcgcmunn, te , voor/ 16,750; tic moleus aan 
C. Alberts, te Amsterdam, voor  ƒ23,550. 

's-Gravenhage. Bij  koninklij k besluit is de heer 
W. C. , civiel en bouwkundig ingenieur, 
benoemd tol leeraar in tie gejiieweteiischappen bij  de 

e e Academie, in de burgerlijk e 
en schoone bouwkunde en het bouwkundig teekenen. 

— e spoorlijn Goeh—VVcsel is den 22n dezer 
door tie e g geïnspecteerd en goedge-
keurd. e feestelijke o|>eriing van tien spoorweg 
Boxtel-Goch-Wesel is binnen eenige dagen te ver-
wachten, terwij l tie opening van dien weg voorliet 
publiek op 1 Juni is bepaald. 

— e concessie tot droogmaking van de l 
en een gedeelte van bet Zand- eu Groote Gaastnieer, 
gelegen in de gemeente Wijtnbiitserailee l (provincie 
Friesland), is voorloopig verleend uan den beer C. 
Bouterse, c. s. 

— e concessie1 n, verleend aan de heeren E . Otlet, 
te Brussel, en . Wihuart , te Brugge, onder  dag-
teekening van i 1873, voor den aanleg en de 
exploitatie van een spoorweg van m langs 
Schoonhoven, Jutfaas, Wij k bij e en Wa-
geningen naar  Arnhem en, onder  dagteekening van 
15 i 1874, voor den aanleg en de exploitatie 
van een spoorweg van Arnhem langs Winteiswijk 
naar de Pruisische grenzen, ui de richtin g van -
ster, zijn ingetrokken. 

— j  het Gemeentebestuur is in bewerking een 
ontwerp tot verkoop en bebouwing der  overblijvende 
terreinen na de verbreeding der e Pooten. 

 lu de algemeene vergadering van 
aandeelhouders in de e Suikerraffinaderi j 
is het dividend vastgesteld op 8 ' / | 0 pet. 

— t dividend tier  Uil vei sumsche Gasfabriek over 
het algeloopen boekjaar is op (j.il U procent bepaald, 

— n de laarvergadering der  Neder' 
latulselie Stoomboot-maatschappij is gebleken, dat 
i"  hel afgeloojien  kjaar , na te hebben voldaan 
aan tie verplichte jaarlijksch e amortisatie van f\ 32,000, 
waarmede de schulden der j  verminderd 
wonien, een nadeelig saldo van f 117,892.35 
opgeleverd heeft. e ongunstige omstandigheden, 
voortvloeiende uit den oorlog in het Oosten, zijn 
oorzaak van dit verlies. 

— Bij  de dezer  tingen gehouden veiling iu het 
Oudezijds-lleerenlogeiiient van gronden in de droog-
gemaakte n onder de gemeenten Nieu-
wer-A instel en Uithoorn, was de opbrengst van 257 
bektaren, 21 aren, ƒ 447,423.05% of gemiddeld 
ƒ 1 7 40 per  hektare. e hoogste prij s per  hektare 
was ƒ1 «00 . de laagste ƒ 1525. 

n de  28 , onder  voor-
zittin g van den president-commissaris Jhr. . n 
Tev gehouden algemeene vergadering der j 
lol exploitatie van Staatssjtooi wegen wenl verslag 
uitgebracht over den toestand der j  in 
1877. t bleek, tlat de ontvangsten bedroegen 
ƒ 7 , 0 1 0 , 7 02 tegen ƒ 7 , 3 8 3 , 5 43 in 1876. e uit-
gaven waren ƒ0,04:1,021 , tegen ƒ 6 , 3 7 9 , 6 59 in 
1876. e opbrengsten kilroegen gemiddeld per  dag 
eu per  kilometer ƒ 20.86 tegen ƒ 2 0 . 31 in 1876. 

e Staat ontving ƒ 6 3 , 1 1 3 . 4 4 ' /a minder  dan in 1876. 
Ware het contract inet den Slaat niel veranderd 
in 1877, hij  zou meer  hebben erlangd. t saldo 
winst voor de , zijnde ƒ 075,468.33, 
wenl verdeeld, en besloten dus het dividend te be-
palen op ƒ 12.50 per  aandeel. 

Tot commissarissen werden herkozen de heeren A. 
0. Wettheim en F. A. r en gekozen de heer 

. .1. A. Frniii , inplaats van . . P. G. Quack, 
die bedankte. 

Er waren 1784 aandeelen vertegenwoordigd, uit-
brengende 103 stemmen. 

— Vrijda g had in het lokaal
plaats tie algemeene vergadering van aandeelhouders 
tier j  Atlas, fabriek van stoom- en 
andere werktuigen, te Amstenlam. Uit het dooi-
de e uitgebrachte verslag bleek onder  meer, 

 de fabriek groote bedrijvigheid had  in 
het afgeloopeu boekjaar  1877—1878. t aantal 
werklieden varieerde van 280 tot 300. Verwerkt was 
tot eeu hoeveelheid van  900,000 kilo aan giet-, 
plaat-, staaf- en hoekijzer, koper enz. 

e balans sloot met een batig saldo, zootlat be-
sloten wenl een dividend uit te keeren van 8% of 
ƒ 6 0 pei aandeel van ƒ 1 0 0 0, en ƒ 30 per  half dito 
van ƒ 5 0 0, terwij l daarenboven voor  een belangrijk 
cijfer  ann afschrijvingen op diverse jtosten zoowel aan 
gebouwen als machinerieën kon geschieden. 

Gouda e Gemeenteraad heeft aan de heeren 
J. de Vries , te Gouda, en A.  te 
Woerden, voor  tien tij d van 40 jaar  concessie ver-
leend tot aanleg en exploitatie eener  waterleiding iu 
deze gemeente. 

Correspondentie. 
Plaatsruimte belet ons ditmaal de belangrijke dis-

cussion te liespivken , in de Tweede r der  Siateti-
 naar  aanleiding tier

van tien heer  Jkhr . de Jonge. , 
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 enige janome* 
sums, als onoobter  over  groots wi.i-k.r n gefungeerd 
hebbende, wekt plaatsing. 

Grondige kennis vnn

 kan tot aanbeveling strekken. e 
host.- getuigschriften «taan m ten dienste. Frank» 
bricvon onder  het motto .Arcliitcktuur "  aan het 
Bureau «nn dit blad. 

. 
Aangezien aan oen tier  Opzigters van d«n -

r  op /ij n verzoek eervol ontslag is 
verleend, roepen f en n van dien 
polder  personen op, die voor  deae betrekking in aan-
tik t km- wenschen te komen, om zich vóór den 15den 
Juni c.k. met vrachtvrij e brieven bij  hen ter  Secre-
tari e des polders te , uan te melden. 

Vereischt worden kennis vnn waterbouw en alle 
aanverwante vakken en begrip vnn werktuigkunde en 
van de znmonstelling van stoomtuigen, terwij l een 
meer  uitgebreide kennis van bet stoomwezen tot aan-
beveling zal strekken. 

e bezoldiging lie.li-.iagt / 1300 's jaars niet vrij e 
woning en tuin. 

Haarlem, 28 i 1878. 
 en Heemraden voornd. 

J. W. . VA N E ,
J. C. VA N E , Secretaris. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

. 

G 
op

e namiddags ten
Zutphen, van: 

bestek n'\ 17. 

e insehrijvingsbilletten moeten uiterlij k één tuu 
voor  dc besteding, vrucht vri j  wonlen bezorgd ten 

e te Zutphen. 

n wonlen gegeven door  den -
r  der j  te Winterswijk , hij  wien 

tevens bet bestek met teekeningen op franco aan-
vrage en tegen betaling vun ƒ 1 . 80 verkrijgbaar  is. 

. 
Winterswijk, 31 i 1878. 

 EN S  gemeente 
 zullen op  17 Jung 1878, 

ten 12 ure ties middags, op bet s in het 
openbaar  bij  enkele inschrijvin g tloen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding niet bijbehoo-
rende teekeningeti zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

j  tier  Gemeente tegen betaling van '1.75. 

Natten! inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den r  der  Publieke Weiken, 
op het , des ochtends van 11 —12 me. 

Burgemeester en Wethouders voorn. 
Atnsterdam, N TEX . 

27 i 1878.  Secretaris, 
E . 

e  der  gemeente  tal, 
g 13 Junij  1878, 's namiddags ten 1 ure, 

in het openbaar  ten Gemeetitehuize,
1».

Aanwijzin g Zaturdag 8 Junij , 10 uur, op 
het terrein. 

2".

Aanwijzin g Zaturdag 8 Junij , 1 uur , aan 
School X (Spijkerstraat.) 

Teekeningen (er  inzage op het  lemeentehuis, 
bettekken tegen betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

Op Zaterdag 8 Juni 1878, des middags ten 12 
ure, zal door  den Architect . VAN , namens 
den r  J. ZEEUW Pz. te  a/d Usel, 
publiek wonlen aanbesteed ten huize vau den n 
A .  aau 's-Graven weg , gemeente Capelle 
a/d. Usel: 

Bestek en teekening zijn ter  inzage eu overname 
gesteld hij  den Architect . 

e bestekken zijn a ƒ 1 per  stuk op franco aan-
vrage verkrijgbaar  bij  deu Architect te Cupelle n/d. 
Usel, door  wien op den dag der  aanbesteding, des 
voorniiddags ten  ure, aanwijzing in loco zal ge-
houden wonlen, en bij  wien tip franco aanvrage na-
dere in fo r rna t ië n en inlichtingen zijn te bekomen. 

, 
tegen  en met

 goeiige keu nl door 
de Société centrale des architectes de Paris , bekroond 
op dc wereldtentoonstellingen van 1855, 1802 en 
1867, te  en  uitvinder

 tifficier  tf Academie de
Verkrijgbaa r  iu bussen van 5, 12 en 25 kil 0* . 

r . \ . Ï , . 
N c h i l d r r  r u , Nieuwe n 76, 

njmm^pa » het groote debiet dat deze
 in korten tij d in ons land ge-

kregen heeft, is de prij s aanmerkelijk lager  gesteld. 
Op aanvrage wordt eene circulair e met gebruiksaan-
wijzin g aan belanghenbendan franco verzonden. 

E 

Aanbesteding. 
l S 1-

 /ij n voornemen., op Woensdag den 5 
Jmüj 1878,'des namiddags t.-n  ure, ten -
hui/.' '  aldaar  aan te besteden: 

Alles nad.-r  omschreven in het besiek en de voor-
waarden met teekeningen die, op de gewone da-
gen en uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en het Stad, Timmerhuis te
cn ook voor  den prij s van fi,— «rkl i jgbaa r tyn 
hij  Wed. 1'. VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in den Houttuin, n". 7:t. 

Nadere inlichtingen /.ijn le bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

Aanbesteding. 
ü " 

Tot liet maken van den BOVEN 
BOUW van een blok van 21 -

S met N wor-
den vóór of op den fin Juni 1^7S inschrij -
vingen ingewacht ten kantore der  Bouw-

j  Feijenoord, Jufferstraat N°. 
23, te

i)e Bestekken en Teekeningen xijn al-
daar  te verkrijgen legen betaling van ƒ 8. 

e . 

j  tot c van 
Staatsspoorwegen. 

V U W . 

Op  den SO****  Junij  1878, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie vnn Staatsspoorwegen bij  de 

e n te Utrecht, van; 
Bestek lt" . 31. 

e iiostetling geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 31"*" i 1878 ter 
lezing aan het Oentraalnureau bij  tie e n 
en .aan de bureaux van de s C. C. 
VA N  F te  en A. W. T.  tc 
Botterdam en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven op het Centraalbureau 
rler j en door de s 
voornoemd. 

Utrecht, den 2'J" t<-" i 1878. 

SCO T T , 
West t , . 

e the t Stock in the North of England 
of Self-acting Slide  Screw Cutting , -
dial, Wall , Vertical, anil Bunch g
Shaping, Screwing, Slotting, Punching and Shea-
rin g and Plat.- Bending  steam -
mers , llori/.iinta l and Vertical Engines etc , which 
for design, convenient arrangement of working parts 
and finish are unsurpassed. Firms before ordering 
this class of machines should writ e SCOTT -

. r , Stone Breakers, Brick -
king , Cranes, Pulley Blocks, and Wood 
Workin g y to order. 

in , 

Sicuxeehaeen S.zyde 55, . 

 .7.
\ 

voor N 
te . 

, 
. 

E E , 

G . 

e Amari l Schijven en s van bovenstaande j  over-
treffen ulle andere dergelijke toestellen in qualiteit. 

t hel gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arlieidslooj 
en wordt veel werk verrigt , dnt. l heden uit de hand werd afgevijld. 

Voor het scherpen van Zagen zijn deze mnchines onovertroffen. 
Naden inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

.  &  ZOON, 
3 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 
Aan de Steenhouwerij  van . , g -43 te Amsterdam , wonlen hij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
un gesorteerd, alsmede in

r  billijk e prijzen. 

Een groot welingelicht  AO N is daarvan steeds rt 
 Alles  en  bewerkt, tegen i 

t  &  € ° . 
s t© Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoorohaggerniolens in hout- i 
ijzereonsti-uctie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 151) tot 2000 '  yt 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. , . , s 
Steen- eu Tegel vormmachines. n - en Bru-construction ens. 

E N 

A 

J E . 

tl berigt dat door  haar  tot eenige a O E N T  N voor  A i 

verkoop van

S A C». te Amsterdam, 
door  wie k tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Xeiler-
land aangenomen op gelijke vrsjrwannlen als aan de  Beltweg N°. 3, te Amsterdam. 

S , 
. 

11.
 en N van

. alle soorten van 
 geijkt.-
 ens. en/. 

k van e 
, - en , 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima belegen  en 

t voor  Nederland der
 en  van  AN

SON, te  Surrey bij

F
SP et ra." 

P aan bovengenoemde fabriek 2 a 3 
millioen  , te leveren van al' 
Junij  1878 tot i 1870. 

e stenen zijn zeer  zwaar, en de fabriek ligl 
aau den l bij

 F.  & C0., 

 s
. 

leven-n, in concurrentie met buitenlandsche fabrikanten, 

r 
in rollen lang , bi-eed 1 r  niet alle 
lienoodigde

Zij n zieh tevens met het
 met garantie. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de  Tutti, 

 20  22,
 van alle bekend, typen 

en  aan bestaands  wonlen in 

den kortst mogelijken tyd geleverd en uitgevoenl. 

aanaaboden eene goede
. staande op eene lijst , lam 

 hoog r  met een milieu hoog 3.60 
. versierd  gekroonde , welke

wajieii s /ijn . 

t geheel is gewerkt volgens stijl s . 
n geeft J. C. E  Bouwkun-

dige tc Enkhuizen, bij  wien tevens tic teckeniiu 
daarvan te n is a 50 rents. 

T E : 
 en

verschillende almeiingen. 

 van 0 tot 18 . 

T E : 
 niet bet noodige drijfwerk . 

 met  en
 en meerdere

Benevens eene groote  zoo gW 
als nieuw. 

Adres . W. . G , 
Wittenbnr g N" . 90,

,\ N & N 
, 

Vertikal e Stoommachines met i 
zonder  Stoomketel uit de fabriek var 

Y &  C». te
Van het nieuwste model /.ijn steeds rt 

2 lot 12 paardenkracht gereed. 
e prijzen zijn wederom lielangrij ' 

verminderd. 

Algemeene n 
VOO

G EN

Vastgesteld den 8>  1870. 

J. G. V A N T J '. 
 ƒ

Uitgaaf van (J. N U> ilimftnrfgs i 

 W. VA  —

e . F . 23. g 8 Juni 1878. 

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

: 

t Zaterdags. Prij s per  8 maanden f .i'-" 

eeu jaargang. Afzonderlijk e nominers bij

n abouue«rt xich voo 

s tel link* 15 cents. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

V»n 1—5 regels f\.—, verder  vour  eiken rejjel piutaraunt e 20 cents en 10 eenti 

vour  cen nommer  van het blad. Advertentien vuor  het buitenland 25 cent» per regel. 

POST S . 

Eindelij k is aan veler  verlangen voldaan; de duis-
ternis en de mysteriën, welke zoo langen tij d den 

w teAiittterda m omhulden, heblien phuits 
gemankt voor  duidelijk e cijfers eu voor  allesbehalve 
troostvolle onthullingen, een eu ander  op de meest 
titlieieele wijze gevraagd  gegeven. 

Bij  tie behandeling van tie Stantsbegrooting voor 
het i.iii|ii'iii(. ' jaar  iu de Tweede r der  Staten-
Generaal, vroeg, in de zitting van 8 r 
1877, de at'gevuanligiie uit , . e 
Jonge, aan deu r  vuu Binnenhiudsehe /aken 
eenige inlichtingen omtrent den houw van het -
museum te Amsterdam. liet daarop ontvangen 
antwoonl was, zooals de heer e Jongt'  hel zelt 
uitdrukt : zeer  onbestemd en onbeduidend, iets wat 
men echter  den r  op dat oogenblik niet euvel 
duidde, dewijl hij  oeist kort te voren opgetreden, 
moeilijk op de hoogte kon zijn vnn alle» wat, er  te 
dezer  zake bij  zijn t omging en vroeger 
was voorgevallen. 

e heer e Jonge heeft dat ingezien en den -
nister  tij d gelaten  deze zaak nauwkeurig te 
onderzoeken. n 's s welbegrepen behing heelt 
hij -liter  gehandeld door  niet af te wachten of 
de gevraagde inlichtingen eventueel al dan uiet 
ziiilden gegeven worden, ook niet totdat de zaak bij 

tie behandeling eener  volgende begrooting opnieuw 
ter  sprake zon kunnen komen, op gevaar  van dan 
weder  op den achtergrond te worden gedrongen — 
neen, hij  1 fi gemeend die in een kalm oogenblik 
tot bet onderwerp eener  interpellatie aan den -
ter  te moeten inaken. 

Na daartoe van de hooge Vergadering verlof te 
hebben hekomen, heeft de lieer e Jonge in de zit-
ting van i jl . een zevental vragen tot den 

r  gericht, welke door  laatstgenoemde, die 
daarmede vooraf iu kennis was gesteld, terstond 
werden beantwoord, Ook voerden nog twee kamer-
leden het woord naar  aanleiding dezer  zaak, die be-
langrij k genoeg is om daarop in tli t blad terug te 
komen. 

n de eerste plaats toch Vtivf t liet iets, wat wel 
aan alle  wkiimliget i in Nederland meer  of min 
belang zal , en vervolgeus hebi>eii 's -
ters mededeel ingen de zoo dikwerf en zoo langen tij d 
'ut  Opmerker voors|>olde gevolgen van de wijze, 
waarop niet deu w gehandeld is, volko-
men bewaarheid en bevestigd. 

t d tact t de heer e Jonge zich hij 
zijne inteijiellati e op bet juiste standpunt geplaatst. 
Over  deu bouwstijl zoomin als over  technische vragen 
heeft bij  gesproken, en evenweinig heeft hij  het al 
dan niet wenschelijke van een zoo uiterst koetbaar 
gebouw tut plaatsing van schilderijen en antiquiteiten 
behandeld. 

Als volksvertegenwoordiger  heeft de interpollant 
/ich uitsluitend bij  de llnaucieele zijde der  zaak en 
wat daarmede in een onmiddellijk verband staat, 
bepaald. j  wenschte te weten: 1". ol'het oor-
spronkelijk vastgestelde cijfer  van negen tonnen gouds 
uit 's s schatkist voor  dezen houw to betalen, al 
dan niet zou overschreden wonlen ; 2". zoo ja, hoeveel 
het k dan meer  zal heblien tc betalen en waar-
door  die hoogere kosten wonlen veroorzaakt; 3". 
hoe hoog het bedrag is der  nu reals toegestane, 
uitgegevene of eene werkelijk e bestemming erlangd 
hehl>ende gelden; 4". hoever  het werk is gevorderd 
en wanneer  het vermoedelijk zal voltooid zijn; -V. 
welke g de an'hitect ontvangt, en of tlie ln> 
noning behoorlijk op vasten grondslag is geregeld; 

 of er  eene deskundige commissie van controle is 
op de uitvoering van het goedgekeurde plan, zoo ja, 
wie daarvan leden ziju; zoo neen, of dun zulk eene 
commissie geen aanbeveling verdient, en 7". of er 
Wel wonlt gewaakt, itat niet van tien stijl van het 
l'lan wonlt afgeweken zonder  initlewerkin g en goed-
keuring eener  deskundige commissie. 

e vragen, behoorlijk toegelicht, lieten aan duide-
lijkhei d niets to wenschen over, maar  tlaarom was 
het ook geene («nijdenswaanlige taak voor  den -
lister, die onaangename tnwleileelingen tuut te doen, 
°>n daarop tc antwoorden. 

Waar de parlementaire zeden het medebrengen, 
"u i stoeds zooveel mogelijk de daden van ambts-
voorgangers to vergoelijken en de zonden der  bureau-
cratie met den mantel der  liefde te bedekken, daar 
' s het een even moeilijk als ondankbaar  werk om 
u|> dergelijke kategorisehe vragen to antwoorden, 

t men dus de wijze, waarop de r  van Bin-
e Zaken zich vnn die taak gekweten heeft, 

ntar  waaide schatten cn er  hein dankbaar  voor  zijn, 
dat zijne mei lat loei ingen licht hebben verspreid over 
de tot biertoe duistere . 

n weet tui zeer  zeker  dat inplants van één, 
; gebouw stellig twee miliocn gulden zal konten; 

dat volgens verzekering van tien architect — de 
r  is, en terecht, voorzichtig — hel gebouw 

eerst in 188.1 voltooid zal zijn; dat uu reeds meer 
dan ;es en een halve ton gouds daarvoor  uitge-
geven zijn, en dal terwij l de fundeering van het 
gebouw rn de muren onder den grond op verre 
nn nog niet voltooid zijn , zooals den heer e Jonge 
uit eigen aanschouwing is gebleken; dat dc architect 
4% de aaiinemingssoin min ƒ 3 0 00 geniet ; 

dut de Commissie van s (die behalve 
tien architect van dit gebouw slechts één deskundige 
telt) te ativiseeifii huil over  wijzigingen - o indien 
er  sprake is geweest vau wijzigingen in het oor-
spronkelijke plan"  , - - en idut liet zeker  is dal hel 
plan en de stijl van het ontwerp niet buiten voor-
kennis van de Commissie van s eu 
zonder  goedkeuring van den r  kunnen veran-
derd wonlen."  Teu slotte voegde de r  tleze 
merkwaardige woorden toe aan zijn aiitvvoonl op de 
tot hem gerichte interpellatie: 

 Boeendien geloof ik, dat wij hier eigenlijk 
te doen hebben met eene zaak dte gerangschikt 
kan worden onder de S " 

Ziedaar  tie waarheid eerlijk iu eeue gulle beken-
tenis door  de g uitgesproken. Ja wij  staan 
wederom voor  eeu fait accompli, evenals voor  zon me-
nig fait accompli, wat bij  dc behandeling tier  laatste 
Staulsliegrootiugcu is geconstateerd geworden, f' ) 

r  alles behalve geruststellend voor  de Neder-
landsche schatkist is het, dat die fails aecomplis iu 
de laatste jaren steeds toenamen en dat er  telkens 
grooter  aonunen mede gemoeid zijn , toodat het cijfer 
van het laatste fait accompli, waarop niet gerekend 
is, een millioen bedraagt. 

e bekentenis des s deed dan ook een 
ander  volksver  legen woon liger, den lieer e Jong, onder 
meer, de volgende noorden uiten : Wanneer hij den 

 toestand onzer financiën voortdurend 
sommen moeten uitgegeven worden waarop niet 
was gerekend bij dr begrooting, en dit alleen 
als gevolg ran handelingen vun zaakkundige per-
sonen die beter behoorden te weten, dan zal dit 
een oorzaak worden, dat wij daardoor telkens 
buiten de gelegenheid gesteld zullen worden om 
gelden toe te staan voor uitgaven, in 's
belang, meer noodig dan deze. 

Ook de interpellunt geelt aan zijne venmtwaanli-
ging lucht als hij  zegt:  /.', dank ilcn
voor zijn antwoord, de vrucht van een doorhem 
naar ik vertrouw pertinent ingesteld onderzoek. 

 dit opzicht is ons een licht opgegaan, dat 
meer vertrouwen verdient dan de half-officicele 
gerurhten die ons soms terloops ter ooren kwamen. 

 nu.  de Voorzitter, my dunkt in 
zijn Torenkamer gezeten, moet dc  wel 

i hebben over de
wijz e waarop in deze is gehandeld; handelingen, 
die den toets vun een goed enriehlig Hegccrings-
beleid niet kunnen doorstaan. 

 weet wet, dat krachtens hare grondwettige 
bevoegdheid de  niets anders vermag, dan 
de  ter verantwoording roepen, omdat 
de  de eigenlijk re rant woordelijke man 
is, maar ik weet tevens, dat ook hier weder 
heeft gegolden wat in vele andere zaken, helaas, 
ook al te waar is, namelijk, dat deze feiten te 
wijten zijn aan bureaucratie, ja ik zou met den 
afgevaardigde uit Assen,  Gratama, moeten 
zeggen , aan

Ofschoon nu de mededeeling des
voorat wat het hooger cijfer betreft, mij niet 
verbaast, betreur ik toch niet minder dat zulke 

(') Ti ti upzïchtc der n hik lij  kc  echter  hurrmdi t 
hij  enkelen eene .i-linmielijk e verwarring. Wat toch ia het 
feit: 

Ven' oaiili-iiliii g eener  srAet.1, geteekend op eeue l 
vau 1 ii -en zumler  ccuifte verdere tlctaillcering, werdcu dc 
btnirvkusleu geschat op cene mogelijke  vau f 360,000. 

Toen uit die schets voorloopig was goedgekeurd, is meu 
bcguuncu aau bet definitief uitwerken van net plan water-

 met eene vommutie daartoe door Zijne  den 
honing benoemd. 

Nadat tloor  die commissie eenige wnzigin̂ eu waren aange-
bracht, i> er  pas cene gespecijicettrde Vgrouting van kosten 
opgemaakt, die, volgcus dc publieke cijfers op de bestekken 
gedrukt, bedragen voor  de fundeering . . . . ƒ101,158. 

en „  dep upbouw , .161,730. 
Al/m i tutaal (zuntler  dc iurichtiu g der  stallcu, 

vemanniug cn verlichting van hel gelieilc ge-
buuw, niet iu het bestek opitciiomcn afsluiting van 
bet terrein van deu pubtiekcn weg en den tuin 
tics konings, welke suintneu echter  allen iu glo-
bale cijfers afüumlerlij k ziju opgegeven, eudclio-
uurarin van hel personeel belast met bet toezicht 
over  de uitvoering.) /4Ö2,S"-l. 

n vi ro 11jk.  nu slechts il w cijfers met die 
der n van beide ĝ ciiocitide pos-
ten, evenxeer  publiek bekend , om zich verder  van 
de geheele toedracht der  zaak te vergewissea. 

n cijfers sgn voor  de fundeering ƒ 78,787. 
eu „  den opbouw ,854,000. 

Totaal. . . ƒ482,787. 

dingen in deze Vergadering aan *t licht moeten 
komen, die de  zelf nauwlijks onder 
woorden durft brengen'*. 

e geheele rale van tien heer e Jonge en het-
geen venier  over  tleze zaak is gesproken verdient 
gelezen te wonlen. t is niet wel doenlijk daaruit 
alle treffende zinsneden over to nemen; slechts de 
volgende woorden van den ulgevuar.ligde uil : 
vliet is beneden de waardigheid der  zóó 
bedrogen te worden", zijn le ernstig om die niet 
te herhalen. Zij  zijn ten slotte de waarheid, juist 
eu oiibewiui|jeld uitgesproken. 

Wanneer  men bedenkt dat zoo iets gezegd wordt 
in de hooge Vergadering, die iu 's s vergaderzaal 
zetelt cu men zelfs daar  ter  plaatst; omringd is 
door  allerlei »l'uit s aecomplis", gelijk de hier  behan-
delde  1/ .ik ; als men dan op de halfvoltooide 
stoep en den ontredderden gevel der l ziet, 
of op het in aanbouw zijnde gebouw voor  het -
iiieut van Justitie of wel op de stijgers aan het -
liui s en bedenkt, hoe treuri g het niet onze financiën ge-
stold is, dan rijs t de vraag, of het niet hoog tij d is 
om de grondoorzaak van al dat kwaad weg te ne-
men cn Nederland te liehoedcn voor  erger, en of het 
niet noodig is den hoofdschuldige te treffen en hem 
onschadelijk te maken door  bat verleenen van een 
ueervol ontslag". 

Voor  Natie en Vertegenwoordiging zou dit een 
waarborg zijn tegen verdere sjwliatie van 's s 
schatkist, en de r  zelt bekwam daardoor 
rust. Eere echter  den mannen, die vrijmoediger! Open 
den vinger  op de wotul hebben gelegd, die trouw 
aau overtuiging en plicht, hun waai'schuwonde slem 

» flink deden hooren. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

— Op de algemeene vergadering van de Groot» 
j  van e sjworwegen, deu 27stcn 

i te Petersburg gehouden, wenl besloten over  het 
jaar  1877 eeu siiponlividend uit te keeren vuu 3 
roebel 5 kopek per  aandeel. e e werd vader 
gemachtigd om een leeniug te sluiten van 5 millioen 
Ürsdietroebeb, teneinde een tweede s|>oor  te leggen 
tusschen y en Wilejk u (140 werst) en tus-
schen v en Wei-shbulowo (115 werst), en 
een van 1,918,750 kredieti'oebels ten behoeve van 
de veriiieenlcring van het rollend materieel. 

. 

r  den Gou vemen r- Generaal 
van Nederluiulseh-hidié zijn benoemd bij  het lurps 
van den Waterstaat en 's s burgerlijk e openbare 
werken: tot ingenieur  lste klasse, de ingenieur  2de 
klasse F. P. Sohlomer; tot ingenieur  2de klasse, de 
ingenieurs 3de klasse . s en . .1. Verdam; 
tot ingenieur  3de klasse, de aspirant-ingenieurs A. 
P. r  en A. W. ; tot architect lste klasse, 
de architect 2de klasse G. Bruins; tot architect 2de 
klasse, de opzichter  lste klasse J. P. van : 
tot opzichter  lste klasse, de opzichter  2de klasse C. 
J. Bollée; tot opzichter  2deklas.se, de opzichter  3de 
klasse G. ; tot opzichter  3de klasse A .  J. 

. Schwalm. 

Voorts is uit zijne betrekking eervol ontslagen met 
ingang van 10 Juli 1878, de hoofdopzichter  bij  den 
dienst der  Staatsspoorwegen op -lava E. van . 

— Volgens bet  van 's-Gravenhage heeft 
het bestuur  van de e Tramwaymaatsehappij 
van ile g geen vergunning kunnen bekomen 
inn met stoom te rijden. 

e beslissing lieefl groote teleurstelling verwekt. 
n verklaart haar  hierdoor, dat de r  vnu 

Waterstaat enz. voornemens moei zijne eene regeling 
uit te lokken, waarbij , met betrekking tot de wette-
lijk e bepalingen op het vervoerwezen, eene splitsing 
zou worden gemaakt tusschen de gewone stoomspoor-
wegen en de tramwegen. 

— e ingenieur  lste klasse P. J. Tur k en die 
der 2de klasse J. . van Beek worden rcs|>ectievclijk 
met den n Juli en n Augustus a. s. over-
geplaatst , eurstgeiiiiemilc vuu 's s werf to Am-
sterdam naar  tlie te , en huUstgonoemile 
van s naai*  Ainstenlnm. 

t k t van 
s zul eene vergadering houden op g 

is Juni e. k., in het lokaal  daarin zul-
len do volgende punten wonlen lieliaiuleld, als: 

1. n en stemming over  de notulen der 
vergadering vau den Oden Apri l 1878. 

2. Verslag der  werkzaam hei len vun het t 
over  het r  1877—1878. 

3. g en vertintwooiiliu g der  inkomsten en 
uitgaven over  dat jaar. 

4. Aankondiging van ontvangen giften. 
5. Voorstel vau tien d van Bestuur  tot benoe-

ming van het lid . de Bruyn tot honorair  lid van 
het . 

0. g vau ingekomen stukken, als: 
Verslag met rekening  verantwoording van tie 

afdeeling é over  het liistituutsjua r 
1877—1878. 

n van den hooliüngeiiieur  van den Water-
straat in , ten geleide van tie waarne-
mingen aan u r  gedurende de maanden t 
en Apri l 1878, gedaan door  het lid W. Ph. de 

. 
g van het lid J. s betreiTende een 

door  hem aanbevolen nieuw stelsel van rivierverbe-
tering, uitsluitend met het oog op de scheepvaart. 

g van het lid C. . . E. s
trent  door  hem geconstrueerde!, plioiiogi-aaf. 

Nota van de leden . F. Beijerman en W. de 
n lielrelfeiule de overbrenging van het AP. naar 

Tessel en Vlieland. 
g van het lid A. t over  enkele van 

de middelen ter  voorkoming van vertraging in de 
aankomst der  s|>oortreiiien. 

Brief van den directeur  der  Echter  stoom panne n-
fubriek over  nieuwe machinaal geperste kruispaniien. 

7. Benoeming van drie leden van den d van 
Bestuur, ler  vervanging van de aftredend*! raadsleden 
N. T. , . C. J. Piepers  Jhr . G.  G. 

, die, ingevolge art. 22 van het reglement, 
dit jaar  niel herkiesbaar  zijn. 

r  van Waterstaat, enz. heeft afwijzend 
beschikt op de aanvraag van den beer  W. Thieme, 
te , om concossk  tien aanleg 

 de exploitatie van  sjmorweg -
bosch naar  Veghel. 

r  van Binnenlandsche Zaken heeft goed-
gevonden : lo. te bepalen, dat de commissien, belast 
met het afnemen der  exumens B. en C. volgens de 
artt . 00—65 van genoemde wet, voor  het
1878, zullen zitting houden te ; 2o. te [«noe-
men : tot lid en voorzitter  der  commissie
men B (art. 01—05) . A. C. Oudemans, hoog-
leeraar  aan tie Polytechnische school; tot leden:

. ,1. , lloogleeraar  aan de t te 
Groningen;  O. F. W. Baehr, F.  van den 
Berg,  J. Bosscha, . Behrens, hoogleeraren 
aan de Polytechnische school;  B. J. Tideman, 
hoofdingenieur, adviseur  voor  scheepsbouw, te Am-
stenlam; J. , ingenieur  van den Waterstaat 
te 's-Gravenhage; G. J. e en P. Tétar  van 
Elven, leeraren aan de Polytechnische school; .

, leeraar  aan de e Burgerschool te 
Breda; tot lid  voorzitter  der  commissie
examen B (art. 00), en C (art. 61—65); G. van 

, hoofdingenieur  den Waterstaat in Zee-
land; tot leden: . J. . de Bruyn , lid dar 
Tweede r van de Staten-Generaal, te 's-Gra-
venhage; . J. . van Bemmelen, hoogleenuir
de t te ; . G. F. W. , 

 F. B. Behrens, F. J.  den Berg, N.
, E. Gugel, E. Steuerwuld, allen hoogleera-

ren  de Polytechnische school;  B. J. Tideman, 
, adviseur  schee[»sbouw, te Am-

stenlam; . A. , hoofdingenieur  den 
Waterstaat met verlof, ingenieur  in provincialen 
dienst, to Arnhem; VV. J. S. J. Blom, ingenieur 
lste klasse van den Waterstaat, te Utrecht; P. J. 
Waller , sectie-ingenieur  bij  de Staatspoorwegen, te 

; P. Tétar  van , . . , 
. A. k  J. A. , leeraren  tie 

Polytechnische school; . van der  Eist, ingenieur 
der mijnen, ' ; C. A. Scheltema, leeruur 
aan de e Burgerschool te Schiedam, die uit-
genoodigd worden zich te t te vereeuigen op 
zoodauigeii tyd, als hun nader  door  den voorzitter 
zul worden medegedeeld. 

 66e algemeene vergadering 
der Vereeniging van  voor  Neilerlaiidsehe -
trieelen, onder  voorzit terse hap van tien heer  A. . 
Eigemait, . Woensdag alhier  gehouden, was, in 
de eerste phuits, gewijd  discussie over  eenige on-
derwerpen in het verslag van den secretaris behan-
deld , uls: a de op te richten kweekschool  machi-
nisten , tlie de Vereeniging, vooral natte  bekomen 
niedetleidingen omtrent de lieiloelingeu der  Commissie , 
onverdeeld met belangstelling tegemoetziet; b tie 
Perleche tentoonstelling, die (volgens hel verslag) 
in haar  geheel al wal vroeger  van dien aard gezien 
werd, verre achter  zich laat, doch wat de Neder-
luiulsche afdeeling , inzonderheid wat de eigenlijke 
industri e betreft,  ireurigen indruk maakt ten-
gevolge van de geringe zorg en orde  tie plaat-
sing tier  voorwerpen besteed; de prachtigste zaken 
zijn arhteralgezet, met uitzondering van de keurige 

aatfJ 
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expositie der  Schiedamache stearine-labriek Apollo, 
cn ile vertouniiigen vnn Neerlunds grootheid. . . iu 
ile productie vuu gtvlistilleerd; cn c ile bevordering 
vnn eene kluchtige uitbreidin g onzer  nationale steen* 
kuleii-iuiliislrie . Aangaande ile door  deStaten-Generaal 
aan tien leiband der , doch in strij d met 
de jiersoneele overtuiging der  meeste leden, genomen 
beslissing omtrent staatsaanlog van s «or\vegen iu 

, bleef niets anders over  dan te berusten, doch 
met den wensch dat de Slaat nu ook de exploitatie 
aan zich zou houden. 

a werd met groote ingenomenheid aangeboord 
hel  van hel bewind rantrent het kanaal-pro-
ject . ter  verbinding vau Amsterdam raet 

; de i i werper  werd hulde gebracht voor 
zijne schrandere vinding, cn bel Uewind opgedragen, 
'ui overleg met den reeds geraadpfeegden deskundige, 
hieraan venier  te doen wat iu het belang der  zaak 
dienstig zou blijken. Nog wenl in ontvangst genomen 
een uitvoerig rapport met concept-statuten voor  eene 
aun de Verceniging toe te voegen nieuwe afdeeling, 
uitsluitend voor  gebruiker*  van stoomwerktuigen; de 
behandeling daarvan echter  is uitgesteld U)t de vol-
gende algemeene vergadering, om den nog beschik-
baren tij d geheel te kunnen besteden aan de -
deling van het bekende vooi-stel n (Nederlandsche 

 van '2 Juni ) betredende den suiker-
accijns. Na breedvoerige toelichting en gedachten-
wisseling besloot de Vergadering het voorstel ouder 
eenige reserves te ondersteunen. 

 Tot ons d vrezen kou het on-
derstaande adres eei-st n opgenomen worden. 
Wi j  vermeeneu aan dit belangrijke stuk, door  de 
kweekelingen der  tweede afdeeling van de -
academie van Beeldende n aan de eominissie 
van toezicht gericht, om het groote belang van den 
inhoud, alsnog eene plaats te moeten geven. 

 heeren! 

uBe jongste gebourtenissoii, welke het verblij f aau 
de academie hebben gekenmerkt, geven den onder-
geteekenden lumleidiii g en, naar  zij  vertrouwen ook 
vrijheid , zich tot u te wenden. 

e de in het laatste verslag voorkomende 
zinsnede, dat de hoogleeraar-directeur  zijne lessen 
gestaakt had, uithoofde van nden minder  gepasten 
geest, die de leerlingen jegens hem bezielt"  reeds 
een zonderlingen indruk op hen, —een Vrijda g . 
hun ter  onderteek eni ng uungolmdeii adres deed hunne 
verwondering ten te]» stijgen. 

t adres, gesteld, althans geschreven en hun 
voorgelegd door  prof. Allicrdhig k Thijm , bevatte een 
soort votum van vertrouwen iu den hoogleeraar-
directeur, dat door  hunne handteekening bekrachtigd 
had moeten wonlen. 

e bekrachliging werd door  de ondergeteekenden 
en, indien zij  zich niet liedriegen, ook door  al hun 
medekweekelingeu geweigerd. Want al mocht prof. 
Alberdingk Thij m hen voor  het feit stellen, dat het 
oonleel van leerlingen werd ii)gcroc[»eu over  hun 

m e e st er  — want daar  komt het toch op neer  — zij 
weiischten de oiikicschheid niet te begaan, een der-
gelijk oordeel te vellen; althans niet in dien vorm 
en met medewerking van een ambtgenoot des direc-
teurs, tot zekere boogie aan hem ondergeschikt. 

»Nu het uit bovengewraakte handeling van prof. 
k Thij m echter  blijkt , dat meer  waarde 

aan hunne meening wordt gehecht dan zij  zich huil-
den durven vleien, zien zij  er  geen bezwaar  iu, 
die meening tegenover  U, mijne heeren, bloot te 
leggen. 

nuf de hoogleenuir-dirccleur  het recht had van 
ecn eminder  gepasten geest"  te gewagen, durven zij 
evenmin beslissen als zij  zouden durven vragen, of de 
directeur  op grond eener  dergelijke zwakke veront-
schuldiging en onbewezen beschuldiging de lessen 
mocht staken , di.'  de kweekelingen , blijkens art. 21, 
lit . a van 't t behooren te ontvangen. 

h zij  aarzelen niet om u, na al het voorge-
vallene, mede te deelen, dat zij  enkele grieven heb-
ben tegen den hoogleonuir-direetour; grieven, waar-
van zij  hem zelf trouwens meer  dan eens op gepaste 
wijze hebben doen blijken. 

t zij  hun vergund, ook u die grieven thans in 
hoolilzaak en in ronde woorden kenbaar  le maken. 

»1e. liet gemis aau de vereischte middelen voor 
hel ouderwijs. t uitzondering van een stel ver-
sleten dr .i|»erieen en een |>aar  wegens hunne lengte 
ongeschikte geweren, is cr  niete vooi handen, om 
een groepje voor  eeu stilleven uit samen te stellen. 

»2e. t onvoldoende der  lessen in de karakteris-
tiek. e hoogli-eraar  toch bepaalde er  zich toe en-
kele algemeen heden over  de gelaatsuitdrukking der 
door  hem gebezigde pleisterkaden in het midden 
te brengen, ouder  opmerking, dat hij  het door  oele-
ning zoo ver  had gebracht, dat hij  die verschillende 

i door  zijn eigen gelaal kon weer-
geven. e kweekelingen wenlen vervolgens uiige-
noodigd daar  de proef van le nemen, /i j  deden dit 
eu willen wel bekennen dat zij , terwij l de hoogleer-
aar allerlei gezichten zat te trekken, soms iu een 
lach, misschien wel een songepasten*' lach schoten. 

v3e. t nuttelooze der  comiiositiolesson, die zich 
bijna uitsluitend i lot de beschouwing van 
plioiogr.i l di ie.ui eu gravures naar  lioroemde mee-tei*. e 
zeer  spaarzame en vluchtig.'  opmerkingen, door  den 
hoogleeraar  daarbij  gemaakt, konden hun onmogelijk 
een hoogen dunk geven van- en diep doen door-
dringen in ile gedachten, welke die meester» bezield 
moeten hebben. t gevolg was, dat de kweeke-
lingen langzamerhand tiegoiuioii e verzuimen en 
..„„'lelij k geheel wegbleven, daar  zij  hun lij d nuttiger 
meenden te kunnen besteden. En dii temeer, om-
dat de proeven van eigen werk, welke de hoogleer-
aar-directeur  hun voorlede, niet van dien aar.1 
waren, dat zij  den indruk zijner  woorden konden 
verhoogen. 

t ligt voor  de hand, dat er  op die wijze geen 
sm-ake kan zijn vnu hoogere schilderkunst, door  de 
ondergeteekenden np zoo hoogen prij s gesteld, dat 
zij  de vrijhei d nemen hierop bescheiden, maar  drin -
gend uwe aandacht te vestigen. 

e is iu niet geringer  male h«tgeval met 
het onderwijs in de kunstgeschiedenis eu aesthetica, 
dat, blijkens art. 21 van het , tot de tweede 
atileéhng behwit. Nkttemui is hel een feit, dat 

de lessen vau prof. Alberdingk Thijt n nog 't incest 
door  kweekelingen der  eerste afdeeling worden be-
zocht. u 't verslag wordt dit onderscheid onopge 
merkt voorbijgegaan. e ondergeteekenden hechten 

er  daarom aan, u mede te deelen, dat de kweeke-
lingen der  tweede afdeeling de lessen van prof. Al -
huriling k Thij m in deu luateten tij d zelden of nooit 
bijwonen. 

e inhoud dezer  lessen beeft, naar  't hun voor-
komt, zoo weinig te maken mei schoonheidsleer  en 
kunstgeschiedenis, dat zij  er  hun kostbaar  daglielii 
niet aan mogen <i|>ollereii. e zoogenaamde kaleii-
darisrhe herinneringen, welke, gepaard met de be-
knopte herhaling van "t verhandelde in de voorgaande 
les, ruim de eene helft van 't uur  in beslag nemen, 
bepalen ziidi tot hetgeen men in eeu -

n in duidelijker  bewoordingen vindt opget 
kend. En het venier  gedeelte der  voordracht is ge-
wijd aan verschil lende beschouwingen, die bij  de 
oud orget eek enden óf een gevoel van teleurstelling 
wekken öf hun geen bijzondere g inlme-
zeinen, temeer omdat de hoogleeraar  de liedrevenlieid 
mist, om zijne woorden, waar  dat pas zou geven, 
met behulp van een stuk krij t le verduidelijken. 

e Bterkgekleurde partijzucht des professors, die 
maar  nl tc vaak doorschemert, heeft er  insgelijks 
toe bijgedragen, om hen vnn de lessen te verwijderen. 

e loesjn'1 ingen op den godsdienst en de handelingen 
van andendenkenden, hetzij  levende, hetzij  t»t de 
geschiedenis behoorende personen, wekten, naafloop 
der les, soms den spotlust op. t gevaar  van met-
tertijd  daardoor  onderling eeu oiigepasteu geest van 
oiiveiilraagzaanilieid gekweekt te zien, weiischten de 
ondergeteekenden te ontgaan. Vandaar weer  een 
andere reilen om het "onderwijs "  liever  prij s te geven. 

t is, mijne heeren, wat. de inulorgeteokciiden 
de vrijhei d meenden te moeten netiieii onder  uwe 
aandacht te brengen, met beleefd verzoek, dit ook 
kenliaar  te willen maken aan Z. E. den r  vau 
Bimii'iilan.lsch e /aken. 

e ondergel.'.'kenden hebbende eer  zich met de 
vei-schuldigdc hoogachting te noemen"  enz. 

Amsterdam , 20 i 1878. 
(Volgen dr handtcekeningen). 

n de, onder  voorzitterschap van 
den heer  S. W. Josephus Jilta , gehouden algemeene 
vergadering der  Aiiisterdaiusche j 
wareu 5-4 aandeelhouders, vertegen woonligende 
ƒ 480,000, uitbrengende 285 stemmen, aanwezig. 

e Voorzitter  bracht het jaarlijksc h verslag uit , 
bevattende vele moeilijk te volgen technische bijzon-
derheden, ten deele strekkende lot rechtvaardiging 
van de teleurstelling, dat het l en de n 
nog niet geheel zijn voltooid en een uitstel voor  de 
oplevering, op grond van overmacht, dooide Wetge-
vende t tot 1 Octolier  is verleend. 

liet getal sche|ien is belangrijk toegenomen; van 
U 7 naar  zee iu 1876, tot 1700 iu 1877, van 
24.1 uit zee iu 1870, tol 3370 in 1877. 

c kanaal- en havengelden hebben in 1877 opge-
bracht / 182,040.95'/,, in de eerste vier  maanden 
van 1878 ƒ Ö8,023.<i8. Vermits uu de voltooiing 
van de haven deze gelden de eenige bron van inkom-
sten voor  de l schap pij  lol dekking der  exploita-
tie kosten zijn, zal het verlangen naar  de afsohalling 
binnen etui niet ver  verwijden! tijdsti p moeilijk te 
bevivdigeti zijn, zij  zijn dt j  bij  Ü3
ccssie gewaarborgd, mits het door  de g 
goedgekeunl tarief niet hooger  dan dat op het Noord -
hollaudsch kanaal zij. 

e e heeft beswaar  ingebracht tegen de 
door  de g gemaakte bepaling vau huiven 
vrijdo m van kanaalgeldeii voor  stoomltooten, die een 
geregelden dienst twee- ol'  meermalen per  week uit-
oefenen. 

138 hektaren drooggei naakt land zijn voor 
ƒ 5 1 5 , 2 00 door  de e verkocht; in Juni zal 
weder eene veiling plaats hebben. 

e gewezen secretaris Bruij n heelt, naar -
ning der , de j  per  saldo een 
schade van ƒ 1 3 8 , 8 44 toegebracht. 

Over  dit cijfer  ontstond discussie, maar tenslotte 
wenl de rekening met groote meerderheid van stem-
men goedgekeurd. 

Tot commissarissen wenlen herbenoemd de heeren 
J. E. Bomiike, J. J. Clausen en . N. J. den Tex. 

n de vergadering van de Noord-
e Spoor  wegmaat schappij  is verslag 

uilgebi-aeht omtrent den toestand. e geheele weg 
niet «le lij n Goch—Wesel is thans ter exploitatie ge-
reed; voor  de openstelling dezer  laatste lij n wordt 
nog slechts gewacht op de vergunning van de e 

. Voor  de aansluiting met de r 
baan is een gunstig contract gesloten, dat later  door 
de Vergadering lieknuditigd werd. 

Blijkens de rekening over  de exploitatie vun de 
bestaande lijn , wenlen iu 1877 de uitgaven dooide 
ontvangsten bestreden. 

Tot lid der  directie is gekozen de heer  J. B. Zelis, 
ingenieur  der . 

e Gemeenteraad lienoemde iu zijn.' 
zittin g van 1 dezer  tol adjunct-architect den heer 
P. E. , gemeente-opzichter  te , met elf 
van de zeventien uitgebrachte stemmen. e heeren 

. g en t van g bekwamen respec-
tievelijk 3 en 1 stem, terwijl  één biljet iu blanco 
ingeleverd en één van onwaarde verklaard werd. 

liet h Bestuur  had evenals bij  de VOOT* 
gaande benoeming, de heeren . g en J. A 

t van g op de voordracht geplaatst, 

n de algemeene vergadering van aan-
deelhouders in de Noderlundsehe Centraalsiiooi'weg-
inaalschappij  is de balans met algemeene stemmen 
goedgekeunl. Aau den d van Administrati e en 
deu directeur  wenl dankbotuigd voor  de leiding der  zaak. 

Nijmegen. n rle jaarlyksche algemeene verga-
dering van de Zuidooster  S|>oorwegmaat.schappÜ is 
ile balans over  1877 goedgekeunl. t bleek, dat 
door  de aandeel houders tetnutoe ƒ 1 , 1 8 4 , 4 12 is ge-
stort, terwij l de kosten van deu spoorwegaanleg raedl 
/ 4,165,070 hebben liedrageii. 

 Tot gemeen te-architect is benoemd de 

heer . Feenstra, te Uuluward. 

%l»iitnl»  , U J io il 
, te  uren, door  diakeuen der -

gezinde gemeente, bij  Jolis. de : het houwen 
eener  nieuwe kosters woning. 

. te 1 2 uren, bij  G. vau Zadclhon", in de 
Stadswaag: bet verbouwen van een winkelhuis en bet 
maken van ecn benedenhuis. 

ninntJac,  Ju ti l . 
, le 12 uren, door  den directeur  dor  artillerie -

atapcl- eu coiistnioticirnigazijncu: de leveriug vuu: le 
perc. £0 liuudbrandspuiteii inet tncbehooreu, 2e pnre. 
1000  koperdraad, dik 2 ; 3e perc. ) . 
laloioniak; 4c perc. 2i\ . kwikzilver , ten behoeve 
vim di; genie in ë over  '7'J. 

, e 12 uren, ter  secretarie: liet maken 
eu aanbrengen van 2 balansen van Amerikaansch 
grenenhout ten dienste der  Noordersluisbrug. 

Graiilngen, te 12 uren, door  burg. nn wetli.: het 
bouwen van 3 draaibruggen over  het kanaal vim Ter-
Apcl naar  het (Jompascuum. 

aimlrlvrrn , le  uur, bij  Wed. Van Wurkbovcn: 
liet bouwen cener  boerenwoning in deu onlangs droog-
genaakten , aan deu /.ijdeweg, gein. 
Nieuwer  Amslcl. Aanw. 10 Juui, tu 10 uren. 

itu mi i k , tn 2 urou, in bet logement Broekhuizen: 
liet -loopen eeuer  beslaande- cn liet bouweu eener 
nieuwe hofstede met schuur  op Zeistemever  bii Biiunik . 

, te 8 uren, door  burg. en weth., bij  J. 
Perieri het aanleggen vnu eeu utrnutwcg, ter  le-eute 
van S41 . Aauw. te  uren. 

\ c  mi .on, tc (i ureu, door  het gemeentebest.: lo. 
liet reparcereu en oudcrliouduu ged. '78 vau gebouwen 
en werken der  gemeente; 2o. hel leggen van steenen 

tpaden aan de noordzijde van dc k laan en langs 
de . 

, bii den secretaris-penningmeester  van 
du Nederwaard: tie leveriug van 3000 . llulu -
inac h ine kolen voor  liet stoomgemaal vau de Neder-
waard, in bet Elsliout. 

, door  J. A. A. Fransen vau de Potte: liet 
lnveran van S00 schcepslons afval vnn n 
of n steen, tc leveren op aanwijzing van 
liet polderbestuur  voor  dea wal te lloedekeiiskerkc, 
vóór of op 1 Sopt. 

, S Jun i. 
. te lo uren, dinir  hot polderbestuur 

van Oud-VVolfatrtsdiik , in liet gemeentehuis: het ver-
voeren van 800 eP grint , bcuovens ruim 30,000 
straatkeien. 

w laaehr  ke . te 10Vi uren, door  het bestuur  der 
waterkoeling vau den cal. polder  Vliete, in dc directie-
keet: het verbeteren en onderhouden der  wmlrrkee-
rcndi! werken aau gun. polder  over  den dioust'7\'7!l . 

, te  uren, ilour  liet ministerie- vaa water-
si nat enz: lo. het doen vau eenige ribwerken langs 
den linkeroever  van de , boven de haven 
van Pernis, tusschen de kiloiuetorraaien 110 en 142. 

g ƒ89,000: So, liet inakun vnu kribben tot 
normaliscering vau deu Gclderschen Usel beneden 

, tussclieii dc kilometerraaien 118 en 120. 
g ƒ12,375. 

a , te 12 uren, door  liet ministerie vnn wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken vnu ecu tijdelij k stationsgebouw niet bijkomende 
werken op liet westelijk gedeelie van bet centraal 
persoueiistation tc Amsterdam. 

, tc 12 ureu, door  voorzitter  uu heem-
raden van de Nederwaard, in het VVatcrscliapslniis: 
hot herstellen der  hooge-boeseaikade; hut verhoogen 
van ecn molcnwerf; de verlenging eu verhooging vau 
basaltmuren ene, 

Vei-cn, te 12 uren, door t bestuur  van deu 
Noord-en-Ziiid-Spiiarndaniselieu polder, in hel l 
Appeldoorn: het maken van eenige grintwegen, te 
zamen laugong. 10,510 . 

itii<-iioi| , te 2 ureu, door  het bestuur  vau deu pol-
der , in het Polderhuis: het makeu der  ge-
bouwen voor  ecu tc stichten stoomgemaal. 

, te 2 uren, door  dc dijksdirecti c 
van ile watering, bij  P. Walraven: do gewone onder-
houdswerken aan dc watering e tot 15 
Apri l '78. Aanw. 10 cn 11 Juni. 

ui ile l ii  , 13 Juni 
d , tc  ureu, door  burg. cn wetli. van 

VToaaeradeel: hel vernieuwen van 1050 c.A. bestra-
ting, het bouwen vau een lijkenhuis, hel mnken van 
ccn stek, wal beschoeiing enz. 

, te 11 uren, door  deu burgem. van 
: het maken van ccn straatweg, vau den 

straatweg te Birdaard tot aau de grens van Tietjerk -
steradcel; lengte 943 . Aauw.  Juni, tu  uren. 

u te  u n ' n - n u r g- e  w c t n - : 

liet éénjarig ouderhoud vau eenige pompen. 
, te 1 uur , door  len burgemeester: lo. 

het bouwen van oune school aan du Bloemslraat; 
2o. schoolmeubclcn; 3o. het doen vau boringen voor 
drinkwater  aan school uo. 12. 

, tc 4 uren, door  Gebr, , op het 
gemeentcliais: liet bouwen vau eene lieereiihuizing met 
schuurtje op het voormalig landgoed . 
Aauw. te 2 ureu. 

, te 4 ureu, door  het gemeentebest.: 
het bouwen van eou post- en telegraafkantoor. Anuw. 
11 Juui, te 11 uren. Bilj . inz. 24 urou vóór de be-
steding-

v i . i nu ' i- int «iel, door  burg. en weth-: eenige 
timmer-, melsel-, stukadoor- cu schilderwerken aan 
verschillende gemeentegebouweu. 

,  J u n i. 
, te , aau het koloniaal rlablissc-

mcut: dc levering, in 25 pure, van \ Waal- on -
klinkers; koperen en ijzeren vlampijpen; bankschroe-
ven, dommekrachten eu aambeelden; hang- en sluit-
werk; bijlen; spijkers, draadnagots enz.; lcdcrwerkeu; 
rauscls vnn karldoek; everdoeksche slobkousen; 
singel: verfwaren; wasschijvcn; lijnolie ; papier, pak-
linnen, touwwerk, algemeene behoeften, als verpak-
kingsbehot fteu. . . 

, tc 12 uren, door  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het geb. van het prov. best.: het on-
derhouden van het gouvernementsgebouw te n warden. 

Uen . tc ü uren, door  het gemeentebestuur  van 
Aduard, bij  Vogelzang! het bcpuinen van den reed 
nau dc begraafplaats te , lang 316 . Aauw. 
te 8 uren. 

ii« , te 0 uren, aau het e Veer  : 
het afbreken van oen schuur  met woning staande op 
den Bouwaard te lleteren eu het wederopbouwen 
daarvan op den Uroevendaal aan de g achter 
Wag'ïiiingen. Aanw. 12 Juni. 

, 'savonds 8 uren, bij  J. . : het 
vorlengsn en verbouwen zijner  nchuur. Aanw. 12 
Juni, te 3 uren-

, *  Jun i. 
, te 10 uren, teu kantore van B. A. 

Fokker: het bouwen vau ren woonhuis met magazijn 
op dc lioskadr  aldaar. 

, tc 10 uren, door  het dijksbestuur  van 
de watering Baarland c. n„  in hel gemeentehuis: de 
gewone onderhoudswerken uau den zeedijk vau het 
waterschap over . Anuw. 13 eu 14 Juni. 

, le 12 uron, door  het gouu'ciitebost.: de 
levering vau 135 gegolen-ijzerou buizen vau 250 . 

iuw. middellij n met dc daarbijbehoorendu syphons cu 
hulpstukken. 

, 1c 12 uren, door  burg. en wetli.; het 
maken vnn eeu gebouw ingericht voor  handelbeurs ea 
boterwaag. Bilj . inz. 14 Juni, vóór 's avonds S uren. 

, te 12 ureu, door  het bestuurder  wuter-
keoriug vau hot L waterschap Oud-en-Jong-Breskeus, 
bij  J . C Aorta; de gewone onderhoudswerken aan het 
waterschap tot 30 Apri l '70. Ann l l en 13 Juni. 

Vel ien. tc 12 ureu, door  de directie der  Nederl. 
, iu het Statiouskoffieloiis: de 

bouw van 7 arbeiderswoningen, benevens eon gebouw 
dienende tot knutoor  euz. cn aaarean verbonden borg-
loods. Aauw. door  den nrchitect . J. Amcsz, van 
Amsterdam, 12 Juni, van 2 uren. 

, le 2 uren, door  het ministerie van wnter-
slaat. onz., aan het gebouw vun het prov. best,: het 
verlengen vnu don noordulijken cu het inkorten vnu 
den zuidelijken veerden der  schipbrug over  de k 
le Vreeswijk. Aauw. 12 Juni. g / 14,500. 

 nl .un , door  de e s ver-
eeniging: de levering vau straatklinkers, noodig voor 
de bestrating vnn 35,000 1 , op Fijenoord. 

, door  liet gemeentebestuur  vnn 
t Bildt : ile li-vering vau 900 stère grint en 30 

stère verbrijzelde keien. 

, 17 J u n i. 
i i .n i - i . t i - . i i - l . te 11 uren, voor  3. V. Vlekkc, hij 

Wed- S. van : het bouwen van een woonhuis. 
. bij  den architect Van der  Vaart, aldaar. 
Lelde», lc 12 ureu, door  burg. en welh.: lo. hut 

schoon mnken, invoegen eu berst uilen der  gemeente-
wallcu, binnen eu bulten de stad , 2o. idem der  ge-
meentelijke brugwerkeu uu eeuige bijzondere herstel-
lingen; 3o. hut lu veren en plaatsen van eenige 
stootpnlen. 

, tu 12 uren , door  burg. en welh.: lo, hut 
uphoigeii van gronden eu het graven vnn cene gracht 
euz. iu deu Binnendijksclien-Buitenveldcrscheii polder; 
2o. het maken vau een wntcrkeereiideu dijk iu polder 
l i l Oost, gelegen in het voormalig westelijk . 

, te  uren, tloor  burg. cn wetli.: de 
levering van lo. 20,000 stuks Queues)keien, zg. te 
soort, SO. 55.000 idem idem zg. 6e soort. 

'a-llage, tloor  liet ministerie vnu koloniën: dc leve-
rin g van 850,000 blauw verglaasde dakpannen, beste 
gewone, eu 14 000 idem vorst pan nun. 

d , te 12 uren, bij  1). Nijk : het 
maken en stellen van ecn toruu op dc Nedorl.-llurv . 
kerk aldaar. 

, ln J n n l. 
, te 10 uren, door  het bestuur  der 

waterkcering van het cal. waterschap Staveuisse, iu 
het gemeentehuis: lepere, liet herstel, dc vernieuwing 
cn het onderhoud tot 30 Apri l '79, vnn dc aarde-, 
kram-, rijs- en stcunglooüiigwerkuu nan tie waterkce-
rin g van hot waterschap; 2c pure. het verdedigen vau 
tien oudcrzecschcu oever  door  steenbestorting. 

'a-llage, te 11 uren, uoor  het. dnpnrtunient vnn 
marine: herbestcding van grenen balkdeleu, kmmerijti i 
en gereedschappen, voor  de directie der  marine te 
Uellevoetsluis. 

, tc 111, urun, door  de Nederl. Centraal-
spoorwegmaatschappij: het bouwen vnn S steenen 
wachthuisjes op dc lij n Utrecht—Zwoile. 

, tu 1 uur, door  het ministerie van water-
staat enz-: het herstellen uu verbeteren van de -
telegraaflünen s deu Belgischen grooten ('entraal-
spoorweu tusschen tie Belgische grens bij  Esschen eu 
Zevenborgen, tusschen l cu Breda en tusschen 
Tilbur g un de Belgische grens bij  Weelde; alsmede 
lungs den Slaalsspoorwog lus-ichen Vlissingen uu 

o , tussohen Zevenbergen eu deu zuidelijken 
oever  vnu hut , tusschen Zwuluwe t-u 
Breda en tussrheii Breda cn Tilburg , met inbegrip 
van de zijlijne n te Zevenbergen, Vlissingen, Goes en 
Bergcu-op-Zooin, iu 2 perc. : perc. 1 /"731, 
perc. 2 Vil20. 

, te 2 ureu, door  hut bestuur  der , 
gemeente, in hot schoollokaal: du verbouwing vau tlit 
lokaal eu ter  plaatse bouwen van een badhuis met 
coucierge- un fiiidcr -wjzi-iswnmugcii. . bij  den ar-
chitect .1. F. Pnunekoek. 

Uoenadag, U Juui 
'a-Uage, tc  uren, door  het ministerie van water-

staat unz.: het doen vnu herstellingen en vernieuwingen 
lo. anu de n op tic Boven-, Beneden* 
en , behoorendc tot de werken der 

e eu , met het éénjarig onderhoud, iu 
4 pcre. : resp. /"17.500, ƒ19,300, /84,000 cn 
ƒ29,000 ; 2o. aan tic idem op het Pannurdcusche 
kanaal, tien n cn du , met het éénjari: 
onderhoud, in 4 perc. : resp. ƒ 13,500, ƒ0250, 
ƒ19,500 on /"23.500; 3o. aau do idem op de Boveu-

, met het éénjarig onderhoud, in 5 perc. -
ming: resp. ƒ 10,350, ƒ 9 7 5 0, ƒ7450, ƒ12,050 en 
ƒ l'J.OOO. Annw. vnn al de werkeu 14 Juni. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. 
a. het leveren un inikcn van 200 . houten walbe-
sehoeiing euz., h. het verstraten van 100 * bestrating, 
mot bijleveriug vau 10.000 kleine gele kliukers, iu t 
perc.; 2o. hut makun eener  houten walbcschocüng 
langs de Nieuwe 'furfgracht . 

, tu 3 uren, door  het bestuur  vuu het 
waterschap der  Sluis ad. Wielingen, bij  Cammaert: 
het maken en leveren van 2 J '  rijswerk met 
staakrijen, het bezetten met aanwezige Less, steen cn 
hut stellen vnu eeu open paal rij , bet iiinkeu vaa staket-
werkun in dc Geul bij  de suatiesluis, bestaande uit 
p. m. 4000 ' de ones palen en goriüngcn ; de leve-
rin g vau 150 schcepslons , steen en ucu aanzien-
lijk e voorraad materialen, alles in ééu perc. 

, 'savonds 7 ureu, door  B. G. vnu Bnek, 
bij  W. : het Amoveeren dur  gebouwen op het 
terrein „St.-Sebastiann"  en het bouweu van een woon-
huis alditar. Aauw. 17 Juui, le 5' a uren. 

, 30 Juni. 
d , te 10'̂  uren, door  hurg, en weth. van 

Wonscradocl: dc levering vau 200 privétounen. 
. te 2 urun, door  de maatschappij  tot expl-

van Staatsspoor  wegen, aan het centrualburuau: dc le-
vering vau spoorstaven, lasch- eu vindplaten, honk-
en schroefbouten. 

/u i ten, to 2 uren, door  de Nederl. Wcstfaalsclic 
spoorwutfinnatschappij, ten raadhuize: het maken v»n 
de aarde-, do kunst- en eeuige andere werken ten 
behoeve van het gedeelte spoorweg, vun den grintweg 
van Winterswij k naar  het Woold tot aau ue Prul* 
siscliu grenzuu. e 6,09 ) 

 uamens . Frensdorff: het gedeeltelijk i j " 
brekeu en wederophouwcu van het huis gcnaaui" 

l dc Ooievaar". Aanw. door  den architect 
Westmaas, 18 Juni. 

, i l J n n l. 
h tc lO'/ j  uren, door  het ministerie 

waterstaat enz., nan het gebouw vau het prov. beat.; 

het maken vnn den ijzeren onderhouw voorde Erpsche-
brug over  do Zuid-Willemsvaart . g ƒ0660. 

, te 12', ureu, door  het ministerie >'a11 

waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur; 

hot Vernieuwen van een gedeelte der  traverse door 
Buitenpost, behooreiido tot den n weg v«» 

n uiuir  de Grouiuger  grens. Aanw. 15 cu 

17 Juni. g ƒ2100. 

Zaterdag. St J u n i . 
Weldum, te 11 , door  burg. eu weth. van 

: het verbouwen cn vergrooten vnn de 
lioofdondorwijzerswoniiig te . Aanw. l Juni, 
te 11 . 

, 14 Jun i. 

, te ' , door  de e 
, iu hut Stationsgebouw: 

lo. het bouwen van eene enkele steeuen woning bij 
kiloui . 50.636 en 53 123, eu van eenu dubbulo idem 
bij  kilom. 15.890, allen op den g Amsterdam — 

; 2o. du levering van S30 tons getrakken-
ijzoren dwarsliggers en 40 tons daar  bij  behoorende 
vcrbiiidingsdeclon, in 2 pure,; 3o. tie levering vau 
]  t- stuks stnleu spoorstaven met ijzeren eimlverbin-
dingon on haakbouten j SO. idem van 0 puntstukken 
van gegoten stun!; 5o. idem van 6 stalen tonghewu-
gingen, 6 stalen tongenspoorstavcn en 40 stalen hui-
leiispoorslnvuii voo  tongbewugiugen. 

\ l  , Z  Jun i. 

, te  urun, door  het minist. van water-
staat enz.: lo. bet éénjarig onderhoud, met dc ver-
lichtin g en !  van liet vaarwater, der  werken 
behoorendc lot dc leidainmeu in het Zwolsclic . 

g ƒ 17.500: 2o. de vernieuwingen eu herstollingen 
aan de n in de Noord en Oudo , 
tussohen t cn het Bcreugat, het , de 

, do e l en het Spui, met het één-
jari g onderhoud. g ƒ84 ,800; 8o. idem aan de 

s riviorwerke n op dun , met hut 
éénjarig onderhoud, iu 3 perc. g resp. f 18,600, 
f BouO en f 18,800; 4o. idem uun dc n 
in dt: , de Oude s beueilen lu-t Beren-
gat, het Scheur  en dc llartel , met het éénjarig onder-
houd. g ƒ 10,350; 5o. het verrichten van bag-
nrwerk in do Aincr  cn het herstellen, met het één-
jari g onderhoud, van de werkeu op hut bovendeel dezer 
rivier  aau de moniluu van het e ende . 

_r / '."nu. Aanw. van al de werken 21 Juni. 
, aft Jun i. 

g , te 10 ureu, door  het ministerie van 
walerstaat unz., aun het gebouw van het prov. best.: 
bel wegruimen van grond uit de haven vnu Neuzen. 
Aanw. 22 en 24 Juni. g ƒ18,675. 

, SV Juni. 
, te 12 uren, door  de directie der  Am-

sterdamsche l maat schappij; het leveren vuu 
4000 tons (van 1000 . ieder) Westfaalsclie steen-
kolen, voor  den stoom*atermolen te Schellinkwoudc, 

Alloop va» Aanbestedingen. 

, 27 : lo. bet maken van eeno geercoso-
teerde dennenhouten beschoeiing, langs de slruatnaar 
ue Qasthaisvelden; n 5 bilj. , als: 
C. , to Breda, ƒ 5330 
G. v. d. Sanden, „  idem „  4650 
B. Verlegh, „  Ginnekeo, „  4195 
W. J. Segboer, „  Zeveubergen, „  8988 
C. . , ., Zwaluwe, „  3550 

2o. het leveren van 55,000 queuastkeien, 5e soort; 
minste iuschr. was G. W. , te Ginncken, voor 
/4222. 

Oudenbaarb, 27 : het bouwen van een heeren-
huis met souslerraiu un pakhuis: ingek. 4 bilj. , als: 
W. Beukers, te Oudenbosch, ƒ 7520 

. Oostdük, „  Fijnanrt , „  7300 
. vnn l , „  idem „  7243 

J. Geleijns, „ , „  6600 
l lurdn-ehl , : het maken van eeu loods tot 
m post bereiding eu reiniging van privauttouucu; 

ing.k. 17 bilj- , als : 
A. , tc Zoeterwoudc, ƒ 15.432 

. A. .1. Taverne, „  Utrecht, „  14,386 
W ) van k , „ , „  14.666 
J. v. d. Vlugl , „ . „  14,550 
J. , „  idem „  14,400 
W. , „  Strijen, „  13,789 

. Naaktgeboren, „  's-Grnvcndeel, „  12,780 
A Bijl , „  idem „  13,777 
W. J. Segboer, „  Zeveubergen, „  13,450 
. , „ , „  13,430 

A. v. d. , „  idem „  13,400 
J. J. van Sluisdeel, „ , „  13,287 
-\ du Vijn , „  idem n 13,280 
X. , „  idom- „  12,774 
11. s Jr., „  idem „  12,332 
J. Visser , „  's-Graveudeel, „  11,999 
A. Blok, „  idem „  11,990 
C. Bothof, „ , „  11,111 
gegund. 

, 27 : lo. het graven van liet Nieuw-
lioofdsterdiup; ingek. fi  bilj- , als: 

. v. d. Plas, te , ƒ 27,990 
B. , „  Veenwoudon, „  27,000 
VV. B. , „  Warfhuizeu, „  26,600 
A. S. Schaafsma, „ , „  20,300 
W. Bos, „  Zuidbroek, „  25,000 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  24,900 
gegund. 

2o. het graven van de node Gave cn de -
sloot; ingekomeu 5 bilj . als: 
W. Bos, te Zuidbroek, ƒ 33,000 
G. Pnuimstra, „  Veenwouden, „  32,900 
W. B. , „  Warfhuizeu, n 32,200 
A. S. Schaalsmu, „ , P 32,100 
J. Veldkamp, „  Bedum,  81,800 
niet gcfund. 

sim.mi -.iiijk . 28 : de levering vnn 1500 stère 
; minste inschr. was T. . Thomasseu, te Nij 

inegen, onderhoudsgriiit ii ƒ 2.20 en grove grint ü ƒ 2.34 
per  stère. 

T i e l , 29 : liet maken vau een nieuwe gierpoiit; 
gegund aau J. van Aller , tc , voo  ƒ 6998. 

, 29 : de verbonwiug eeuer  heuren-
hchuizing aldnur, uaar  hut plan van tien architect N. 
W. ; ingek. 12 bilj. , ala: 

J - W. Bakker, te Groningen, ƒ 5946 
. , „  idem „  5634 

11. Ningen, „  idem „  5369 
J. dc Vries, „  idem „  5283 
J - Wallinga, idem „  5188 

Berkenbosch, „  idem „  5000 
E. Poters, „  idem „  4850 
B. dc Jong, „  idem „  4669 
Gobr. Toesninu en 

P. . , „  idem „  4497 
Poelman, „  idem „  4375 
N. Boeleus en 
. Jansen, „  idem „  4346 

. 
uii idel-t iutt, 29 : hot bouwen van een nieuw 

burgerlij k armhuis nldaar; ingek. 10 bilj. , als: 
. Thorbrugger, te Bedum, ƒ 7007 

E  Bos, „  Uithuizen,  6444 
*  Storm. ,. Garmerwolde, „  5910 
W. A. , „ , „  5600 
}' . , „ , „  5459 

 Woltbob,  Bedum, ,, 5459 
{: Pot, „  Stedum, „  5100 
J- Welling, „ , w 4990 
j  bekkens, „ , „  4798 

, „  Groningen, „  408S 

. 29 : het doeu van eenige vertinuno-
ringen aan de school voor  betnluude leerliugen; inge-
komen 2 hilj. , uls: 
G. , te , / 2353 

i A. , „ m „  2150 
gegund. 

\ e i i / i ' i i . 29 : het herstel, de vcrni'uwiu g cn 
hut onderhond lot 30 Apri l '79 van de aarde-, kram-, 
rijs - cn steeiiglooiingwerken, en van het mnken vau 
werken tol d ijk s ver  beter  ing enz., van den polder  Niouwe-
Neuzen: ingok. 8 bilj. , als: 
P. J. van , te llonlouisse, f 17,800 
G. Blok, „ , „  17,000 
 van e , „  Breskens, „  17,478 

V. de Oleroq en 
. F. , „  Selsaete, „  18,398 

.1. Jansen, „ ,
C. v. d. , „  Neuzen, „  16,700 

. Tholens, „ , 15,700 
C Boot Wz-, „  Neuzen, „  15.500 

krnhem, 30 : hel maken eeuer  nieuwe bekap-
ping op 7 koslkooperswoiiiiigencuz. iu hot St.-Catnrina-
gasthuis; iugek. 10 bilj. , als: 
G. van Berkum, te Arnhem, f 45fid 

. J. , „  idem „  4257 
E. , „  idem „  3990 

. v. tl. Sand, „  idem n 3953 
J. . Stevens en 

C. v. d. Brand, „  idem „  3970 
J- Post, „  idem „  8884 

. Nievell, „  idem „  30CO 
G. , „  idem

. Gerrilscu, „  idem „ ) 
J. P. Wrlsiug, „  idem „

. 31 : bet doen van eeuige werken aan 
deu r  zeedijk; ingek. 10 biljetten, als: 
P. Steur, e Volendam, ƒ 0 
F. Steeu, „  idem „  5050 
C. Steen, „  idem „  5019 
J- , „  Wijde-Wormer , „  5000 
C. , „  Nieuwendnm, „  4950 
J. de Vries, „  Purmerend, „  4800 

. Beundor, „  Seharwoude, „  4000 
G. , „  Purmerend, „  4600 
C. Blaukovoorl, „ , „  4698 
P. r  Pz., „  Seharwoude, „  4399 
gegund. 

, 31 : het maken van eenige grintwegen, 
te zameu lang ongeveer  7350 , iu den Zuid l ijker -
meerpolder  : 

le perc. 2e perc. a 
Gebr. Bos, te -

lemmermeer, f 13,900 ƒ 10,800 
T. , te Zijne, ƒ 31,700. 
V. Ph. Braun, te 

Beverwijk, 13,400 9,200 22,000. 
A. Jongkind!, te 

Ueer-Üngowaard,  11,900 
J. Schreuders, te 

, 14,000 11,000 22,994.80 
J. Oldenburg, tc 

Bergen, 18,648. 
P. vau Staveren, 

te , 13,350 9,200 21,950. 
A. Slootweg, to 

, 13,500 9,:J00 22,300. 
W. . Smits, le 

, 14 900 9,050 23,870. 
U'. , te 

Weesp, 18,864 10,453 84,307. 
J. Voordendag, 

te Puttershoek,
. W. de Vnos, te 

, 15,840 11,805 
0. , te 

Amsterdam, £6
. van , tc 
Naarden, 24,700. 

. Brouwer, te 
Gouda, 14,000 11,500 22.387. 

, 31 : hut doortrekken vnu den rechter 
kanaaldijk dur  Zuid-Willemsvaart nabij  eu langs het 
militai r  laboratorium, te 's-Bosch; minste ïnschr. was 
(i. J, Grool, te St.-Anna bij  Nijmegen, voor  /8860. 

l . 31 : het makeu eeuer  stecube-
zetling op du buitciiglooiing vnu tleu nieuwen dijk 
ouder  Znlt-Bommel, buuedou dt: stad; miuste inscbr-
was C. van Aurooij , te Nieuwaal, voor  ƒ4580. 

, 31 : liet vernieuwen van tleu 
scheidingsmuur  aau du wustzijde dur  marinewerf eu 
het braudspuithuisje, zoomede het maken vnn een 
bergplaats voor  zei fout brand bare stoften; minste in-
schrijver  was A. , le Nieuw-Uclvocl, resp. 
voor  ƒ24,909 en /2900. 

, 31 : de verbouwing van een woonhuis 
tot school- cn ouderwijzerswoning nldaar; minste in-
schrijver  was . ten , te , voor  ƒ 6 3 8 5. 

a , 31 : iiet bouwen vau een postkan-
toor  inet directeurswoning aldaar; iugekoiucu 7 bil-
jetten , ala: 

. Uithof, te Noordbroek, ƒ 10,895 
B. de Jonge, „  Groningen, „  10,490 

. Bodde, „  Scheemda, „  8,745 
. , „  N.-Pekela, „  8,684 

W. Brons, „  Scheemda, „  8,600 
P. , „  Nieuweschans, „  S.220 
G. , „  Oostwold Oldambt, ., 7,998 
gegund. 

, 31 : het herstel, de verniouwing en het 
onderhoud tot 30 Apri l 1879 van de aarde-, kram-, 
rijs - ou stccuglooiiugwerken: le perc. Borsele; iugek. 
4 bilj. , uls: 
P. J. van , te , ƒ 23,000 
J- , „ r  Arendsk., „  20,560 

. do Vriend, „  Borsele, „  20,290 
A. van Popering, „  Bruinisse, „  19,693 

2e perc. Ellewoutsdijk; ingek. 13 bilj. , als: 
A. vau Popering, te Bruinisse, ƒ 15,388 
1. van e , „  Breskens, „  15,250 
G. . Bolier, „  Sliedrecht, 14,979 
C. de Wilde Cz., „ , „  14,500 
J- , „ , „  14,500 
W. , „ , „  14,450 
B. deu Exter  van dou 

Brink , „ . „  14,449 
. Bolier  Cs., „ , „  14,449 

C. Bakker, „  Sliedrecht, „  14,420 
J. , „ , „  14,290 
P. J. Visser, „  idem .. 14,186 
J . de Jonge, „  Borsele, „  14,098 

. dc Vriend, „  idem „  13,998 
, 1 Juni: het bouwen eener  pastorie voorde 

Chr. Ueref. gemeente; hoogste inschr. wasA. , 
te Poortegaal, voor  ƒ 9 8 4 0; minsto inschr. A. s 
en Co., te Schiedam, voor  ƒ 6 4 9 4. 

, 1 Juni: lo. het herstellen van storm-
schade aau den dijk vsn 1874; ingek. 5 bilj. , als: 

. Brans , te Giesendam, ƒ 110,900 
J. J. Bekker, „ , „  107,000 
J. Schreuders, „ , „  69,999 
E. , „ , „  62,700 
A. F. Abels, „  idem „  55,000 
gegund. 

2o. het herstellen eu herlcggon van de groiidpomp 
onder  het kanaal van ; minste iuschr. wus 

A. F. Abels, te , voor  ƒ 3 6 00 ge-
gund. 

'alloge. \\ Juni: de bediening van hot veer  van 
llellovoeisluis op s e. s.; eenige inschrijver 
wus A. . .1. van der , voor  / 40,300 per  jaar. 

, \i Juni: het maken eener  v.isto hing 
bij  cn ten noordwesten van de Wester  begraaf plaats; 
unuste inschr. was . 0. Schaade. tc Amsterdam, voor 
ƒ 9120. 

, | Juui: lo. het vergrooten der  bestaande 
bergplaats voor  braudstoffen en het maken van bijko-
mende werken op het gemeentelijk station Zutfen; 
ingekomen 9 hilj. , als: 

, W. , te Zutfen, ƒ 10,550 
. Bleeker, „  idem „  10,300 

A. J. , „  idem „  10,230 
, , „  idem „  9,843 
. Wegerif, „  Apeldoorn, „  9,579 

J . C. Carnuggett, „  Brummen, „  9,345 
 Schut, „  idem „  9,22fi 

A. , „  idem „  9,195 
Firm a J. G. Camiiggelt 

en Zoon, „  idem „  8,984 
2o. het maken van eene bergplaats voor  goederen 

te Franeker  met bijbehoorende werken op liet station 
Franeker; ingek. 3 bilj. , als: 

. Adeina, te Franeker, ƒ 2350 
C. , „  [den „  2010 
l). v d. Zee, „ , - 2027 

Vllage, 5 Juni: lo. bel voorsetten van hut lijnpad 
langs den linkeroever  vnu het Zwarte Water; eenige 
inschr. was . , te Gcnemuidcn, voor  ƒ2730. 

So. het maken cu leveren van 250 tougbewegingeii 
voor , lun behoeve der  Staatsspoorwegen; 
ingekomeu 5 n , als: 
E. n eu Co., te , f 54,500 

. A. Schrei leu en Co., „ , „  43,750 
Uniou Actiengesellschart 

fii r  Bergbau, „ , „  37,940 
J. Armstrong en Co., „ . „  31,821 

. .1. Enthoven en <-'t)., „  's-llage, „  25,369 
SO. het herstellen van de n laags 

den i [Jzcren-spoorweg, tusschen m 
eu ; minste inschrijver  was VV. van , 
lc Jutfaas, voor . 

, 5 Juni: het maken Van uun kaaimuur, 
iu hut Spuikaaaal np Fijenoord; ingekomen 7 bil-
jetten, als: 
J. C. Tom, te , ƒ 28,422 

. v. d. Weet, „ , „  27,894 
W. 1). van , „ , „  26,808 

. , „  Capelle ad. Usel, „  26,790 
. A. .1. Taverne, „  Utrucht , „  20,767 

P. A. A. v. , „ , „  25,800 
A. G. duu Boestord, „ , „  24,067 

, 5 Juui: het maken en bepuiucu vau 
eeue aardebaan tusscheu den Singel weg nabij  de Sl. 
Audriesplaats in de me sl bergplaats der  gemeente; 
ingek. 9 bilj. , als: 
W, Wittelings, tc , ƒ 5 3 00 

, 5048 
Gozé, ( > 4Q(X) 

, „4800 
, „  i , |( ! t l i „4404 

C. van dun , „  idem „4459 
. Ummels. „  idem „4307 

, , Sittard, „  429i 
Jos ïerna en J. P. PreVoo. „ , „  3918 

, 6 Juni: do levering nnn het departement 
van marine van 400 sluks tonsteeueu; minste iuschr. 
wnren W. n eu Zn., te , voor  ƒ 2 2 0 1. 

, 7 Juni: het bouwen vnn eene ijzeren 
draaibru g over  de Snankerensche stuw in het Apel-
doornschu kanaal ouder  minste inschr. wa-
ren lirin a G. J. Carmiggelt eu Zn., te Brummen, voor 

ƒ 5599. 

Vervolg der  Berichten en . 

B  N N E N  A N
 Z. . heeft nan . C. Fock, 

. 0. s en . C. Vosmaer, op hun ver-
zoek, eervol ontslag verleend als s voor 
de monumenten van geschiedenis en kunst, met dank-
betuiging voor  de in die betrekking tloor  hen be-
wezen diensten. 

— V r van BiiiJieiilun.lsehe Zaken beeft 
goedgevonden : met aanvulling der  |,jj e van 
den 5den Juni , lit . Ü , benoemde Commissie, 
belast met het afnemen van examen B. (art. 60) 
en C (art. 01—65) tot lid dier  Commissie te lie-

noemen .1. . Springer  Jr. 
 Wij  vestigen de aandacht op eeu ge-

schrift van tien ingenieur  J. G. van Gendt Jun , 
dezer  dagen uitgekomen onder  den titel van: Aan-
teekeningen op het ontwerp ran een kanaal duor 
de Geldersche Vallei en hopen deze belangrijke 
quaestie iu een volgend nommer te bespreken. 

Advertentiën. 

Openbare Aanbesteding. 
S tfer ge-

meente  zullen op
 teu 12 ure des middags, op het 

, iu hel openbaar  bij  enkele inschrijvin g 
doen uunlicstcdcn: 

c voorwaanlen dezer  uanlieslediiig met bijbehoo-
rende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen ler 

j  der  gemeente, tegen betaling van f\. . 
Nadere «lichtingen kunnen verkregen worden aan 

het 00*000 van den r  der  Publieke Werken 
op het , des ochtends vun 11—12 ure. 

Burgemeeste. en Weihouders voornoemd, 
, Weth. 

7 Junij  1878.  Secretaris, 

E . 

op Grondrent e 
VAN 

33 N ) 
te s Gravenhage, 

Veiling 24 Juni. Gunning 1 Juli  1878. 
Zie Advertentie No. 3154 Het Vaderland '25 
i , No. 123. 

Onderbaas of Opzichter. 
Een ailezins ervaren

sinds jaren al- Ouderbaai en Opzichter  werkzaam, 
33 jaar  oud, P. G., bekwaam iu hel maken van 
Ontwerpen met derzelver  liestekkoii en begroot ingen, 
zoowel van Water- als Burgerlijk e Bouwkunde, duor 
afloop van werk buiten betrekking komende, zag 
zich gaarne tegen 1 Juli geplaatst. e beste bewij-
zen staan hem ten dienste. Adres franco brieven, 

r , Bureau van dit Blad, 

l N
e leden worden uitgenoodigd tot het inzenden 

vóór 15 Juli a. s., van 1°. Vragen, te behandelen 
op de September-bijeenkomst en 2°. Onderwerpen 
voor  het uitschrijven vau prijsvragen iu 1878. 

Namens het Bestuur, 
Amaterdam, J. G. VA N , Voorzitter, 
Juni 1878. P. J. , Secretaris. 

 en S der ge-
memtt

 i™ 12 , liet -
huis, in hei openbaar j  enkele iiuehr\jTiii g ilwi i 
aanbesteden: 

e vuorwaanlen de/er  aaidwstedina met bijueliue-
ren.le teekening zijn uitsluitend te verkrijfte n ter 

j  der  Gemeente tegen betaling van fi.—. 

Nadeie inlichtingen kunnen verkregen wurden aan 
liet bureau van den r  der  Publieke Werk 
op liet , des ochtend, van 11 12 ure. 

Burgemeester eu Wethouders voorn., 

Amsterdam, , Weth. 

 Junij  1878. lie Secretaris, 

,  S. 

E t  A C  E 

nu n 
Uoor  ile e C -

eeiiifrjii g wonlen vóór of op ilen 15tlen 
Juni 187S, te haren kantore, Boompjes 
4!), aanbiedingen ingewacht: 

Voor de levering van STRAAT-
KLINKERS, noodig voor  de 
bestrating ran 35,000 M2., 
op Feijenoord. 

e voorwaarden van levering zijn van 
heden uf kosteloos verkrijgbaar  ten kantore 
voornoemd. 

U

. 

G 
op  des 

namiddags len twee ure, ten e te 
Zutphen, van: 

Bestek n». 17. 

 Winterswi j k

e iiisclnïjvingsbi l let ten moeten uiterlij k één uur 
vour e bestelling, vrachtvri j  worden bezorgd ten 

e te Zutphen, 
n wonlen gegeven door  den -

ïngeuieur der j  te Winterswijk, bij  wien 
tevens het bestek met teekeningen op franco aan-
vrage en tegen betaling \an / 1.80 verkrijgbaar  is. 

E . 
Winterswijk, 31 i 1878. 

. 
e  der  gemeente  zal, 

g 13 Junij  1878, 'snamiddags ten  ure, 
in hei openbaar  ten Geineentehuize,
1'.

8».

3

Teekeningen ter  inzage op het Gemeentehuis, 
liestekkeu tegen betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

Th . ,T.
N 

voor N 
te . 

Sieuwehareu X.zijdr SS, . 

http://plioiogr.il
http://ii.ni-i.ti-.ii-l
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 W.W
t BESTUU  beeft de eer  kennis te geven non 

belanghebbenden, dat op de  in 
1870 uitgeschreven, ziju ingekomen ile navolgende 
antwoorden, uls: 

de '  prijsvraag,  vour 
eene groote stad: één ontwerp gemerkt ede 12 
Stammen van ' 

Op de 2'  prijsvraag,  voor  eene 
provincie-stad: zeven antwoorden, gemerkt: N" . fl. 
Volksgezondheid. N" . 2. o puhhliro. N°. 3. 
Nutti g na den dood. N" . 4. Sledclijke inrichting . 
N°. 5. o Volente. N°. 0. Al doende leert. N°. 7. 
Eene Studie. 

Op de 3'  prijsvraag,  van eene 
wandelplaats in eene groote stad : negen antwoorden, 

gemerkl: 
N°. . Flora. — N°. 2. Es int der h so 

lang' er ! 
N" . 3. Parmi tous les embellissements d'une 

ville, etc. 
N». 4. Friihl'mgstraiim . — N°. 5. Afsluiting . — 
N°. O. Jacob van . 
N°. 7. t wapen van Zwolle. — N* . 8. Violeta. 
N°. 9. Op hoop van zegen. 

e ontwerpen zijn in handen gesteld van eene 
Commissie van beoordeeling, bestaande uit de n 
. , J. . E F en J». .1. 

N alhier, . P. VOGE  en .1. . C. 
l S te 's Gravenhage, naar  aanleiding van wier 

rapport de navolgende liekrooiiiiigen hebben plaats 
gehad, als: 

1' prijsvraag, aan den lieer .1. . Z Ju. 
als vervaardiger van het eenig ontwerp, een getuig-
schrift met 250 gulden. 

2"  prysvraag, nan den r A. , den 
uitgeloofden prij s en eene premie (getuigschrift met 
100 gulden) als vervaardiger der  ontwerjien N°. 7 
en N°. 1 ; terwij l aau den lieer W. J.  eene 
loffelijk e vermelding is toegekend voor het ontwerp 
N°. 3. 

3' prijsvraag, aan den lieer 11. S -
, den uitgeloofden prijs , als vervaardiger van 

het ontwerp N°. 1, en eene loffelijk e vermelding aan 
de n J. Z Jr . cn A.  G.Bz. 
voor de ontweri*m N°. 5 eu 7. 

e inzenders der  antwoorden, die niet bekroond 
of loffelij k vernield zijn , worden verzocht hunne 
stukken binnen 14 «lagen te laten terughalen hij  de 

n . V A N S & C 0 . , Boekhandelaars, 
t bij  de Wol venstraat 376 te Amster-

dam, tegen opgaaf van het
hunner  naambriefjes. 

Voider  wordt hvrigt , dat bij  loting is lieslist dal 
de SsntomoeT-b ĵeenkomst dit jaar te  sal 
plaats hebben. 

n leden wonlen iiitgcnoodigd tot het stellen 
van Vragen, om op die bijeenkomst te behandelen, 

(inzending dier  vragen vóór 15 Junij  e. k.) 
Amsterdam, 31 i 1878. 

Namens het Bestuur voornoemd, 
i. G. VA N  , Voorzitter. 
P. J. , Secretaris. 

e 

 i j . 
. 

Op Zaturdag 29 -funij  1878, des middays ten 
12 uur , zal van wege de e der  Amsterdam-
sche , onder  andere goedkeuring, 
aau het Bureau van de Auisteidamsche » 
maatschappy, t 633 te Amstenlam, 
wonlen aanbesteed: 

e aanbesteding gesehiedi bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 8 van hel bestek. 

t bestek ligt ter  lezing uau het Technisch Bu-
reau van de j le Amsterdam en 
aan het Sectie! iiueau te Velsen. 

t s voorts aau het Technisch Bureau te Am-
stenlam op franco aanvraag te bekomen , tegen over-
making van 50 cent of één k per  exemplaar. 

n worden gegeven door den Ecrstanu-
wezenden r en den r .1. 

S J.Wz., beiden t 633 te Am-
stenhuu. 

Amsterdam, 27 i 1878. 
, 

Voortitter, 
. F. E , 

Secretarie, 

 ES S dergemeente 
 zullen  17 Junij 1878, 

ten 19 ure des middags, op het (landhuis in het 
upenbaar hij  enkele inschrijvin g doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aim battel ling met bijltehon-
rende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

j  der  Gemeente tegen betaling vnn /* '1.75-
Nadeiv inlichtingen kunnen verkregen worden aan 

het bureau vau den r der  Publieke Werken, 
0]i het , des ochtends van 11—12 me. 

Bunjvoieester en Wethouders voorn. 
Amsterdam, N TEX . 

27 i 1878.  Secretaris, 
E . 

, 
tegen  en met

 goedgekeurd door 
de Société centrale des architectes de Paris, bekroond 
op de wereldtentoonstellingen van 1855, 1862 en 
1867, te  eu  uitvinder

 officier d'Académie de
Verkrijgbaa r in bussen van 5, 12 en 25 kil 0' . 

r . V V , T l r . 
S c h i l d er en , Nieuwe n 76, 

r het groote debiet dat deze
 in korten tij d in ons land ge-

kregen heefl, is de prij s aanmerkelijk lager  gesteld. 
Op aanvrage wonlt eene circulair e niet gebruiksaan-
wijzin g aan  tol ang held tonden franco verzonden. 

.  te . 
 en N vim

k gebruik. Allo

 . ent. enz. 

Afschriften vnn attesten op li-, aanvr. (.'cutis en Franco. 

G . 
Adres 

 VA X U T 

Wittenburger dijkje, 31A,

Afschriften vuu attesten . aanvr. gratis en franco. 

S , 
. 

. l v\ 

, 

Vertikal e Stoommachines met of 
zonder  Stoomketel uit ile fabriek van 

Y & C. te limolii. 

Van liet nieuwste model zijn steeds van 
 tot  paardenkracht gereed. 

e prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

l vuor  Nederland vun ) &  SON 
 en  l.ij 

JACO S . te Zaandijk. 
 cn Fabriek vun |irim: i beleden 

 en
 Puike  en

 eu
 in fusten,  cu flacons. 

k van e , 

- en . 

 W. ('. VAN N ie V « W * nwlnvi i i 

N . 

bcsrlinuwi! in vcibutii l tot bet uiltvvci  van Wel op 
het

Bij  VA N  Stovumhukkerij  .de
 Utrecht, is verschenen: 

OP T P 

k l \ V U t : , 
T OP G 

VAN T 

j . G . V A X < . i : \ i n j r . , 

 2  50

Bij E S V A N F 
is verschenen : 

de *  aflevering (deel , aid. . Bruggen) 

VAN U

T nnoa 
 en

thoyleei "f-i  in de Waterbouwkunde aan de

School te

Hoofdingenieur van den Waterstaat

EN 

Civiebingenieur, leeraar aan de

Akadetnie te Breda. 

136 binds,  8°  14 platen met porte-
feuille. . . ƒ 5.07» 

e 1*  aflevering is van de hand van professor 
 EN T eu bij  alle boekhandelaren ter  inzage te 

bekomen. 

de HoUandtehe

 vun ulle
eu  uun ln-slniinili ' S wunlen in 
iten korist ino^ehjken tij d trelevenl cn ililccvocnl. 

F  E

E P uuu  '2 i :i 
 , te leveren van ,

 187» tot i 1879. 
 sleenen /.ijn zeer , en de  lint 

aan den l bij  llcr.nter. 

E N 

V A . , 

 lieritr t  door  haar tot eenige  E  voor d 

nrkoop van  /ij n

S &, C». te Amsterdam, 
door wie ook tot het  Van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en  vuur  jreheel Neder, 
land aangenomen 0  (lelijk e voorwaarden nis uan de  lieltvvejr  N" . 3, te Amaterdam. 

.  &  ZOON. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g -i.'t te Amsterdam . worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N S( . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

 J O N 6 I I  C" . 
Civlel-lngeniours to Oudewater, 

» V

leveren cn vervaardigen iu den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggermolens iu limit - n 
ijzerconstriirtie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 lot 20011 1 p,-
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, . , . s 

 en Tegelvormmachines. n - eu Brugconstrnct iën en/. 

, 

. 

E E , 

G

e Amari l Schijven en s vnn bovenstaande y over-
tretlen ulle autlere dergelijke toestellen in (|imliteit. 

t liet gebruik dezer  schijven wordt groote besparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk verrigt, dat. tot heden uit de hand werd tilgevijltl . 

Voor het scherpen van Zngcn zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

r  voor de Bouwkunst aau de Polytechnische School, te . 

 600  6
Prijs : d  Gebonden iu Prachtband ƒ

t werk, bet eenige van deze uitgebreidheid iu onze taal, is bij  den zich meer  en meer  ontwikkelenden 
kunstzin en de toenemende beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  eiken Bouwkundige en -
beoefenaar, maar  voor  iederen Timmerman, r  en Schilder, kortom voor  iederen , 
die van zijn vak iets meer  wil weten , van gewicht. t bevat in diiidelijke n en hekitopten vorm , en opgehelderd 
door  ruim  uitmuntende ligiiren , de geschiedenis der t van de vroegste oudheid lot op onze 
dagen. e verschillende Bouwstijlen worden door den Schrijver  behandeld als deel uitmakende van tie 
geschiedenis der  lieschuving van de niensc.hheid; hij  weeft telkens eei-st eeu overzicht van het land en het 
volk, en beschrijft dan de n van vroegeren en lateren tijd . iu hunne ligging, bouworde, ver-
sieringswijze, enz., alles door  afbeeldingen verduidelijkt . Verder  bewijst dit boek grooten dienst hij  de 

g der , terwij l inde , als hoogst bebugrijk deel vnn het werk, de grond-
beginselen der  Acsthetica, ook in betrekking tot de overige kunsten, worden uiteengezet. 

s veredeling eu volmaking vau 's menschen geest het streven en einddoel der , in het algemeen, 
dan kan, iu 't bijzonder, de Bouwkunst daartoe vooral krachtig meewerken, dewijl hare voortbrengselen, 
meer  dan die barer  Zusters, ons overal omringen, en, als 't wan*, den spiegel der  beschaving van vroegers 
geslachten gedurig voorhouden. n heldere theoretische blik iu bet verleden der i doel den WOJ 
vinden naar de praktij k harer  toekomst. Eene nnauwkeurige kennis der wijze, waarop de kunstvoortbrengselen 
der Architectuur  ontstaan, eu van de denkbeelden, waaruit zo, om zoo te zeggen, ontkiemd zijn, maakt 
de studie der  vormensprank van vroeger  tijdperken vruchtbaar  voor de fantazie en vri j  van slaafschen 
ropijgeest, en zoo dus den beoefenaar  geschikt, om nieuwe scheppingsbronnen te openen, aan de natuur 
en de geschiedenis ontleend. 

t voor wat de Bouwkunst betreft. — r nu voor wat aangaat het verhand der  Acliitcctuu r  met de 
industriël e : niemand, die de hedendaagsche Tentoonstel lingen der  Nijverheid met aandacht heeft 
nagegaan, zal kunnen loochenen, dat er  algemeen een lollij k pogen valt op te merken, om alle tukken dei' 

e met een meer eu meer  gelouterden kunstgeest te doordringen, en de daarin reeds gemaakt* 
vorderingen mogen met erkentelijkheid worden begroet. t verband tussehen Nijverheid eu t wonU 
door de t bemiddeld, en langs dezen weg de verstand houd ing tussehen heiden geregeld en onder-
houden, /onder  keunis der  aivhileotoiiische stijlvormen, ontbreekt aan de industriële kunstwerkzaaiiihei'i 
de ware grondslag. — e boog te waarderen eisch des tijd s staat met oene doelmatige beoefening vau het 
Teekenonderwijs iu een miauw en ernstig verband. — Welnu, de g der  Vetsieringskunst, of dt' 
studie van het Ornament, is met die der  Bouwstijlen zóó innig vereenigd, dat men zonder  dezer  samen* 
werking er  geen degelijke uitkomsten hoegenaamd vau verwachten kun. 

A  N i l .

e . F. 24. g 15 Juni 18? 8. 

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

: 

Veraehynt Zaterdag. Pri j . per  3 maanden f 1.05. n abonneert lich

een jaargang. Aisonderlijke nommer. bij  vooruitbeatelliutc 16 centa. 

: 

Van 1—5 rsaabl fi.—, verder  vour  ulktsii renul ]ilaauriiiint e 21) l en 10 neuts 
voor  en nummer vnn het blad. Advertentien voor  liet buitcnlnud . 

T G . 
g het in  bedoeling van  V.  Stoers 

om met het aitikel , dat onder  hovenstaandeii
in het Gtots-noinmcr van 1877 geplaatst is, eenig 
effect te maken, dan is het hem volkomen gelukt. 

t bewijs van onbekwaamheid, aan  meerendeel 
der Nederlandsche bouwmeesters afgegeven, lukte 
tegenspraak uit . al n aan de zienswijze van een 
leek weinig waaide wonlen gehecht. Volgens eene 
correspondentie, iu de Arnhemsche Courant voor-
komende, verzekert men in doorgaans goed ingelichte 
kringen, dat het eervol ontslag, aau de heeren . 

 Fock, s en  Vosmaer nis 
s voor de monumenten van geschiedenis 

eu knust op hun verzoek verleend, ook mét dit tspook" 
in betrekking staat. n een der  laatste nommers 
van  Nederlandsche Spectator van bet vorige 
jaar bad de heer  Vosmaer  een artikel geschreven naar 
aanleiding van hel schrijven van deu heer e Stuers, 
en daarbij  protest aaiigeleekeild tegen het al te sterke 
en eenzijdige drijven van zekere parti j  eu op vele 
verkeerdheden gewezen. t daarop had eene ver-
gadering der s plaats, waarin het artikel 
uit de Spectator besproken en een motie voorgesteld 
en aangenomen wenl, waarbij  die vergadering haar 
ongenoegen le kennen gaf over  liedoeld schrijven ; hel 

aannemen dier  motie zou de reden ziju waarom de 
hecien Fock, voorzitter, , vice-voorzitteren 
Vosmaer, lid der  commissie van , hun 
ontslag namen. 

t is te betreuren dat dexe verdienstelijke mannen 
bel besluit genomen hehhen hun mandaat neder te 
legden, al u  bel erkend worden, dal de oogen 
van het publiek daardoor  meer en meer op het dri j 
ven van een zekere parti j  gevestigd wonlen. 

t uitreden der  drie adviseurs geeft reden tot 
be/oigdheid en met spanning wordt de lieuueming 
hunner  plaatsvervangers tegemoet jjezien. r  wat 

 gein-ure, dit staat vast, dal het drijven zijn top 
punt bereikt heeft, nu de r  van e 
Zaken in de Tweed*! r  der  Siaten-Generaal de 
onaangename mededeeling moest doeu, dat de mu-
seumbon w bet dubbele zal kosten van lu-t bedrug 
dat daarvoor  uitgetrokken eu door den llijksadvi -
seur-bouwmeester  berekend was. e bouwkundigen, 
die zich de moeite gegeven hadden , de zaak na te 
gaan, waren reeds voor  geruimen tij d met deze 
grove misrekening bekend, maar het publiek kon 
aan de mogelijkheid daarvan geen geloof hechten en 
was van gedachte, dat overdrijvin g iu het spel was. 

t S|tookartikc) in  Uitls is juist  dagen 
in  Tijdspiegel doof den heer .1. F. r 
besproken en den heer  Steun worden daarin 
harde, maar  welverdiende waarheden gezegd. e 
bouwwerken van  der  weinige architecten, die 
naar de zienswijze van den heer e Stuers de houw-
kunst verstaat, wonlen aan eem - critiek onderworpen, 
waaruit zonneklaar  blijkt , dat tlie bouwmeester een 
slecht constructeur is. e lezing van dat artikel 
wordt allen bouwkundigen aanbevolen en het ver-
dient de aandacht, dat de heer r  de laatste 
zinsnede van het Spookartikel geheel overneemt
aan het slot van zijn opstel plaatst. Wij  moeten 
erkennen dat die zinsnede daar  eeu uitmuntende plaats 
heeft en hopen, dat  lezing daarvan alle leeken zal 
terughouden om over  bouwkunst met gezag te spreken 
cn zich daarbij  door  hartstochten en bekroinj»en |»ir-
tijgeest te laten vervoeren. 

t gaat in deze, zooals iu vele zakeu: u e 
krui k gaat zoolang te water, totdat zij  borst"  en 
deze gedachte komt onwillekeurig bij  ons op , als wij 
bet oog slaan op de geconstateerde misrekening van 
den museiimboiiw, het bedanken van drie -
nsenrs, de terechtwijzing vau den heer J. F. t 
zeiaar en het verkoopen van de t te Gro-
ningen voor  afbraak. Omtrent  pogingen, door 
de s in het werk gesteld om deze poort 

' behouden, zouden vermakelijke mededeelingen
 worden gedaan. Wij  hopen weldra iu de ge-

legenheid te zijn hierop terug te komen, maar  jui -
chen met ile gansche bevolking van Groningen dat 
dit fragment woidl opgeruimd. -
kundigen en de zoogenaamde liefhebben en kenners 

 kunst  zich alzoo dit monument een laatst 
Vaarwel toe te roepen, vóónileer het onder  den mo-
ker van den  valt. Wellicht kan men voor 
weinige guldens een of ander  fragment koopen, daar 
<le geheele verkoop slechts  161  opgebracht; 
Ontbreekt het daarbij  aan kunstkennis ol'  warme 
)'nipathie, zoo ver/uime men niet eerst het werk 

e Ooines"  van n ' le doorloo|>eii, waar 
Q  zaken uitvoerig behandeld wonlen. n dit gees-
t'  geschreven k vindt men menig bekend 
l^rtie t gesehildonl eu niet behulp  zal men 
den weg vinden om voorlichting te liekomen. Beva-
8 wij  de lezing van het aiiikel uit  Tijdspie-

gel aan, in niet mindere mate doen wij  dat van 
e Oomcs", waar de o question bruiante" van 

deze dagen op onderhoudende wijze behandeld en in 
een romantisch kleed gestoken wonlt. 

Wij  hopen en verlangen, dat er  voor  ile houwkunst 
eeu beter  tijdvak intr  lt eu dat met  officieele 
kunst"  gebroken wonlt. Ziet men de bekrompen 
opvatting, die bij  den bouw der  post- en telegraaf-
kantoren voorzit, en let men op  constructien, 
dii ! daarbij  gevolgd wonlen , dau ei se li l de goede smaak 
dat daarin verandering komt. e linancieele bezwaren 
zullen niet achterblijven, daar de miniatuur-toren s 
eu hekuppiiigen niel alleen veel geld van opbouw, 
maar ook van onderhoud kosten. 

e proeven op hel gebied van schoolliouw zien 
wij  met ongeduld tegemoet, temeer  daar  de persoon, 
die als architect eu raadsman door de g be-
noemd is, zich op dat terrein nimmer bewogen heeft. 
Eene brochure, onder den titel van i Woorden en 
daden.  benoeming op technisch gebied' , bij 
W. C. van n te 's-Bosch uitgegeven, zet het 
vreemde vau deze g duidelijk uiteen, /ou 
ook iu de/e de invloed der  zekere parti j  zich heblien 
doen gelden 1 

Berichte n eo mededeel ingen . 

A N . 

— e week werd te Parijs eene vergadering 
van aandeelhoudeis in het Suez-kanaal gehouden. 
Uit een verslag van den heer e  bleek. dat 
in 1X77 1633 schepen door  het kanaal zijn gevaren, 
zijnde i meer  dim iu 1870. e geheele ontvangst 
is 'A'J  miilioen fr. , of 3 miilioen meer ; 
de netlo-wiiist ) fr. , waarvan 3,190,000 fr . 
onder de aandeelhouders zal verdeeld worden. e 
conclusion van bet rap|wnt werden goedgekeurd. e 
beer e s deelde verder  mede, dat hij  het 
tijdelijk  voorzitters, hap vau de commissie van onder-
zoek uaar deu staal der  Egyptische linancien had 
aam aard. 

. 

 Aan de Tweede r is een 
wetsontwerp ingediend tol regeling van den dienst 
en het gebruik der  locaa[spoorwegen. e strekking 
ervan is om den aanleg vau minkostbare spoorweg-
verbindingen tusscbeu gemeenten te bevorderen door 
voor  zoogenaamde locaalspoorwegen, bestemd voor 
vervoer, waarbij  de belasting, welke door  iedere SS 
op de n wonlt gebracht, hoogstens 10,000 
kilogram en de snelheid hoogstens 30 kilometer  per 
uur bedraagt, bij  algemeenen maatregel van inwen-
dig bestuur  vrijstellin g te verleenen van een aantal 
bepalingen der  bestaande wet omtrent het (tolitietoe-
/.icht op de spoorwegen, van 9 Apri l 1875. 

Tevens wonlt voorgesteld op sjworwegen. waarop 
 vervoer  plaats heeft  met een snelheid van 

hoogstens 15 kilometer per  uur , genoemde wet van 
1875 niet van toepassing le verklaren en zulks met 
het oog op de stooui-ii aiuwuvs , waarvoor  de g 
meent, dal de zorg veilig kan wonlen overgelaten aan 
het gezag, dat met de politie voor  de veiligheid vau 
het openbaar  verkeer is . 

— Bij  lieschikking van 7 Juni 1878, no. 44, 
afdeeling l en Nijverheid, is aan G. r , 
te lllokzijl , tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stooluhootdienst tot vervoer van personen , 

 en vee  Blokzijl , Steenwijk,
pel en Zwolle. 

— j  den Gemeenteraad alhier is
gevraagd voor den aanleg van eeu paanleitsiioorweg 
van <le Groote t naar . 

n 8 Juni wenl in de groote 
zoal vnn het Park de Tentoonstelling geopend vau 

 door  werkheden in hun vrijen lij d ver-
e 738 voorwerpen zijn verdeeld iu negen 

afdeelingen : 
 afdeeling. Timmerwerk , beeldhouwwerk , 

steenhouwerij  , metselwerk , k , stuka-
doorwerk. 

Tweede afdeeling. Werktuigen en gereedschap|ien, 
kojier - eu ijzerwerken, modellen. 

e afdeeling. , houtsnijkunst, 
spiegel- en lijstwerken, behang- en stolfeerwerkeu, 
glaswerk. 

Vieide afdeeling.  en bindwerken, steendruk-
kunst, karloiiwerk . 

Vijfd e afdeeling. . 
Zesde aldeeling. r  werk , teekenwerk , 

kunstververij . 
Zevende afdeeling. Bijouterieën, klcinoodién. 
Achtste afdeeling. Vrouwelijk e handwerken. 

Negende ntileeling. Werkstukken van allerlei aanl, 
zeilen- en blokkenniakerswerk, manden- en vlecht-
werk , schuierwerk, kappeishaarweik, kui|>erswerk, 
tabak. muziekwerk. 

— r de directie der  Anistetdamsrhe Oimiibus-
maatschnpjuj  is aanvraag gedaan hij  het Gemeente-
bestuur van Amsterdam, om teu behoeve der  tram-
lij n e op eenige gedeelten dub-
bel spoor te mogen leggen eu eeu enkel tramspoor 
te mogen legyen op de Weespei-straat, de -
gracht, het St.-Aiilonie-pluntsoeit lol aau de tegen-
woordige standplaats in de Plantage. 

 Evenals te Amsterdam werd ook 
hierterstede op den 8 Juui do tentoonstelling geo|iend 
vau werkstukken, vervaardigd door  ambachtslieden, 
wonende in de provinciën Noord- eu . 

; eere-voorzitier  van het bestuur  der  afdeeling -
terdam van de y tol bevordering van 

, ile heer  Joost van Vollenhoven, nnn 
het woonl om allen, die aan de uitnoodigiug tot 
het bijwonen vau de opening der  tentoonstelling had-
den gehoor  gegeven, welkom te heeten. 

 afdeeling , vau wie de tentoonstel-
lim.' uitging eu die haar  organiseerde, b laar-
mede geen nieuwe zaak. s meermalen waren 
tentoonstellingen gehouden op kleinere schaal, en 
ook thans wits men aanvankelijk vanplan geweest 
hij de tentoonstelling zich te bepalen tot m 
en omstreken. d evenwel wijzigde men 
dit plan en besloot bet r  voor de ambachts-
lieden uit Noord- eu d tie mededinging 
o|»en te stellen. 

e tentoonstelling ontleent hare beteeken'm aan 
den prijskamp, die aan haar is verbonden. t 
was niet de bedoeling van het Bestuur  der  afdeeling 
tloor de tentoongestelde voorwer|ien den bezoeker*  'ter 
tentoonstelling eenige aangename oogenblikkeu le be-
zorgen, zij  wilde meer: zij  wilde den werkman de 
gelegenheid openen voor eeu wedstrijd met zijn vak-
geuouten, o|xlat blijke , wal de werkman vermag. 

t de ambachtslieden bekwaam zijn voor hun 
werk, tli t is van het hoogste belang voor de in-
dustrie, die aan alle zijden una concurrentie hoeft 
te kampen. Niels mag worden nagelaten om te 
voorkomen, dat ons land bij  autlere landen achter-
staat. t wonlt voorkomen, niet door  protectie, 
maar  door de bekwaamheid der  werklieden. Zoo 
Nederland tien voorrang inneemt, dan moet dit sijn, 
omdat zijn recht daartoe door  allen wordt erkend. 

t hangt af vau de bekwaamheid der  werklieden. 
h deze bekwaamheid wordt uiet verki-egeii zon-

der groote toewijding. Tot tlie toewijding aan te 
sporen, is eeu der  bedoelingen, waarmede het Be-
stuur der  afdeeling m deze tentoonstelling 
organ iseerde. 

Wel-is-waar is de tentoonstelling thans nog be-
perkt tot een bescheiden kring , maar dc hoop mag 
worden gevoed, dal men voort zal gaan en later 
een internationalen prijskamp kan uitschrijven. 

e afdeeling richtte zich bij  het organiseerou der 
tentoonstelling ook tot de patroons. Want de werk-
man heeft gedurig huu hulp noodig, terwij l de be-
kwaamheid der  werklieden voor den patroon van het 
hoogste belang is. t is toch de taak vau deu 
patroon in de eerste plaats tie mededinging het hoofd 
te bieden. r de werklieden tegemoet to ko-
men, waar zij  voor een wedstrijd huu krachten 
moeten inspannen, bevordert de  ziju eigen 
welzijn. 

e vraag: heeft de tentoonstelling haar  doel be-
reikt.'  behoeft spreker  uiet le lieaiilwoorden. j 
heeft lot de tentoonstelling medegewerkt cn zou dus 
geen onpartijdi g autwoonl kunnen geven. t aan-
merkingen zullen wonlen iu 't midden gebracht, is 
natuurlijk , maar men bedenke, dat als het werk 
nog niet volmaakt is, verbetering later  kan volgen. 

u sjtanne men zich iu met alle krachten om het 
een volgende maal lieter  te doen. e tentoonstelling 
is een begin: dat er  althans een liegin gemaakt is, 
verdient waanleering. Spreker  besloot duu ook met 
de liegonueii zaak aan allen aan te lievelen. 

Na den eere-voorzitter  nam de heer  C.B. vau dei-
Tak, voorzitter  der  afdeeling , het woonl 
om nau allen, die de afdeeling huu medewerking 
hadden verleend, dunk le zeggen. 

Ten slotle deelde de eeiv-voor/itter  nog mede, tlat 
verschillende voorwerpen uit vroeger  eeuwen aan tie 
tentoonstelling zijn toegevoegd. Verscheidene personen 
hebben haar  daarmede verrijkt , eu de tentoonstel-
ling biedt nu de gelegenheid aan, tie voortbreng-
selen vau de hedendaagse!ie werklieden met die van 
vroeger  dagen te vergelijken. 

Nadat de eere-voorzitter  de ton toonstelling geopend 
had verklaard, trad men de zalen binnen, waarde 
doelmatige schikking der  voorwerpen «wn uangeiia u 
indruk gaf. Uit den catalogus blijk t dat d 

en vooral 's-Gravenhage, m en n goed 
verlegen woon bgil zijn. 

— Wij  ontleenen aan het verslag der e 
van de , ho s vereeniging het onder-
staande omtrent de vordering der  werken op Fijen-
oord gedurende het jaar 1877. e werken zijn 
iu bet afgeloopen jaar met alle kracht voortgezet, 
zonder dat daarbij  hij / lere tegenvallen voorvielen. 

e kosten hebben de ramingen uiet overschreden en 
iu vele gevallen zijn de aannemingen zelfs belangrijk 

 geschied. 
e werken /ij n thans zoover  gevorderd, dat een 

begin der  exploitatie togen het einde van dit jaar 
mag wonlen tegemoet gezien, mils de stadsbruggen 
nlsd un voor het verkeer  zijn geopend. e noodige 
voorzorgen ziju genomen, dat, voor het geval de 
communicatie met Fijenoord niel intijd s lot stand is 
gebracht, daanloor in geen geval nadeel ondervon-
den wonlt. Omtrent den voortgang der  werken 
kim worden medegedeeld, dat het optrekken van het 
pakhuis wenl voortgezet, en het gebouw voor '2/5 
der lengte onder de kap gebracht en voor hel ove-
rige 3/5 gedeeltelijk voltooid is. t werk vordert 
zeer  goed, en het gebouw zal tegen November  a. s. 
in gebruik kunnen worden genomen. 

e muren langs het Entrepóthaveiilorrem werden 
met cenieiitgewelven gedekt; de uitbaggering langs 
den voet vóór die muren en het aanvullen met/and 
en ballaststeeu kwam gei eed: ook het plaatsen der 
wrijfpale n en ringaiiker s tot bevestiging tier  schepen. 
Aan de n wertl tie voorbouw langs de 
lage gemecutokudc, tussehen de ^eiueentebrtig
de basculebrug over 198 meter  lengte, tot de hoogte 
van 4 meter + v. . voltooid en de wrijfpale n 
daarvoor  geplaatst: bij  de l -culebrug werden de 
remmingwerken en rentstoelen grootendeels, en de 
zware sleenstorting luiers |c hooiden der  brug, van 
4 tot G meter — A. P., geheel aangebracht, lu 
<le Binnenhaven kwamen van de 20,000 ' metsel-
werk der  muren 0 3 gereed op 10 November 
1877. e muren aan de oostzijde wenlen tot de 
hoogte van 2.57 meter + A. P. opgetrokken, en 
aan bel zuidelijk eindt! werd lot 31 r jl . 
de ij/eren kel.lerli.iuw over 478 meter  voltooid. Aan 
de westzijde kwam van het metselwerk de geheele 
voet of breede aanleg, de front - en achtermuren 
tot 0.30 meter -f A. . gereed. Tot zekerheid 
legen verschuiving werden sleepaokers uun de muren 
bevestigd en de voorkanten der  fundeermg door 
stempels en ij/eren houtwerk versterkt. 

n de Binnen- en n wenlen 82,000 
1 specie tussehen 4 en 0 meter — A. P. uitge-

baggerd. n de gleuven, aau den voet van de 
kaaimuren der  Binnenhaven gebaggerd , werden 2021 
last steen gestort. 

n September 1877 werd aanbesteed het muken 
van den onderbouw van alle loodsen langs de Spoor-
weghaven, en de bovenbouw van 2 loodsen, benevens 
een poortgebouw, opliet westelijk hoofd der  bascule-
brug. e loodsen worden tot verkrijgin g van meer-
dere sterkte op eene pualfimdeeriug opgetrokken, en 
werden van die polen tot uit. r  S571 stuks 
geslagen. Tegelijkertij d werden ankers door  den muur 
nau ankerpalen onder de loodsen bevestigd. s 
bet spuikanaal werden de kaaimuren voltooid en ouk 
vau anken voorzien. 

e ijzeren onderbouw van C vaste kranen wertl 
aanbesteed, en met de betonfunileering van 2 dier 
kranen een begin gemaakt. 

e hooiden der  brug over hei spuikanaal, tot ver-
binding vau bet liandelslerreiii met den Staatsspoor-
weg , zijn tot de volle hoogte opgeteokken. 

Tot het ophoogen der  terreinen, net vullen van 
fumleeriuggleuven voor een ri j  huizen en voor den 
afshiitmuiir , ziju in 1877 101,000  . zand uit de 

s aangevoerd en gestort. 
e bovenbouw der  basculebrug wordt vervaardigd 

door  de e . hi uen ha u Actiën-Gesel |se haft, le 
Bayenthal bij n , en zal spoedig wonlen geplaatst. 

Op het terrein langs de n werd een 
tweede loods gebouwd, en dadelijk verhuurd. Eeu 
derde loods is iu aanbouw die bij  het gebrek mm 
pakhuisruiiut e hierterstede, zonder  twijfel ook da-
delijk een huurder  vinden zul. 

e plans der  vertier  nog uit te voeren werken 
zijn in behandeling, en bij  bet liegin tier  tegen het 
einde van 1878 beoogde exploitatie zal, behoudens 
onvoorziene tegenvallen, de toestand tier  werken zijn 
nis volgt: 

lo. al tie kaden genvil eu van mils voorzien; 
So. het terrein overal opgehoogd, en  de land-

zijde door een alsluitiniiii r  omgeven; 
3o. twee keisiruten op het handelsterrein van 21 

meier lu e en 1350 ter  lengte, voltooid: 
4U. koistruten bij  eu naar bet Enlrepót, 1400 

meter  lang en 15 meier  breed, aangelegd; 

t bij i  te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresseeren  den r  te Arnhem. — Uitgave van
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5°. 10 kilometer  sporen met 4 traversen en 10 
draaischijven zullen al de kaden en liet Entrepot 
onderling, en tevens het geheele terrein niet den 
Staatsspoorweg verbinden , zoowel over  hel spuikunaal 
als over  de S|n»orweghavenhriig; 

0". de l *<|s.<ii langs de kaden zullen ter  lengte 
van circa 0 meter  met een diepte van 2"> meter 
voltooid zijn. EvetUOO 2 groote loodsen voor  den 
opslag van goederen gedurende langeren lij d , op het 
bandelsterrein tusschen de S|*>nrweg- en Binnenhaven; 

7U. het geheele Entrepot zal gereed en van bet'-
toestellen, door  hydraulische kracht bewogen, voor-
zien zijn ; 

8°. de bruggen over  de i n tien haven, de Spoor-
wcgbaven en hel spuikanaal zullen voltooid, eu de 
rail s daaiop gelegd zijn: 

9". het maken van eene vaste kraan van 3(1 tons 
en twee van 10 tons zal
en het noodige getal sioonikrancn van > !

2 ton hef-
kracbt aanwe/ig zijn. 

t deze inrichtingen zal de exploitatie zoo noodig 
op alle punten een aanvang kunnen nemen, terwij l 
er  bij  toenemende drukt e in bet verkeer  nog meer  lood-
sen moeten ge/et en meer  sporen moeten gelegd worden. 

t gebouw voor  de kantoren van de Administrati e 
cn het t , U-nevens het Poortgelnuw op 
het hoofd der  busculehrog, bevattende »"  kameis, 
hoofdzakelijk bestemd tot kantoren, zijn in aanbouw 
en zullen iu het voorjaar  1879 geheel afgewerkt zijn. 

Evenals indertij d de goprojeeOvnle inrichtin g van 
het handelsterrein aan  oordeel  de r

l en fabrieken went onderworpen, heeft 
de e gemeend ten opzichte van de afmetingen 
der loodsen en de plaatsing der  sporen enz. zich met 
heeren cargadoors in betrekking te moeten stellen, 
teneinde de zekerheid te verkrijgen , dat de inrich -
tingen in ietier  opzicht uau de eischen en wenschen 
van den handel voldoen. e besprekingen dienaan-
gaande met bedoelde heeren heblien tot volkomen 
overeenstemming geleid, en de overtuiging verschaft, 
dat het streven om de belangen van deu handel bij 
deze inrichtingen zooveel mogelijk te behartigen, /eer 
op prij s wordt gesteld, en voor  de Vereeniging goede 
vruchten dragen zal. 

e aanvragen naar  terreinen op Fijenoord voor 
de meest verschillende doeleinden nemen geregeld loc; 
men verwacht een zeer  ruimen werkkrin g bij  het be-
gin der  exploitatie en ziet met grond een volkomen 
welslagen der  onderneming le gr-moot. 

— e Nederlandsche Stoomljootmuatschuppij  heeft 
aan Burgemeester  en Wethouders van m aan-
geboden een plan niet omschrijving, opgemaakt du
den heer  Vnu d llisdom , scheepsbouwkundige 
dier , van een ijzeren drijvend dok , dat 
geschikt zou zijn om in de behoefte te voorzien. 

e afmetingen naar  bet ontwerp verschaflen een 
draagvermogen van  ton, zoodat het dok de 
grootste volgeladen schepen met  diepgang van 
ü.25 meter  zou kunnen opnemen. r  de samen-
stelling van de b idem kast uit twaalf afzonderlijke 
pontons ontstaat de gelegenheid om een van deze 
beurtelings te onderzoeken en te voorzien, terwij l bet 
dok iu gebruik blijf t 

n het Notarishuis
avond de jaarlijksch e algemeene vergadering plaats 
van de leden der  vereeniging e llotter.laniselie 
Ambachtsschool." 

Nadat de vcrgudei ing door  den heer  Pinclf-, 
voorzitter  van het bestuur, geo|ieud was en de no-
tulen der  vorige algemeene vergadering waren gele, 
zen en goedgekeurd , deelde de heer  Piucofl's mede , 
dat de heer  .loost van Vollenhoven, ln>sr  berm heer -r 
Vereeniging, verbinden! was de/e vergadering bij  te 
wonen. Spreker  bracht vervolgens hulde aau de ua 
gedachten̂  van den heer  (i. J. lliivgen, ilie van de 
oprichtin g der  Vereeniging af met zooveel ijver  ter 
bevordering van bare belangen werkzaam was ge-
weest. Vervolgen- gaf -preker  het woon! aan den 
secretaris, den heer . van der  tot 
het uitbrengen vuu het joarvei-slug. 

Aan het uitvoerige en U'langnjk e verslag over 
1877 ontleeneii wij  de volgende bijzonderheden. 

t aantal gewone leden, dat bij  den aanvang 
van bet vorig dienstjaar  418 bednieg . is aangegroeid 
tot 425, met 4 eereleder  Volgens de statuten 
hebben vuu dezen 70 recht tot plaatsing van 147 
leerlingen. t getal begunstigers (personen die / | l ) ( i 
cn meer  heblien bijgedragen 1 wenl vermeenlerd tot 

04.  het  verschijnsel is, dut 
hel aantal leden weder  is ven rdoni en het t uur 
dankbaar  de medewerking erkent van de zijde der 
leden, moet het toch doen opmerken, dat, met bet 
oog op de steeds toenemende beboetten, de vaste 
inkomsten niet iu vei houding blijven tot de uitgaven, 
en het is vooralditvei-schijnsel.dat sl.vdseen ernstig 
punt van overweging blijf t uitmaken. Steeds worden 
dan ook door  het r  pogingen in het werk ge-
steld om het ledental uit te breiden, doch wil het 
hierin eenige kuus vau slagen heblien, dau wonlt 

daartoe eene allerkrachtigste  lewerkïng vereischt. 
e cursus ving dit jaar  aau met 240 leerlingen, 

onder  welke men 143 oud-leerlingen telde, zoodat 
als nieuwe leerlingen waren iiigeschieven 103. e 
leeftijd de/ej  jongelingen wa- 23 van 17 , 
89 van 1 5 - 10 jaar , 134 van 12—14 jaar , te 
zamen 24G. 

e verdeeling der  beroepen was als volgt; tim-
merlieden . smeden 81. meubelmaker- , buis-
schilders 1 3, koperslagers 3, steenhouwers 1, instru-
mentmakers 7, stolïeeiders  , lillingruveur s 3, lood-
gieters 2, piunouiukers 2, metselaars 0, letlorzot-
ters 1 , modelmakers  , beeldhouwers 4 , metaal-
draaiers 2 , hontdraaiers  , te zamen 240. 

Over  het geheel wa- het gedrag der  leerlingen 
bevredigend. 

Voor  bet einde van den cursus verlieten 44 leer-
lingen .le school, tegenover  33 iu het vorige jaar , 
en wel: 18 omdat ze geld moesten verdienen; 12 
om verandering van beroep, van welke  geplaatst 
werd als machinist-leerling aan de . N. marine en 
5 np het opleiding-schip; 0 om tegenzin ill liet 
schoolgaan; .1 om oni-lag wegens wangedrag te 
voorkomen; 2 om verandering van woonplaats; 2 op 
raad der  Commissie  de ouders van de school 

genomen :  omdat hij  wegens lichaamsgebrek onge-
schikt wal voor  een ambacht. 

Vnu die 44 waren 24 in hun ,  in hun 
2de,  in hun derde eu 2 in hun 4de leerjaar. 

Nadat den Secretaris erkentelijkheid was betuigd 
voor  het uitbrengen van dit Jaarverslag, gaf de 
Voorzitter  het woord uan den Penningmeester, den 
heer  C. b Cz., tot het uitbrengen van het finan-
cieel nipjior t over  Uit zijne uitvoerige mede-
deelingen bleek, dat de rekening van gewone in-
komsten en uitgaven sluit met een nadeelig saldo 
van / , hetwelk echter  door  het batig slot vnn 
de buitengewone inkomsten tegenover  de buitenge-
wone uitgaven dermate wordt gedekt dat ernogeen 
kassaldo aanwezig is van /  Op de begrooting 
van inkomsten en uitgaven voor  is dat saldo 
van  als ontvangst in rekening gebracht, 
waardoor  zij  vvel-is-waur  met een vermoedelijk batig 
slot van  sluit, doch wanneer  men rie begro-
ting op haar  zelve beschouwt, dan is er  in de werke-
lijkhei d een nadeelig saldo van s voor 
dc toekomst is op rie tegenwoonlige buitengewone 
bate van  niet to rekenen en staat de Ver-
eeniging alzoo tegenover  een beduidend jaarlijksc h 
tekort . 

Tot leden van den d van Toezicht werden bij 
acclamatie herkozen de heeren . W. rie Critter , A. 
Waters, J. C. Nygb en W. van m Asn. 

Tot ledei: van de Commissie voor  het nazien der 
rekening werden verkozen de heeren J.  A. -
ker  Cuarten, P. r  Jan., Jos. Jarobson, . 

r  en . T. Wilkens. 
Er wenl èVn aandeel uitgeloot, zijnde het nom-

mer
e Voorzitter  deelt mede , dat de tentoonstelling 

van werkstukken, vervaardigd door  ambachtslieden, 
die thans in het gebouw der  Academie van Beeldende ! 

n en Technische Wetenschappen wordtgebou-

den, het verblijdend verw hij  usel heeft opgeleverd 
van rie krachtige medewerking van de e ' 
Ambachtsschool. Ten liewijze leest spreker  cen schrij- ' 
ven voor  van liet. Bestuur  der  afdeeling van rie j 

j  van Bouwkunst die de/e ten toon stol ling 
organiseerde, in welk schrijven wordt verkluunl dat 
vele werkstukken door  do Ambachtsschool ingezonden, 
een sieraad van de tentoonstelling zijn. c otlicieele 
lijst van de bekroningen is nog niet opgemaakt, 
doch het was spreker  hekend , dat een zeer  aanzien-
lij k deel der  leerlingen van de Ambacht-school met 
eerste en twede prijzen, premien en getuigschriften 
zullen worden bedeeld. Voor  rie eerste maal dal de 
Ambachtsschrxjl op .leze wijze in hel openhaar  ver-
schijnt . bebln'ii de li-erlingen voorwaar eene recht 
goede plaats ingenomen. 

e mededeeling wenl met bijval begroet. 
Niemand der  aanwezigen het woord vragende, 

vestigde rie Voorzitter  de aandacht op het verslag 
zooeven door  den Penningmeester  uitgebracht -
uit blijk t dat de jaarlijksch e gewone inkomsten geel] 
gelijken tred houden met de uitgaven. Er  is wel-is-
waar  een kassaldo dat voor  het deficit t 
te ilekkeri , maar  evciial- hij  het in eene andere 

vergadering deed, meent spreker  ook bier  er  tegen 
to moeten waarschuwen , dat meu /ich door  zulke 
kassaldo's zal laten medesjeepen. Thans kan meu zich 
nog helpen, maar  zeer  spoedig heeft men een delicit 
te wachten. Bij  de bekende gezindheid van ons 0o-

meentebestuur  is daar, als de nood aan den man 
i- , krachtige steun te verwachten, doch dat neemt 
niet weg, zeide spreker, dat op  allen de plicht 
rust otn een krachtig initiatie f te nemen, teneinde 
de medewerking van particulieren op te wekken. 

e inricht ing bloeit: hare prijsiiitdeelingen leeren 
hoezeer  zij  op veler  sympathie mag' hogen; de ten-
toonstelling bewijst dat zij  goede vruchten afwerpt . 
hetgeen verder  <>ok hieruit blijkt , dat de leerlingen, 
die ile school ua volbrachten leertijd verlaten, eene 
goede toekomst tegemoet gaan. Waar op zulke leiten 
kan wonlen gewezen, is het mis aller  plicht werk-
zaam te zijn tot het aanwinnen van nieuwe leden , 
waardoor  de gewone inkomsten de uitbreidin g zullen 
ondergaan, die noodzakelijk is om iu eene naaste toe-
komst delkdtien te voorkomen. 

t deze opwekking om de goede zaak te steunen 
sloot de heer  Pineolfs de vergadering. 

. n het 'eiiluuilshtii s van d is 
het vlak plafond in de-uii-htkamer"  , dat er  vóór ver-
scheiden jaren gemaakt was en waarboven zich nog 
di rsproii kei ijke , gewelfde zoldering bevindt, uit-
gebroken. e zoldering is geheel beschilderd ge-
weest, banden vnu gebloemd ornament, die op de 
snijpunten door  roselten afgedeeld zijn , vormen er 
vakken, waarop lucht eu vogels voorkomen. t 
werk heeft veel geleden. Aan hel |>enscel vun den 
heer  Stortenbeker  alhier  zou nu rie zorg vour  de 
restauratie worden opgedragen. Vóór eenigen lij d 
is de zoldering van de vestibule ook van de dikke 
kalklaag, evenals de trap, met haar  gebeiteld loof-
werk, van de dikke verflaag gezuiverd, tengevolge 
waarvan nu weer  het fraaie eikenhout van lieiden er 
iu iiutum-staat prijkt . Ook drie schilderijen werden 

dezer  dagen dooi- den I r , te Amsterdam, 
verdienstelijk in orde gebracht. 

Bergen op-Zoom. Ten vervolge van een vroeger 
opgenomen bericht kau wonlen medegedeeld, dat 
verleden week begonnen is met hel doen van opme-
lingen enz. met het oog op het 1>evaarl>aar-tuuken 
van het riviertj e de Zoom in Noord- Brabant. Te 
Calmpthoul hield men voor  die zaak eene vergade-
ring, bijgewoond door  een ingenieur, daartoe donr 
hei bestuur  der  provincie Antwerpen aangewezen, 
alsmede rioor  twee leden van den Gemeenteraad vau 
Bergeu-op-Zoom, als daartoe benoemde commissie, 
en de baron e Caters, wiens landerijen hij  rie zaak 
betrokken /ijn . 

Westzaan. Ter  bevordering van den bloei der 
gemeente, heeft de d besloten het zijkanaal, 
loojienile vau hier  naar  het Amsterdamsen Noordzec-
kanaal, tot  meter  onder  A.P. uit te diepen, om 
lu-t tot lig- en losplaats van uit zee komende schepen 
dienstbaar  te makeu. e kosten zijn op f 48
begroot, waarvan de d '/., wil nemen voor  de 

' gemeente, als k eu Provincie ook elk cen derde 
1 bijdragen. 

Boekbeoordeeling. 
Aantoek en ingen Op het ontwerp van een 

kanaal rioor  dc Gelr e lie Vallei, gemaakt 
op uitnoodiging van het Aiustonlamsche 

é rioor  J, G. van Gendt Jr., 
r  — Utrecht tor Stooiiihockdruk-

keri j  en .Steendrukkerij l " 
van J. van . 

Onder  bovenstaandeii titel is het cei'ste gedeelte 
eener  brochure verschenen, waarin de schrijver  zich 
tot taak stelt het kanaal door  de Geldersehe Vallei 
te bespreken, niet zoo zeer  otn critiek over  het -
geer  ingsontwerp le voeren dan wel als proeve tot 
oplossing van -omuiige geopperde be/.waren, om daarop 
bij  rie uitvoering der  wel te letten. t ligt voor 
de hand dat de oplossing of wegruiming van bezwaren 
moet medewerken otn het aanhangige wetsjntwerp 
naar  waarde te schatten. 

Nadat schrijver  de g van lu-t -
ontwerp en de geschiedkundige aan teek en ingen omtrent 
het kanaal door  de Geldersehe Vallei behandeld heeft, 
worden de volgende punten het onderwerp van meer 
gezette beschouwing, als: 

1". de aansluiting van het kanaal aan de oostzijde 
van Amstenlam, in verband met de waterverver-
sching aldaar; 

2". de havens van den n cn de doorsnij-
ding de Betuwe; 

 tie mogelijk lui ! om met  kanaal  vau 
Amsterdam naar  Amersfoort te komen en dus twee 
sluizen to

4°. eenige punten rakende het kanaal tusschen 
Amersfoort  den n en 

 eenige algemeene beschouwingen ook in ver-
band mei andere ontwerpen. 

t eerstgenoemde punt is in dit deel der  brochure 
behandeld en rie roonleelen van het ontwerp, door 
schrijver  voorgesteld cn rioor  een paa teekeningen 
toegelicht, zijn in de eerste plaats, dat de werken, 
door  de gemeente Amstenlam gemaakt of ter  hand 
genomen, onaangeroerd blijven en ten tweede dut dc 
mogelijkheid liesiaat otn Amstenlam mei Vecht en 

r  te ververschen. Bovendien zullen tleze ver-
beteringen van het r  ingsont werp geene meerdere 
uitgaven, maar  wel vermindering daarvan, veroor-
zaken. 

Wij  stellen «ms voor  het kanaal door  de
Vallei nader  te bespreken, als het vervolg der
het licht zal zien. 

 N 0 E Z O N  E N. 

A.  Juni
 tie  , 

Vergun mij  de aandacht der  lezers van tie Op-
merker te vestigen op het bijvoegsel van het Alge-
meen d van t dezer, waarin liet ge-
schrift vau . (.'. vun Nugeli besproken wurdt , dat 
onder  tien titel van hie Sieileren tHlzt,  ihren 

 tu 'len  und 
tier tienuntlheittplletje hel licht zag. e zieeswij/eii 
vau dezen schrijver  zijn geheel in strij d met die van 
ben, die niet dan over  verontreiniging vau den bo-
dem spreken en elke gelegenheid aangrijjieii . om ti-
dier  zake hun stem te doeu hooien. Sla slechts tie 
verslagen na der  zittingen van onze gemeenteraden, 
zoo in steden als dorpen, eu het zal u opvallen ''at 
menschen, wie men oppervlakkig op dut gebied geen 
kennis zou toeschrijven, met bet noodige zelfver-
trouwen rioolstelsels lieuordeelen, afkeuren nf aan-
prijzen. t meu het gesprokene aandachtig na, 
dun gaat het met de ipiuestic vun verontreiniging 
van tien bodem, verwijderin g van li-eale stollen. 
enz. uls met tie woede, waarmede iu deu laatsten 
tij d voor  oudheidkunde gestreden wurdt. t voor-
deel, dal het laatste aanbrengt, vloeit in  zak 

vau den koopman iu oudheden; niet een goed inzicht 
en wat handigheid /ij n op dat terrein goede zaken 
te maken. 

t werk van . ('. von Nugeli verkondigt eene 
theorie, die rie ijveraars voor  bet beletten der  ver-
nulreinigin g van den boden] uls lood op de schooi lei's 
zul drukken: hij  bespreekl het verband tusschen de 
infectieziekten en de allerkleinste plantaardige orga-
nismen cu oudeischeirlt drie soorten van lugerezwum-
iiien. Wij  gaan de theorie van dezen beroemden 
kruidkundig e voorbij , en stippen alleen aan tot welke 
uitkomsten de schrijver  komt bij  de toepassing der 
stellingen op de gewichtige vragen tier  gezondheids-

. e zijn: 

Onzuiver  water  levert geen nadeel voor  de gezond-
heid Open het heldere water  is shvhts up aesthetische 
gronden aan te bevelen. 

e ondergrond tier  menschelijke woningen kan met 
organische, stoffen verontreinigd zijn, zonder 
dat hieruit alh-en een gevaar  voor  rie bewonen ont-
staat. 

Verwijderin g van exrreln uit etui steeds gelijkmatig 
vochtigen bodem is onnoodig; beerkidlen zijn niet 
alleen onschadelijk, maar  kunnen ze lt's tot g 
vuu den bodem bijdnigeu. 

Spuelriolen zijn hygiënisch onschadelijk om het 
even of zij  dicht dan wel lek zijn, of zij d 
of gebrek aan spoelwater  hebben, of zij  aan boer-
kuileii of rechtstreeks uau privaten aansluiten. 

e begiaafplaatsen in het midden vun steden 
zijn uiet gevaarlijk. 

e van versche excreta, alsmede die van 
privaten en privuatkuilen , is overtollig. 

j  dunkt als het bewezen t dat deze theorie 
de juiste is, zij  gewicht igen invloed moet uitoefenen 
op tie oplossing <|er  mee-te hangende vraagstukken 
der gezondheidsleer. t kau echter  niet uitblijve n 
of zij  zal k ontmoeten en de t 
nu reeds bestreden door  den s . t h, 
tlie in het geheele betoog niets meer ziet dun eene 
theorie, die als vorm voor  de practische gezondheids-
leer, waarop . Nugeli aanspraak maakt, uiet kan 
dienen. . h beschouwt huur  als etui talentvol 

e f om langs theoretischen weg licht 
te ontsteken op een gioot duister  gebied, wiuiri n 
tot nu toe slechts enkele korte paden liggen. 

Ontvang, enz. O. P. 

Vankondijrin̂en van tnnbestedin̂ en. 

 Juni. 

9mé B—Sol, tc 11 uren, root  J F. Vlekke, bij 

Watt S. van  het bouwen van con woonhuis. 
viti »r..#ii , tu  aren, door  het gemeentebest.: 

hot verven, wilton cu schoonmaken vsn verschillende 
gemecnicgebouwcn en eigendommen. 

, te  ureu, door  cigenarcu vsn den 
polder  Nieuw-Oust er  broek, bij . r  aan tic 
Groote : het bouwen vau ecu gebouw voor  ecu 
stoomgemaal, ten dienste vun voornoemden polder. 

 te 19 uren, door  berg.  weth: lo- het 
schoonmaken, invoegen -n berst ellen der  gemeente-
wallen, binnen en buiten dc stad; 2o. idem der  ge-
meentelijke hrugwerken cn eenige bijzondere herstel-
lingen; So. het leveren cn plaatsen van eenige 
sloot palen. 

 , te 12 nren . door  burg. cn weth,: lo. het 
opho'igen  gronden en het graven vnu eene gracht 
enz in rlen n polder; 
1 0 het maken van  waterkcereudeu dijk in polder 

l Oost, gelegen iu het voormalig westelijk ; . 
het maken van eene vaste brug over  dc Eenhoorn-
sluis. 

 tc 12 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in dc raadkamer: dc restauratie der c 
vnn genoemde gemeente. 

vi  - te l ' i uren, door  burg. cn weth.: de 
levering van lo. 20,000 sluks Qiicuastkcicn, zg. 4c 
soort, 2o. 55,000 idem idem zg. 6e soort. 

 tc 2 uren, ter  secretarie van don -
lemmcrmccrpohlcr: lo. het ouderhoud der  ponten cn 
roeiboot™ over  '78 en '79; 2o. het vervaardigen van 
4 dukdalven in dc ringvaart vnu deu polder. 

 door  het ministerie van koloniën: dc leve-
rin g vau 350,000 blauw verglaasde dakpannen, beste 
gewone, en 14000 idem vorstpannen. 

, te 12 uren, bij . Nijk : hrt 
maken en stellen van een toren op de . 
kerk aldaar. 

. tc 10 uren, door  hrt bestuur  dor 
waterkoeling van het cai. waterschap Staveaisee, in 
het gemeentehuis: lepere, het herstel, de vernieuwing 
cn liet onderhoud lot 30 Apri l '79, van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwe rken aau de waterker-
riu g van het waterschap; 2c perc. hel verdedigen van 
deu onderzceschen oever  door  steenbrstorting. 

, tc 11 uren, tioor  hot departement van 
marine: herbesteding van grenrn balkdolcn, kramcrij t u 
en gereedschappen, voor  de directie der  marine tc 

 e 11c voet sluis. 
 Utrecht, te II1,, uren, donr  tic Nederl. Ccntranl-

i » „'N .ri-il -i' 1 :i|.1 ._-: het houwen van 1S sternen 
wachthuisjes op de uju Utrecht—Zwolle. 

 te 1 uur, door  het ministerie vau water-
staat euz.: het herstellen rn verbeteren vnn -
tclegraafliinen, in 2 pere. : perc. 1 ƒ734, 
perc. 2 ƒ1120. 

 i . tc 2 uren, door  bet bestuur  der , 
gemeente, in het schoollokaal: de verbouwing vau dit 
lokaal eu ter  plaatse bouwen van cen badhuis met 
conrierge- en ondcr«ijzerswoniiigcn. . hij  den ur-
eliilect .1. F. Pjtuuckock. 

u n  (N.-B. l, le 3  door  het gemeentebestuur 
van Alfeii  n-lticl : het bouwen eene schout met on-
derwijzei swoaiog te . Annw. te  uren. 

 1»

. r , te II uren, door  het ministerie van water 
staal enz: het doen vast herstalliagew ea veniewsrtngos 
lu. aan e n np dc , Beneden-
en , behoorende tot de werken der 

e ru , niel het éénjarig onderhoud, in 
» perc : resp. f*  17,600, ƒ19,300, /84*900 0B 
/ J'.ijion . ^o. aun dc idem op het Piinntirrlensche 
kanaal, des n en rie , met het èaajarif 
onderhoud, in 4 perc. : irsp. /"  13,500, , 

0 en j 3o. aan dc idem op dc Bove» 
, nul hel éénjarig onderhoud, iu 5 perc. -

ming: rr-p . / 10,35(1, ƒ Ü750, ƒ 7 4 5 0, ƒ12 ,950 en 
f 19,000. 

alksanar, - 12 uren, lo. door  dijkgraaf en heem-
raden vnn het Geest mecr-umSncht, in het logement 

l land: het gewoon onderhoud der  West-
frieaoba dqkswerkaa, met de levenatiea; 2o. door  dc 
comm. vour  deu : idem der  dükt-n cn 
mtiihooiiglieilcn , alsmede tie levering vau 70.\t1grint . 

e 12 uren, tloor  het ministerie van wster-
sta.it: het maken  douaneloodsen cn andere werken 
op het goede ren stat ion te Fijenoord, ten dienste der 
Staatsspoorwegen. g ƒ 177,000. 

 tc \2 uren, door  het gemeentebest.: 
hel uitbaggeren cn op-diepte-houden van dc gemeente 
haven ged. 1 jaar. 

, tc 12 nren, door  burg. cn weth.: lo. 
a. het leveren  makeu vau 200 , houten wslbc-
schoe ing enz., b. het verstriiteu van ll)0 ' bestrating, 
met hijlcvcnng van 10.000 kleine gele klinkers, Sn i 
perc; 2o. het mnken cener  houtt-u walbcscbociiug 
langs dc Nieuwe Turfgracht . 

 te 3 uren, door  het bestuur  van het 
waterschap der  Sluis a/d. Wielingen, bij  Cainmncrt: 

t maken eu laveren vau 2000 » rijswerk met 
staaknjen euz.; dc levering van 150 seliccpstons -
steen en ecu aanzienlijken voorraad materialen, alles 
iu céu pere. 

 , tc 4 uren , door  J. p Pathuis: 
het herstellen  gedeeltelijk vernieuwen van zijn 
rechthuis, stalling, doorri l euz. Aanw. 17 Juni, te 
4 uren. 

, 'savonds 7 uren, door  B. G. van Enck, 
hij  W. : het amoveeren der  gehouwen op hrt 
tt-rrvi u „St.-Sebisliaan"  en het houwen vau een woon* 
huis aldaar. Aanw. 17 Juni, te 5' , uren. 

 a ui hol bureau itt k waterleiding , 
dc levering van 250,000 . e steenkolen, 
benoodigd voor  de stoommachiucn der  drinkwater -
leiding. 

 te 10 uren, doorliet tlagclijksch licsiui.r 
vau het waterschap Schouwen, aan 's s : 
het verdedigen vau den oever  tusschen de peüranieu 
17 cu 27, 35 eu 3$, cn 47 cu 1- vau het district 

, in 2 perc. 
, te 11''  . uren, door  burg. en weth. vn | 

Wtmseiadocl: dc levering van 200 privéttmnen. 
 tc 2 uren. door  du maatschnppij  tot expl* 

van Staatss;«torwegen,  hrt centrftnlbureau: de lc | 
vering van spoorstaven, Usch- eu i-iudplateu, haak-
cn schroefbouten. 

 te 4 nren, door  het hoofdbestuur  van he'
waterschap Otcrdum: tic jaarlijksch e herstellingen
de sluis, duikers, keersluizen euz 

 namens . FrensdnrlT: het gedeeltelijk »f' 
breken en wederopbouwen vaa het huis geajutnî  | 

l de Ooievaar". Aanw. door  den architect " 
Wr - l innns, 13 nul. 

 Bl Ju

. te lO'/ i uren, door  liet ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw vnn het prov. best.-, 
bet maken van den ijzeren onderbouw voor  tic Erpsche-
brug over  de Zuid-Wil l ems vaart. g

 te 11 uren, door  hot. hu-tuur  van dra 
Schooier-Veen polder, in e : het maken 
van cene onderin ide fundec-ring met gemetselde krimp , 
bet makeu en stellen van reu ijzeren scheprad cn 
walcras, alsmede eenig.; vernieuwingen met hot on-
derhoud van den watermolen tot 31 t '79. Aauw 
S Juui, van 2—3 uren. 

 te 11 uren, door  het poldorhestuur, bij  S. 
: het maken vau bazaltglooïing, benevens 

het uitvoeren van het bijhehoorend aardewerk. Aanw. 
tc 9 uren. 

 tc 12 uron, ten geuieetifehuize van 
: het houwen cener  upentiare lagere 

school te Sticus. Aanw. 19 Juni, to 12 uren. Büj . 
itis. vóór 11 uren. 

 te 12'/, uren, door  het iniuisterie vnn 
waterstaat, aan het gobouw van het prov. bestuur: 
hot vernieuwen van een gedeelte der  traverse door 
Buitenpost, behoorende tot den n weg van 

n naar  d« Groninger  grens, Aauw. 17 
Juni- g ƒ2100. 

 te 1 uur, door  het ministerie van water-
staat euz.: . het driejari g onderhond van het posl-
eu telegraafkantoor  te Nuuzen. '  ƒ1460; 2o. 
het verbouwen van dc lokalen in het postkantoor  te 
Schiedam. g ƒ930. 
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, tc 10 ureu, rioor  kerkvoogden der  Nederl. 
. gemeente, bij  den kerkvoogd W. . vau llaaf-

ten Jz.: lo. het verven der  banken, gaanderijen onz. 
iu do kerk; 2o. het maken eoner  overdekking van do 
kj l tusschen du bekapping van het kerkgebouw. Annw. 
19 Juni, tc 10 uren. 

 tc 10 uren, door  het gcnccntc* 
: het gedeeltelijk vcriiicuwen van den toren, 

slaande op de kerk dor  gemeente -en - Bocicop. 
Annw. S Juni door  A. Eikelenslum, te . 

, tc 11 uren, door  burg.  weth. van 
Baarderadeel: het verbouwen cn vergrooten van de 
hoofd onderwijzerswoning to . Aauw. 19 Juui, 
tc 11 uren. 

 tc 2 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, bij . Ensing: het invoegen van den kerk-
toren, zonder  bijlevering van materialen. 

 te 5 ureu, door  hel water-
schap l>c Vereeniginsj, bij  J. Baas: het mnken vnu 
cene baksteenen walbuschoi-ihig iu het kanaal binnen 
tic sluis tu Fimul, over  eene lengte van > . Aunw. 
te 1 uur, 

 wmul , tc 0 ureu , door  kerkvoogden der 
. gemeeute, bij  G. i de verbouwing tier 

pastorie. 
 2-t

 n l .  te 10 urun, door  het ministerie
biuuenl. zaken, uan hut geb. vnu het prov. best.: het 
doen van vernieuwingen en herstellingen  dc ge-
houwen vnu het prov. gouvernement te . 

 tc 11 uren, door  liet bestuur  van het 
waterscnp, bij  F. J. vau der : het maken vau 
samen p. m. 4250 . polderdijk , het opboogun van 
p. m. 925 . reed, liet verbreeden cu graven van een 
kanaal, samen p. Bk 1725 . lang, liet houwen van 2 
brugjes over  hut kanaal en bet plaatsan van 30 dier-

. Btlj . inz.. bij . J. Pel, nldaar, vóór 10 uren 
. tc 12 uren, doorbet kerkbestuurder , 

gemoeide, in dc : het. bouwen eener 
, kerk met het noodige ameublomcnt. 

 tc 12 uren, door  burg. cn weth.-. liet 
maken van cen steenen duiker, ter  verbinding vun du 

t met dc Singclgtacht, bij  do Wester-
st raat. 

asssserslasw, te l'/ i uren, door  do e 
n spoorwegmaatschappij, in hut Stationsgebouw: 

lo. hut bouwen vuu eene enkele steenen sroning bij 
kilom. 50.Ü30 cu 53 123. eu vnn cene dubbele idem 
bij  kilom. 15.890, allen op den spoorweg Amsterdam— 

; Bo. de levering van S30 tons getrokken-
ijzeren dwarsliggers en 40 tons daarbij  behoorende 
ïcrbindingsdceleii, iu 2 pen.; 3o. de levering van 
1304 stuks Stalen spoorstaven met ijzeren ciiidvirhin -
dingon eu baakbouten: to. idem vau 0 puulstiikken 
vau gegoten ataal: 5o. idem van 0 stalen toonbewe-
gingen, li stalen tougcnspoorstaveii cn 40 Stalen hui-
ten spoorstaven voor  toiigbewegingcn. 

 tc 2 ureu, door  directeuren der e 
j  t. V. d. wou. v. A. eu . bij  W.

Y. ; het bouwen van 10 woningen in de Wijdc -
, nabij  de voorm. Tolstecgpo'jrt. Aauw. 17 

Juni, tc 1' ; uren. 
, te 0 uren, donr  dc commissie voor  dc 

gasfabriek: dc leveriug vau 70,01)0 . Engelsche 
gaskolen. 

 2.»

 tc 11 uren, door  het ministerie van marine: 
bet bouwcu en leveren vau 4 loodskottcrs met be-
schieting en mastgcstel van 20 . 

, te 12 uren, door  het . . paroeh. kerkhest. 
van don . Joseph, in e Bolk: hut tweede gedeelte 
vau den niouwen kerkbouw, bestaande uit dc tran-
septen met priesterkoor, kapellen cn nevengebouwen 

'a  te 1 uur, door  liet ministerie vun water-
staat onz.r  het herstellen en verbeteren van de -
te l ijn cn laugs den Staatsspoorweg tusschen 

m cn hut n . 

 1H

 te 11 urm, door  het minist. van water-
staat enz.: lo. het éénjarig onderhoud, met de ver-
lichtin g cn afbiikcnin<' van het vaarwater, der  werken 
behoorende tot dc icidumnicti iu het Zwolsche . 

g ƒ17.500; go. de vernieuwingen en herstellingen 
aau de n in dc [Voord en Oudc
'usschen t cn het Berengut, liet , tic 

, do e l eu het Spui, net het één-
jari g onderhoud. g f 24,*iOO; 3o. idem auu de 

s rivierwerken op den üeldcrsehc-1 Jsel, met het 
éénjarig onderhond, in 3 perc. Bsmlngresp. fXZflOQ, 
/SflOO en ƒ13,800 ; 4o. idem ann dc n 
in dc , dc s beneden hut Beron-
gat, hot Scheur  on rlc , met bet eenjarig onder-
houd. g ƒ10,350; 5o. hot verrichten van bag-
gerwerk iu do Amer cn bet horstellen, met het uén-
pri g onderhoud, van de werken op het bovendeel dozer 
fivicraande monden van e . 

g ƒ9800. Aanw. van al do werken 21 Juni. 
 tc 1 uur, door  burg. cu weth.: het 

maken vau diverse paalwerken cn het vcruiuiiwou van 
een houten hoofd met watertrap enz., ten dienste dor 
linvons on shiizeu. . bij  dou gcmcentearoliitect. 
Aanw. 21 Juni, te 11 uren. 

i , tc 2 uren, door  den architect C. A.van 
Schnik, in het café Cycloop: het bouwen vnu cen 
woon- en winkelhuis met bovenwoningen, te . 

 ten gemeestehuizc: lo. te 12 urun: 
het doen van verfwerken aan dc gemeentescholen nos. 
2 en 3; 2o. tc 12', uron: hot doen vun timmer-
en metselwerken in dc gemeenteschool uo. 5. 

 tcu gemeen h uize: het maken van een 
paar  nieuwe biuuouvlocddeuren  dc massale zco-

s te Stavoren. 

, 17 J u n i 

 te 1 uur, door  den burgem.: het woght „ 
ken van stoepen, goten ent. en het n en leggen 
van trottoir s tnct trottoi r  handen van d igorsl eeu 
ii : onderscheidene slratcn. Aanw. 20 Juni, te 10 uron, 

 te 2 uren, door  de Nederl. Westfaalschc 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: hel makeu van 
rlc aarde-, tin kunst- en eeuige andere werken ten 
behoeve van het gedeelte spoorweg, van rlen grintweg 
van Winterswij k naar  hot d tot san dc P~*' 
samhs grenzen, (lengte 0.02 ) 

 W

 tc 10 uren, door  het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van hel prov. best.: 
het wegruimen van erond uit de haven vau Neuzen. 
Aanw. 22 cn 2f Juni. g ƒ19,676. 

 tel uren, in het hotel : hut 
bouwen vau drie aan elkaar  grenzende knpilale woon-
huizen en een ufzoiidcrlij k gebouw ingc-ient tot koets-
huis, paardenstal, koctsiorswoning, serre, enz. op du 
reeds uit gevoerd i- funrlcringen op ecu terrein aan het 
Nieuwe Werk- en Oosthoek dor n te -
terdam.. Aauw. iu loco 27 eu 28 Juui, tc 10 uren. 

 21»

 te 12 uren, door  du directie der  Am-
stcplamschc l maat schappij: het leveren vuu 
4000 tons fvan 1000 . leder) Weslfaalsche steeu 
kolen, voor  duu sioomwatcnnolcn tc Schellink wonde 

, door  het poldurbustuur  vuu '  ou-
r  cu Portland: lo. het maken van cen ge-

bouw met schoorsteen, verdere inrichtingen voor  het 
1c stichten stoomgemaal en de benoodigdeasrdwerken 
en steonkolenbergplaats; 2o. eeu horizontaal werkend 
stoomwerktuig niet stoomketel, hetclcuntrihjgaalpornp, 
enz.; 3o. het muken vso een woning voor  dun machi-
nist. . bij  rlen architect .1. Paul, te Zevenhttisen. 
Aanw. 21 Juui, te 10 uren. 

 tc 11 uren, door  burg. en weth.: het 
houwen van een nieuw raad lm is, waaronder  pen woning 
vuor  den agent van poli ie, ecu lokaal voor  du brand-
spuit en 2 cellen van bewaring. , bij  den architect 
VerhooekX, te . Aanw. 28 Juui, tu 10 ureu. 

- , tc 10", uren, tloor  bel minist.vsn water-
staat ene., aan bet geb. van het pruv. best.: het op-
ruimen vau ontliepten iu het kanaal dc . 

 tc 12 uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: het 
ophoogen van 2 gedeelten g tuBSeheB de Usel-
brug lc r  cn rlen Vcluwschen bandijk, bch. 
tot dc 4c en 5e perc. rh-r e ucgen in Gel-
derland. Aanw. 2$ en 89 Juni. g ƒ2000. 

 H

 tc 1/, uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. het houwen vau eeue dubbele slui-kucchtswonitig 
bij  de Williehninuslui s i« Viaucn, beb. tot de werken 
vuu het Ze.3 er  ik kanaal. Aau». 3 Juli . g ƒ 0000; 
2o. hot verbeteren vau den Wustbuvcudarn op het 
noorderstrand vau Goedereede. 

, tc 11 uren, door  het ministerie van 
wsterstsst enz.: lo. het doen vau herstellingen cn 

 ruien winden nnu 's s rivierwerken op deu -
n cn du Waal, met het éénjarig onderhoud, iu 3 

perc. Aauw. 5 Juli ; 2o. het wegruimen vau ueu iu 
rie s tc Woudrichem gezouken vaartuig. 
Aauw. tl en S Juli . 

\iloo|i van Aanbesleiliimen. 
 2S : rlc gewone otiilcrlioudswer-

ken uan het waterschap; iugek 0 bilj. , als: 
C, Bolier  Cz., tc Schcrpenisse, ƒ 10.S75 
A. vnn Popering, „  Bruinisse. „  10,775 
V, de Wilde Az., „ , „  15,970 
1). Bolier  Cz.. , „  15,300 
1. de e Jr., „  Slavcuisse, „  15,143 
. tie Jonge, „  Borscle, „  14,774 

gegund. 

 31 : het doen van eenige werken aan 
den Zeevangszeedijk; minste iuschr. was J. , 

 Ouduiidijk . voor  ƒ7000. 

y.i  , .11 : het bonwen van cen e vormde-
; minste iuschr. was . van 

den Ende, tc Zierikzee, voor  ƒ 20,350. 

, 1 Juni; het maken, levorcn en stcl-
lou van scho ilmeubelen VOOS rlc school tu ; 
ingekomen 10 bilj , als: 
A.  Schoonmun, te , f 2390 
A. , „ , „  2278 

. . , „  Velp, „  224U 
, tc Velthuis, „  Borculoo, „  2197 

J. C ('armiggeh, „  Brummcii , „  2177 
J. dc Wit , „ , „  2177 

. Euklanr , „  idem „  2108 
J. , „  idem „  2139 

. .1 , „ , „  9049 

. . Bcruinlsen, „ , „  1S73 
geguud. 

Zaandam, 1 Juni: het uitvoeren van werkeu aan 
den Noordur  1.1- cn Zeedijk, voor  dc afdeelingen As-
scndelfl, Wcstzaan en Oostzanu: Asseudclft ingeko-
men 5 biljetteu, als: 
J. t Jr. , to Zanudam, / 1375 
J. Vcus, „  idem „  1350 
J. Troost, „  Assendelft. „  1290 
W. F , „  idem „  1275 
P. van Staveren Wz, „ , „  1209 

Wcstzaan ingekomen 4 biljetten, als: 
. Bakker, tc Wcstzaan, ' 24SO 

J. t Jr. . „  Zaandam, „  2400 
1'. van Staveren Wz., ., , „  2300 
J. Vcus, ,. Zaandam, „  9946 

Oostzanu ingek. 3 hilj. , sis: 
P. van Slaveren Wz., te , ƒ 3000 
J . t Jr. , n Zaandam, „ 0 
J.  tg idem „  2S47 
geguud. 

 l Juni: het 3jarig onderhoud rlcr -
bossche sluis te Zaandam; ingek. 2 biljetten, als ; 
J. do Graaf, te Alkmaar, ƒ 4280 
J. t Jr. , „  Zaandam, „  4215 
gegund. 

spe ld* *™, 1 Juni: het verbouwen van cen woon-
huis; geguud aan T. Broekhuizen, te Apeldoorn, voor 
ƒ 1309. 

. 1 Juui: het maken van cen narden glooiing 
ter  lenglc van 100 . tegen den dijkmuu r  aau de 
buitenzijde van deu Zwartowutursdij k bij  dc -
berg; minsto inschr. was G. F. Pater, lc Fijenoord, 
vuor  ƒ999.99. 

.ni i io- , 1 Juni: lo. het makeu van poldortlijkc n 
cn graven van ecu eindvaart enz.; minste inschr. was 
ü. T. Praumstru, tc Vcoiiwoudcn, voor  ƒ18,340. 

2o. het houwen van een windwatermolen met twee 
vijscls; gegund aau C . Bakkor, tc , voor 
ƒ 11,043. 

3o. het bouwen van cen molcnaarswoning; gogund 
aan . J. Westra, te Stroobos, voor/1113. 

 3 Juni: het wederopbouwen van het woon-
huis van J. vanl l ïr tum ; geguud . van , 
te  voor  /456S. 

«ramingen, 3 Juui: het nan leggen cn bestraten van 
2 straten in het noor  lelijk gedeelte van den -
werdcrpolder; minste inschrijver  was J . Poelman, te 
Groningen, voor  ƒ4769. 

 4 Juni: het loggen van een keibestrs-
ting over  cene lengte van ongeveer  1000 . cn het 
iiithskken vnn den grintweg: ingekomen 8 bilj. , als: 
W. C. du  tc Waalwijk , ƒ 3760. 
C. van Zwol, ,. , „  3427. 
T . Smits, „  Wijk , „  3150. 
A. F. vau Seters. „  Vught, „  2777. 

. J .  , Baardwijk , „  25S4. 
W. Bouwens, „  Breda, „  2464.70 
J. v, d. , , Werkendam, „  2390. 
J, van Empel, „  Tilburg , „  2135. 

 4 Juni: het maken vsn een ilub-
hcle veostalling met k ipberg op het Jan-de-Wittupad; 
ingekomen 10 biljetten, als: 
C. , tc Zaandam, ƒ 4662 

. de Groot, „ , „  4499 
Vrcdcnduin cn Co., „  Znnndijk , „  4420 
J. , „ g a/d Zaan, „  4388 
J. , „  idem
J. P. , „  Zaandam,

. Vcrlaan, „  Zauitdijk , „  41S0 
P <lc Vries Gz., „  Zaandam, » 4179 
A. J. van Alphcn, „  Bommel, „  4160 
C. , „  Zaandam, „  40S5 
gegund nan 1> Vcrlaan. 

 4 Juni: dc gewone onderhoudswerken 
van het waterschap ; ingekomen 6 
bilj. , als: 

. C v. d. Ende, tc Zierikzee, / 0477 
. Vijverberg, „  Sirjansland, „  0325 

J. Vink , „  Noordgouwe, „  6258 
S. Bczuijen. „  Onddorp, „  6090 
P. v. d.  „  Goederccdc, „  51149 
J. dc e Jz., „  8tavrnisse, „  5867 

 4 Juni; le perc bet graven eener 
mond of wijk in dc markte vau Zinderen; ingekomen 
3 bilj. , sis: 
J. Otlcn, te , / 7740 
\ l . Wecrtman, „ , „  7380 

. A. , „  Av.rccst, „  5794 
2c perc. het maken eoner  draaibiug enz; ingek. 4 

bilj. , als: 
E. Zwicrs, te Avcreost, ƒ 46,495. 
.1. VV. dc Vries en 

J. Joffers, „  Smildc, „  24,746.33 
A. A. v. d. Sluis, „  Schoonoord, „  22,660. 
J. A- v. tl. Sluis, „ , „  22,000. 

a iugukomun 2 bilj. , als: 
.  Jr. , te  ƒ 34.S0O 
. W. de Vries en 

J. Joffers, „  Stnihle, ., 33,516 
 , 5 Juni: het maken van 4 nieuwe 

bruggen of j  ingek. 9 bilj  , als: 
W. , te Strijen, ƒ 2153. 
. , „  Puitershock, „  2135. 

J. A. , „  Zwijndrccht , „  1900.99 
F. van Gunt, „  idem „ ) 
\ . rlc  „  Puttershoek, „  1759. 

. Ouwelcen, ., . „  1764. 
J. , „ , „  1749.09 

. v. d. Wulp, „ , „  1749. 
 v. d. Wulp, „ , „  1718. 

. 5 Juui-, het leveren van marmer cn 
hardsteen vuor  2 panden: minste inschr. was A. Sin-
gels Az., te , voor  f 1665. 

 5 Juni: lo bel maken vnn eenige 
veranderingen auu cen bestaand huis op du ; 
ingok. 6 hilj. , als: 
A. dc Jong, te Stccnhcrgcn, ƒ 4800. 

. den , ,, idem „  4422. 
Jac. Fluor, „  idem „  4400. 
. Floor, „  idem „  1349.40 
i. tie , „  idem „  4172. 
'. , „  idom „  3800. 

gegund. 
2n. het optrekken eener  stalling met koetshuis; 
gek. S bilj. , als: 

A. , tc Steenbergen, ƒ 1800 
. dt-n , „  idem „  1712 

A. de Jong, „  idem „  1700 
Jac. Floor. „  idem » 1700 
. , ,, idem „  1693 

O. de , „  idem „  1475 
A. , ,, irlem „  1065 
A. van Bers, „  idem „  1059 
gegund. 

 5 Juni: de gewone onderhoudswerken aau 
hut waterschap; ingek. S hilj. , als: 
P. v. d. Wonde. to Goedcrcedo, ƒ 10,998 
W. , „ , „  10,990 

. C v. d. Ende, „  Zierikzee, „  10,947 
Vijverbrirg , „  Sirjansland, „  10,700 

tic , „  Stavenisse, „  10,369 
C Boller, „  Bruinisse, „  10.127 

. vnn , „  idem „  9,950 
A. vnn Popering , „  itlcm 9,895 

 0 Juni: de herstellingen aau du aarde- cn 
rijswerken en de sluiswerkon tc ; gegund 
aan ü. du Booij, tc , voor  ƒ5990. 

 6 Juni: het begrinten van ecnigo polder-
wegen, ter  lengte vau 6520 , benevens het bouwen 
van 2 bruggen op [ianlluinterrin g over  dc tochten: 

lo. wegen ingekomen 2 hilj. , als: 
11 de Borst, tc Papendrecht, ƒ 7340 

. Zaucn, „  Ammerstol, „  5617 
2o. bruggen ingekomen 2 biljetten, als: 

A. , te Wndd inks veen. ƒ 4 1 80 
W. 1'ruijt , „ . 3925 

. massa ingek. 2 bilj. , als: 
G. v. d. llee, te Ammerstol, f 11.S00 
11.  „  idem „  9,529 
gogund. 

 6 Juni: lo. het mnkeu vnu ecu houten 
wal langs den ; minsto inschr. wasJ.A. 

, te , voor  / 1056. 

2o. het maken vau riolen euz. cn het dempen vsn 
cen deel rlcr ; minste inschr. was . van 
Niel, te , voor  ƒ3933. 

to, het horstellen vnn de n on ; 
minsto inschr. was B. Beukenkamp, te Auna-Paulowna, 
voor/5S87. 

lo. idem vau stormschade aan de n 
Op ; minsto inschr. was J. . , tc 

, voor  ƒ 18,635. 

4o. idem van hoofden op het Noorderstrand vsn 
Vlieland; geen bilj . ingekomen. 

6o. idem van do n op Wieringen; 
minste iuschr. was X. , op Wieringen, voor 
ƒ 9578. 

"o. de herstellingen aan du zeewering van hut 
kustlicht te ; minste inschr. was W.Goed-
koop, te Amsterdam, voor  /S27. 

J. rit - Jong, 
A van Popering, 
J. . , 
J. . 

 rlc Wilde, 
Zwolle ,  Ju 

So. het verrichten van bsggcrwerken in het Zuider-
S|>aarno; minste inschr. was A. , te , 
voor  /*2248. 

 6 Juui: de gewone onderhouds-
werker, aau deu [wider  Oost-Bovclaud; ingekomeu fi 
bilj. , als: 

te Borsele, f 3600 
„  Bruinisse, „  359S 
„  (Joes, „  3514 
„ , „  3500 
„ , „  3490 

hot maken van een kunstweg, vsn 
don n in l naar  dn Streukelcrzijl ; gegund 
aan Bruins en Bloks, te Zwolle, voor  f 4415. 

 7 Juni: het maken van plsnkbeschoei-
iti g met slcenstapeling onz. langs het kanaal boord van 
rlen n weg lc kl . no. 1, 2e zijtak, vsn 
Groningen naar ; ingek. 16 bilj. , als: 
T  te , ƒ 18,080 

. Wussiug, „  Grouingen, ,, 17,864 
' Braadt , ., Giesendam, „  17,770 

, „  17,640 
Sappumcer, „  17,564 
Groningen, „  17,550 

, „  17,480 
Zeorijp , „  17,300 
Farmsum, „  17,074 
Zoutkamp, - 16,684 
Stedum, „  16,197 
Warfliuizen , w 16,150 

idem „  15,499 
Bedum, „  15,384 
Grouingen, „  15,380 

,  15,373 
 , S Juni: het tloen van talutlwcrken en het. 

verplaatsen van cene weegbrug op het station te 
Arnhem; minste iuschr. was G. Straatman, te , 
voor

Zwartnlulo , S Juui: het ouderhoud der  gemeente-
werken over  1S7S'79; minste iuschr. was J. Frauscn, 
te Zwartsluis, voor  /"  1577. 

('upt  8 Juni: het danrstetleu van oen 
bouw-manswoning met stalling, schuur, hooiberg en 
aanhooren in dc gomcente Capelle a/d. Usel aan 
s-Graveuweg; ingek. 11 bilj. , als: 

te . 
„ , 
„  Capelle , 
„ , 
„  Sliedrecht, 
„ n a/U., 
„ , 
„ , 
„  Gouda, 
„ , 
„  Schiedam, 

J- van Buurcti , 
E.
B. . dc Jong, 
A.  Scliaafsma, 
F. Veldman, 
J. J. Siidses, 
J. v. d. Veen, 
J.  Pott, 
W. B. , 
B. . , 
J. Veldkamp, 
P. . e 
G. C. . , 

J. Zaaij' 
A. , 
W. , 
. Sliedrecht. 

F. Strcetland, 
J. Slaat, 

. Tie)ernan, 
11. W. Vissor, 
J. F. Welter, 
G. , 
A. , 
gegund. 

 II Juui: het bouwcu vnn 3 draaibrug-
gen over  het kanaal van Ter-Apel naar  het Cotnpas-
cuum; miuste inschr. was E. , te Sappemeer, 
voor  f7572. 

 Juui: het sloopen van een houten 
loodsje met steenen buffet en het bouwen van het 
kofliehuis „Flora" , met bovenwoning cn woonhuis, op 

Weteringschans; minste inschr. waren r en 

f 20,999. 
„  20,300. 
„  19,999.99 
„  19,808. 
„  19,743. 
 19,725. 

„  19.590. 
19,496. 

tf 18,800. 
„  18,800. 
„  18,489. 

Vree, te Amsterdam, voor  ƒ24,490. 
 II Juni: hel bestraten van een gedeelte 

weg laugs den ; minste inschrijver
A. , tc Amersfoort, voor  ƒ 4 9 7 3; gegund. 

'a-llage, 12 Juni: het douu van rijswerken langs 
den linkeroever  van dc s boven dc haven 
van Pernis, lussuliun dc küomoterraaicu 140 eu 142; 
ingekomen 9 bilj. , als: 
A. Volker , tc Sliedrecht, 
G. , „ t en 

G. Wolzak, „  Fijenoord, 
G. Vlot Gz., „ , 
C. v. d. n Cz., „  idem 
A. , „  Ncderhemcrt, 

. , „  Goedcreede, 
G. rlc , „  Gorinchem, 
C. v. d. Plas, „ , 

. A. van , „  Sliedrecht, 
So. het maken van 7 kribben tot normaliseering van 

deu Gclderschc-Usel benerlcn , tusschen de 
ki'omctcrraaieu 118 cu 120; iugek. 5 bilj. , als: 
C. v. d. Plas, te , ƒ 12.000 

 Schut, „ , 
G. J. , „ , 
G. J. llerfkcns, „ , 
F'. E. Terwindt , „  Pannerden, 

So. hot mnken van cen tijrlolij k stationsgebouw mut 
bijkomeude werken, op hot westelijk gedeelte van hot 
Ccnlrnalpersoiicnslation te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam; ingek. 9 
bilj- , als: 

te t en 
„  Fijenoord, ƒ 102,030 
„  Amsterdam, „  97,747 

ƒ 44,000 

„  38,640 
„  38,299 
„  38 299 
„  37,870 
„  37,400 
„  37,138 
„  36.890 

34,980 

11,664 
11,474 
11,460 
10,382 

G. , 
O. Wolzak, 

kt , 
. J. v. d. Stecnhovcu 
en Co., 

C. Bosman, 
J. .1. Boekholts, 

. J. . 
B. v. d. Wecrdcu, 

 A. J. Taverne, 
F, . Ozinga, 

 13 Ju: 

, 

idem 
idem 

Utrecht, 
idem 

Amstordam, 

96,900 
93.3 00 
84,900 
84,778 
78,986 
78,489 
73,600 

lo. hot bouwen eoner  gemeeute-
school aan dc Bloemstraat; ingek. 13 bilj. , als: 
G. van Berkiim, tc Arnhem, ƒ 32,1 

„  Amsterdam, 
„  Arnhem, 
„  idem 
„  idem 

32,375 
„  30,973 
„  28,900 
„  28,100 
, 27,996 

W. J van Berkum, 
G. J . , 
J. Post, 
J. P. Welsing, 
Firm a G. J. Carmiggclt 

en  „  Brummcn, 
G. , „  Arnhem, 
N. v, d. , „  idem 

. Jansen, „  idem 
. W. , „  idem 

W. k eu Zn., ., idom 
Th. Eibers, „  idem 

. v, d. Sand, „  idem 
2o. het levcron cn stcllou der  meubelen voor  die 

school; ingenomen 12 bilj. , als: 
to Brommen, 
„  Arnhem, 
„  idom 
 idem 

„  idem 
„ l 
n Arnhem, 
„  idem 
„  idem 
„  idem 
,, idem 
„  Borculoo, 

to. hot doen van boringen voor  drinkwater  ten be-
hoove dier  school; inguk. 4 hilj. , sis: 

te Arnhem. f 797 
idem „  790 
idem 738 
idum „  025 

Wed. W. Carmiggclt, 
G. vuu Berkum, 
J. . Stevens uu Co., 
G. J, , 
11. v. d Band, 

. . Bcreudscn, 
 G. . 

N. v. d. llcijrlcu , 
 Jansen, 

W. k cn Zn., 
G. , 
J. ten Veldhuis 

, 27.S38 
„  27,647 
„  27,430 
„  27,207 
, 26,500 
„  25.4S0 
„  25,446 
„  24,900 

ƒ 3260 
tf 3128 
„  3063 
, 2889 
, 2846 

2763 
, 2698 
, 2690 
, 2660 
, 2527 
, 2519 
. 2449 

J. . Bru; . , 
E. A. , 
C. F. X. , 
J. . Pothmann, 
alles gegund. 
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Grtmlnfren , 13 Juui: het onderhouden vim eenige 
pompen; 1 b'ilj . ingekomen van J. de Vries, te üro-

, voor / 2175. 

. 

— § Bij  het bespreken van 4e e ingenieurs-
almanakken uitten wij  den wensch, dat, op het voor-
hield der  heeren Beyerinck en l , meer  werk ge-
maakt mocht worden van grafische voorstellingen. 
Vóór eenige dagen is hij , te Parijs, ver-
schenen: ,  méthode grdphique dan» les 
sciences experiment ales et particulièrement en 
physiologic ct cn médccinc G ) e grafische 
methode komt tegemoet aan onze gebrekkige zin-
tuigen en aan het onvoldoende der  taal. Zij  is een 
manier  om zich uit te drukken en een middel om 
op te sporen. t bock toont o. a. inde afdeeling 
Chronogruphie de wijze om den tij d tc meten. e 
bewonderenswaardige vooi-stelling is een waar  micro-
scoop van den tijd . n kan, in zekere gevallen, 
den duur  leesbaar  maken, die overeenkomt met het 
eenvijfentwintigduizendste gedeelte ( r s | - i : j ) cener 
seconde l (bl. 467). 

Watt vatte het eerst liet denkbeeld op den me-
chanische!) arbeid door  kromme lijnen vooi"  te stel-
len en schroef dc werking van een stoomztiiger  op. 
Poncelet vond een algemeener  oplossing, die toepas-
selijk is èn op bewegingswerktuigen èn op den ar-
beid van het trekken van lasten op wegen. 

Op bl. 20 vindt men, volgens , de grafische 
voorstelling van den loop der  treinen op den siioor-
weg . t behulp daarvan kan een 
beambte in een oogopslag nauwkeurig het uur  we-
ten, waarop «le treinen elk punt der  lij n doorloopen, 
het punt van kruising r treinen, die opwaarts 
gaan, met de neergaande; de volstrekte snelheid van 
eiken lieiu, de tijd|>erken van vaart en van stilstand, 
de uren van vertrek en die van aankomst. 

Op bl. 33 vindt men de kromme voor  de toene-
ming van het gebruik van stoomkracht in Frankrij k 
van 1840 tot 1809; op bl. 48 die voor  de oplos-
baarheid van verschillende zouten in water  bij  ver-
schillende warmtegraden; op bl. 50 die voor  dc op-
losbaarheid van waterdamp in een tecrling-meter 
lucht bij  verschillende warmtegraden; op bl. 51 die 
vooi'  de voortplanting van warmte in een metalen 
staaf, waarvan men één uiteinde verhit; op bl. 52 
die voor  het peil der  piezo- of manometers iu het 
geval, waarin een uitstroom ing plaats heeft in een 
buis van eenvormige dwarsdoorsnede (wet van Ber-
nouilli) ; op bl. 00 die voor  de gewichten en waar-
den der  verschillende bouwstoffen, noodig vour  de 
vervaardiging van de dekken der  metalen bruggen 
met ééne opening, van 3 tot 50 meter  spanning. 

Een minister, landvoogd, grondeigenaar, kamerlid, 
boer  cn dergehjken kunnen daarop met ccn oogop-
slag zien, dal voor  een ijzeren bruggedek van 30 
el wijdt e niet meer  behoea te worden V-leed dan 
500 kilogram lood, 12,000 kitogioji i gegoten ijzer, 
22,000 kilogram hout, 100,000 kilogram gesmeed 

 m t;:., i franc-, Geheide boeken toltarieven 
en theorieën kunnen worden saamgevat in enkele zulke 
tabellen. 

Op bl. 03 vindt men de krommen, die de betrek-
kelijk e drukt e van het vei voer  van goederen tusschen 
de verschillende stations van ecu spoorweg uitdruk -
ken j op bl. 04—BS mededeelingen omtrent den we-
derstand van vloeistoffen; op bl. 74 de schets vnn 
dc opstijging van den luchtbol Zenith op 15 Apri l 
1875; op bl. 70 de voortelling van het verkeer  op 
verschillende wegen in Frankrijk ; op hl. 84 en v.v. 
een hoofdstuk over  de courhes d'égal niveau; op 
bl. 100 een hoofdstuk (met teekening) over  de krom-
mingen vnn gelijke hoogte der  zee lc Brest, volgens 
dc uren en de dagen, in Apri l 1859; op bl. 102 en 
v.v. een hoofdstuk over  de grafische labellen, gebe-
zigd als reken werktuigen (opgehelderd duur  figuren); 
op bl. 168 en vv. onderwerpen  belang ook voor 
den ingenieur: val der  lichamen, versnelde beweging, 
duur  der  schokken, snelheid d.-r  projectielen , 1,.,-tel-

U die de beweging v.iu een voertuig opxdirijvoii : 
meter  van de snelheid der  vloeistoffen en gassen iu 
buizen (bl. 230 en w.). En zoo gaat 't hot gebeele 
boek door. Niet alleen voor  den arts, maar  voor 
den ingenieur, voor  ieder  wetenschappelijk man is 
het Onmisbaar. r  zal de vindingrijkhei d van den 
schrijver  bewonderen. 

Advertentiën. 

Een  van goede getuigschriften 
voorzien, en door  het afloopcti van werk buiten be-
trekking , zoekt plaatsing. 

Adres, N u . 12 aan 't Bureau van dit Blad. 

Aanbesteding 
Op Fr^'do o den 28'"  Junij  1878 des namiddags 

ten 1 ure zal in het F lc Hot-
terdam worden aanbesteed. 

e teekeningen zullen g den 17'"  Juni en 
het bestek den 19™ Juui e. k. in bovengenoemd 
hotel ter  visie liggen. 

Bestekken zullen van af luat-tgenoemde datum 
 f 1.— verkrijgbaar  zijn ter  drukkeri j  van

en VA N . 
Aanwijzin g in loco dd. 27 en 28 Juni, beide dagen 

des voormiddags ten 10 ure. 
All e verdere inlichtingen wonlen op franco aan-

vrage verstrekt door  de Architecten E 
en , t N. 13 te
tcrdtim. 

Opzichter  van Publieke Werken. 
Tc Weesp wonlt, zoo spoedig mogelijk, verlangd 

een
aldaar, niet beneden den leeftijd van 23 jaar , op 
een salaris vau ƒ 800 's jaars. 

Vereist hteu: voldoende bekwaamheid in de
, het maken van

en
Vóór 1 Juli a. s. zich aan te melden, liefst in 

persoon, bij  deu Burgemeester. 

. 
Om  va n Fabriek van 

Zinkwerk , welke in een groete stad van -
land zal opgericht wunlen, vraagt toen eeu

 Allies met franco grieven 
onder  letters  Z. aan het Bureau vau dit blad. 

Amsterdamsche 

 p

Op Zaturdag 29 Junij  1878, des middags ten 
12 uur , zal van wege de e der  Amsterdam-
sche j  , onder  nadere goedkeuring , 
aan het Bureau van «le Amsterdamsche -
maatschappij  , t 633 te Amsterdam, 
worden aanbesteed; 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 8 van het bestek, 

l bestek ligt ter  lezing aan het Technisch Bu-
reau van de j e Amsterdam en 
aan het Secuebureau te Velsen. 

t is voorts aan het Technisch Bureau te Am-
sterdam op franco aanvraag te bekomen , tegen over-
making van 50 cent of één k per  exemplaar. 

n wonlen gegeven door  den Ferstaan-
wesenden r  en den r  J. 

S J.Wz., beiden t 633 te Am-
sterdam. 

Amsterdam, 27 i 1878. 
.11 T T A , 

Voorzitter, 
. F. E , 

Secretaris. 

Aanbesteding, 
e  der  gemeente  zal 

op g 27 Junij  1878, 'snamiddags  uur , 
in het openbaar  ten Gemeentehuize

Aanwijzin g g 20 Junij  e. k., 's voorin, 
half 10 uur , op het Bureau Gein. werken; teeke-
ningen ter  inzage op het Bureuu van den Gemeen te-
architect, bestekkeu tegen betaling ter  Secretarie 
verkrijgbaar , 

 en S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het -
huis, iu het upenbaar  bij  enkele inschrijvin g doen 
aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bijbehoo-
rende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

j  der  Gemeente tegeu betaling van . 
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 

het bureau van den r  dei'  Publieke Werken, 
op het , des ochtends van 2 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, N TEX . 

8 Junij . « Secretaris, 
E . 

op Oronaront e 

te 's , 
i n
Veiling 24 Juni. Gunning 1 Juli  1878. 

Zie Advertentie No. 3154 Het Vaderland 25 
i , No. 123. 

VA N N & ) WENS, 
, 

. 
Vertikal e Stoommachines met. of 

zonder  Stoomketel uit <lc fabriek van 
Y & C°. te

Van liet nieuwste model zijn steeds vau 
2 tot 12 paardenkracht gereed. 

Oe prijzen zijn wederom belangrijk 
verminderd. 

 en N van  en 
, alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

T Ü T Ï Ï W W

. 
leveren, iu concurrentie met buitenlüiidsche fabrikanten, 

r 
iu rollen lang 15 , breed 1 r  met alle 
benoodigde

Zi j  belasten zich tevens met het
 met garantie. 

F  E
„f'«tra. " 

T E P aan bovengeno le labriek 3 ii :i 
i  te leveren vnn af 

Junij  tot i . 
e steenen zijn zeer  zw;i;ir , en (ie l'ultiie k lî ' t 

ajni den l bij

k van e 
Venven. Ki-yt-en , 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima belegen  en 

t voor  Nederland der
 en  van  AN

SON, te  Surrey bij

tegen  én mei
 goedgekeurd tloor 

de Société centrale des architecles de Paris , bekroou,| 
op de wereld tentoonstellingen van 1855. 1862 eu 
1807. te  eu  uitvinder

 officier d* Académie de
Verkrijgbaa r  in bussen van 5, 12 en 25 kil 0 . 

h r . V ,
S c h i l d er  C , Nieuwe n 76, 

r  het groote debiet dat deze
 in korten tij d in ons land ge-

kregen heeft, is de prij s aanmerkelijk lager  gesteld. 
Op aanvrage wordt eene circulair e met gebruiksaan-
wijzing aan belanghebbenden franco verzonden. 

N 
voor N 

'U
in , 

Nieuwehaven S.zij<le  l l o l l » ' | . ( l « n i . 

. 

Fabriek van Stoomketel s en Wer .tuigen , 
<lr  llollandtrhe Tuin, 

 van alie bekende typen 

en  ann bestaande S worden in 
lien kintst mugelijken tiji l geleverd en uitgevoerd. 

j ) E ti t 11 O )  S V A N C  E E F 
is verschonen : 

ile '  aflevering (deel , nfd. . Bruggen) 

T lioOlt 

 en
Hoogleer ar es in de Watsrbouwlntude esn de tvkftteknischs 

School le Helft , 

Hoofdingenieur van 'len
EN 

('mei-ingenieur, leeraar aan de
Akademie te Breda. 

136 bladz. royaal 8° en 14 platen mei parte-
feuille. . . ƒ 5.07* 

e 1» alle vering is vau de hand van professor 
 en bij  alle boekhandelaren ter  inzage te 
 . 

.  &  ZOON, 

hebben nienwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 
Aan de Steenbouwerij  vun , g wonlen l,ij  ulle 

- en . 
ook voortdurend vervaardigd; 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan r 

 Alles  en  bewerkt, 
eds ruim gesorteerd, alsn 
gen zeer  billijk e pry zen, 

, 
. 

c Amari l Schijven en s van bovenstaande j  over-
treffen alle autlct'e dergelijke toestellen in (jnaliteit. ' 

. het geltmik dezer  schijven wordt groole hesparing verkregen in arbeidsloon 
en wordt veel werk veirigt, dat tot heden uit de hand werd afgevijld. 

Voor  het scherpen van Zagen zijn deze machines onovertroffen. 
Nadere inlichtingen worden op aanvrage gegeven. 

E N 
VAN 

V A Ï , 
geeft berigt dat door  haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van T i n brooden zijn aangesteld: 

S &  C°.  Amsterdam. 
door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan de  Bèltweg N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

k Ü
Clviel-lngenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaurdigen in den kortst, mogelijken tij d ulle soorten vnn  in hout- of 
ijzereonstructie, volgons  systeem, ges-hikt vooi'  elke diepte eu i>|»breiurst van 150 tot '2000 s p* 
werkdag, en  Stoomwerktu igen, . ,

 en - en  enz. 

Gedrukt bjj  G. W. VAN' U  &  C° le Arnhem. — All e stukken en advertentiën te adresseren aan den r  F. W. VA N T JG.n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

e . F. 25. g 22 Juni 1835$"" ; 

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

: 

Verschijnt Zntcrdatca. Prijs per  3 maanden f 1.85. n abonneert zich voo 
een jaargang. Afzonderlijk e nomitiera bij  vooruit best cl ling 15 cents. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
Vun 1—5 regels fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en lOceuts 
voor  een aonimer  van het blad. Advertentiën voor  liet buitenland 2.cent*  per  «eicel. 

[ E T S OVE E S S 

. 

Vun de uitmuntende Bibliothèque des scienc 
contemporaine.-! (Parijs, ) , die tot heden 
minder  planloos, meer  methodiek, onafhankelijk 
en wijsgieriger  tc werk ging dan de overigens
goede Bitdiothèque seientifique internationale, ve 
scheen onlangs, na twee jaren winterslaap, het 
vierde deeltje. t draagt tien titel : /.'  hél i'que 
par , den bestuurder  van het onover-
troffen kunstblad  Origine des arts, 

 goot et le génie. —-  dc l'art  et de 
festhétique. —  Style. —  — 

 Sculpture. —  —
 — l.a  — o meer  ilau 500 

n kosten ingenaaid slechts -4 fr. , netjes 
gebonden 4'/^ n /ou haast iu deu waan geraken 
tlat het boek geschillen werd mei bet oog up ilen 
twist over  oud- cn e bouwkunst 
gotlnseli en/. s op de tweede bladzijde (p. ) 
der  leest men: »Wat in het kunstwerk 
alles behccrsiht en wat er  zijn karakter  aan geeft, 
i- dc l van den kunstenaar. o waarde 
van het kunstwerk ligt geheel in de mate van kracht, 
waarmede bet de verstandelijke natuur  en deu esthe-
ÜBchen indruk vnn zijn maker  openbaart." 

P. . e kunstenaar  leeft vooral het leven der 
omgeving, waarin hij  zich geplaatst vindt,"  en: »hij 
volgt er  natuurlij k de bezieling van."  Vroeger  bleef 
ile wetenschap hangen aau godgeleerdheid, boven-
natuurkunde, tabelleer, enz. Zij  heeft haar  onder-
zoekingen van den hemel op de aanle overgebracht. 
Ook de kunst tracht die nieuwe richtin g tc volgen. 
Zij  verwijdert zich meer  eu meer  van de buiten-
issigheden, waaraan zij  houw bleet'  zoolang de be-
schaving eraan gehecht gebleven is. s van 
de goden te bezingen en voor  te stellen of zich te 
wijden aan een symbolisme, veroordeeld te sterven 
door  zijn dorheid cn spitsvondigheid, legt zij  er  zich 
met merkbare inspanning op toe weder  het zuiver 
menschelijk gebied binnen te treden, het eonigc, 
waar  zij  zeker is hel medegevoel op te wekken, 
/onder  hetwelk het latent en zelfs het genie niet 
tegen vergetelheid gevrijwaard zijn. 

e beweging wordt natuurlijk , gelijk altijd , 
krachti g bestreden door  de overlevering, die een 
bijzondere macht ontleent aau tic inrichtin g vuu dc 
academiën en bet officieel onderwijs, ste jongelingen 
liemerken zelfs dezen noodlottige!! invloed niet. n 
smoort en verplettert elke poging tot vrijwordin g 
onder  bekrompen en verouderde regels. n oefent 
hooghartige en minachtende critiek uit , die, onder 
Voorwendsel van tden goeden smook en de gezonde 
leerstellingen" te beschermen, alle onafhankelijk-
heid tracht tc ontmoedigen, een verdedigende critiek, 
die niet*  anders is dun tie dwingelandij  vau liet 
academisch doeti inarismc en van tie wangunstige on-
macht. 

Alleen in do schoone tijdvakken van bloei was de 
kunst waaldijk een nationale kunst. 

n kunst houdt op nationaal te zijn . de alge-
meenheid van smaak verdwijnt , als de kunst ophoudt 
de oprechte en spontane uitdrukkin g van het alge-
meen gevoel te zijn. 

 komt noodwendig een oogenblik , waarin het ge-
vind en de idee, die een beschavingen een kunst be-
zield hebben, al hun nuttig elleet, nl hun vruchtbare 
gevolgen verliezen en waarin de geest zich voor  een 
nicer  of min langen tij d veroordeeld ziet lot nabootsing 
en herhalingen. n is het zelfs niet meer  het vroegere 
gevoel en dc vroegere idee, die meu nabootst en her-
hualt, maar  de uitdrukkin g van dat gevoel en die idee, 
de vorm, waardoor  zij  vertolkt wenlen, een vorm , 
voortaan ledig en zielloos. r  men wordt spoedig 
de nabootsing moede, juist omdat zij  niets tot den 
geest zegt. Volgens dezelfde wet, die de hoogere 
ratsen beweegt niet verouderde vormen te breken, 
sou er  op een oude beschaving en kunst een nieuwe 
beschaving eu kunst volgen, zoo niet velen uit op-
voeding, uit eigenbelang, uit gewoonte, uit traagheid, 
uit vrees vooi- het onbekende alles verwierpen, wat 
nieuw is. t overwicht hlijft , gedurende korleren 
Of langeien tijd , noodwendig aan hen, die de vroe-
gere beschaving vertegenvfoordigen. Zij  steunen op 
dc geheele maatschappelijke, politieke en administra-
tieve bewerktuiging. Bovendien hebban zij  de feiten 
*eor  lich, ^antecedenten", gelijk de rechtstaal het 
noemt, terwij l de anderen slechts een nanvankclijk 
<»iibe|iaald, onvolledig streven kunnen inroepen, mis-
oeeld van de wijdin g der  ervaring. Zij  stuiten op 
den weerstand vun alles wat in wn uuuitscliappij 
gevestigd en gezeten is. 

e opvoeding rust daarbij  uitsluitend op de op* 
V(teding eu nabootsing van het verleden , althans wat 
W kunst betreft. t instinct van den vooruitgang 
Wordt sedert de kindsheid bestreden door  al de ge-

organiseerde machten der  maatschappijen, zoowel in 
de academiën als elders. t is zeer  tc verwonderen, 
dat hel nog niet verstikt is door  tic samenspanning 
zijner  vijanden. e machtigste vijand is in Frankrij k 
de Academie der Schoone  listen. Zij  ineen  , 
dat ontwikkeling slechts mogelijk is door  het aan-
houdend bostudeereu van de knust van vroeger. Ner-
gens, zegt zij , heeft de kunst meer  geschitterd dan iu 
het oude Griekenland en hel ë der

s kan men nergens lietei modellen vinden dan in 
die twee bevoorrechte landen (zie ook wat i 
in zijn  schreef over  dat slaafsehe navolgen 
van modellen.) Volgens i druk t zelfs het schrift 
van ccn mensch zijn karakter  uit; zouden dan zijn 
kunstwerken het niet doen.' t dan de kunstenaar 
bet karakter  van een ander  uitdrukken. ' 

Waarom toch zou men zich uitpuilen met het 
zoeken door e inspanning van wal immers 
sinds lang gevonden is.'  Bestudeer  dus maar  rusteloos 
de voortbrengselen van die bewonderenswaardige ge-
nieën, die niemand overtroffen heeft, en wanneer 
gij  al hun geheimen zult hebben doorgrond, welnu! 
dan kunt gij  niet uw eigen vleugels vliegen en op 
uw beurt meesterstukken voortbrengen . zoo de natuur 
er  o bekwaam toe heeft gemaakt 

s tleze z<xi eenvoudige en iioo heldere re-
deneering komt alle onderricht van de School voor 
Schoone  slechts hierop neer, dat men altij d 
weer  van meet ufaan begint met wat tic kunstenaars 
der uitgestorven beschavingen gedaan hebben, totdat 
men nagenoeg onbekwaam is geworden iets anders 
te maken dan meer  of min gelukte kopieën. -
tens deze mleneering geven de jury' s bij  prijsvragen 
en op tentoonstellingen de kruizen, prijzen eu medail-
les aan tie kunstenaars , die zich het meest gehou-
den hebben aan de aanbevolen modellen. s 
deze redeneering koopt het Gouvernement slechts de 
werken, gefabriceerd volgens de academische formule 
en doei slechts bestellingen aan de kunstenaars, van 
wie het weet, dat zij  vastbesloten zijn niet buiten 
het fonnuleboekje te gaan, want de formule is die 
der  »groote kunst", en eeu , die zich zelve 
eerbiedigt, kau geen andere aanmoedigen. 

Ziedaar, waarom jongelingen, die met het beste 
instinct vau onafhankelijkheid eu oprechtheid dc 
school binnentreden, er  bijna allen meer  of min ver-
stuerst cn vereuyperd (') uitkomen, dat is te zeg-
gen: onderworpen aan de sleur, ontmand (émas-
culés}, verluien voor  dc kunst. s van bun 
gevoel te raadplegen, aau hun indrukken te gehoor-
zamen, te gaan waar  hun smaak, hun voorkeur, 
hun aanleg hen zouden brengen, waar  zij  kunstenaars 
en dichters zouden zijn, werken zij  erop, den kreet 
hunner  natuur  in zich tc smoren, om te luisteren 
naar  dien van hunnen meester; zij  pijnigen zich om 
tot de overtuiging te geraken, dat de vooruitgang 
bestuit iu bet n van de oude kunst. 

s het publiek dan schuldig.'  Geenszins, 
t zegt wel sceptisch en geblaseerd te zijn  maar 

hel blijft , gelijk elk vroeger  publiek, open voor  elke 
oprechte en ware kunst. Alleen kan het niet iu 
ontroering geraken door  de compositische kunst, die 
de aangestelde organen van den ofBciëelen smaak 
zoo hoog prijzen, liet wil de Ouden wel bewonde-
ren , op hun plaats en in hun tij d , cu welken eer-
bied i*u welkt*  voorkomendheid het ook toone voor 
de verlichting van den Aivopagus der  kunst, kau 
het niet besluiten iu het handig pasklaar  maken een 
equivalent te vinden voor  ccn kunst, die het met 
meer  of min bolderen blik iu de toekomst ziet, die 
zijn sluimerend streven zou bevredigen en eindelijk 
de bronnen van aandoening zou doen overloopeu, 
die het zelf niet vermoedt. 

Zoo heeft de koppigheid der  academiën eu ininiste-
rien om dooden te willen doen opstaan, tot uitkomst 
de levenden te dooden. t is in de tegenwoonlige 
omstandigheden onvermijdelijk . , die 
zei ven haar  leden aanwerven, geconstitueerde licha-
men, wat ook tie verdienste der  individuen zij , die 

samenstellen, ziju altijd , als tloor  het noodlot 
gedrongen , vijandig aan den vooruitgang, om de 

iivoiidige reden, dat elk genootschap zich noodwen-
dig een collectieve eu eclectische leer  vormt, diëten 
laatste voor  dit lichaam de onveranderlijke waar-
heid wordt, die noodlottigerwijs alle onafhankelijk-
lijkheitl , alle oorspronkelijkheid uitsluit , en die het 
vervolgens, met onwrikbaar  vertrouwen, aan elke 
uiting ,  eiken opstand van het individueel genie 
tegenover  stelt. Zoo zal het blijven gaan zoolang er 
lichamen zullen zijn, bekleed met eenig gezag hoe-
genaamd over  de dingen van tleu geest (*>
ding, tot bl. . 

(') e scliriivr r  zegt tness\tueüit\U, usrCsbtoeJ, den pro-
feet en opperrechter  der  r'niiixch e , den geboren 
voorzitter  vnu ulle jury's . 

(-j  lk heb dikwijl s m dit neeHlaedje gsplsft » 

Bl. 210. liet vraagstuk, tlat de tegenwoordig 
beschaving aan de bouwkunst stelt, is zeer  eenvou 
dig. Zij  verlangt vooral van haar, dat zij  uitgestrekte 
ruimten uvenlekke, waarin talrijk e volksmassa's zich 
kunnen vereenigen en bewegen, maar  te gelijk biedt 
de wetenschap, tloor  een allergelukkigsieu samenloop 
van omstandigheden, haar  juist tie geschikte bouw* 
sloffen tot verwezenlijking van tli t programma aau : 
ijzer  en staal. 

, o-idat een vernieuwing mogelijk zij, moet 
men beginnen met uf te zien van de overlevering der 
academische * groote kunst". Voor  hem, die zich de 
moeite wil geven uu te denken en zonder  vooraf ge-
nomen besluit te onderzoeken, valt liet gemakkelijk 
te zien dat tie bouwkunstige vormen van het verleden 
innig verbonden zijn aan den aard dei- gebezigde 
bouwstoffen, aau baar  weerstandsvermogen, aan de 
lengte van haar  dracht, enz. Zoo zal het ook zijn 
iu de toekomst. e invoering van het ijzer  en staal 
in de samenstellingen moei ten gevolge hebben een 
overeenkoiustige wijziging in het bouwstelsel. n 
moge iberhalen, dat het ijzer  niet op zichtbare wijze 
in onze gebouwen kan gebruikt wonlen, omdat dese 
stof zich niet leent tot de moniimenteele vormen —, 
het zou meer  iu overeenstemming met tie waarheid 
en dc rede ziju te zeggen, dat, daar  de vroegere 
monumenteele vormen het gevolg geweest zijn van 
bouwstoffen, die andere eigenschappen bezaten dan 

het ijzer, zij  zich niet kunnen leeuen tot deze stof." 
t is de meening van c en ook de 

onze. r  hoe is deze verbetering mogelijk zoolang 
men aan onze jongelingen leert, dat de vooruitgang 
bestaat iu teruggang? 

n tleze uittreksels opwekken tot tuinschutting, 
bestudeering eu verspreiding van het uitmuntende 
boekje

) EN J V . 

Wi j  ontleenen het onderstaande bericht aan tie 
Nederlandsche

»Als eeu nieuw bewijs voor  de stelling dat, zoo 
er  voor  ecn gewoon mensch nog middel op is om 
vrtj s te wonlen met schade en schande, — zeker 
niet eeu verkieslijk middel — ecu g langs 
dien weg niet vooruit te brengen is, en zij  dus, als 
niel hebbende ooien om te hooren, telkens maar 
voelen moet, kan weder  het volgende dienen: 

o Nederlandsche , die onder  den -
nister  Broei <le verklarin g aflegde dat zij  nooit weder 
een enkel oorlogsvaartuig aan eeu buiteiilandscho 
werf zou doen vervaardigen; — de Nederlandsche 

, tlie van hare bestelling van geweren te 
e moest ondervinden, tlat zij , ter aflevering 

gereed zijnde, door  Frankrij k werden genaast; — 
de Nederlandsche , die voor  torpedobooten 
billijk e prijsopgaaf had erlangd van Nederlandsche 
inrichtingen voor  scheepsbouw, het Nederlandsche 
Gouvernement vond die prijzen te hoog of den tij d 
van levering te ruim , en bestelde bij . Thornyeroff 
and C°. te n zes torjiedobooten ad f 50,000 
het stuk. Zij  lagen misschien gereed ter  aflevering 
en — daar  vaardigt Engelands , NB. op 
Uoede-Vrijilag, tien besluit uit , waarbij  de uitvoer 
van torpedobooten en torpedomaterieel wonlt ver-
boden. 

öThans zijn aau verschillende Nederlandsche fa-
brieken drie zulke vaartuigen besteld voor  - - f 45,000 
het stuk! r  zweeft ons ecn ander  spreekwoord 
op de lii.pen, dat wij  echter  niet zullen uitdrukken ; 
maar  zou het waar  zijn, dat den biiitenlanilscheu 
fuhriknn t reeds ecu termij n werd Vooruitbtuaald / e 
Algemeene r  zal tie vraag kunnen oplossen.'1 

T VA N . 
t t hield den 18den Juni jl . eeue verga-

dering, wtdke dooi'  een vijftigta l leden werd bijgewoond, 
alsmede tloor  twee gemtrodux^erden, de hoeren Wer-
ner , liaiimeisier, en . t de , 
Fransch ingenieur. Zij  werd te halftwaalf uur  door 
den President Jhr. <i. J. (1. k geopend. 

e notulen der  vergadering van den Oden Apri l jl . 
waren gedrukt aan de leden toegezonden als eerste 
gctleelle vau de vienle aflevering van het Tijdschrift. 
Niemand verlangde daarover  het woord te voeren en 
zij  werden mitsdien voorgoed vastgesteld. 

Ter tafel lag bet verslag der  werkzaamheden van 
het t over  bet r 1878, 
alsmede de rekening en r  inkomsten 
en uitgaven over  dut jaar , insgelijks reeds in druk 
aan tie leden medegedeeld. 

t betrekking tot laatstgemeld stuk vestigt de 

onderwijs. n vergSUJUng ttissehen de tentooiiatelling voor 
u in Noord-Amerika en die iu Fraukrij k beweegt 

er  nu An 1'iirijsche eu (ieiiecfsehe liberale blaileu reeds toe, 
uver  Staatsonderwijs deu ltsf te breken. n dc Vercenigde-
Stateu is veel uiiuder  centralisatie. 

Penningmeester  de aandacht op eene vergissing, zoo 
in de daarin voorkomende balans als in die over 
vorige jaren ingeslopen, tengevolge vim eene ver-
warrin g tusschen de waarde van aandeelen en die 
van obligation van een aan het t behoorend 
effect; thans bleek, dat de balans een voordeeliger 
uitkomst opleverde, dan was opgegeven. 

a werd mededeeling gedaan van tie talrijke , 
sedert tie vorige vergadering ontvangen geschenken. 

e President nam alsuu hel woord en deelde mede, 
dat eenigen tij d geleden eeu brief van het bestuur 
der uitleiding Nederlandsch- e hij  den d van 
Bestuur  was ingekomen, waarin gewezen werd op 
de diensten door  deu voormaligen Voorzitter  der 
afdeeling . de Bruij n aau haai bewezen, op zijn 
welgeslaagde pogingen om aan tie sinds jaren kwij -
nende e afdeeling een nieuw leven bij  te zetten, 
en waarin voorts werd medegedeeld, dat in eene van 
de vergaderingen bij  acclamatie was besloten, den 

d van Bestuur  het voorstel te doen den heer e 
Bruij n , die naar  het vaderland was teruggekeenl en 
dus opgehouden had Voorzitter  der  afdeeling te zijn, 
tot honorair  lid van het t te benoemen. e 
President voegde erbij , dat de d gaarne dit 
voorstel had overgenomen en thans aan de Vergade-
rin g voorstelde zich daarmede te vereenigen. 

g wenl bij  acclamutie besloten. 
e President zeide de Vergadering, ook uit naam 

tier  afdeeling, dank voor  het genomen besluit. 
Van die afdeeling was een schrijven ontvangen, 

onder  andere ten geleide van het algemeen verslag 
der werkzaam het len met dat van den Penningmees-
ter, benevens de rekening en verantwoording over  het 

r  1877—1878. e stukken zullen als 
bijlagen tot de notulen ter  kennis van de leden 
wonlen gebracht. 

Van den hoofdingenieur  van den Waterstaat in 
d waren brieven ingekomen, teu geleide 

van tie waarnemingen aan n r  gedurende de 
maanden , Apri l en i 1878, gedaan door 
het lid W. Ph. de ; daarmede zal op gelijke 
wijze worden gehandeld. 

t woonl werd verleend aan het d J. s tot 
het doen van eene mededeel ing, botrelïende een door 
hem aanbevolen nieuw stelsel van rivierverbetering, 
uitsluitend met het oog op de scheepvaart. n die 
mededeeling, dooreen dwarsprofielen kaart op groote 
schaal toegelicht, zette hij  in groote trekken zijn 
lenkbeeld uiteen om, uitsluitend ten behoeve van 
lo scheepvaart, muist de bestaande rivieren eene 
nieuwe rivier  te doen ontstaan, die. uaar  gelang 
van waterstand eu ijsgang, afwisselend met de oude 
ivier  ten behoeve van eene onbelemmerde scheep-
aart zou moeien dienen, en paste tli t denkbeeld op 
le rivieren langs de Betuwe toe. 

Over  het vooi gei hagen stelsel, dat als geheel 
nieuw en nis nergens toegepast moet wonlen be-

bouwd, voelden in tic eerste plaats de leden P. 
, r  en .1. van der  Toorn bet woord, om te 

wijzen op verschillende bezwaren, die huns inziens 
tegen het denkbeeld, dat overigens eenigszins nevel-
achtig scheen, zouden zijn aan te voeren. t lid 

s beaiitwoon 1de daarop tie beide sprekers zeer 
uitvoerig, en terstond daarop ook het lid A. . de 
Bruij n , die op de kolossale practische bezwaren 
wees, welke naar  zijne meening. met het oog op de 
bestaande rivier , uit de verwezenlijking van bet plan 
zouden voorlvloeien, en ook uit het geldelijk oogpunt, 
waaraan de voorsteller  in deu loop der  discussie -
haaldelijk verklaarde geenerlei waarde te hechten, 

ils overigens zijn denkbeeld, dat het belang tier 
heepvaarl op het oog hail, uitvoei lij k bleek , waar-

aan hij  voor  zich niet twijfelde. Nadat het lid Van 
Toorn weder  het woord had gevoerd , wees het 

l . U. van n up hel geheet nieuwe van de 
«.<k. waarin nog veel onduidelijks was, waarna het 
lit l s opnieuw de gemaakte bedenkingen beant-
woordde. Nadat nog eeu gedachten wisse] iug tus-
schen het lid .1. W. Welcker, ili e onder  andere ook 

op het belang vau Arnhem wees, en den voorsteller 
had plaatsgehad, wenlen de beraadslagingen voor 
heden door  deu President gesloten verklaard. 

Nadat de gewone pauze was gehouden, wenl het 
woonl verleend aan het lid (J. . . . , 
die eeue mededeeling deed omtrent een door  hem 
gecojnrtrueerden in de vergsdering sanwezigen phono-
graaf, welken hij  iu zijne werking vertoonde. e 
mededeeling gul'  aanleiding tot eene wisseling vuu 
gedachten met de leden G. van n en J. En-
schedé Joh/., waarin behalve de phonograaf, zoowel 
de tolephoon uls de microphooii en verschillende 
daarmede reeds gedane proeven en daarvan te ver-
wachten toepassingen, werden ter  sprake gebracht. 

Van de leden . T. i en VV. de n 
was een schrijven ontvangen, ten gelekte van eeue 
nota omtrent de overbrenging van het A P . uuur 
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Tessel cn Vlieland. Omtrent het  dat stuk te 
maken gebruik /al nader  den d vau
eene beslissing worden genomen. 

Aan de orde was thans eene mededeeling van het 
lid A. t over  enkele van de middelen ter  voor-
koming van vertraging in de aankomst der  spoor-
treinen. t lid was eehler  wegens fumilic-omstan-
digheden verhinderd tegenwoordig te zijn. t lid 

é ver/oeht en verkreeg verlof, om in ziju 
plaats eene mededeeling te doen. j  zeide, dat hij 
sedert jaren proeven had genomen, teneinde te ge-
raken tot eem' aan alle eischen voldoende voitun 
locomotive uutomalrice; dal gedurende geniimen 
lij d die proeven liem niet voldeden, doch dat hij  er 
thans in geslaagd was met den Fransehen ingenieur 

. Buret de , le Parijs, door  hein in de 
vergadering gein trod uceenl, er  eeue te vervaardigen , 
die over  veertien dagen te Parij s /al worden tentoon-
gesteld. r  de heer  Biil'el eigenaar  is van het 
daarvoor  verleend ut moi, zou tleze gaarne in de ge-
legenheid worden gesteld daaromtrent in de verga-
dering hel een en ander  mede te dealen. 

e President verzucht daarop den lieer  lluret het 
woonl te nemen, die een uitvoerige mededeeling deed 
in de Fransche taal omtrent bedoeld rijtuig , waar-
van cene afbeelding door  hem aan het t 
werd aangeboden; het dooi- hem gesprokene /al in 

e Nederduitsche taal als bijlage tot de notulen wor-
den medegedeeld. 

Nn de gedane mededeeling voerde nog bet lid 
é het woord, om op de gebreken in andere 

soortgelijke rijtuige n te wijzen, terwij l de heer  lluret 
en hij  vergunning hadden verkregen om met dit 
rijtui g door  geheel Parijs te rijden , waarbij  bij  tevens 
wilde hebben geconstateerd, aangezien iu Nederland 
geen octrooien bestaan en men het dus gemakkelijk 
zal kunnen namaken, dat zij  beiden de eersten zijn, 

die liet hebben geconstrueerd. Nog kortelij k wenl 
door  het lit l t». . V. . van Ziivlen en den Presi-
dent bet woord geroerd, ook over  de te 's-Gravenhage 
plaats gehad hebbende proefneming met eene straat-
locomotief. 

Vau den directeur  der  stoouiparroenfobriak te Echt, 
iu Nederlandsch , was een brief ingekomen 
over  nieuwe machinaal geperste kniispuunen, waar-
van monsters iu de vergadering aanwezig waren. Van 
dat schrijven werd voorlezing gedaan, gelijk mede 
van eene nadert! nota, namens genielilen directeur 
door  het lid N. . t ingezonden, alsmede van 
een schrijven van bet lit! J. J. van Cooverden, ten 
geleide van vier  attesten, waarin tie bedoelde pan-
nen op grond van hare uitstekende eigenschap)>cn 
door  verschillende personen worden aanbevolen. 

Alsnu wenl overgegaan tot de ballotage vau de 
in de vergadering van 9 Apri l j l . als nieuwe leden 
voorgestelden, die allen met algemeene stemmen als 
zoodanig wenlen aangenomen. 

p moest tie benoeming plaats hebben van 
tlri e  in deu  van Bestuur,  vervanging 
van tie aftredende raadsleden N. T. , \
C. J. Piepers  Jhr. G. . O. , die ingevolge 
het reglement, dit jaar  als zoodanig niei herkiesbaar 
waren. j  cene eerste vrij e stemming wenlen tut 
raadsleden benoemd de leden J. P. de s en . 
S. J. , terwij l eene herstemming moest plaats 
hebben tusschen de leden VV. t en . 

, Cohen Stuart; hij  eene tweede stemming wenl 
eerstgeinelde als derde raadslid gekozen. 

Nadat  Secretaris mededeeling had gedaan van 
de namen der  buitengewone leden, die, ingevolge 
hei reglement, met het begin van  volgend -
stitiiutsjaar  als gewone leden werden overgeschreven, 
en wederom eenige [nu-sonen als nieuwe leden waren 
voorgesteld, sloot de President de vergadering. 

t ü  T  N  A N . 
Volgens het voorstel, door  den r  voor 

Openbare Werken e Freychiet aan de Fransche 
r  ingediend, zal nu aan hel tloor  de Commune 

verwoeste Tiülerieiipnlei s een nieuwe bestemming wor-
den gegeven. Alleen het groote middel-paviljoen zal 
herbouwt! wonien en is bestemd voor  een museum, 
waarin  schilder- en beeldhouwwerken van levende 
meestei-s, thans in bel g geborgen , zullen 
geplaatst worden. e zullen zich derhalve in dc 
onmiddellijk e nabijheid vau de werken der  oude mees-
ters bevinden, die iu de e gerangschikt zijn. 

(Ncd. Speet.) 
- - e schouwburg te Plymouth is dezer  dagen 

kort vóór middernacht afgebrand. 
— e ) e . Pauhis is te 

Stuttgart overleden aan een beroerte. 

 N N  N  A N
l'laiio r  bespreekt in tie HpecUttor de intcrjiel -

latie over  het m eu behandelt de vraag 
of knust al dan niet regeeringsznak is. Volgens hem 
moet tie g de kunst en de wetenschap ge-
heel vri j  laten werken, maar  dat werk vergemakke-
lijken . 

«Van het eene uiterste, — de nlgeheele verwaar-
loozingvun tb' maatschappelijke waarde tlie iu de kunst 
lijf t vervallende lot liet andere uiterste, — tie 
albeiii.ieiiiig , die tb' kunst lu eene lichtin g opstuwt 
en andere richtingen nlllcieel versmoort, die door 
middel van een regeei iiigslichuuii i zelf kunst gaat 
voortbrengen, beeft in de laatste vier  jaren de -
rin g in Nederland veel kwaad gesticht mei ban-kunst. 

Al de ellende konil van tie drijvende parti j  die tie 
aitriseurs lot e.rccuh-a. s | t gemaakt, die oinde-

lij k alle macht inde afdeeling t van het depar-
tement van Binnenlandsche Zaken heelt saarugehracht 

r  ligt het kwaad, daar  moet liet uitgeroeid 
wonien. Fersteiis, niet meer  hinken op twee instel-
lingen. e r  moet of zijne adviseurs volgen, 
of zijnen referendaris. 

n het eerste geval  bel lichaam  adviseurs 
wonien gerestaiinreiil Thans is het een torso; het 
hoofd is er  uf en twee ledematen. e heer  Fock, 
voorzitter, en de bet-ren leemans en Vosmaer  heblien 
hel gevniagd ontslag, na drie maaiulen - vau 
den , thans erlangd. t ontslag namen zij 
als verzei tegen de ergerlijk e bandeliugeti van het 
lichaam, lu het openbaar, in tie Tweede r 

is de krachtigste afkeuring over  zijne bundelingen 
onbewimpeld uitgesproken. Geeu wonder  dat die heeren 
hun ontslug ïuiineii . [ntussoben, wat  liet college 
blijf t dus heslaan? n zal het moeten worden aan-
gevuld. n de gegeven omstandigheden, bij  het aan-
blijven van «len referendaris, zou ik aanraden, inde 
plaats tier  drie ontslagene boosdoeners, die den edelen 
toorn der  overige adviseurs op zich geladen hebben, 
het college verder  homogeen aanvullende, uu te be-
noemen de heeren Alberdingk Thijm , Nuyens en 
Schucpinuii. 

o , de tegenwoordige g is zoo zeer 
ouder  het sim van de alleenzaligmakende kunst, dat 
zij  niet beter  kan doen. Pas heeft zij  toch weer, 
ondanks alle waarschuwing, eenen bouwkundige voor 
il e schoollokalen aangesteld, waarover  ieder  architect 
verbaast! beeft gestaan." 

Over  dc interpeüatie zelve laat Flanor  zich als 
volgt uit : 

k sprak even van tie interpellatie over  het rijks -
museum. r  nog een nader  woord, want het 
belangrijke voorval moet door  ons iu het scherpste 
licht worden gesteld. e heer e Jonge achtte ilein 
het vorige jaar  gegeven inlicht ingen «onbeduidend" 
en kwam iu de zitting van 27 i '78 op de zaak 
terug. 

»Uit liet debat tusschen de heeren e Jonge en 
e Jong aan de eene, en den r  aan de .inden1 

zijde is gebleken: 1". dat hei museum. waarvoor 
een millioen bestemd en ln'paahl was, thans twee 
millioen zal kosten: 2", tlat tlie hoogere som veroor-
zaakt wordt deels door  de meerdere kosten van steen, 
grondslagen, heien, gebrand glas, overdekking van 
de binnenplaatsen, deels tloor  lal van wijzigingen. 

e minister  heeft zich lienn>|»en op tie verbinte-
nis eener  vorig»; g en op bel: »gedane zaak", 
Cn laat venier  alles zijn gang gaan. Te recht 
hebben tie hoeren  .long en e Jonge gezegd, de 
eerste, dat de r  zoo doende «niet meer meester 
is over  de staatsbegraoting", dat er  belaas aldus 
geen waarheidszin meer  in de kunst is", dat men 
derhalve dit museum is gaan houwen zonder  te 

weten wat tie bodem zou eischen; de tweede, dat 
sde munster  in zijn torenkamer moet gebloosd heb-
ben over  de onverantwoordelijke wijze waarop in tleze 
is gehandeld"; dat deze »feiten te wijten zijn aan bu-
reaucratie, j a aan biireaul iraunie" , dat dit feit, even-
als de vervierdubbeling van de kosten tier  afdeeling 

, zijn  misbruik , tlat het uteu eenemale 
in strij d is met de rechten en de waardigheid der 

, wanneer  de Vertegenwoordiging builen hans 
voorkennis eu toestemming, gesteld wordt voor  deze 
uitgaaf."  Eindelijk heeft tie heer e Jong nog gezegd: 
sliet is beneden de waardigheid der r  zóó be-
drogen te werden.*' 

»Er is iu deze bespreking nog eene zaak behan-
deld , die behalve uit geldelijk ook uit artistiek oog-
punt gewichtig is. 

 Wordt tlat museum gebouwd naar  het bekroonde 
plan?"  vroeg de beer e Jonge. En de minister 
antwoordde: e en minder  hoog geplaatste per-
soiien hebben wijzigingen geweiiseht, en dezen zijn 
geschied met voorkennis van de adviseurs." 

t die hooge («ei-smien aangaat, wij  weten tiaar 
alles van. h de wijzigingen van deren zijn onder-
geschikt en niet kostbaar. Geheel anders en diejier 
ingrijpend zijn de wijzigingen echter  die de bouw-
meester  zelf aanbracht. e wijzigingen zijn niet 
meer  n| minder  dau zoodanig, tlat al wal er  nog 
van wereldlijk e en burgerlijk e renaissance aan tien 
bouw was, verdwenen is en heeft plaats gemaakt 
voor  iiihlileleeuwscli gevoelde vormen. l)e torens 
hebben hunne eenvoudige vormen geruild voor  rijkere 
en meer  iuiildideciiwsc.hu. e pilasters, een liestund-
deel der e renaissance, die ! in bel 
rapport tier  henordceliiigscotomissie uitdrukkelij k wa-
ren vastgesteld , benevens de rechtlijnig e dekking van 
tie ramen en de horizontale banden, hebben plants 
gemaakt voor  ramen met bogen, voor  beidden met 
consoles en pinakels tusschen de ramen; tie vensters 
in den middelgcvcl zijl l geheel llliddeleciiwscli , ile 
daken der  hoek gehouwen zijn veranderd, de rechte 

ramen aldaar  rond geilek t. bet dakvenster  verhoogd, 
de pilasters ook daar  verdwenen. Zoo is ten slotte 
«het geheele karakter  van den houw veranderd."  Wat 
er  nog eenigermate van n burgerlijke n 
bouw in was, is verdwenen, en betgebouw is thans 
geheel iiiiddeleeuwscli en kerkbou wacht ig gevoeld eu 
ge von ml. 

»Ja , maar  de adviseurs heblien die wijzigingen ge-
zien en goedgekeurd. 

.Een halve waarheid. 
t stond liet niet aan de adviseurs nlleen 

te veranderen wat door  hen in vereeniging met de 
Amsteiilainselie commissie, en daarna met de twee 
schilders, voorzitters van » Art i et Ainicitiac "  en 

i Studio" , was vastgesteld. Ten tweede 
heeft eeu deel tier  adviseurs zich stellig verzet tegen 
deze afwijkingen vau hut ooisproukelijke ontwerp, 
maar  zij  zijn op de gewouu wijze met een kluitj e iu 
het riet gest d. 

8Vanwaar nu, mout toch wel menigeen verbaasd 
vragen, vanwaar  al tlie verwarring , nl tlie daden 
die ons telkens voor  eene Pgedane zaak"  stellen, al 
die duisternis waarin wij  telkens rondtasten, al die 
oppositie in tie , die telkens afstuit omdat zij 
de ware oorzaak niet ziet of zien wil , althans niet 
raakt, al die onmacht eener  minderheid tier  advi-
seurs, van eene j  tot lievordcring der 
Bouwkunde, vau de critiek der  pers, van het stigma 
tier , van de algemeene iiieening in den lande? 

e heer e Jonge heeft hel woonl uitgesproken: 
bureautirannie. r  huist de kwaal, dc kwaal die 
zelfs de s verleidt of verlamt. Er  is

 middel om tot een gezonden toestand  komen: 

schaf onmiddellijk die tiranni e af welke de Neder-
landsche kunst verderft, du vrij e  let! inging belet 
cn hut land op inillioeneii te staan komt." 

— Wij  leven iu deu tij d van tentoonstellingen; 
te n werd du groote bloemententoonstelling ge-
opend met een toespraak van den Burgemeester 

. W. . baron Van . e Vereeniging
Volksvermaken, van wie deze tentoonstelling uitgaat, 
heeft alle voldoening voor  haar  werk. e talrijk e 
sierlijk e planten en bloemen, door  vele der  incest 

bckundu Nedcrtnndsrlie bloemisten ingezonden , zijn
tie Parkzaal  'ui den tuin daarbuiten, onder  toe-
zicht van de heeten ti roei ie wegen en k , recht 
smaakvol gerangschikt. 

Te Arnhem zal van 27 lot 30 Juni eene ten-
toonstelling van tuiuliouvvvoorthtvngscltiti , tuinsieraden 
OU pluimgedierte, in s Sacrum, gehouden worden, 
als gewoonlijk afgewisseld en opgeluisterd door  och-
tend- en avondconcerten. 

Te Amstenlam zijn deze  ter  Plant eni lem-s 
n 'kwitz . Singel bij  de Vijzelstraat j . onder-

scheidene verzamelingen afgesneden i nen 
tentoongesteld geworden, die door  verschillende hloem-
kweekers en bandelaren bijeengebracht zijn. Verder 

zullen op g 2'» Juni ter  bezichtiging worden 
gesteld uitmuntende verzamelingen der  moest gere-
nommeerde 'zietisoorleii. e tijd . waaroj  n 
en ander  voor  ieder  gratis ter  bezichtiging worth ge-
steld, is bepaald van ties morgens elf tot des na-
middags twee uren. 

Vooral de , uit meer  dan twinti g 
bloemkweekerijen herkomstig  bestaande uit dc 
keur  van hut schoonste uit d it schoone geslacht, zijn 
hoogst belangrijk . 

— Onlangs gaf het Utrecht»ch  in nen 
bijvoegsel du afbeelding van een >Ontwerp van

t van de Unit! van Utrecht" , teneinde zijn 
lezers eeu voldoend denkbeeld ilaai vnu zouden kunnen 
bekomen. Thans komt . . C. A. . Fock in 
hetzelfde blad op — niet tegen die afbeelding zelve, 
maar tegen de »maat opga ven", door  het/elfde blad 
medegedeeld, tlie, naar  zijne meening, niet du ver-
eisehte zorg en nauwkeurigheid hebben. -
opgaven moeten"  , zegt hij , r  uitzondering . 
duidelijk , en niet approximatief, aangegeven wor-
den" , cn vervolgt dan: 

e wijze die ik bedoel is de volgende : n neemt 
voor  maat aan de breedte van de kolom, en duidt 
tlan dc overige maten  door  op tu geven voorde 
totale hoogte: 15, voor  tie breedte vau hel achtkant 
11, van den voet van liet monument *i . van hel 
vierkant 2. e hoogte van het terras, achtkanten 
vierkant is 3% inaal, van de kolom met voel un 
kapiteel 8 maal, en van liet beeld met voetstuk - * 
malen ili e breedte. 

"Naar  mij  voorkomt, is bet monument ' n 
volgens lllivclilsch e voeten, heeft de breedte van tie 
kolom acht voeten, un zijn de opgaven geschied, om 
welke reden ^weet ik niet, in zeer  onmogelijke en 
ondoelmatig aangeduide Nederlandsche duimen. 

ul.'i l deze opgave lilijk l . d.il lie| in iiienl vri j 
harmonisch ontworpen is, en tlat het getuigen zal 
voor  tie voortrellelijkheii l der  sy metric of bevallige 

proportion. " 

's-Gravenhage. Z. . heeft G. . YYjjndel s
Jongh, tu Amsterdam j en . Fokkens, te Zwolle, 
thans opzichters bij  de landsgebouwen, met 1 Juli 
benoemd tot hoofdopzichters bij  de landsgebouwen. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
e is een tweejarig verlof wegens ziektever, 

leeiul aan den ingenieur  3de klasse bij  den Water-
staat en 's s burgerlijk e openbare werken C. van 

, en is benoemd tol liootilingeiiieur  hij  bet mijn -
wezen G. P. A. , thans ingenieur  lste klasse. 
Aan  opzichters lste klasse bij  den Waterstaat . 
Th . Nijland en Ch. J. Bollee en aan den opzichter 
3de klasse bij  de spoorwegdiensten .1. tie Graaf is, 
wegens ziekte, alsnog een tweejarig verlof uaar  Ne-
derland verleend. 

Bij  tien Waterstaat uu 's s burgerlijk e -
bun! werken zijn geplaatst: tu ,  be-
noemde opzichter  lste klasse , \. .1. : te Pro-
botingo, de benoemde opzichter  3de klasse A. van 
der Waag: te Semng, <h' benoemde opzichter  3de 
klasse C. . Van Woesik: lo Tjirihon , dc benoemde 
opzichter  3de klasse . , du ; te Batavia,
heuoeiiitle opzichters 3de klasse C. . J. van Over-
vest  A. A. Schram; te k (havenwerken), 
de benoemde opzichter  3de klasse P. . J. . 
Schwalen. 

— Na afgelegd examen zijn lieuoeind tot adspiranl-
landineter  bij  het kadaster  tie heeren: . tic Vos, 
te Zierikzee; J. G. A. Boon, te ; W. Bult-
huizen, te ; A . J. Welling, te Amersfoort; 
F. A. Bonté, te Utrecht; S. .1. Posthiima, te -
lingen ; E. Tobt, te ; J. Groene veld, te 
Groningen; . u  te Groningen; 
E. . de Vries, le Usquert (Groningen); W. J. Ver-
hoeven, te 's-Gravenhage; J. kt. . Pollen, -
mond; V. A. Prins, te Arnhem: J. (ï. ten Bokkel, 
le Geesteren bij  Burculoo; . Balfoort, te Utrecht: 

. van Gorkuiii , te Zwolle; P. Wagemaker, te 
; T . J. llondius, te Wageuingen; J. . 

de Waanl, te : W. J. de , te Breda; 
. E. , te . 

— Bij  beschikking vau 12 Juni 1878, n" . 51, 
afdeeling l en Nijverheid, s  de

ondernennhg iConcoidhV' te Arnhem, tot wederopzag-
ging, vergunning verleent! voor  een stooinbooldieust 
tot vervoer  van personen, goederen en vee, tusschen 
Arnhem . 

— Bij  beschikking van 13 Juni 1878, n". 55, 
afdeeling n Nijverheid, is aau J. C. Geutjes, 
te , lot wederopzegging, vergunning verleend 
voor  een stnoinsleu|nlieust op eenige stroomen, rivieren 
eu kanalen, in acht provinciën. 

— Bij  ministerieelt! beschikking is aau A. . Zur 
, te Amstenlam , tot wederopzegging, vergun-

ning verleend voor  een stooinsleepdiensl o| uige 
stroomen,  en kanalen , in acht provinciën. 

— Bij  beschikking van 18 Juni 1878, litt . G , 
afdeeling l en Nijverheid, is aan . Brand-
holl' , te g a/tl. , tot wederopzegging, ver-
gunning verleend voor  een stoomskttpdiettst op den 
Geldcrsche-Usel cn den . 

Amsterdam. Aan de Commissie voor  de oprich-
ting van een Snrphati-monument is tloor  Z. . tien 

g vergunning verleend tot het houden eeuer 
verloting vau vrijwilli g voor  dut diwl af te statie 
voorwei pen. 

Utrecht . Tot r  der  Ambachtsschool is 
benoemd du heer  E. Jelsina, leeraar  iu het bouw-
kundig teckenen aan de Ambachtsschool te Arnhem, 

Aaiikomii*rin̂e n

 £t

 ic J uron, door  het ministerie vnn 
binnenl. zaken, nnn het geb. vnu het prov. best.: het 
doen vnu vernieuwingen en herstellingen aan dc ge-
bouwen van het prov. gouvernement te . 

g / 1500. 
 te 10 uren, door  het bestuur  dor  water-

kearUUJ vau deu oa  polder  Anna, iu het gemeente-
huis: tic gewone onderhoudswerken nau de waterkee-
rin g vaa tien polder  over  1S7S/79. 

 lc 11 uren, door  het bestuur  vnu liet 
waterschap, bij  F. J. van der : het maken van 
samen p. m. 4860 . polderdijk , het ophoogen vnn 
p. m. 925 . reed, liet verhrceden eu graven van eeu 
kanaal, samen p. ui. 1735 . lang, het bouwen van 2 
brugjes over  het kanaal en het plaatsen van 30 -
schutten. Bilj . inz. bij . Pel, aldaar, vóór 10 uren 

Z , e 12 nren, tloor  het kerkbestuur  der . 
gemeente, in tic : het bouwen eener 

, kerk met het noodige ameublement. 
 te 12 ureu. door  burg. cu weth.: bel 

maken van een steenen duiker, ter  verbinding van de 
t met de , hij  tie Wostcr-

straal. 
. te 12 uren, tloor  het gemeentebestuur: lo. 

hel. leveren van 500 ijzeren privuuttoiinon : 2o. vau 
.100 gegoteu-ijzeren ringen; 3o. van 1590 . trottoir -
banden; lo. vau riolen van Portlaudcciuent-hctnu. 

. te 1 ' / i nren, tloor  de e 
J ze ren spoor  wegmaat schappij, in bet Stationsgebouw : 

lo. het houwen van eene enkele steenen woning bij 
kilom. 50.030 en 53,123, cn van eene dubbelt» idem 
hij  kilom. 15.890, allen op deu spoorweg Amsterdam— 

: 2<>. du levering van 830 tons getrokken-
ijzeren dwarsliggers on 40 tous daarbij  behoorende 
verhindiagsdeefen, in 2 pcrc; 3o. tic levoring van 
13(14 stuks stalen spoorstaven met ijzeren eindverbin-
dingen eu haakboutcn; 4o. idem van (1 puntslukkcn 
vau gegoten staal; 5o. idem vnu 0 stalen tongbewe-
gingen, 6 stalen toogenspoorstaven en 40 stalen bui-
wnspoorstaven voor  tongbewegingen. 

 (recht, le 2 uren, door  directeuren der e 
j  t. V. d. won. v. A. cn . bij  W, . 

F. : liet bouwen van 10 woningen in dc Wijde-
, nabij  tie voorin. Tolsteegpoort. 

 te 4 uren, door  hot bestuur  van den 
, in het gemeentehuis: dc levering 

van  stère riviergrin t eu 50 stère kcislag. 
 te fi  uren, door  dc commissie voor  de 

gasfabriek : tic levering van 70,000 , Engelsche 
gaskolen. 

'n-llatfe , te 11 uren, door  het ministerie ran marine: 
bet bouwen en leveren vau 4 loodskotters met be-
schieting cu mastgestel vau 20 . 

, le 12 uren, door  den dijkstool vnu 
het polderdistrict , in het gemeentehuis: het leveren 
van 500 stère grint . 

, te \2 uron, door  het . . paroch. kerkhest. 
van den 11. Joseph, in e Bolk: het tweede gedeelte 
vau den niouwen kerkbouw, beslaande uit de tran-
septen met priesterkoor, kanellen en nevengebouwen. 

, tc 1 uur, door  liet ministerie vau water-
staat euz.: het herstellen cn verbeteren van de -
telegraalfjnen huus den staatsspoor  weg tnsseneu 

m cn het h . 
 te 1 uur , door  hurg. cu weth.: het 

verhoogen, verbreeden euz. van het voetpad naar 
Arendsakker, te . 

 . te 1 uur, op den huize Zandbergen: 
het aanleggen van een grintweg op deze pluaU, r 

van 07S . Aanw. te 11 ureu. 
\ V

, te 11 u n , door  het niiuist. van water-
staat enz.: lo. hot éénjarig onderhoud, met du ver-
lichtin g en afbakening van liet vaarwater, der  werken 
behoorende tot de leid an men iu het Zwolsehe . 

g /17.500: 2o. dc vernieuwingen en herstellingen 
aan de u in de Noord en . 
tnsschen t eu het Bereasat, , de 

, de e l cu bet Spui, mot het één-
jari g onderhond. g ƒ 21,S00; 3o. idem aau de 

u op den , met hel 
éénjarig onderhoud, iu 3 pcrc g resp. ƒ 18,800, 

O eu ƒ13 ,800; . idem aan tie i 
ia de . de s beneden het Beren-
gat, het Scheur  en <le , met. het eenjarig onder-
houd. g ƒ10,860; 5o. hot verrichten van bsg-
gerwerk in de Amer cn het herstellen, met. bet ééu-
j'ri g onderhoud, van de werken op lui bovendeel dezer 
rivier  ann de monden van het c . 

g /''JS00. 
 te 11 uren, door  het gemeentebestuur: lo. 

de levering van |U4.o<ill grès-kcieri en 22,Ui\U graniet-
keien; io. idem van 4070 strekkende . trottoirban -
den cu 33 kwartcirkels . 

, te 11 ureu, door  het waterschap 
, in liet wntorschapsbuis: bet maken en af-

hangen vau een paar  ebdeuren voor  tic Schaphalstcr-
ztjl : het verdiepen en verbreeden tier  uil waterings -
geul, iu 2 pere. eu in massa. 

 tc 1 uren, door  het bestuur  van bet wa-
terschap u Op-Aiidelschepoldcr, hij  J. : het 
gereedmaken van de aardebaau en hel begriiileu vau 
deu weg genaamd dc Achterdij k onder  de gemeente 
Antic] over  cene lengto van ruim  Si > . 

 eu, tc 1 uur, door  hurg. cn weth.: het 
n vnu diverse paalwerken en het vernieuwen van 

oen houten hoofd met watertrap enz.., ten dienste der 
s un sluizen. . bij  den gemeentenrchitect-

 tc 2 uren, door  deu architect C, A.van 
Schaik, in het café Cycloop: het bouwen van een 
woon- cn winkelhuis met bovenwoningen, e . 

. ten gemeentel)uise: lo. te 12 uren: 
het doen vau verfwerkeu aan de gemeentescholen nos. 
2 en 3; 2o. te 121', uron: hut doen vnu timmer-
en metselwerken iu dc gemeenteschool no. 5. 

st * varen, ten gemeen tehuise: het maken van ecu 
paar  niouwe biunonvlocddeuren voor  de C zee-
sluis te Staveren. 

-fc. door  kerkvoogden der . gemeente: 
hot vnn-binncn-verven der  kerk. 

 i
 te 1 uur, door  deu burgem.: het wegbre-

ken vnu stoepen, goten enz. en het leveren en leggen 
vau trottoir s met trottoirbanden van u 
in onderscheidene straten. 

 to 2 uren, door  dc Nederl. Wcstfanlschc 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: bet mnkeu van 
de aarde-, do kunst- eu eeuige andere worken ten 
behoeve van het gedeelte spoorweg, van den griutweg 
van Winterswij k naar  het Woold tot aau tic Prui-
sische grenzen. e 0.02 ) 

 . tc 4 uren, door  bet hoofdbestuur  van 't 
waterschap Oterdum: de jaarlijksch e herstellingen der 
sluis, duikers, keersluizen eu waterschnpsschuur, be* 
nevens eenig jaarlijksc h onderhoud. 

Wufte, te 1 uren, door  het gemeentebestuur  va» 
, len gemeentchuize: liet afbreken van het oude 

en het houwen van een nieuw tolhuis te . 
Aanw, e 8 uren. 

 W
 le 10 uren, door  deu eerstaanw. ingenieur, 

in : hot verbeteren van hot exorcitieterrcin 
tc Schoonhoven. Bilj . inz, 27 Juni, tc 3 uron, op 
bat bureau van don ingenieur  voornoemd. 

 tc 10 uren, door  bet minisleric van 
 aan het gebouw van liet prov. best.: 

bet wegruimen van grond uit du haven van Neuzen. 
Aauw. 24 Juni. g ƒ 18,676. 

e te 10'/, uren, door  hot bestuur  der 
waterkeering van den caUmiteuscn polder  Vlietc, ia 
dc directiekeet i het makeu van worken tot verdedi-
ging van den oever. 

 te 12 uren, door  het minist. van binnenl. 
raken, aan liet gebouw van het prov. best.: het in-
richten van het bovenlokaal vnn dc sociëteit e Ver-
eeniging te , tot hulplokaleti voor  du -
kweekschool van onderwijzers aldaar. . hij  deu 
bouwkundige voor  dc onderwijsgebouwen. g 

 te 1 uur , door  het ministerie van Water-
l enz.: het verbouwen van liet huis van bewaring 

;e Noordwqk tot  en telegraafkantoor  met direc-
teurswoning. Aauw. 24 Juni, te 10 uren. 

 tel uron, iu bet hotel : bel 
bouwen van tlri e aan elkaar  grenzende kapitale woon-
huizen cu een afzonderlijk geb.uw ingericht lot koets-
huis, paardenstal, koetsiorswoning, serre, enz. op dc 
reeds uitgevoerde fuudeeriiigen op oen terrein aau liet 
Nieuwe Werk- en Oosthoek dor n te t 
terdam. Aanw. iu loco 27 en 2S Juni, te 10 uren. 

, te 2 uren, in het gomeciilandshuis van 
k : bet verlengen van een sleenon 

glouiinir  aan tien zeedijk tusscheu de iiommerpalcn 
19 en 20, staande op de krui n tan den dijk , beoos-
ten , Bilj . inz. bij  den secretaris . Ë. 
vou Beiiseknui. tc n a/d. Vecht, uiterlij k 27 Juni. 

Zuilen, te uren, teu raadhuize: het schoonma-
ken en willen van scholen en andere gemeente-gebou-
wen; het vervuu vau schoollokalen en meubelen, cn 
het vernieuwen vau privaten in de school op de -
ïegraebt. 

, lc 6'/] ureu, door  dijkgraaf en heem-
raden van tlcu polder , in e -
landsche Tuin : de levering van 300 . -
koleu, ten behoeve van bet stoomgemaal. 

 bij . P. Smits: het doeu van herstellin-
gen aan dc vaste brug, in tien Zandweg van Tictjer k 
naar , Aanw. 27 Juui, te 11 uren. 

 2»

 , tc 12 uren, door  de directie der  Am-
sterdamsebe : het leveren van 
4000 tons (van 1000 . ieder) Westfunlsche steen-
kolen, voor  den stoom»sternoten te ScbeUinkwouda 

 to 12 uren, ten gemeenlehuiz.o: het 
maken van een gebouw. t voor  handelsbeurs 
ui boterwaag aldaar. Bilj . inz. 28 Juui, vóór 's av. 
S uren ) 

1  te 2 uren, tloor  het ministerie van binneul. 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
doen van eenige herstellingen cn dtarbijbeliooreude 
werken aan het groot auditorium der  universiteit te 
Utrecht. g f S305. 

, te 2 uren, door  dijkgraaf cu 
heemraden van den polder: bat maken vun 3 vangc-
(laiiuiicu aan de zcoweiiug vau dien polder. Aauw. 
le 10 uren. 

 tc S uren, door  het bestuur  van het 
waterschap Buitenpost „Oosteiude", bij  S. : 

. bet bouweu van eeu achtkanten watermolen, van 
HAG . vlurht , iu de nabijheid ran de spoorwegbrug 
over  de trekvaart , ten oosten van Buitenpost; 2o. het 
bouwen vau ccn inolcnaarshuis aldaar; het opruimen 
van een best juinden cn het maken van een i icuweu 
'iuikc r  door  den Trekweg aldaar: liet maken van een 
vast bru;j e met 3 tillcbnrte n of zetten, met eenigo 
po*  en duikers; So. bet graven vau een molen-
sloot, ter  lengte van p. m. 2215 , bestaande voor 
een gedeelte in het opnieuw graven cn voor  hel andere 
gedeelte in bel verwijden en verdiepen van bestaan e 

, en wijders t graven vnn tochtslootcii enz. 
hl . bij  don architect . v. tl. , te Buitenpost. 
Aauw. n Juui, vau 10—1 uur. 

i ann, door  hel polderbestuur  vau Zegoiiou-
r  en-Portland: lo. het maken van een ge-

bouw niet schoorsteen, verdere inrichtingen voor  het 
ie itiehten stoomgemaal en de benoodigde aardwerken 
'i i slceukolenbetgplaals; 2o. een horizontaal d 

g met stoomketel, hevelceulrilngaalpoinp, 
enz.; Bo. liet makeu vao een woning voor  den uiaclu-
lust . hij  deu architect .1. Paul, te Zovcuhuizcn. 
Aanw. 24 Juni, te 10 urun. 

llaardwijk , te 11 uren, door  burg. ea weth.: het 
bouwen van ecu nieuw raadhuis, waaronder  eeu woning 
voor  den agent van poli ie, ecu lokaal voor  de brand-
S'nit en 2 cellen van bewaring. . bij  den architect 
Verhaeokx, te . Aanw. 2S Juni, te 10 nren. 

kmttewnWm, tc 12 uren, door  burg. en weth.: liet 
maken en stellen van den metalen bovenbouw vau 
'ene dubbele basculebrug over  de Verlengde Zout-
ktelsgraclit. 

 door  kerkvoogden der . gemceute, 
bij  Tgeoseaga: eaojjafmihnaieriag aau de pastorie. 

 tc  uren, tloor  het bestuur  der  wa-
icrkccrin g van het calamiteuse waterschap Nieuw-
Boniiticnedo, bij  C. J. van Spluuter: het leggen van 
 licsteeiitle rijslioofden, aan de waterkeering vau het 

eatersobap. Aauw. 25 en 29 Juni. 
 te 12 uren, door  liet prov. best.: het van-

"iiiten-vervc u van het gebouw bewoond tloor  den 
toninuss. des s met anneaen. 

Arsusens, le 1 uur , in dc vergaderkamer der  gas-
hnriek: het verven van dc gaslantaarns met palen, 
brackets cn U  behooren, iu de gemeente en op het 
terrein dur  gasfabriek. 

 a
 te 12 uren, voor  Wed. J. Winkel, in 

l l ( t : liet bouwen van eeue ruime bur-
s'crliuj/ang. 

- t t o s e i i, te '/i uren, tloor  het miuist. van water-
 enz., aan het geb. vau bet prov. best.: bet op-

ri')nien van ondiepten in het kanaal dc . Aauw. 
W Juni en 1 Juli . g ƒ01180. 

 tc 12 ureu, door  hot ministerie van 
Waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. hest.: het 
''l'hoogcn van 2 gedcelteu g tusschen dc -
' Jr i l g tc r  cu den Veluwschcn liandijk , heli. 

s 4o cn 5c perc. der c wegen in Gel-
. Aanw. 28 cn 29 Juni. g / 2000. 

 bij  den voorzitter  vau hot waterschap t 
;;"rkuiiin r  Nieuwland: lo. dc levering van '105 stuks 

 nieuwe greuen dijk palen, 100 , 10 i i 25, 
«do grenen gording; 2o. het maken vau nieuwe wcr-
* c i cu herstelling aan de zeewering. 

 a

, weevdaaij  door  het |>oldcrbt:stuur  vau het Wcst-
^"«le-van-Waarder : het leveren en stellen van ecu 
v  scheprad teu behoeve vau deu poldcrmolcu. 

, to 11 Vi uron, door  het ministerie van wa-
,:rslaat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: 

 vau cene dubbele sluislcneclitswoniiig 
"' J  Wilhelminasluis te Vianun, bch. tot de werkon 

van het Zcderikkutiuul . Ann x. 3 Juli . g ƒ 6 6 0 0; 
2o. het verbeteren van den Wcsthavcndam op het 

d van Gosdereede. 
 tc \ ' ! t nmn, door  burg. en weth.: lo. 

het maken van ecu brandspuit buis op den : 2o. 
hel opruimen van bet ijzeren bek en bet vernieuwen 
vnn het trottoi r  ci:z. nau don Abilijtorcn . Aauw. 25 
Juni, tc 10"3 uren. 

, t«  uren, door  liet ministerie van 
waterstaat enz.: lo. liet doen van herstellingen en 
vernieuwingen aan 's s rïvierwerku n op den Bovcn-

n en de Waal, met het éénjarig onderhoud, iu :t 
pere. Aanw. | Juli ; 2o. hel wegruimen vau ecu in 
de s te Woudriclier o gezonken vaartuig, 
Aanw. fi  cu S Juli . 

 te 11 uren, aan liet koloniaal etablisse-
ment: lo. het herstellen vau de rondeering en de daar-
mede iu verhand slaande werken iu het koloniaal eta-
blissement te Amsterdam; 2o. het onderhoud van-en 
het doen van eeuige herstellingen aan gemeld gebouw, 
ged. '78, '79 cu '80. Annw. 3 Juli , van 9—12 uron. 

,  on. 
e  urcu, tloor  bet ministerie van marine: 

het , inecnzellen, klinken, iilwurkc u en iu-te-
hrnik brengen vun een ijzeren drijvend droogdok voor 
don dienst van do e in Ncdcrlandscli-lndie 
voor  rekening van hel departement vau . 

0
 lo. het verbouwen eeuer  huizing aau 

den Gracbtswal, Bestek ter  inzage bij . B. de .long, 
aldaar; 2o. bel afbreken en wederopbouwen van een 
buis, hoek Bollemausteeg eu Zak. Aanw. 24 Juni, te 
5 ureu. 

 4 Juni: het onderhoud der  verschillende 
werken van den polder : le perc. 
kunstwerken; ingek. 8 biljetten, als: 

. , te Nieuwerkerk, ƒ 31S7 
J. , „ , „  3125 
0. , „  idem „  3090 
W. 1-ohti, „  idem „  3006 
Al . Ticlcman, „  idem „  2978 

. v. d. , „  idem „  2949 
C. , „  Waddinksvcan, „  2910 
C Buys, „  Capelle, , 2S80 

2e pere. aardewerken, ingek. 2 bilj. , als: 
W. , le , f 10,000 

. T. Swcts, „ , n 9,700 
3u perc.'machinerie, ingekomen 3 bilj. , als: 

. Aiorits , to , / 2321 
C. Aluilwijk , „ , „  2126 
Walker, Stronck en 

Van , „ , „  2000 
 fi  Juni: hel bouwen van een dubbel pak-

huis met kelder  aan de Botermarkt ; ingekomen 10 
bilj. . als: 
J Ztileniakcr , le , / 4787 
A , „  idem „  4500 
J. Gleijstccn, „  idem „  4550 

. Bakker, „  idem „  4549 
. Godvliet, „  idem „  4499 

J. , „  idem „  4490 
J. Peereboom, „  idem „  4480 
P. .1. Blauw, „  idem „  4380 
J. Wijnands, „  idem „  4365 
E. Sloiitentlijk , „  idem „  39C0 
gegund. 

, S Juni: het vernieuwen van het leien-
dak, herstellen der  bu it entn uurwerken en eenige hcr-
slelliugen san bet gebouw vau dc . gemeente; 
ingek. 4 bilj. , als: 

. , te Stavenisse, f 3325 
. C. v. d. Bode, „  Zierikzee, „  320tl 

J. . Eindhout, „  Ond-Vosscmccr, „  .-5179 
A. v. , „ , „  2579 

, 9 Juni: het verlengen met een rijzen-
dam der  beslaande visehkado op tie visschcrij  Oranjc-
Nassau te Peruis; ingekomen  bilj. , als: 

. v. d. , to Werkendam, ƒ 8211 
T. de Groot, „  Giesendsm, „  749S 
J. P. de Groot, „  idem „  OOGfi 

. de Jong, „  Ameide, „  6687 
J. Verschoor, „  Ammerstol, „  6495 
J. 1'. Bos , „  Sliedrecht, „  6949 
G. Vlot Gz., „ , „  5900 
P. vun 't Verlaat, „  idem „  5750 
W. Blokland Az., „  Nuder-llurdinksv- , „  5700 
W. van n Cz., Ammerstol, „  4377 
G. tie , „  Gorinchem, „  4112 

 11 Juni: dc leveriug nnn de artillerie-stapel-
en constructie-magazijnen rau: 

pcrc. 1, 20 liaudbramlspuilon met tochehooren: 
F. .1. Smits, tc Nijmegen, a ƒ 4S per  stuk; 

perc. 2, 1000 A  koperdraad, dik 2 : G. J. 
, te , ii /"0.00449 p. ; 

perc. 3, ' .i : geen inschrijvers; 
„  4, 20 T kwikzilver : W. n en Zu., te 

's , a ƒ4 .10 per . 
n i  j.T i i o |> /. ioi o i , 11 Juui: het hou wen van ecu 

woonhuis met afzonderlijke bovcuwouiug; ingekomen 
4 biljetten, als: 

. .1. , tc Bergen-op-Zoom, ƒ 8280 
F. Gorrea, „  idem „  7980 
A. , „  Wouw, „  77G7 
0, , „  Berge nop-Zoom, „  7249 
gegund. 

 1) Juui; het sloopen eener  bostaautlu en 
bet bouwen eener  nieuwe hofstede met schuur  op 
Zeisteroever  bij  Bunnik; ingek. 16 hilj. , als: 
G. A. Bakker, te Utrecht, f 13,360 
J. de Vos, „  idem „  12,009 
ll . . dc , „  idom „  11,843 

. J. do Vos, „  idem „  11,839 
.1. .1. , ,, idem „  11,664 
J.  Wolf, „  idem „  11,575 
J. J. Nicuwoert, „  Bunnik, „  11,500 
J. v. d. Brink , „  Zeist, „  U,:i94 
A. A. Wildbcrg , „  Bunnik, „  11,207 
A. Groenendijk, „  Utrecht, „ ) 
11. Alcordink .  Zeist, „  11,155 
J. A. vau Nie, „  idem „  10,900 
C. Pothoven, „  Bilt , „  10,038 
(i. J. van Nie, .. Buunik, ,, 10,620 
(i. , „  Werkhoven, „  10.497 
Th. Janssen, „  Uirecht, „  10,040 

nn 12 Juni: het bouwen van ccn koetshuis 
mot bijlcverin g van een gedeelte der  materialen ; inge-
komen fi  bilj. , als: 

. Stoltenborg, lc , ƒ 1490. 
J. Steinvoort, „  idem „  1449. 
A. . Scliooumau, „  idem n 1437.50 
. , „  jtlcm ,, . 
 1'iukt en-, „  idem „  135fi. 

J. <lc Wit , „  idem „  133fi. 
gegund. 

vv o , 12 Juni \ liet maken eener 
boerenwoning iu dc Wijkersloot ; iiigekomou 10 bil-
ci icu, als : 

. Arts, 
Chr, v. d. Wielen, 
J. W. , 
C. . van Bekkem, 
C. F. . 
0. Alccriliu k

C. vau k Wz., 
T. J Gerritsen, 
G, Becmer, 
,1.
G.

aan deu  minste inscbr. 
Goes, voor  ƒ7640. 

2o. luvering van 800 scheepstons afval van -
schen of n steen; minste inschrijver  was 
1. vau e , te Breskens, ii /2.43s. 

3o. leveriug vau 100 scheepstons grove puiu; minste 
inschr. was G. Vos, te Sliedrecht, a ƒ 1.70. 

 12 Juni: de gewone onderhoudswerken 
aaiideii^polder  Vüule; ingekomen 9 bilj. , al: 

tc , ƒ 11,300 
„  Ontken, 
„  Wijk-bij - , 
 idom 

N idem 

„ , 
„ , 
„  Werkhoven, 
., , 
„  idem 

12 Juni: lo. onderhoudswerken 
.1. Foudraiue, te 

10,200 
9,150 
9,050 

\Vis 
s,|s7 
7,*i97 
7,850 

749 

C. de Wilde As., 
. Breas, 

B. deu Bxter  vnu deu 
Brink , 
. , 

P. vau der  Wende, 
 du , 

1'. vun den Berge, 
G. , 
P. van den Berge, 

te , 
('olijnsplaat , 

/ 11,908 
14,700 

, „  14,568 
, „  14,637 

Goedereede, „  14,490 
Stavenisse, „  14,-'i72 
Colijnsplimt , „  14,360 
Seberpenisse, „  14,348 

., Coliji.splunt , „  14,240 
Velsea, 19 Juni: liel maken van eenige grintwegen, 

samen lang 10,510 , in den Spaarndauimerpolder: 
gegund aan T. , le Zijpe, voor  ƒ30,579. 

 13 Juni: het vernieuwen tier  bestrating 
door  Pingjiim en hel houwen van een lijkenhui s bij 
tie begraafplaats aldaar, ingek. 7 bilj. , als: 
W. T. v. d. Veer. ic , / 4901 

. , „  Bolsward, „  2797 
J. Pijkstra , „  Tziim, „  2623 
S. Zangsina, „ , „  2590 

. West ra, „ , „  2574 

. Jonkers, „  OostcrÜttcns, „  24fi8 
O.  Posthumus, „  Piogjum, „  2459 
gegund. 

 13 Juni: bet maken van een straat-
weg iu die gemeente, van den bestannden straatweg 
to Birdaard , tot aan de greus der  gemeente Tictjerk -

j  ingekomen 10 biljetten, als: 
! tc Tzuininarum, 

„ , 
„  Vee ti wou tic ti, 
„  Oudkerk, 
„ , 
„  Warfliuizen, 
„ , 
„  Oudehiltzijl , 
„  Alarsum, 
„ l 

/ 13,980 
„  13,900 
„  12,305 
„  11,999 
„  11,070 
„  11,529 
„  11,295 
„  10,700 
„  10,073 
„  8.545 

F. G. Fekkeii: 
. Tichelaar, 

(J. T. Prasrostra, 
O. . de Vos, 

. van Tongeren, 
W. . 
. i'lukkcl , 
. J. Boetzer, 

W. T. v. d. Veer, 
J. A. , 
gegund. 

 13 Juni: het bouwen cencr  behuizing en 
schuurtje Op het voormalig landgoed llaucketna; ge-
gund nau i. Postma, te , voor  /"S175. 

f  [3 Juni: bet bou wen vau eeu post-
en telegraafkantoor  en directeurswoning; ingekomen 
9 bilj. , als 

te O.-Pekela, 
„  idem 
„  idem 
„  N.-Pckola, 
„  idem 
„  0-Pckela, 
„  N.-Pekela, 
„  Winscboteu, 
„  N -Pckoln, 

/ . 
„  8,888. 
„  8,599. 
„  8,555. 
„  8,500. 
„  f,475. 
„  8,373. 
„  8,370. 

J.  Wiulur , 
F. G. , 

. . , 
J. Ü. , 

. Prummel, 
. , 
. . , 

P. , 
. P. Geertsema 

gegund. 
 14 Juui: het éénjarig onderhoud vau 

het gouvernementsgebouw altlaar; minste iuschr. was 
J. , lc , voor  ƒ1747. 

 15 Juni: miuste inschrijvers voor  de 
leveringen aan bet departement van koloniën waren: 

wnsschijvcn: P. Alansvclt cn Zoon, tc 's-llngc, 
f 3300; 

bijlen: . S . , te Amsterdam, / 220; 
singel: W. n on Zn., te , /510; 
hang- en sluitwerk: . S. . , ƒ3937.10; 
pakliuiiüu : G. J. t uu Co., te Amsterdam, 

/ 1305-, 
touwwerk: P. A. Bek, te Amsterdam, ƒ898.95; 
algemeene behoeften: W. u en Zn., f 577.87'; 
bankschroeven, dommekrachten cu aambeelden: C. 

Willcmse, te Amsterdam, ƒ2S94; 
koperen vlampijpen) . S. Stokvis eu Zoon, te -

terdam, /,88,368.94; 
ijzeren idem: z en Co., idem, ƒ 3983.28s; 
lederwerken: T. Al . van Griusvcu eu Co., tc ' -Bosch. 

f 3620; 
spijkers, draadnagels, cuz.: . S. . . 

/ 0933.511; 
verfwaren: C. F. Fleumer, lc Amsterdam, ƒ15,786; 
ransels vnu knrldoek: Gebr. Stórmaun, tc Amster-

nam, ƒ 2925; 
cverdouksche slobkousen: J. A. dc Booy Jr. , to 

's-Bosch, ƒ 4932.90; 
Waalklinkers: Burgers en Vnn Waycuburg, te Er -

lecom, ƒ 4475; 
idem: dezelfden, ƒ 1475; 
idem: g Arntz , te Bommel, / 4497; 
idem: dezelfde, ƒ 4497; 
idem: Burgers en Van Waycuburg, ƒ 5840; 

! g Arntz , ƒ 5 3 7 9; 
Usulmoppcn : Schalij  un Bekker, tu Schoonhoven, 

ƒ 5375; 
idem: dezelfden, ƒ 5375. 

, 15 Juni: het verlengen vau dou noorde-
lijken en het inkorten van den zuidelijken veurdam 
der schipbrug over  de k te Vreeswijk ; minste iu-
schrijver  was J. Bameveld, le Vreeswijk, voor  /'14,3S0. 

.rrtiwardrii , 15 Juni: het maken van een gobouw 
ingericht voor  handelsbeurs cu boterwaag; miuste in-
schrijver  was Al . A. J. Taverne, tc Utrecht, ƒ 130,102 
voor  een gebouw met dubbele kolommen, ƒ 131,700 
voor  een idem met enkele kolommcu. Verder  was 

[geschreven voor 
ƒ 155,300 cn / 15OJJ00 

165,000 „  169,000 155,000 „  162,000 
164,000 „  180,000 152,157 „  145,120 
163,400 ,, 157,600 151,019 „  140,75(1 
161,897 „  165,897 151,957 „  144,957 
159,000 „  155,000 148,948 „  143,078 
15\49S „  154,440 

Niet "cgund. 
i i ' i / f i i . ]5 Juni: de houw vnn 7 arbeiderswoningen, 

kantoor  cu bergtoods te Umuideu, voor  rekening van 
dc  n.1 sche , ouder  be-
heer  van deu architect 11. J. Amesz: miuste iuschr. 
was . Stieltjes, voor  j 8119. 

. 15 Juni: lo. tie levering van 88,000 j 
stuks  zg. 4e soort; minsto inscbr. waren , 

s eu Van i git, lu , voor ./'  117.82. | 
2o. idem vnu 55,000 stuks idem, zg. fie soort; minste 

inscbr. was C. . Asselbergs, tu Bergeu-op Zoom, voor 
ƒ51 09. heide pur 0 stuks. 

Amaterdam, 17 Juui: bel ophoogen van gronden 
uu het grnveu vau eeue gracht cuz. iu deu  j 

dijksehcn-lïiiilenvrlilerschci i polder;  5 bil -
jetten, als : 

te , 
 Sliedrecht, 

„ d 
„  Giesendam, 
„  Sliedrecht cn 
„  Amsterdam, 

J. J. , 
. A. van , 

J. Blokland Jz, 
en  Brand . 

C. van llittum , 
W. Goedkoop , 

W. .1. Schram en 

2o. het maken 

/' 1,857,000 
„  1,293,000 

1,174,000 

919 000 

„  Anislerdain, „  880,000 
 wiiterkeerendtm tlij k in pol 

der  dost, in hel voormalig westelijk ; minsle 
iuschr. was , Brand !)/.., voor  z'49,322. 

3o. het maken van eene vaste brug over  tie Fen-
hoornsluis; minste inschrijver  was A. , tc Am-
sterdam, voor  / 3870. 

, 18 Juui: hel herstellen en verbeteren vau 
. in 2 pure; minste inschr. waren: 

perc. , A. de Vries, lc , voor  /59S, pure. 2, 
C. .1. Tirolf , ie , voor  r*980. 

 li l . h,t uitvoeren van n ea 
vernieuwingen nau ile n op bet PminerüYiiscJie 
kanaal, deu n en de bek. met het éénjarig ouder-
huuil, in 4 pere.: 

pere. 1 pere.; 

C U 
5975 

.1. , Pannerden, 
. A. v. d. Bergh. idem, 

t. . Terwindt. idem, 
(i. .1. , , 

. . Biiiiiik , Vinnen, 
l l . J. vim Wijngaarden, id., 
("r . .1. v. . i 

So. m ann de n op de , 'mei 
bet éénjarig ouilerliotiil . iu 5 rerc: 

pero. 81 perc. 4 

17.8001 

17,1811/81,764 
0 
, 

22

J.Cortenramd, n 
(ï. Straat wan. , 
.1. . , 

. A. van den , 
.1. v. , liniiiui l 
A. , Nederli., 

. 
6. J. , 
A. Volker  U , Sliedr., 

 1
/y:m 

/"8514 fT-U-t 
7699 

Ó 
18|886 

0 

pen, 5 

r*17,700 
6 

 s,4.-i ii 

 idem ami de n op de Boren-, -
cu Nieuwe , met bet éénjarig oudcrbuuii. iu 4 perc.: 

jjerc. 1, perc. 2 pcrc. 3 pcrc. 4 
.000'/ 19,̂ 00 

17.S70] 
74 20,475 

A. (i. , 
1'. Verseboor, Sleeuwijk, 
P. Verbruggen, W.uldiuksv. 
1'. J. u  Woiitlrieb i ui 
('. v. d. Plat. l 
(1. dc  Oorinebem, 
C. Bot Cz., Slicdricht, 
A. Volker , 
J. dc Groot, (iiesemlniii, 
11. v.Wijnifnartle u  SJied. 

, .JtC.v.il.lli-iivel.|\Verkeiiil . 
. Slii-Jreclit, 

. Zuiih-rhock . idsm. 

O 
W.344 
i?n -S'.i 
20,000 
ls.784 

< 
31.51)0 

87,500 

87,645 
'7.2sy 

.'.11,000 

y 
97,698 

4  bet iiialcen vau duiiutit  cuz op bel goeJcrcu-
station te Fjjenoord: iugekomeu 12 bilj. , ab 
A k  g. /.Viulj .
J. , Auistcrdain. „  470,900 
('. 1». m , „  468.000 

. Zaaijcr, , „  40:1,000 
Wed. O, Cainesi cn Co., , „  462,444 
.1. C. Tom, , ., ,:,:> s-jn 
.1. v. d. Vlugt Jr., , „  464,440 

. J. v. tl. Steen hoven cn Co., , „  448,488 
. S. , rtotterilatn , „  412,700 

G. Toornvliet & . J. Ncdrrliorst , (i.mda, , 0 
F.  Odnga, Amsu-nlam, . 4
G. , t cu (J. Wolzak, Fy'cuoord, „  4̂ 7,566 

 19 Juui: hel houweti van een woon-
huis inet magazijn aau de  voor  A. Fokker; 
ingekomen 7 bilj. , als: 

te , 
idem 

. J . van Pagé, 
W. P. vau Pagé, 
P.  van Puffeleu, 
W. vau Uijeen Zonen. 
A . Jeras eu Zonen, 

. 1'. vuu du , 
J. F. . v. d , 

U , 20 Juui: 

, idem 
, idem 
, idem 
, idem 
„  idem 
liet bouwen vau 

wachthuisjes op de lij n ; minste in-
schrijver  was J. G. , te Blisse, voor  / 6849. 

Utrecht, 80 Juni: tic levering aan de Alaatsch. tot 
expl. van Staatsspoorwegen van; spoorstaven, lasob-
en eindplaten, haak- cn sohroerbouten; ingekomen 7 
bilj. , als: 

J 30,000 
„  28,385 
., 20,3*8 

20.144 
„  25,050 
„  24,833 
„  24,799 

S steenen 

pure. 1 

/ 137,742 

pere. 
r  Bergwcrks n 

Verein, te , 
c Acl.-

Verein, te Oborhsuson, 185,000 
Soriéic auoiiymu tics forges 

d'Acoz, tc Acoz, 125,000 
x -ju Co-, tc 

Thy-le-Chateau, 111,998 
.!. F. van der  Griciult , le , f 8220.49 
Gebr. , tc , 7463.50 
A. le y eu Co., tc k St.-Jean, 702S.75 

lm «lei tl tun. t oniier-|noliel-brt'llge u vuu de 
ringkade van polder , met hol ma-
ken van zantlkishiigeu euz., op 25 i jl . aanbesteed, 
is niet gegund aau deu minsten inschrijver , maar  aan 
W. J. Schram, te Amsterdam, voor  ƒ51,332. 

T

. 
e iiilernatioiial e vergatlering, tlie op 13 i 1.1. 

te Bern bijeengekomen is ter  regeling vau het inter-
nationale vracht goederen vervoer  op de s| mor wegen , 
heelt tip i dezer n geeiiidigtl. Voor  zoo-
veel thans nog bekent 1 is, zullen du resultaten dezer 
vergaderingen voor  het publiek van groot voordeel 
ziju , vooral wanneer  de daarbij  betrekken regeeringen 
van , , Frankrij k , 
België, Nederland, , g un Zwitser-
land nau hei opgemaakte verslag hare goedkeuring 
geven , waaraan in het algemeen niet wonlt getwijfeld. 

— - c Nederlandsche algevaardigde op het thans 
tu Parijs gehouden luuilhoiiwcougivs, de r  Schol-
teil van Ascbat, heeft een rapport uitgebracht over 
ons vee eu wat daarmede in verband staat. j 
toonde aan, dut het melkgevend vermogen nn/er 
koeien achteruit gaat en schreef dit toe aan onvol-
doende bemesting tier  landerijen. Tevens wees hij 
erop, dat onze boter  op de e markt niet 
meer  zoo gezocht is als voorheen ; daarom streefden 
e v.'i-cliilleiiil e hiiidboiiwriiuatscliappijei i uaar  verbe-

tering vau dut product. 

— e jur y r Purijsrh e tentoonstelling (nfdeeling 
 l ft voor  hoog- en laug-

stamrozen voor  den vollen grond eerste prijzen toe-
gekend aan de hh. Charles Verdier  en Jaiuaiu , en 
eeu tweeden prij s aan deu heer  Oaksnool te 
Auisteidaui (de twee laatsten iiurs cancairtt); voorts 
een eersten prij s voor  hoog- eu batf-taiurozei: iu 
polten a:in tien beer e lils. Vuur  vruchten is 
uun tierde prij s toegekend aan den hit' r  Cirio , tc 
Amslerilain. 

http://iuiildideciiwsc.hu
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E  — Zaterdag 22 Juni 1878. 

. 

. u n dezer  bad dejaarlyk-

sclu*  algemeene verwildering plaats vnn deelhebbers 
in de e . Wij  bren-
gen in herinnering, dal het verslag in liet laatste 
nominer  besproken werd en voegen daaraantoe dat 
de vergadering geleid werd door  den vire-voorzitter 

. . . e notulen der  voorgaande vergadering 
werden goedgekeurd en daarna het verslag met de 
daarbijbehoorende balans bij  acclamatie. Na be-
noeming van commissarissen en leden der  commissie 
voor het nazien der  rekening, nam de heer  A. b 
het woonl om namens de deelhebbers erkentelijkheid 
aan commissi rissen en directie te betuigen. j  zag 
in den loop, dien deze vergadering heeft genomen, 
een hernieuwd bewijs van het vertrouwen , dat de 
deelhebbers in het beleid van commissarissen en directie 
stellen. Aan menigeen zal toch de geldelijke uitkomst 
van het dienstjaar  1877 niet zijn medegevallen: toch 
is in deze vergadering geen stem opgegaan om daar-
van blij k le geven en heefl men het zelfs overbodig 
geacht nader,'  inlichtingen te vragen. Spreker  ziet 
daarin hel bewijs dat de deelhebber*, evenals hij 
/elf, geheel instemmen met de argumenten, die in 
hel verslag voorkomen. j  gekwfl niet rommissa-
rissen en directie, dat de moeilijkste tijden voor de 

, wal betreft hare groote onder-
neming op Fijenonnl, voorbij  zijn. i grond mat; 
wonlen verwacht dat de groote en kostbare weikeu 
nan den linker r  ten volgenden jare produc-
tief zullen zijn geworden. , die ze in hunne 

wonling 1 ft gadegeslagen, zal zonder  twijfel de 
toekomst met vertrouwen tegen wiet gaan. Spreker 
besloot zijne rode met de hoop, dat dit gegronde 
vertrouwen in alle opzichten door de uitkomst be-
vestigd moge worden. 

. n de voorgaande week bad de 
jaarlijksch e algemeene vergadering plaats van de Afri -
kannsche g alhier, onder  voorzitter-
schap van den heer  J. van der p Jacszn. 

Vertegenwoordigd waren 797 aandeelen. 
e voorzitter  deelde mede, dat Z. . . Prins 

k der  Nederlanden in het buitenland vertoefde 
en daardoor, voorzeker  tot leedwezen der  Vergadering, 
verhinderd was het voorzitterschap wuar te nemen. 

e directie, alsnu het woord verkrijgende, zeide 
dat de aanhoudende droogte iu bet afgeloopen jaar 
ongunstig op de producten heeft gewerkt; dat echter 
de Vereeniging, de groote vermindering van aanvoer 
in buitenlandsche havens en de belangrijke concur-
rentie in aanmerking nemende, geen reden heeft 
ontevreden te zijn. Er  is eene winst behaald van 
ƒ 8 2 3 , 0 8 2 . 6 7. n wonlt afgeschreven 0 
op factorijen eu schepen en ƒ 2 5 , 0 00 op assurantie-
reserve-rekening gebracht; welke laatste nu een bedrag 
van /2G5,000 aanwijst. Bovendien wen', in den 
loop van het jaar  rirc a 0 betaald als premie 
van assurantie op eenige factorijen, welke thans voor 
een aanzienlijk bedrag ver/ekenl zijn, waardoor de 
soliditeit der  /aak niel weinig wordt verhoogd. 

t dividend over  1877 in bepaald op 61/, pCt 
of ƒ 3 25 per  aandeel, terwij l de houders der  5pCt, 
ohligatien van de priorileits-leeiiin g 1871, behalve 
de vaste rente, uit de overwinst per geheele obligatie 
ƒ 4 . 00 en per  halve ƒ 2 30 ontvangen. 

Ten slotte deelde de e mede. dat de berich-
ten , tot heden ontvangen, waarin gemeld wenl, dat-
de regens, hoewel laat, vri j  voldoende waren geval-
len, grond gaven tot de verwachting, dat de resul-
taten van dit jaar  bevredigend zullen zijn. 

Nadat de voorzitter  nog ann de e clank had 

gebracht voor het gevoerde beheer, sloot bij  de ver-

gadering. 
Utrecht. Aan 17 technische beambten en te 

werklieden is door de e der  Nederlandsche 
 ij  ns|worwegi uan (schappij  de gelegenheid aangebo-

den om kosteloos de e Wereldtentoon-
stelling te be/neken. 

— Tot secretaris der e 
j is benoemd de heer  G. -

man, civiel ingenieur. 
Gouda. e ' Algemeene Vergadering, het 

congres en de wedstrijd der  Nederlandsche -
schappij  tot bevordering van Nijverheid, die hierter-
stede van 8 tot 12 Juli zullen gehouden wonlen, 
zullen door  verschillende feestelijkheden worden op-
geluisterd, 

d 8 Juli zal op het s de 
feestelijke ontvangst plaats heblien van directeuren 
en afgevaardigdetn door het h Bestuur  vau 
(ïoudn. 

g 9 Juli ; r zitting der  algemeene verga-
dering en opening van den wedstrijd; des avonds 
conccil van de e militair e kapel van het 
regiment grenadiers en jagers, onder  directie van 
den heer  F. . 

Woensdag 10 Juli : Nijverhoidscongres; daarna: 
orgelconcert. s avonds: concert van de siafmuziek 
van het regiment dd. schutterij  te , ouder 
directie vnn den heer  W. r  Wzn. 

g 11 Juli : Tweede zitting van bet con-
gres en de algemeene vergadering. s avonds con-
cert door de siafmuziek van het 4de regiment infan-
terie, r  directie van den  r  (irentzius: daar-
na vuurwerk. 

Vrijda g 12 Juli : r  door  het e Bosch 
naar  Scheveningen, «aar op het Groot Badhuis /al 
gedineerd wonlen. 

. Naar  gemeld woiilt znl de s 'gliji i 
n —Woerden met 15 October  a. s. in exploitatie 

komen. 
Zutfen n eene vergadering van commissarissen 

der  Nederlands» li-W.-slfualsiii e  wegmaats,-happij, 
den 15 Juui te Zutfen gehouden, is besloten dat de 
sr-oorweg tussehen Winterswij k eu Zutfen op den 
15ileu Juli a. s. voor het openbaar  verkeer  zal wor-
den geopend e feestelijke uvwijdin g sal waarschijn-
lij k plaats heblien op den n dier  maand. Naar 
men zegt, /al den 20sten dezer de weg van regee-
ringswege worden beproefd. 

, lu eene druk e ver-
gadering van sleiiijrerechtigil e ingelanden van het 
walen-schap e gecombineerde judders de Vliert , hel 

Ertveld c. a."  is met groote meerderheid definitief 
besloten tot hei bouwen van eeu stoomgemaal. u 
commissie bl aangewezen tot hel ontwerpen van bet 
plan. Naar  men verneemt, zal de uitvoering
liet werk wonlen opgedragen aau den heer  .1. e 
van der  Voort, civiel-ingenieur, en den lieer  N. 11. 
Nieistrasz, ingenieur  van den Nedmlainlschen Zuid-
Oosters[ioorweg. 

— e directie van de e 
Si «oor wegman tsrhappij l , dat het nieuwe aan* 

sluitingscontract met de
maatschappy r de Pruisische g is goed-
gekeurd , en dat de opening van de lij n Goch—Wesel 
v.tor het publiek verkeer is liepaald op 1 Juli e. k. 

Zwolle. n de e zitting van den Qemeente-
raad alhier is breedvoerig lieraadslaaj.'d over  dc door 
onzen gei neen te-architect en door de heeren 0.
CoUard, officier  der  genie, en W. , architect 
te Amersfoort, ingediende teekeningen en liestckkeu 
voor  een gemeentelijk ziekenhuis. 

Er is eene commissie benoemd , om na onderzoek 
een d vooi-stel le doen lol hel bouwen van een 
algemeen ziekenhuis. 

Correspondentie. 

Aan den alloniemen schrijver  der  briefkaar t nw-l lu-t 
postmerk VGnivenhage wordt medegedeeld, dat aan 
/ij n verzoek tot overneming van een gansch artikel uil 

 Tijdspiegel niet voldaan kan worden. t is de 
roeping van een weekblad om te wijzen op de be-
langrijk e artikels, die het licht zien, maar  in geenen 
deele om die over te nemen; al kon daartoe toe-
stemming verkregen wonlen, zou er  gebrek aau 

plaatsruimte zijn. 

ADVERTENTIEN 
bestemd voor e Op>nerker gelieve men, ter  voor-
koming van Opontbood, tc adresseeren nan de 

n o cl actie 
van genoemd Weekblad, 

 l i e d en i i i - i * i i 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

 oud 42j;uir , l.-k<-n<l t kunst-aarde-
,„  rijswerken. mg óch gaarne
..1  bjj  bovenbedoelde werken 

o»'|il;r.it.st . <li-o.il salmi* is geen vei-eisclite. 
Allies franco brieven under de letters J Z. bij 

den llorkli . J. .  le Gorinchem. 

, 
ten Gemeentehuize van , op Zaturdag 
«len 29 Junij  1878, des middags te 12 uur , van: 

t maken van een gebouw, ingerigt 
voor S en -
W A AG aldaar. 

Bestekken en inlichtingen zijn te bekomen bij  den 
 der Gemeentewerken. 

e inselirijviiigsbilletle n moeten wonlen ingeleverd 
ter  Secretarie der Gemeelde, uiterlij k op Vrijda g 
den 28 Junij  1878, vóór 's avonds acht uur. 

Aanbesteding. 
e  der  g eente  zal 

op g 27 Junij  1878, *s namiddags , 
 het fldpenhaur ten iieuieenteluii/e aanbesteden: 

t wegbreken van stoepen, goten 
enz. en het leveren en leggen van trot -
toir s met trottoirbande n van -
gersteen in de . Boven-
beekstraat (Westzijde). Beekstraat 
(Westzijde), Nieuwe n , l 
en op verschillende plaatsen binnen 
de gemeente. 

Bestekken tegen betaling ter  Seen Tkrijgbaar . 

Fabriek van Stoomketels en Werktnigen, 
de WioUandnvhe Tr'm. 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S van alle bekende typen 

en reparation aan bestaande S wonlen in 

den kortst medelijken tij d ffeleverd en uitgevoerd. 

:
op Grondrent e 

VA N 

\1JÏUJ.\ U nut 
te s Gravenhage, 

in het Venduhuis der  Notarissen aldaar. 
Veiling '2b Juni. Gunning 1 /i(/i . 

Zie Advertentie No. :J154 Het Vaderland 25 
, No. 123. 

S " 
. 

S &  VAN . 
n van Zuilen- rn Talt'lltazall-i?nieven 

in , 
s in n en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

Sieuwelinren N.zijde 56, . 

.  &  ZOON, 
S r S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 
VAN 

V A B , 

treeft berigt dat tloor  haar tot eenige A G E N T E N voor den 
:J  verkoop van T in brooden /ij n aangesteld: 

S &. C°. te Amsterdam, 
door  wie (.ik tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel Neder, 

land aangenomen o|i gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

E . 

Civiei-ingenieurs t© Oudewater, 
leveren en vervaardigen in dun kortst mogelijken lij d alle soorten van  in hout- of 
ijzeivoiistructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en Opbrengst van 150 lot 2000 ftf>  per 
werkdag, en verder

 en , el vormmachines .  en B r u ;  en/. 

T 113 115 

. 

n van Stoom- en e n 
N G : 

, , Stoom- en , Stoom en , Stoom-
heimachines in divers.'  soorten, Stoomhamers, Fabriekswerktuigen, s voor  houtbe-
werking. Gereedschappen, - en , Centrifugaalpompen, , 
Prima Porllandcement der  Burham Company, Amerikaarische amarilschijven dei- Tanite Company, 
voor  zagen scherpen, fnbrioksgehruik, enz., 1  kwaliteit o kraan- en andere kettingen mei 
guarantie van sterkte. 

Electrisch licht voor  allerlei doeleinden. 
Afsluiters, kranen, peilglastoestellen voor  stoom- ra waterleiding. 

Aan ile Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, wonlen bij  alle 

- en , 
ok voortdurend vervaard 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren -

. Alles net .'i i solide bewerkt, tegen zeer  billijk e inijzen. 

Ainstenlainsflie 
h ii ii ii a  in a <i  s r i ii |> p ij. 

Op Zaturdag 29 Jun$ 1878, des middags ten 
12 nur , /al van wege de e der  Amstenlam-
sche j , ouder  nadereg , 
aan het u van de Amsterdams he  anaal-
iiiaalsc-ha|ijiij , t (133 te Amsterdam, 
worden nanbwttewl: 

t leveren van 4000 ton (van 1000 
kilogram ieder) Westfaalsche steen-
kolen, ten dienste van den stoom-
watermolen te Schellingwoude. 

e aanbesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 8 van het liestrk. 

t bestek ligt ter  lezing uau het Technisch lïu-
reau vau de j te Amsterdam en 
aan het Sectiebureau t<- Velsen. 

liet is voorts aan het Technisch u le Am-
sterdam uy franco aanvraag ie bekomen , tegen over-
making van 50 i-enl of één k per  exemplaar. 

i vviuilen gegeven tloor  den Eei-staan* 
wesenden r en den r .1. 

S J.Wz., beiden t 633 te Am-
sterdam. 

Amsterdam, 27 i 1878. 
, 

Voorzitter. 
. F. E , 

Secretaris. 

Aanbesteding 
Op Vrijdag den 28'"  Junij  1878 des namiddags 

ten 1 ure /al in het l F te
terdam wonlen aanbesteed. 

t bouwen van dri e aan elkaar  gren-
zende e Woonhuizen en een 
afzonderlijk gebouw ingericht tot 

, Paardenstal, -
woning, Serre enz., op de reeds uit-
gevoerde funderingen op een terrein 
aan het Nieuwe Werk en Oosthoek 
der n te . 

e teekeningen /uilen g den 17'° Juui en 
het bestek deu lü'« Juni e. k, in bovengenoemd 
hotel ter  visie liggen, 

u /uilen van al'  buitstgenoemde datum 
a f i.— verkrijgbaar  /ij n ter  drukkeri j  van
en VA N

Aanwijzin g in loco dd. 27 en 28 Juni, beide dagen 
des voormiddags ten 10 ure. 

All e venlere inlichtingen wonlen o|i franco aan-
vrage verstrekt tloor de Architecten E 
en , t X. 13 te
terdam. 

N S der ge-

meente  /uilen op g 1 
Juli j  1878, ten 12 ure tb-s middags, o|> bel 

, in bel oiieiibaar  bij  enkele insebrijvui; ' 
iloen aanbesteden : 

t maken en stellen van den n 
Bovenbouw van een e Bas 
culebrug over de Verlengde Zout-
keetsgracht. 

c voorwaarden de/er  aaiilte-.ic.lmg mei bij  bühne-
rende teekening /ij n uitsluitend o- verkrijgen tfl 

j  der  gemeente, tegen betaling van fi.—. 

Nadere iulichtiiigei i kunnen vurkiegeii worden aim 
het bureau van den r  der  Publieke Werken, 
op het , des ochtends vau 11 — 12 ure. 

Burgemeeetei en Wethouder» voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
19 Junij  1878. De Secretaris, 

E . 

t voor  van  &  SON 
Engelsche N en N bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en l'abriek van prima belegen 
, gekookte- en Standolie, PA 

PA . , PATENT - en -
. Puike e en Frans* 

- en . E 
E in fusten, bossen en flncons. 

Stoomfabriek ran bereide Verwen, 

- en . 

Afschriften van attesten . aanvr. gratis en fraiio' -

Adres 

 VA N P J T 

' dijkje, 31A,

Afschriften van attesten oj> fr . aanvr. gratis en . 

n ziet het lit'li t en is alom te bekomen: 

t g k 
N

Prij s 30 Cts. 
(indruk t hij  ü . W. VAN t  tc C te Arnhem — All e stukken en advertentien te adrease reu aan den r F. W. VA N T JGz.n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A . . 

e . F. 26. g 29 Juni 1878. 

Aüjo.'.ll t 'Jl r v-v 

\  \ '-
WSr" 

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

: 

Vmohgiit  Pri> per S muüdm  X 

een . Afïonderlijk e nommer*  by »ooniitbe«t«)Uiu: 16 cent*. 

All e «tokken en advertentien te adresseeren 

de e te Arnhem. 

: 
¥ « l — * rtgelt fl.—, verder  voer  eiken rejtel plutwuimt e O centt «n 10 e«nU 
voor  een nommer  van het blad. Advertentien roor  het buitenland 25centinerres*el. 

 JEGENS EEN N 
. 

Er zullen weinig beschaafde Nederlanders zijn, die 
niet met aandoening het doodbericht van Stieltjes 
hebben vernomen. Want hij  behoonle uiet alleen 
tot onze verdienstelijkste landgeiiooten, hij  war  ook 
een der  door de g het meest verongelijkte. 

t is een schande voor  haar geweest onrechtvaardig 
jej-ens hem te zijn gebleven bij  zijn leven, het ware 
nog veel schandelijker  onrechtvaardig jegens hem te 
blijven na zijn dood. 

n 1 werd hij  uit 's s dienst ontslagen, 
omdat hij  zijn sten verhief tegen vulsehheiil in ge-
schrifte. En hier  golilt het niet alleen intrekkin g van 
een besluit, maar  ook schennis van de bekrite, hem 
gedaan, dat hij , na driejari g verblij f in , Ad-
viseur  aau het e van n zou worden. 
Zal het onrecht althans worden hersteld aan zijn 
familie? e minister  Van de , die hem ontsloeg, 
was zoo weinig overtuigd van zijn recht, dat hij 
tot een zijner  ouderhoorige ambtenaren zeide: 

 zou gaarne Stielljes in /ij n eer  en m'ht her-
stellen, maar  die Thor  lier  ke wil niet; die heeft altij d 
den mond vol vau het gezag van de . k 
weet dit van den heer  S. zelven. Toen de beer  Thor-
liecke uit het zadel was gelicht gevvonlen. herinnerde 
bedoelde ambtenaar  den vedelen" nieuwen premier 
zijne woon len. maar  vruchteloos. e minister r 
verklaarde iu lö t t l j , dat het ontslag neoor alsnog" 
moest worden beschouwd als eervol! r  heeft een 

, die een wetsontwerp op het auu î-srecht 
maakte, Slieltjes' denkbeelden over  tie di-oogmakiug 
van de Zuiderzee onteigend ten algemeene nutte, 
zonder  vounifxaaiide of vulgonde

Welke aandacht beeft men geschonken aan Stiel-
tjes' denkbeelden over  de verdediging van Java ? t 
lii j  niet voorgeteld' de i en enkele punten 

» den g te vei*sterken? r de gris-
verniste verongelijking was de onverschilligheid der 

g voor  zijn grootsch. weldadig denkbeeld 
de PrOgO Op te stuwen bij  BlégO en een waterweg 
tc scheji|*en van het hart van Java tot Soerabaia. 

t ileiikluvl d scheen te groot voor  de kleine ministers 
en tod voogden, wien het lot van e werd 

toevertrouwd. 
/al althans de minister e zich den naam 

van vintellectu elen reus' vvaanlig tinmen door dit 
werk in 't aanzijn te roepen? Om rechtvaardig en 
var. de grootst mogelijke liefde voor de zaak verze-
kerd te zijn, zou hij  den beiden zoons van den stouten 
ontwerper  daarbij  een betrekking behooren aan te 
bieden en moeten bepalen, dat het kanaal besten 
zul: het Stieltjes-kanaal." 

G.,  Juni, '7S. . v. E. 

G 
OVE N TOESTAN  VAN T 

gedurende 1&77. 
{Ontleend aan dc Staats-Courant van 2"J Juni.) 

Over tien toestand van het gebouw,  huurhuis, 
valt weinig mede te deelen. c noodzakelijke repa 

ieu worden door  den eigenaar  verricht , zoo.lat. 
het huis zich ii; voldoenden staat bevindt. Naarmate 
de verzameling aangroeit, doet zich echter  gebrek 
aan ruimt e meer cn meer gevoelen. Aau eeuige 
wetenseha->{>elijke regeling kan dan ook niet gedacht 

. 
n ilezeu  kan natuurlij k geene veranda-

ting , vooraleer m naar  Amsterdam 
zal zijn  Tot zóólang moet men het 

m , als iu een veilige bewaarplaats 
°f pakhuis geborgen. 

e verzameling is in goeden staat. g 
noch verliezen vallen te betreuren. Alleen geeft de 
toestand van eenige vlaggen onzer  vroegere schutte-
rijen  vrees voor  geheele vernieiiginjr , zonder  dat er 
middelen bestaan deze te keeren. e verzameling 
"<vmt voortlui-end in uitgebreidheid toe, dank zij 

, giften en aankoopen. n de eerste plaats 
 tot diu belangrijke vermeenlering bijgedragen: 

*t legaat van wijlen Jhr. . J. de Witt e van Cit -
Alhoewel het vruchtgebruik daarvan aau de 

 verhieven was, is door  hunne vrijgevig-
 reeds dadelijk een groot gedeelte van dil legaat 

 bet Nederlandsch museum afgestaan. 
Geschenken werden ontvangen vnn: w de 

*tduwe Pabst, geb. c Vry , Ut m en van 
 heeren J. A. Ulom, te ; Farncombe San-

te ; . i . , tu Arnhem; 
A - E. tan h cn Van , te ; A. . 
*'°)'aunft , te 's ; . S. , te Utrecht; 

t Nijhoir , te 'sllage, S. . Bwaab, te ; 
. Victor de Stuers, te 's-llagu; . Werd-

r  von Elgg, te , en heeren -
( , , ,n der  llervoruid e gemeente te brouwershaven. 

r  de verschillende n van algemeen 
bestuur  werd niet de meeste liercidwillighcii l afge-
staan wat zich in tie onder  bun beheer  staande ge-
houwen voor het Nederlundsch museum belangrijks 
bevond. 

Zoo leverden de gebouwen van de n van 
n en van Financiën, en de j te 
, het , het Oostindisc.be huis en 

de f te Amsterdam, het museum vau 
moderne kunst te m en het g militai r  ge-
rechtshof te Utrecht, roor het Nederlandsch museum 
een aantal welkome voorwerpen op. 

Uit het e van n werden verkregen 
de portretten der  bewindhebben der  Oustindische 
Compagnie, e . 

Een nauwkeurig onderzoek ook in andere aan het 
k toehehoorenile gebouwen eu bij  andere colleges 

zou vvaai-schijnlijk tot nieuwe belangrijke ontdekkin-
gen kunnen leiden. 

r  den heer  ingenieur  van tien waterstaat Uu-
biecht werd een goudlederen kamcrliehangsel ontvan-
gen , uitgebroken uit een sluiswachtei-swoning aau de 

g te Gorinchem. 

Bij de werken voor  den spoorweg tussehen Arnhem 
en Nijmegen, zoomede bij  de ontmanteling vnn de 
vesting , wenlen eenige voorwerpen ge-
vonden , die door tie welwillende tiisscbenkomst van 
tien heer  hoofdingenieur J. G. vnn den b en 
vau den heer  opzichter p toegezonden werden. 

Uil de voor  den dienst 1877 aan bet Nederlandsch 
m toegestane gelden gelukte het een aantal 

voorwer-ien aan te koofien. 
Ouk door  rechtsteeeksche aankoo|ien door  het -

 van llinnenlandsclie Zaken of door  tussehen-
komsi van het college van s voor dc 
monumenten van geschiedenis en kunst weid de ver-
zameling belangrijk vermeerderd. 

landelijk mocht het Nederlandsch m van de 
gemeente Wageningen eenige aau haar  toehehoorenile 
oudheden in bruikleen ontvangen, terwij l de heer 
Gamier , vóór zijn vertrek naar  het bui-
tenland, op dezelfde voorwaarde, een aantal voor-
werpen nfstond. 

Eene poging aangewend bij  den r  van 
Schoonhoven, um enkele voorwerpen van het Schut-
tersgilde, op het raadhuis aldaar  bewaard, in bruik -
leen te mogen ontvangen, mislukte. 

e vourwer|ieii door het Nederlandsch m 
ter leen vei-strekt aan de historische tentoonstelling 
en aan tlie voor  kunst industrie , heiden te Amsterdam 
gehouden, zoo ouk aan de historische tentoonstelling 
van Friesland, wenlen allen zonder eenige beschadi-
ging terug ontvangen. 

Alleen de standaard met beweegbare ramen tot 
tentoonstelling vau platen, teekeningen euz., aan de 
kiiiist-inilustrie-teiitooiistelliii g en later op verzoek 
van de commissie voor  het school museum aan deze 
tijdelij k afgestaan, is tot beden nog niel terugont-
vangen , tot groot ongerief van het Nederlaudseh 

. 
r  de gemeente Amsterdam wenl reeds voor 

eenigen tij d bet verlangen te kennen gegeven , in 
het bezit te geraken van de modellen door  Quülinus 
uit klei vervaanligd voor  zijne i in 
het vroegei-e raadhuis van Amsterdam , voor  zooverre 
die zich in het Nederlandse!)  bevonden. 

l de stad Amsterdam zich vroeger  aan die 
modellen weinig had laten gelegen zijn, en zieh 
een deel had kten ontvreemden, waaronder  ook die 
in het Nederlundsch m berustende, was het 
weuschelijke niet te ontkennen, om de collectie, voor 
zoover  doenlijk, weder  hijeen te brengen en wel te 
Amsterdam, waar ze meest eigenaanüg te huis Ui-
hoorde. l Nederlandse!) m echter  mocht zijn 
gedeelte niet al-laan , zonder  dat de toestemming 
daartoe verkregen was van hen, die dat aan het 
Nederlandsrii m hadden geschonken. t ver-
lof bekomen zijnde, werden de zeven stuks modellen 
naar  Amsterdam opgezonden. 

n rui l daartegen zal liet m een afgietsel 
bekomen SU van de Opgawmdene èn van de te Am-
sterdam reeds aanwezige modellen. 

Wat het archief betrcft, dit is bijgebonden cn 
geordend tot heden, en dus in den besten toestand. 

e aanl v.tn 't gebruik, door het publiek van 't 
m gemaakt, is nog niet zoo, als met grom) 

kan {jewenscht en verwacht wonlen. 
Wel is waar  werd het m in het jaar  1877 

door  niet minder  dan ','() i' t personen , een 
cijfer , hoog te noemen wanneer  men de afgelegen-
heid van het gebouw in aanmerking neemt, doch 
dat bezook had bij  hot meerundool slechts bevrediging 
van nieuwsgierigheid tot drijfveer ; bij  cen aantal 
bezoekei-s was 't het gevolg van gevoelde behoefte : bij 
weinigen echter  was het tie zucht, om werkelijk iets 
te leeren. t genoegen merkte men van tij d tot 

tij d onder de bezoekers onderwijzers op, die met 
hunne leerlingen bet m bezichtigden. 

e werkman cu e kunst-industrieel hier  te lande 
begrijpen te weinig, welke bronnen van studie voor 
hen in het museum te vinden zijn. Van tij d tot tij d 
ziet men wel den een of ander  bezig met het schetsen 
van eenig gedeelte van bet voorwerp of ornament , 
dat hij  dadelijk in eenig meubel of ander  werkstuk 
te pas kan brengen of daarvoor  noodig heeft, maar 
geregeld studeerenden zoekt men er  tevergeefs 

e meeste belangstelling ontmoet men bij  de 
vreeuulelriiyeu, die ons dan ook in goeden smaak eu 
schatting van het schoone ver  vooruit ziju. Tc ont-
kennen echter  valt het niet, dat men ook bij  ons 
gunstige uitzonderingen, vooral ouder  de hoogere stan-
den, ontwaart, en ook in 't algemeen i n deze voor-
uitgang is te bermeuren. 

r  den heer  Behr  Werd gebruik gemaakt van 
de gelegenheid tot het kopieeren van een der  por-
tretten van bewindhebbers van de Uostiudische Com-
pagnie, terwij l tie heer l aan het m 
eenige bouwstoffen voor  zijne Hietoire de la faience 
de  ontleende; voor  hel overige bepaalden zich 
de werkzaal ii heden in net m slechts tot het 
nemen van tie hierboven genoemde schetsen. 

A N . 

| n de jongste Juni-allevcring van het alle drie 
maanden vet-schijnende  de la Société vau-
dotse des ingénieurs et dee architeete» (abonjieroent 
l*er  jaar fr . 3.50) vindt men een opstel van den 
ingenieur  Ed. Pullis:  mouvement uniforme de 
l'eau dans les anaux dècoueerts. j  berekent 
den waterafvoer  per  seconde volgens de formule; 

Si 
 = A' S

waarin 
Q Bijgevoerde hoeveelheid water iu tecrling-meters 

PST seconde, bij  regelmatige beweging; 
A' een cofttakttt , diu afwisselt naar  den aard der 

e wanden (aarde, breuksteen, enz.) en de 

waanle van — ; 
V 

S de Oppervlakte der  dwarsdoorsnede van bet 
stitwmendc water, in vierkante meters (hut natte 
pi-ollcl); 

p du natte omtrek in meters; 
i het verhang (de trigonometrische tangens van 
 hellinghoek). 
e waarde A'  wordt gelevenl door eene grafi-

sche voorstelling. t is opmerkelijk , dut, voor 
aarden wanden, hinnen de grenzen der figuur (van 
S 

~ = 0,4 tot 2.5) dc kromme een cirkelboog is. 

e uitkomsten der  grafische tabel komen treffend 
 met de tafels in  schoone werk van Ed. 

Collignon: Court de mécanique. 

n  langen tij d geineend , dat de ruwheid der 
besnoeide glooiingen of wanden slechts een zwakken 
invloed op de snelheid van het water  uitoefende; 
men onderstelde, np geringen afstand van den wand, 
het bestaan van een oiibcvvecj-lijken en gladden u-a-
terwand, waarlangs de midi lel massa gleed. 

Als men let up de kromme lijnen (voor  aarde-en 
voor  gemetselde bt-euksteen-wsxiden) ziet men, dat 
dit het geval uiet is, maar  dat integendeel de ruw-
en oneffenheden der  glooiingen of wanden het aan-
zijn mosten geven  draaikolken, aan inwendige 
bewegingen, die niet gericht zijn in dc richtin g vau 
tleu stroom cn tie snelheid der  geheele waterader 
vcrminilei-eii , eeu aanzienlijke levende kracht ver-
slinden  aanhoudend een gedeelte van de voor 
den afvoer  nuttige beweging veranderen in tegen-
overgesielde lievvegingen. Uit de tabel ziet men, 
dat door het stellen van gemetselde wanden in de 
plaats van narde, de coellicient A' , en dus ook de 
waterafvoer, soms niet een derde (̂ ) toeneemt. 

n de bijeenkomst van het Verein fitr
babnkunde te n op i i jl . sprak tie heer 

r  over de vraag, hoeveel men meer
 voor den duur  der  vau spoortreinen op 

klimmingen, cu deelde de uitkomst van proeven mede, 
in imi! ) genomen op een e baan. j  klim-
mingen van 1 ; 3.">0 is geen vermindering van snel-
heid waargenomen. e tijtie n voor  den duur  ziju 
verdubbeld geworden: 
bij  sneltreinen op klimmingen van 1 : 50 

11 :75 
bij  gewone personentreinen l »  ? tot 

(i :80 
bij  goederentreinen » > e |  100 

Voor afrijden en stilhouden zijn 29 en 8.1 seconden, 
te samen 112 , verloren gegaan , nagenoeg 2 minuten. 

c heer  Schwahe hield tlie tot-giftjes voor te groot. 
Op dezelfde baan wonlt nu bijgerekend: 
voor  klimmingen van l : 800  minuut per . mijl , 

1 : 200 S B  » > 

 : 100 .1  e > 
Op de e i 'Jie of onderaard-

sche baan wonlen slechts 15 seconden (inpluats vaa 
9 minuten) tussehen stilhouden of afrijden aan de 
stations berekend. Algemeen vond men dit , met 
het oog tip de bagage, te weinig, 

e heer  Weber  merkte op, dat bij  burgbanen ook 
de kroiuinin^e n een belangrijke factor iu het vraag-
stuk zijn. Proeven, daaromtrent in Oostenrijk ge-
nomen, zijn door  Gottscbalk opsnbaar  gemaakt. 

e heer  Weishaupt wees op den invloed van de 
constructie dur  locomotieven, inzonderheid van de 
koppeling r diijfraderen . 

'sGravenhage. t ontwerp tot regeling van 

den dienst en het gebruik der  locaals]n>urwegen is 

in de afdeelingen der  Tweede r gunstig ont-

vangen. t is euu goed teeken voor  dc buurtspoor-

wegen , waaraan ons land veel behoefte heeft. 

— liet verslag van deu tot-stand der -
zameling van n van moderne meesters, 
gevestigd in bet l'aviljtiei i o Welgelegen"  tc , 
over het jaar  1877, s opgenomen in de Staats-
Courant ir . 145. 

Amsterdam. j  de veiling der  Amsterdamsche 
j  van drooggemaakte gronden in 

het , zijn verkocht 176.S4.70 hektaren voor 
/G!t1,1G7, alzoo gemiddeld per  bunder  ruim ƒ 3 3 5 0, 
zijnde het oostelijke en westelijke deel van dnwg-
uiakeri j . Opgehouden weiden 52 hektaren en 
44 aren. 

Volgens de  Courant hebben du gc-
employeenlen aan die j  aanzegging ge-
kregen, dat zij  wegens de voltooiing der  werken 
met i 1870 hun eervol ontslag te wachten heli-
bun. t September a. s. zullen reeds vier  van die 
beambten hun eervol ontslag bekomen. 

— i het gebouw  wenl dezer 
dagen de algemeene vergadering der  stoomvaart-
maatschappij  Zeeland gehouden. Uit de mededeelingen 
van net bestuur  bleek, dat over  het afgeloopen Jaar 
nog weder een een aanzienlijk verlies is geleden; 
maar  dat het vervoer, zoowel van reizigers al- van 
goederen, steeds toenemende blijft . e schepen, 
onlangs ui dc vaart gebracht, zijn de meest snelva-
rende , die nog ooit voor  eenigen postdienst gebouwd 
wenlen en zullen (zegt het verslag) niet hunne uit-
stekende passagiers-in rich ting cr  ongetwijfeld toe 
bijdragen om «leze Nederlundsche postverbinding tus-
sehen Engeland eu bet vasteland geliefkoosd te doen 
wonlen. 

— n de llgemeene vergadering van de Neder-
landsclio j  wenl verslag uitgebracht 
over  den toestand der j  en hare hande-
lingen over  het boekjaar  1877. t Verslag maakt 
...jldin g van verschillende verliezen door de * 
schappij  geleden tengevolge van faillissementen, o. a. 

u de Nederlandsche Suiktüiaffinaderi j  en voorts 

an Chineesche en Arabische lij n waad handelaren, 
voorts door  eenige aan ichepen, het uitblijve n van 
de van Java geexjiedieerde schepen Aurora en Java 
en bet vergaan van de

Voor rekening van den Staat wenlen producten ver-
kocht t-it een gezamenlijk bedrag van /"(i l ,471,320.15\ 
waarvan f 47.450,000 in de Staatskas vloeiden. Voor 
eigen rekening wenl aangevoenl en verkocht tot een 
bedrag van ƒ 8,191,911.09. 

Aan mededelingen omtrent de werkzaamheden iu 
h e ontleenen wij  het volgende: Twee 

van de gecedeerde oitdernanungen (koffietuinen) zijn 
teruggegeven, de beide ander.! (suikerfabrieken) hebben 
nog st.-e.ls met allerlei wederwaardigheden te kampen, 
doch de hoop op voorspoedige exploitatie behoeft niet 
te wonlen opgegeven. e voor  eigen rekening geex-
ploileenlu 3 koffie.mdernemiiigen cn 1 tabuksonder-
neuiing op Java hadden veel te lijden door  buiten-
gewoon droog weer, doch zij  gaan een beten toekomst 
tegemoet. e mliaksonderncinitig in Edi (Soematra) 
werkte, onder  militair e

n Japan werd in het geheel / 208,000 verloren, 
of, na aftrek van eenige baten, ruim ƒ 2 4 8 , 0 0 0. 
Alleen het agentschap te Yokoluuua wordt tiaar  aan-
gehouden. 

e berichten uit Suriname luiden, ook door  den 
aanvoer  van immigranten, goed. n hoopt dat de 
emigratie uit Calcutta opnieuw zou wunlen toegestaan. 

t juiste saldo der  winst over  1877
ƒ 2 , 2 0 7 . 4 8 8 . 2 2. 

— Ann het verlag der e Spoor-
wegmaatschappij  over het 15de boekjaar, uau de 
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algemeene vergadering op g '24 Juni uit-
gebracht , is liet volgende ontleend: 

c uitkomsten van  exploitatie over 1877
voor  beide ondernemingen' weder /.eer  bevredigend. 

 vermeerderden de ontvangsten vun de lij n 8e-
inantng—Vorstenlanden niet, maar /ij  waren zeer 
normaal, liet gevolg van blijvend vervoer. e uit-
gaven waren iets minder, nu 46]f ]»ct. van de ont-
vangsten, tegen 47̂  in 1871». 

e ontvangsten van llatavia—Buitenzorg nemen 
voortdurend toe. Zij  waren dit jaar  weder 8 pCt. 
grooter  dan iu liet vorige Jaar. e uitgaven ver-
meerderden niet iu gelijke verhouding, zoodat zij 

e Al)% |iCt. van de ontvangsten, tegen 42 pCt. 
in bet voorafgaande jaar , nebben bedragen. 

t goedkeuring der  zijn de  on-
dernemingen thans gesplitst, waardoor  van hut inaut-
schap]telijk kapitaal bet iu 1800 voor de lij n Bata-
via— Buitenzorg afgezondenle bedrag van vier  millioen 
gulden in de boeken dier  onderneming is over-
gebracht. 

liet geheele overige maatschappelijke kapitaal, 
zijnde nu f 0,010,090 en later  zooveel meer als er 
obligatien van de leening van 1874 tegen aandeelen 
zullen worden verwisseld, vormt het aandeelenkapi-
taal van  lij n Semarang—Vorstenlanden , dat verder 
aangevuld wonlt niet het bedrag van al dc leeniiigen 
die ten behoeve van de lij n zijn uitgegeven. 

e reserve- en vernieuwingsfondsen zijn weder  met 
rui m drie ton toegenomen,  zoo de som der  in 
Omloop zijnde leeniiigen grooter  is, wordt dit alleen 
veroorzaakt door du plaatsing van ruim 500 obliga-
tien der  leeniug 1874, door de splitsing der  onder-
nemingen noodig, maar  alle, als eigendom van 
de lij n Batavia—Buitenzorg, in het bezit der -
schappij  zijn gebleven. n werkelijkheid zijn de in 
omloop zijnde obligatien met ƒ 1 7 6 , 0 00 verminderd. 

t geplaatst kapitaal is f 10,010,000; van het 
bedrag der  leuningen, ƒ 1 5 , 4 0 2 , 2 0 0, was iu het af-
geloopen jaar  afgelost een totaal bedrag van fS.i 211,200, 
zoodat nog 12,330,000 in omloop is; het voorschot 
van den Staut is /'3,300>135.44l4; de som der 
reserve- en vernieuwingsfondsen is geklommen tot 
ƒ 1 , 3 7 1 , 5 1 2 , 4 2; de waarde van de s|worwegen wordt 
voor de 203 kilometer  vun de lij n Semarang—Vor-
stenlanden geschat op 10,103,800.02',̂ voor de 58 
kilometer  vnn dc lij n Batavia—Buitenzorg op 
ƒ3 ,380 ,488 .38. 

Vnn Semarang—Vorstenlanden waren de ont-
vangsten ƒ 2,401,844.78',̂ de exploitatie-kosten 
ƒ 1,110,473.751.,; winst fi  ,285,371.03. 

Van Batavia—Buitenzorg waren de ontvangsten 
/593.340.34, de exploitatie-kosten ƒ 2 4 0 , 7 2 2 . 3 7; 
winst ƒ 3 52 017.07. 

Na aftrek van de scinmen voor hel reserve- en 
vcniieuwingsfonds tot een gezamenlijk bedrag van 
/ 432,555.40 en der  uitkcering vnn ƒ 7 6 5 , 0 00 aan 
den Steal, wonlt een uitkcering van ƒ 5 7 5 , 0 20 aan 
de aandedhouders, zijnde 5.75 pCt van het kapi-
taal , voorgesteld. 

— Bij  den gemeenteraad is ingekomen een voor-
stel van . llerm. J . van , 1. Gosschalk, 
J. C. de Vries cn . 11. lnsinger, waarbij  B. en 
W. uitgenoodigd wonlen : 

lo. de beschikbare zalen van het Oude -
huis, die daarvoor de gelegenheid aanbieden, te be-
stemmen voor de inlichtin g van cen tijdelij k museum 
van oude kunst, dagelijks voor het publiek toeganke-
lijk ; 2o. daarhenen over te brengen: a. de schilde-
rijen van het voormalig fhinirgijnsgil d uit het -
vei-siteitsgelwuw, b. die uit het Armenb+ris, welke 
daarvoor het meest in aanmerking komen, c. die 
schilderijen op het , welke thans op ver-
schillende bureaux vespreid zijn , voorzoover  daarvoor 
ruimt e lx;schikbuar is: 3o. alle verdere voorstellen te 
doen, welke hiermede in verband steun of hiervan 
het gevolg kunnen zijn; 4o. voor bet geval dal bet 
Oude s door  veranderde bestemming uiet 
voor dil doel beschikbaar  mocht zijn, naar  eene ge-
legenheid uit te zien, waar dit bereikt kauworden. 

c concessie voor den aanleg van 
tramwegen, kort geleden door den d aan de 
heeren Outlet c. s. te Parij s verleend, is door deu 

 vervallen verklaard  aangenomen som van 
ƒ 1-00,000 was niel op den bepaalden tij d gestort. 

e Groninger  dagbladen melden, 
dat de vereischte 040 aandeelen voor de oprichting 
van een tooneeigebouw aldaar  allen zijn genomen, 
zoodat een kapitaal van ƒ100,1100 voor den houw 
beschikbaar is. 

 Gemeenteraad heeft het adres 

van de heeren Berns en r te Arnhem, 
generaal-agenten van  Actien-Geseüschafl Union, 
te , inhoudende aanvrage om concessie voor 
den aanleg eener  drinkwaterleidin g iu de gemeente 

, voor  kennisgeving aangenomen, en voorts 
besloten aan gemelde heeren tc kennen te geven, dat 
de Baad niet genegen is een dergelijke concessie te 
verleenen. 

. Voor de examens B, art. 01—05 der wet 
regelende het middelbaar  onderwijs, hadden zich aan-
gemeld 80 eandidaten, op één na allen leerlingen der 
Polytechnische school, tc ; 20 eandidaten trok-
ken' zich vóór ol gedurende het examen lenig, van 
de overigen zijn geslaagd voor art . 01—02 (eerste 
examen voor  civiel- of bouwkundig ingenieur), de 
heeren: W. . . de Bruyn , J. C. , C A . 
de Fuvuuge en J. Wilke. 

Voor  artt . 01, 02 en 04 (eerste examen voor 
civiel, bouwkundig  werktuigkundi g ingenieur) «le 
heeren: . P. Ameijdcn van , . van Andel, 
J. W. . Bauduin, , N. VV. van , 
11. G. C. vnu , O- A. van , .1. Gioenen-
daal, . , . van llnrencarspel, N. -
doorn , J. J. , B. de Jong, F. . . , 
1'. C. van , W. . h , . . , 
J. VV. van , VV. , G. . F. Philips., 
Th. . , T. J. W. van , J. vnn 

m du Chattel, J. G. . Schot, S. . Smit, 
J. W. C. Teltegen. F. . S. F. van Tuijl l van 
SerOOSkerken, J. N. Verloop. VV. de Visser, F. J. 
A . van Vollenhoven, . . A. vnn den Wall , 
P. . A. van Wiimel, A. . Witkop ,  Wurtman , 

. , J. P. van Usundijk. 

Voor  artt . 61, G2, 0.3 en 04 (eerste examen voor 
civiel-, , seheepslxmwk. en werktuigkundi g 
ingenieur) de heer W. F. r  Jr . 

Voor art. 03 en 64 (eerste e  amen voor  scheeps-
- en werktuigkundi g ingenieur) du hee-

ren : J . F., vau Cleef en J. S. van Veen. 
Voor ark 04  examen voor  werktuigkun-

dig ingenieur) de heeren: G. van Egniund . .1. Grun-
del, J. N. , J. C. van der , . 

, J. . A. von Schmidt auf Altenstadt, E. 
Suermotidt, . P. J. de Vries. 

Voor art. 05 (eerste examen vour  mijn-ingenieur) 
de hirer . . 

e uitslag van de eind-examens van de Polytech-
nische school zal eerst in de volgende week bekend 
kunnen zijn. 

— § Wfl vernemen, dat dc verschillende afdeelin-
gen van de bij  Gebr. van Cleef verschijnende -
terbouwkunde niet afzonderlijk verkrijgbaar  zijn, en 
betreuren dit zeer, ook in 't g van vele bur-
gerlijk e en militair e ambtenaren buiten den water-
staat in , grondeigenaren, landhuurders, sui-
kercontractantcn, enz., die dikwijl s verplicht zijn 
bruggen, kanalen en wegen te bouwen, maar  zel-
den of nooit geruejien wonlen tot het aanleggen van 
spoorwegen, bel bouwen van zeesluizen, zeewerin-
gen en molens, het stellen van inmidaiieii , enz. 

t bericht van het plotseling over-
lijden van . T . .1. Stieltjes heeft overal in den 
lande groote vcrslagetdieid teweeggebracht. Na 
eene korte ongesteldheid, die geene aanleiding tot 
hesorgdbeid gaf, werd de talentvolle Stieltjes inden 
avond van Zondag 23 dezer op 50jarigen leeftijd 
geheel onverwacht uau de zijnen ontrukt . Wij  be-
houden ons voor in een volgend nommer cene korte 
levensbeschrijving tu geven van dezen genialen man, 
die geleerdheid en kunde auu grooten eenvoud paarde 
cn steeds met rondborstigbeid voor  zijne meening 
uitkwam. Nederland heeft een zijner  grootste man-
nen verloren. 

 Evenals Nijmegen heeft ook deze ge-
meente besloten de vestinggronden van den Stnat 
nan te koopen, en de bekrachtiging der  overeen-
komst door dc Tweede r der  Staten-tienental 
kan weldra worden te gemoet gezien. e gemeente 
betaalt de som van ƒ 7 2 , 0 00 en t zich voortaan 
met het onderhoud. 

n verhand met dezen aankoop zullen de plans 
tot watervrijmakin g der  stad wel spoedig aan de 
orde gesteld worden. n het lielang der  inwoners 
is het te wenschen, dat het niet bij  praten blijft , 
maar dat spoedig tut handelen wonle overgegaan. 

. 

 N O E Z O N  E N. 

 de

Vergun inij  een enkele opmerking, naar  aanlei-
ding van het verslag betreffende de jongste verga-
dering van het t van , in uw nom-
mer van 22 dezer. 

r  i i wordt gezegd, dat ik in den loop der  dis-
cussie herhaaldelijk verklaard zou hebben, »gecner-
lei"  waarde te hechten aan de geldelijke bezwaren, 
aan de verwezenlijking van het duor mij  opgevatte 
plan verbonden. 

t is niet juist. 
e gang mijner  redeneering was als volgt: 

Tusschen de n is overeengekomen, 
althans besproken, de kunstmatige vunlieping van 
den onvenleelden n en de Waal tot zooda-
nige diepte, dat bij  een statui van 1.50 meter  aan 
de peilschaal te n over de volle lengte een 
diepgang vau 3 meier  verzekeid zij. 

n een der  laatste stukken van den heer  Stiel-
tjes — ik noem den zou geaebten naam met ontroe-
rin g — wordt gezegd, dat in de Waal 1.20 nieter 
toeneming van diepte noodig is, om deze rivier  in 
overeenstemming te brengen niet het verlangen van 
dc oeverstaten. 

Zonder dat cijfer  onvoorwaardelijk over te nemen, 
is evenwel langs den totheden gevolcden weg de 
genoemde diepte niet le bereiken. 

Wordt zij  niettemin gevorderd, dan zullen andere 
middelen te beramen zijn. Op zoodanig middel heb 
ik in het , door mij  genoemd een iVer -
eeniging tot beoefening van -
pen", de stelling verdedigd, dut de dixir  mij  ont-
worpen smalle rivier  langs den , langs 
Arnhem un Wageningen, aan het e bezwaar 
teu volle zou tegemoetkomen. 

e kusten van de uitvoering van dat plan zijn 
door mij  een groot, doch niet onoverkomelijk be-
zwaar  genoemd. 

Naar  aanleiding van een mededeeling in een der 
laatste nommers van lie  van de hand 
vnn den heer  J. J. van , heb ik wijders 
aangevoerd, dat de kusten der  Staatss)worwegen tot 
Juli 1877 bedingen hebben omstreeks 143 millioen. 

Voor  in aanleg zijnde waterwegen 
en verdere voltooiing van het sjmurweg-
uet uittrekkende 107 » 

komt men tot het totaal van . . . 250 milliouu . 
in den  tij d voor  publieke werken besteed 
of . 

k heb erkend dat dit geer  hooge cijfer  moet voe-
ren tot spaarzaamheid, doch dat juist die spaar-
zaamheid  om niets achterwege to laten, 
dat als onmisbaar  complement van het reed*"  ver-
richte is te beschouwen. s mitsdien 3 meter  diep-
gang tot n hij  lage rivier  zoodanig onmisbaar 
toevoegsel, dan behooren nieuwe ileuklieehieii en 
ruime opvattingen niet aanstonds door het kosten* 

 gesmounl te wurden. 
n dien zin heb ik gemeend te kunnen aanvoeren, 

dat gezegd argument voor bet uogenblik weinig ot 
niets ter  zake afdoet. 

r  van het liovenstnnnde in uw eerst-
volgend nummer zal ik mij  verplicht rekenen. 

J. . 

Amsterdam. 20 Juni 1878. 
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liet is eene meer dan opmerkelijke kalmte, waar-
mede het bericht omtrent de kusten voor  den opbouw 
van het m te Amsterdam ontvangen is. t is 
waar, hut  in de voor  dien bouw toegestane 
som en hut cijfer , waarop de uitgaven nn
worden,  slechts één millioen, nawar het is 
niet onwaarschijnlijk dut nieuwe verrassingen voor 
de deur  staan. e eigenaardige wijze van werken, 
die bij  den geheelen bouw voorzit cn daarin bestaat 
dat alles broksgewijze cn zelfs de bloote levering van 
materialen besteed wordt, maakt het moeilijk om 
eeu overzicht over het geheel te houden. Bedenkt 
men nu, dat werken van verscheidene milliocncn be-
steed wonlen en dat ons land lal van mannen telt, 
die zulke aannemingen kunnen  dan wekt het 
buvi-eeiuding dat ook liet m niet op eenmaal 
wordt uitbesteed  wel in twee of hoogstens drie 

. 

Over  dien museumbouw is reeds zooveel gespro-
ken, dat het algemeen belang medebrengt dat om-
trent deze zaak een helder  licht ontstoken wordt; 
het eenige middel daartoe ligt voor de hand en be-
staat in het  eener  commissie van deskun-
digen, die het mandaat ontvangt om de redenen 
optegeven, waaraan het is toeteschrijven dat het 
museum het dubbele kost van den eerst opgegeven 
prijs ; voorts om na te gaan of met vrucht kan 
wonlen verwacht, dat het museum der  natie  niet 
meer duu twee millioenen gulden zal komen to staan 
en eindelijk of met  reeds begonnen wijze van 
werken niet gebroken moet worden. e natte heeft 
recht in deze te worden ingelicht en wij  stellen ons 
voor, dat de inhoud van het rapport zuer  leerrij k 
zou zijn, vooral ook met het oog op de verhouding 
van den kuiistreferenilari s en den architect tegenover 
de  van

Wat laatsgenoemd lichaam aangaat zou het aan-
beveling verdienen de nog aanwezige leden een eervol 
ontslag te geven onder  dankzegging voor de vele 
diensten, die zij  den e konden bewezen hebben. 

j dunkt de genomen proeve i*  wel, en er  zijn 
in korten tij d waarlij k dwaasheden genoeg gebeurd 
om eeu eventueel ontslag niet te betreuren. Boven-
dien, al behoorden de adviseurs tot het verledene, 
de geschiedenis van het m cn der e 
Academie blijven daar, om de nakomelingschap te 
leered, dat ook de tweede helft dei'  negentiende eeuw 
ruimschoots stof tut nadenken geeft, als men betoog 
slaat  de zaken, die toen geschiedden. 

k  met den wensch dat de j 
tot Bevordering der  Bouwkunst zich spoedig wat 
meer op den voorgrond stelt; een , door dit 
Bestuur uan de e g gericht, om eene 
enuuéte naar den  van het m intestellen, 
had kans van slagen en al mislukte dit . dau had 
men toch de zelfvoldoening naar het bekomen van 
cen degelijken toestond getracht  hebben. 

Ontvang, enz. 
Uw dienaar 

X . 

Varia . 

 Een schrijven uit -
port in den Staat New-York , aan den Times gericht, 

t dc volgende e bijzonderheden 
 bet verwarmen van  middel 

van stoom, gestookt iu een centraal ketelgebouw. 
 den  winter  werden te t 

 200 hui/en verwarmd door  stoom uil twee 
ketels: een ter  grootte van 10 bij  5 en een van S 
bij 8 voet, geleid door  pij|ieu ter  gezamenlijke lengte 
van ongeveer 3 mijlen. e ketels worden in den 
winter  gestookt op een drukkin g van 35 tr  per  duim, 
met een  van 4 tons a nth rur iet-kolen 
a 4'/2 dollar  per  tun. n den zomer wurdt slechts 
één ketel gestuukt, verbruikende  ' / a ton in 24 uren, 
bij een stoomdruk van 25

e leidingspij|>eti zijn voor de  G00 voet 
van den ketel af 4  duim in diameter. Voorts 
zijn 1400 voet 3 iluiius, 1500 voet 2'/j  duiius eu 
2000  2 duims pijpen gelegd. 

e aanvoer uit deze hcnldpijpcn naar de huizen 
 door ,  pijpen, en binnen de huizen 

worden V*  duims pijpen gebruikt. 
Evenals bij  gas, heeft ieder  verbruiker  een af-

sluitkraan; een vernuftig saamgestelde meter  wyet 
niet alleen uun het totaal aantal meters verbruikt e 
sloom, maar ook hueveel in iedere kamer is verbruikt . 

Geen de minste condensatie beeft in de pijpen 
plaats. Zij  ziju  met een dunne laag 
aslx-stpapier, vervolgens omkleed met h vilt , 
eindelijk omwonden met , en het geheel 
besloten in houten kukers, % duim wijder  uitgeboord 
duu de pij i met hunne bedekking  ziju. Zij 
worden evenals de gaspijpeu gelegd. 

e verspreiding van hitte in de vertrekken ge-
schiedt door het overbrengen van den stoom in ver-
scheidene duimspijpen lang 30 duim. cirkelsgewijs 
of in twee rijen bij  elkander  geplaatst, uan de on-
der- en bovenkanten vereenigd door een onthistpijp 
voor het gecoiidenseenle water, hetwelk op een 

 weinig  dan kookhitte ontsnapt. 
e stoom wordt ook tot op ' /ï mij l afstand van 

de ketels als beweegkracht VOOT machines van 10
11 puanlekr.icht aangewend en in de keukens tot 
ver-schillende doeleinden gebruikt; op V , mij l van de 
ketels weid o. a. een emmer met koud water  tot 
kookhitte gebracht door  middel van cen straalpijp 
met gaatjes, die in den emmer werd gedom|>eld. 

n een huis van middelbare grootte, bevattende 
acht kamers, bedioegen du kosten vun aanleg 150 
dollars. 

e exploitatiekosten bestaan bijna alleen in de kosten 
voor  kolen «u het loon vnu twee stokers. t ka-
pitaal tier  maatschappij  is groot 50,000  iu 
500 aandeelen verdeeld , waarmede de kosten vuu den 
cent raai toestel eu der  3 mijlen lengte stoompijp ge-
dekt zijn.

n hel begin van J u l i. 

, door J. van Acker, onmens T. 
Belpaire te Antwerpen: het houwen van eene nieuwe 
graanschuur  mul stalling uuz. op de hofstede in pacht 
bij . Verbeek, iu deu polder  llueilukcnskerke. . 
bij den bouwkundige A. c Clcrcq, tu . 

,  J u l i. 

, te  uren, dour  burg. flu Weth.: het 
bouwen van een niouw raadhuis, waaronder  cen woning 
voor den agent vun poli ie, eeu lokaal voor de brand-
spuit en 2 cellen van bewaring. 

i . o m ia , te 11 uren, duor  dijkgraaf cn heemraden 
van , in l)e : eeuige vernieuwin-
gen cn hers'oil ingen aan dc poldurwerkcn oo het 
stoomgemaal. 

, te 12 uren, door  hurg. cn weth.: het 
maken en stellen van den metalen bovenbouw van 
cone duhnulo basculebrug over dc Verlengde /.mi 
kcelsgracht. 

Wagenlngen, te 1 uur, door  burg. en weth.: het 
schoonmaken cn schoonhouden der  .-.achten. 

, door  kerkvoogden der . , 
bij  Tjesscuga: eene vertimmering aau de pasiorie. 

, B J u l i . 

d oek , te 11 uren, door . Blankvoort: het 
bouwen van cene boerenhuizing uan de Oude-Wete-
ring. Aauw. te > uren. 

/ u i , te 11 uren, door het bestuur  der  wa-
terkeering van het ealnmitcusc waterschap Niuuw-
Botuuieiicde, hij  C. J. van Splunter: het leggen van 
4 bcstcende rijshoofdeu, aan de waterkeering van hut 
waterschap. 

, le 12 uren, door het prov. best.: het van-
buiten-verven van het gebouw bewoond door den 
sommiss, des s met amicten. 

 lc 1 uur , in de vergaderkamer dor  gas-
fabriek: het verven van dc gaslantaarns met puien, 
brackets en toebehooren, in du gemeente eu op hut 
terrein der  gasfabriek. 

, tc 4 uren, door  kerkvoogden van Stern-
deren en Bronkhorst: het doen van onger. 238 -
timmer- cn stukadoorwerk iu de . kurk . 

Woensdag, : i Ju l i. 

, te 10 uren, door  dijkgrau l en 
hcumrudeu van den pulder, in e Zwaau, aan dou 

: ceuige jiercuelun slnOtwerk. 

, te 12 urun, voor  Wed. J. Winkel, in 
het : het bouwcu van eeue ruime bur-
gerhuizing. 

. v n u a l a ml , te 1 uur, door hel waterschapsbest., 
in de : du aarde- cn kram werken aan de 
watcikeering van den Suzannapolder. 

,  J u l i. 

, te 12'/j uren, len raadhuize: hel 
bouwen van eeu lijkenhuis, tevens b.arhuis. 

, 3 J u l i. 
, tc 10'fi uren, duur het minist. van water-

staat enz., aan het geb. van het prov. best.: het op-
ruimen vau ondiepten in het kanaal dc . Aanw. 
1 Juli . g ƒ9980. 

, tc 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat euz., aan lu-t gebouw van het prov. best.: het 
ophoogeu van 2 gedeelten g tusschen de Usel 
brug te r cn den Veluwschcn baudijk, bc-h. 
tot de 4e on 5e perc. der c wegen in Gel-
derland. g ƒ2000. 

, te 1 uur , door het ministerie van water-
staat enz.: het herstellen en verheteren van de -
telegraaflijnen langs den Neder!. Cen1rnals|>oorwe{: 
tusschen Utrecht eu Zwolle cn langs den Oosterspoor-
wc; lusscheu het kruispunt lc lllauuwkapel cn dat hij 
de n op de llnulenschc vlakte nabij  Utrecht, 
met inbegrip van de zijlijne n te Nijker k en -
wijk ; So. het inrichten vau een woonhuis tc Velp tot 
eeu postkantoor met directeurswoning. Aauw. 1 Juli, 
te 1 uur. 

r  k o m , hij  den voorzitter  van het waterschap t 
Workuino r  Nieuwland : lo. dc leveriug van 365 stuks 
53 . nieuwe grenen dijk palen, 100 , 10 ü 25, 
dito grenen gording; 2o. het maken vau nieuwe wer-
ken cu herstelling aan tie zeewering. 

, O J u l i. 

1 , te 12 ureu, door  dijkgraaf cn hoogheem-
raden van den s i het houwen van 
wachthuis no.  met magazijn uu dienst vertrekken 
aan den , iu du gemeente Tull-en-' t VVnal, bij 
hektometerpaal no. 261 boven het Oud-Nlijkcrveer . 
Aanw. 5 Juli , van 10—11 uren uren. 

, door het besluur van bot -
gasthuis, bij . C. VV. A. Biiinu : het doen van be-
langrijk e vertim C ringen op 2 plaatsen, ouder  Stiens 
eu Bnisiim . hij  deu architect A. . 

, door het polderbestuur van het. West-
eiudc-van-Waardcr: het leveren eu stellen van 06S 
ijzeren scheprad teu behoeve vau den poldcrmolun. 

,  J u l i. 

'a-llage, tc l l ' / i uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van hel prov. bestuur: 
lo. het bouwen van eene duhbclc slui-kucchtswanin;: 
bij dc Wilhchniiuislui s to Viancu, bah. tol du werken 
van hel Zederikkanaal. Aan *. 3 Julj . g ƒ 6600: 
2o. het verbeteren van den Westhavcuduin op lift 
noorderstrand van Gocderecde. 

, te 12 uren, door  burg. cu weth.: lo 
het maken van den onderbouw eener  dubbele bascul*-
brug over do Verlcugde-'Ziu.tkeetsgracbt  ; 2u. de * 
rin g vau ruim 5 tons hulkijzer : OO. het houwen vin 
eeu eikenhouten walheschoeiing langs dc Wcsterkmif. 

, te 12 uren, door  hurg. cn weth.: bs 
verlagen cn verbreeden van de steenen wulfbru g ovff 
de Prinsengracht voor de Prinsenstraat, en bet verhoo-
gen en brecdeu vau dc brug over de doorvaart bij  & 

. 

. te uren, door  burg. en weth.: 1°-
het maken van c«n brandspuit huis op den ; 
het opruimen vau het ijzeren hek cn het vernieuw" 
van het trottoi r  enz. aau den Abdijtoren -

* i-'iomalioop, te 2 uren, door de machinale turf 
hrtquctiiiaatsehappij , bij o Vries: het bouwen cenfr 

1 :-11 1 •11' ">r Ji  met hijhehooreiidc grondwerken, °P 
cen terrein te Vrooinshoop. gcm. n berg. 1» 
bij deu architect J. , te llcngcloo. Aauw- v 
10 uren. 

, 9 J u l i. 

» . te 12 uren, door het polderbestuur, 
bij 11. Vervoorn Jz.: het stichten van de grbouwe11 

tot het plaatsen van de stoomwerktuigen, du stooni' 
ketels, de schepraderen en dc contrifugaaiponipef' 
met bij  behoorende werken, voor het stoomgemaal 
deu polder . 

, te l ' /t uren: hel vrrhouwen van het lop™ 
meut-VVesihoff, aldaar. . bij  den architect kl . 
Smit, aldaar, bij  wica de biljetten S Juli te bozorg>n' 
Aanw. 5 Juli , te 10 uren. 

B  — Zaterdag 29 Juni »«78 

Weenadag, le J u l i . 

' i-flage, tc 11 ureu, door het ministerie van 
waterstaat enz.: 1 o. het doen van herstellingen ca 
ïfrniftuwingc n aan 's s rivicrwerke u op den Boven-
t  ii en do VVaal, met het éénjarig onderhoud, in 3 

 Annw. 'i Juli ; 2o. het wegruimen van een jn 
]e Bovi-n  tu Woadriclieni gczoukeii vaartuig. 
Aauw. 6 en 8 Juli . 

im- t i - r i i i i i i i , lc 1! uren, door  lint besluur van 
tie Amsterdainsclie Vurecuiging tot het bouwen vau 
Arhcidciswouiiigoii , in e Eensgezindheid: het bou-
wcu vuu 2 blokken arbeiderswoningen, tezamen voor 
6 gezinnen, op het Fuucii, lusscheu de Blanken- en 

. e te bebouwen oppervlakte he-
draagt onguveer  l lv i \p. Aanw. 6 Juli , van 9—11 
uren. 

, tc 12 urou, door het minist. van water-
staat aaa.: het doen van herstellingen en vernieuwin-
gen aan de n iu de , dc 
Ou'le s bouudeu het Berennat, het S-heur eu de 
Barteli met het éénjarig ouderhoud. Aanw. 6 Juli . 

) 

 tc 12 uren, aan het station vau den Noor-
derspoorweg: lo. het maken vau cen gebouw hij  het 
statiun van deu Noordcrsjioorweg te Brussel. g 
fr . 60,398; 2>. het naken van eeue goederenloods hij 
hot station . g fr . 14,549. 

Leeuwa den, door  comm. der a Cuyek-en-
Foeytsvecii-compaguh, bij r  C W. A. Bnmu: het 
graven van een nieuw gedeelte vaart te lloornstcr-
swaag, ter  lengte vau p. m. 230 . Aanw. dagelijks, 
van 10—1 uur. 

, S J u l i . 

, te 11 ureu, aan het koloniaal etablisse-
ment: lo. het herstellen van de fundeering en de daar-
mede iu verband slaande wurkon in het koloniaal eta-
blissement te Amsterdam; 2o. hut onderhoud van- en 
het doen van eeuige herstellingen aan gemeld gebouw, 
ged. '78, '79 en '80. Aauw. 3 Juli , van 9—12 uren. 

, to 1 uur, door  hut gem< entebesi uur: be-
langrijk e hcrsleiliugen aau het inwendige cu hel 
bovengedeelte van den gemcentutoren, alsmede eenige 
reparatie aan de torentjes vau hut vroegere slot al-
daar. Aunw. 4 Juli , tc lu' , uren. 

, 13 J u li 

Zwel le, te 1 uur, door  burg. un weth.: hut ver-
grooten vnn deu vijver  in bet noordwestelijk gedeelte 

V bij  " 
i h 

van het Niouwewcrk hij  Zwolle en liet verboogeu van 
bet terrein. Aanw. 4 Juli , tc 2 uren. 

, i s J u | l . 

, tc 11 uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden 
van , in hut Gcmueiiclandshuisj  lo. het ma-
ken van rijsberm- un rictbuslagwerkeii, aan de kaden 
langs den Voor boezem van het stoomgemaal Van der 
Goes, nau de Vijf-Sluizen bij  Schiedam: SO. het doen 
van eenige herstellingen auu de gehouwen, den Aller 
met bak cu dc schepraderen van genoemd stoomge-
maal ; 3o. het verrichten van ceuige timmer- en met-
selwerken aan de Oranjesluis, niet het Verlaat tot 
's Gravesande cu aanhoorige heschociingen; 4o. het 
aithaggareo van deCsstanjuwatering, van de -
Vliet tot de Stakenbrug; 5o. het uitbaggeren van het 
gedeelte Oostgssgwsler, vau dc brug aan de -
bad schol i and, tot de Nieiiwewegsbrug: 6». het kroozen 
en reiiiigcu der  boezemwateren, iu 30 perc. . hij 
den fabriek-lnndmetcr  J. P. van den Berg Jz., tc t 

, te 1 uur, in dc Nieuwe : het af-
breken vau een gebouw aau deu Voordam cn daarter-
vAtta'sc bouwen van ecu woon- on wiukelhuis. Aanw. 
lt ! Juli , van 10— 1 uur. 

, 19 J u l i. 

, te 10 uren, door het ministerie vau 
waterstaat enz., nau het gebouw van het prov. best.: 
het levereu en storten vin steen, tul voortzetting van 
de oeververdeiligiii.'  voor  Neuzen. Aauw. 13 cu 15 
Juli . g / 23,250. 

W'eenidag,  Oct. 

, te , door het ministerie van marine: 
bel lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en in-ie-
brsik-brengen van een ijzeren drijvend drongdnk voor 
den dienst vnn de e in , 
voor  rekening van het departement vau . 

, 14 Juni: bet ufhreki n eu wederopbouwen 
cener  schuur op du Bouwnard; ingekomen 6 biljet -
ten , als : 
P de , tc Wagouiugcn, ƒ 4095 
J. , „  idem „  39*8 

. ,  idem „  3494 
Nibheling, Ophensden, „  349S 

, , , „  2793 
.1. , „  idem „  2784 
niet gegund. 

, 15 Juni: lo. hot maken van riolen; inge-
komen 3 biljetteu, als: 
J. v. .1. Bruggen, te 's-Bosch, ƒ 2370 

. Beks, „  idem „  2331 
. , „  idem „  2316 

per . 
lo, hut bouwen van cen schoollokaal voor  meisjes 

tc Orthcn; ingekomen 4 bilj. , als: 
A. Pijnenburg, te's-Bosch, ƒ 4 1 40 
J. v. d. Bruggen, „  iduin >, 3780 
P. J. Soincrs, „  idem „  3712 

, „  idem „  3680 
(o. het inaken van herstellings- cn vcruieuwings-

werkcu uan het gebouw nermuStsksOhool; geguud aun 
P. J. Soincrs, te 's-Bosch, voor

, 15 Juut: de levering vau 135 gegoten-
ijzeren buizen vau 25') . luw. middellij u met bij -
behoorende syphons eu hulpstukkeu: 

buizen syphons 
Van Oppen cn dc Beaumont, tc 

, * f 8.40 ü 10.00 
, 7.47 10,00 

. S. Stokvis rn Zn., te , 7.3(1 10.90 
J. , to Amsterdam, 7.12 13.23 
F. W. , tc , 7.00 12 00 
Van VVageninge eu , tc 

, 6 49 12.49 
hulpst.  /10.33 per  100 . 
BB B rnrirhlT , 15 Juni: lo. het uitbreken cn 

opnieuw bevloeren van p. m. 153 str. . rijweg, onz. 
; minste inschr. was P. Ü. Wassenaar, te St.-

Auna-parochie, voor ƒ 1296. 
2o. het maken van S5 . walbesclioeiing; minsto 

inschrijver  was A. J. v. d. , te St.-Auna-paroctiie, 
voor  ƒ923. 

, 15 Juni: de vernieuwing van rijs- rn 
kraiuwork , . bij  die watering; aangenomen 
door .1. l Jz., tc Baarland, voor ƒ 7500. 

, 15 Juni: de gewone onderhoudswerken 
van het waterschup Oud-eu-Jong-Breskens; ingekomen 
7 bilj. , als: 

P. , te BrcskeiiB, ƒ 18,833 
J . de Jonge, , „  18..S80 
G. . , „  Sl.elreehi, B 18,412 
J. Vcrkuy l Quakkrlaar , „  Vlissingen, „  13,379 
B.  v d. Brink , „ , „  17,799 
P. J. Visser, „ , „  17,7
. van e , „  Breskens, „  17,747 

Oudgantel. 17 Juni: het bouwen tan oou woonhuis; 
ingek. 9 hilj. , als: 
J . , te Oudgastcl, ƒ 53')0 
P. Bus. „  idem „  fiSilO 
A. Nijhoff , „  Fiinaart , „  5500 

. vau s , „  idem „  5154 
A. Bruijniuekz , „  Oudgastel, „  5401) 

. Oosidijk, „  Fijnaarl . „  5337 
A. vau Ticuclen, „  Priusland, „  50110 
C, Vriens, „  idem „  6090 
G. vau , „  Oudgastcl, „  5074 
gegund. 

Alfen (N.-Br.), S Juni: het houwou eeucr  school 
mei undurwijzerswouiug t» ; ingekomen 4 bil-
jetten, als: 

. . te Tilburg , f 7922. 
J. B. van Erven, „ , „  7851. 
A. van , „  Allen, ., 7095.90 

. . „  Tilburg , . „  699». 
fttavenUae, 13 Juni: lo. de gewone ou Jurhoiids-

werken van hut waterschap; ingek. 9 bilj. , als: 
O. Bulier, te Schcrpenisse, ƒ 20,000 
J. dc , „  Sirjansland, 8,500 

. Vijv.-rburg , „  idem „  8,200 
P. J van , „ , „  7,9'J" 
B. den Exter  van den 

Brink , „ , „  7,675 
J. , „ , „  7,600 
P. J. Visser, „  idem „  7,340 

. Bolier, „  Sclierpcnissc, „  7,300 
P. , ,. Stavenisse, „  7,200 

So. het verdedigen van den ouderzeesclien oever 
door  sleeubestortiug; iugek. 5 bilj- , als: 
1). Bolier, te Scherpeuisso, ƒ 6400 
. van , „  Breskens, „  6SS7 

F. , „  Zierikzee, „  5933 
J. van Eek, „ , „  5900 
1). dc Joug, ., Sliedrecht, „  5660 

l , 19 Juni: het slaan eeucr  houten wnlhe* 
schoeiing, van dc nieuwe Turfgracht tot dc Sneeker-
poort, eu het inaken van g vau de 
aanwezige bestralingen lot do Sueekerpoort; ingek. 
7 bilj. , als: 

. . van Noord. te liommer, ƒ 10,222 
J. S. Oosterbuan, ,, Bolsward, „  9,135 
F. . Feenstra, „  idem „  8,869 

. . , ,, hlcrn „  8,795 
J. G. , „  Tsum. „  8 600 
F. , „  Bolsward, „  8,532 
E. B. , „  idem „  S,569 

. Jonkers, „  Oostcrlittens, „  8,170 
gegund. 

, 10 Juni: het amoveeren der  gehouwen 
staande op het terrciu gen. St.-Sehasliaaa, cn het 
bouwen van eeu nieuw buis aldaar; ingekomen 17 
bilj. , als : 

. Bessaas, te Zierikzee, ƒ 12,950 
W. Brouwer, „  Nieuwerkerk, „ O 
G. Airman, „  Zierikzee, ,. 1 ! "
C. J. Elzevier, „  idem „  l,2l»0 
T. F Wisse, „  idem » 10,938 
J . C. v. d. , „  idem „  10,787 
P. Bodt, „  idem „ 5 
J. van c , „  idem n 10,633 

. Gcers, „  idem „  10,522 
J. v. d. Werf, „  Noordgouwe, „ ) 
J . Vink , „  idem „  10,181 
B. van Verre, „  idem „  10,123 
C. Timmerman, „  Zierikzee, „  10,008 
J. , „  idem „  10,050 

. van den Endo, „  idem „  9,700 
 C. van dou Eude, „  idem „  9,685 

C Bartels. „  idem „  9,659 

Oetlhurg, l'.l Juni: het maken van verdedigings-
werken l-ij  de uitwalcriugsluis tc Cadzand; ingek. 
7 hilj. , als: 
11. , tc , f 1S.970 
." . BertOU, „  Biervliet, „  17,900 
1. van , „  Breskens, „  17,386 
C. v. d. , „  Neuzen, „  17,500 
1*. , „  Breskens, „  16,743 
G. , „ , „  16,700 
J. v. d. , „ , „  15,976 

, 20 Juni: lo. het maken, zinken un 
bestorten van 4 zinkstukken groot te zamen 10,0"" 
lt' , met levering van 2500 sclncpstons alval cn " 
seheepstuus gewonen n steen; gegund uun 
C. m Jz., le Sliedrecht, voor  /"32.700. 

20. hst leveren cn verwerken van 4175 schcepstons 
gewotieu cu 4475 sChoopsto S afvul van n 
steeu, ter  ver  redigiug van dun oever; gegund aan . 
de Jong, tu Nonzen, vour  ƒ27,440. 

, 21 Juui: het maken van ecu ijzeren on-
derbouw voor de brug ovor du Zuid-Willemsvaart ge-
uaamd dc de Erpsche brug; minste inschrijver  was 
G. J Groot, te St.-Anua bij  Nijmegen, voor/658!l. 

T u i l , 21 Juni: het maken eener  bazallglooiing: 
ingek. 21 bilj  , als : 
G. van Zwol, to , ƒ 12,400 
A. Pipiwl, „ , ,, 12,297 
Van Aurooy, .. Nieuwaal, .. 12,200 

. Vlot, „ , „  12,10» 
J. v. d. Plas, „  (Ücsnndam, ,, 12,050 
G. de , „  Gorinchem, „  11,̂ 30 
A. F. van lleukelum, „ f teu, „  11,610 
J. van 't Verlaat, „ , „  71,540 
G. J . van , „ , „  11,411 
B. Sterk, , „  11,400 

. dc , „  idem „  11,WX) 

. van Anrooy, „  Nieuwaal, „  10,848 
A. van Vuuren, „  Vuren, „  10,348 
A. dc , n Zuil . „  10,650 

. , „  Gorinchem, „  10.5S0 
A. den Otter, „ , „  10,550 
C. van Est, „ , „  1»,347 
A. , „  Zalt-Bommcl, „  10,318 
P. Paunckoek, ,, , „  10,307 
A. van Gijtenbeek, „  Tuil . „  10,200 
P. W. vau , „  idem. . 10,000 

, 21 Juni: lo. het driejari g onderhoud van 
het post- cn telegraafkantoor to Neuzen; minste in-
schrijver  was J. Seheclc , te Neuzen, voor  ƒ1335. 

2o. hel verbouwen vnu dc lokalen iu het postkan-
toor te Schiedam; minsts inschr. was S. - 'i'assomeijcr, 
te , voor  ƒ 8 3 4. 

, 21 Juni: het vernieuwen van een ge-
deelte dor  traverse door  Bu tunpost; minste insehr. 
was 1'. Plukkel, te , voor  /2195. 

, 21 Juni: het ufhrnkan der  bestaaudfl-
eii tiet houwen eener  nieuwe openbare school to Stiens; 
ingok. 11 hilj. , als : 

j  A. vau Jclgcrhuis, te , f 24,236 
S. Jansma, „  ld „  23.946 

 A. J. v. d. Werff, „ , „  22,993 
A Braaksina, „ , „  22,30» 
C. bchïere, „  Boornbergum, „  22,295 

J. . Jansma, te , ƒ 21,985 
. J. Gras, „ , „  21,0't» 
. , ,, , n 20,360 
. A. , „ , „  19,399 

E. . , „ , „  19.SS6 
. G. Brouwer, „  Stiens, „  19,100 

gegund. 
, 21 Juni: dc verbouwing van een huis tot 

 minste inschrijver  was J. , te 
, voor  ƒ2942. 

, Jl Juni; lo. het maken van wachters-
wouingen met bijbehoorendewerken, langs den spoorweg 
Amsterdam m . spoorweg); minste in-
sehrij'cr  was Jac. van der , te , voo
ƒ 9230. 

2u. het leveren van staleu spoorstaven met ijzeren 
eindverbindingen en haakboutcu, voor den Noordhol-
landschen Staatsspoorweg; minste inschr. was Gate 

 itTiiungsliütr e Actiën-Verein, te Oherhausen, nam.: 
1364 spoorstaven ƒ81.63 per  1000 , 1364 stel 

n ƒ9.60, 2000 schroefbouten ƒ 1 4, 25,000 
huakbouteu ƒ12.30 per  10» . 

- i\ Juni: het houwen en laveren vau 4 
loodskottcrs met beschieting en mastgcstel van 20 : 
minste inschr. waren: T. . , te Oude-Pekela, 
i sluks voor / 31,500: J. van Aller , te , 2 st. 
vonr  ƒ33,20'); v<x>r  't geval dit laatste aanbod niet 
mocht wonlen aaugenomeu, was de volgende minste 
insehr. , tc Nieuwediep, voor  ƒ31,000. 

o m i  il.oo. ->4 Juni: het leggen van een steenen 
duiker , lot vcr'iindin g tusschen de - en do 
Singelgrach!; minste inschr. waren Schoonenburg en 

, te Amsterdam, voor  /*  S.4S0. 
, 2j  Juni: het herstellen on verbeteren van 

de n langs den Staatsspoorweg tus-
scheu m eu hel h : miuste 
inschrijver  was S.  Tassemeijcr  Jr. , te , 
voor  /44'J. 

, 25 Juni: de houw van het 2c gedeelte der 
St.-Joscjihskerk; iugek. 11 bilj. , als: 
A. .1. Taverne, ' te Utrecht, f 136.700 
A. A. van , „  idem „  131.500 
Vos cn , „ , „  132.2SO 

. de  oij, m , „  130,700 
.). J Boekholts, „  Amsterdam, „  129,990 
B. Zuidhof, „ , „  129,000 
C. , „  Amsterdam, „  127,399 
W. . , „  idem „  126,800 
VVesterhuf, „  Weesp, „  126,444 
W, F. C. Schaap er. 

(iebr. Bruigom, „ , „  126,200 
, Vlasman, „  Amsterdam, „  125,587 
'a-l lage, 26 Juni: lo. liet vcniehtcn van bagger-

werk iu du Anier, cu het herstellen cn ondurhouduti 
van de werken Op het bovendeel dezer  rivier  aan de 
monden vsn het e 00 du . 1 jaar; 
ingek 8 hilj. , als: 
A. dc , to Baardwijk , ƒ 953S 

. J. , „  idem „  91-73 
T. Smits , - Wijk . „  9440 

2o. de vernieuwingen cn herstellingen aan de -
rivierwerkc n in de , de Oudo-ktsas, be-
beiicucns het Berengat, het Scheur un dc , met. 
hel éénjarig ouderhoud; 1 bilj . ingekomen van G. de 

, te Gorinchem, voOr  f 11,352. 
3o. idem aan idem op den , met 

het éénjarig onderhoud, in 3 perc.: 
pure. 1 perc. 2 perc. 3 

J. Terwindt , te 
Westervoort, ƒ 13,900 

. A. van den Bergh, 
te Püuncrden, 13,600 / S490 

F. E. Terwindt , idem, ƒ 13,373 
J. . , idem, 13,434 

. J. , te , 12,967 
G. J. , tu , 13,323 

4o. dc idem nau idem in de Noord, de , 
liet Berengat, het , de , de e 

l cn bet Spui, mut het éénjarig onderhoud; ingek. 
4 bilj. , als: 
C. v. d. Plus, te , ƒ 23,900 
C. Bot Cz., „  Sliedrecht, „  23,790 
G. dc , „  Gorinchem, „  21.179 
C. '  m ï s , „  Sliedrecht, „  20,360 

5o. het éénjarig onderhoud van dc leid am men in het 
Zwolsche . met dc verlichting on afbaken in/ : 
ingekomen 3 bilj. , als: 
G. .1. , tc , ƒ 22,190 
F.  Terwiudt . „  Pannerden, „  17,8116 
C. v. d. Plas, „ , „  16,'.t»0 

. 26 Juni: het doen van timmer- cn 
metselwerken in de gemeenteschool no. 6; minste 
inschr. was . , te , voo  ƒ 1100. 

, 26 Juni: het houwen van ecu woon- en 
winkelhuis met boven woning, onder  beheer  van den 
architect A. C. van Schaick, tc Amsterdam; minste 
iuschr. was A. . Stiphout, te Amsterdam. VOO  ƒ 8100, 

, 26 Juni: de lovering van 104,000 grus-
kuien cu 22,000 graniet keien; hoogste inschr. wuren 
W. n cu Zn., te , voor  ƒ10,888, miuste 
insehr. s Goftln en Co-, te , voor  ƒ9511. 

, 27 Juni: het wegbrekcu van sloepen, 
goten enz. en het leveren cu leggen van trottoir s met 
trottoirbanden van n n onderscheidene 
stralen; ingekomen 9 biljetten, als: 

. , te Arnhem, 2'/k pet. 
A. W. k cn 

G. . v. d. , „  idem 6'/, „ 
G. J. , „  idem 7 „ 
N. v. d. , „  idem 8 „ 

. Jansen, „  idem 9 „ 

. Jansen, „  idem 9'/i „ 
A. Vale. „  idem 9'/s „ 

. . „  idem 13'/1( „ 
1) W. . „  idem 15 „ 
uil-s bén. tarief. Gegund. 

Uren lngen, 27 Juni: liet leggen van buisleidingen 
cn zinkputten en het met klinker s bestraten van stegen 
cn gangen inssohon den g rn deo Oosterweg; 
minste iuschr. was S. dc Wit , te Grouingen, voor 
ƒ 4260. 

Vervolv; tier n en . 

. 

n de Nederlandsche Staats-
courant van 27 dezer  komen de statuten voor der 
Nederlandsche maatschappij  tot Exploitatie vau on-
roerende goederen te Arnhem, opgericht hij  acte 
van 20 i jl . e iniuitsehappij  stelt zich ten 
doel den verkoop en koup, huur en verhuur van 
vaste goederen, het bouwen van huizen, den aanleg 
van buitenplaatsen, de slunping van bosschen en 
voorts alles, wat tot de exploitatie van onroerende 
goederen behoort liet maatschappelijk kapitaal be-

 ƒ 4 0 0 . 0 0 0. 

r  ter  stede is men geenszins ge-
sticht over het besluit, door den Gemeenteraad, in 
strij d met eeu voorstel van B. en W., genomen, om 
het bekende iSpaujaardsoonl"  sloopen. r 
die in  was( kent  of heeft er  van ge-

hoord. 1 Tet, is het laatste overblijfsel van het kas-
teel Vrederihnr g en kan, inwendig, een model van 
houwkunst genoemd worden, . t -
man, de bouwmeester  van het beroemde stadhuis 
van , was ook de bouwmeester  van het 
kasteel,  men weldra het laatste spoor zal 
zien verdwijnen, — tenzij de  op zijn besluit 
terugkome. Geheel onmogelijk is dat niet, daarliet 
besluit eigenlijk hij  vergissing genomen is; een der 
leden, denkende vóór het voorstel van B. en VV. to 
stemmen, stemde vóór de slooping. 

t oogenblik,  de
gronden in eigendom aan de gemeente zullen over-
gaan, nadert  rassche schreden, daar het ontwerp 
van wet te dier  zake bij  de Tweede r der 
Sta ten-Generaal is , Blijkens die overeen-
komst komt de stad voor  nagenoeg twee tonnen gouds 
in het bezit van alle gronden, die deel maakten der 
eigenlijke vesting, voor zoo verre zij  niet door  het 

t van Oorlog vour  militair e doeleinden ge-
reserveerd of' voor deu aanleg van hel stationsplein 
der wegen benoodigd zijn. n 
neemt de gemeente de verplichting up zich tut het 
onderhouden vnn de wegen en alle andere worken, 
die zicb op de voormalige vestinggronden bevinden. 
Wonlt de zaak der  slechting goed aangevat, dart 
kan het niet anders uf de verkoop der  domeingron-
den zal groote voordeelen aanbrengen. Algescheiden 
vau het flnancieele voordeel, daaraan verbonden, 
moet niet uit het oog verloren worden dat de ge-
meente door  dezen aankoop steeds terreinen voor 
den W van scholen, enz. voorhanden heeft en 
zich dan geene groote uitgaven behoeft te getroos-
ten n terreinen van derden te verkrijgen. 

— t dun 1*> September e. k. wordt het proef-
nommer tegemoet gezien vau het Bijblad van de 
Bouwkundige Bijdragen. 

t ligt in den aard der  zaak dat de stukken der 
Bouwkundige Bijdragen elkander slechts na zeker  tijds-
verloop kunnen opvolgen, waaruit voortvloeit dat dit 
tijdschrif t niet — of ten minste minder  —geschikt 
is, onderwerpen vun den dag op bouwkundig gebied 
up te nemen Veelal toch zullen de feiten, als zij 
daarin besproken worden, hun actueel belang ver-
loren hebben, waanloor dan ook de bespreking ervan 
bf overbodig is geworden óf iu elk geval de juiste 
tijd , van eventueel handelen vour  de bouwkundigen, 
verstreken zal zijn. n woord, dnt tijdschrif t 
alléén kan aau de behoeften der  algemeen bouwkun* 
dige zaken eu onderwerpen iu den regel niet voldoen. 

Eeu de  bedoelingen met het Bijblad is toch de 
bouwkundigen en allen die bij  de bouwkunst belang 
hebben in de gelegenheid te stellen, tijdi g met het-
geen op hun terrein gebeurt of sal gebeuren, bekend 
te maken en discussién, besluiten eu handelingen 
daarover uit te lokken. 

Bovendien is het duel iu het Bijblad op te nemen: 
1". n omtrent de uitvoering van be-

langrijk e bouwwerken of werken waarvan de uitvoe-
rin g wordt voorbereid; 

2". Ervaringen bij  de uitvoering van werken opge-
daan ; 

3". Voorschriften omtrent de bereiding cn het 
gebruik van bouwstoffen , zoowel natuurlijk e als kunst-
matige; 

4". n omtrent werktuigen bij  het 
bouwen tc gebruiken; 

5". Critische beschouwingen over  bovengenoemde 
onderwerpen; 

0°. Geschiedkundige meiledeelingen , behandeling 
van uitgeschreven prijsvragen en duurup ingekomen 
antwoorden, boekaankondigingen en beoordeel ingen j 
in één woord, alles wat geacht kan wurden in het 
belang der  huiwknnst te zijn , hoopt de e 
iu het Bijblad op te nemen en op de meest popu-
laire wijze te behandelen. 

Bovendien zal de gelegenheid aangeboden worden 
tot het plaatsen van advertentien, waarvoor, zoodra 
hei aantal groot genoeg is, een bijvoegsel er  aan 
toegevoegd kan worden. 

Boekaankondiging 

t Projectie-teekenen als grond van het 

technisch teekenen in 't algemeen, en 

het *  en werktuigkundi g teekenen 

iu 't bijzonder. Voor onderwijs cn 

zelfoefening bewerkt duor . . Boers-

ma, r  der  Ambachtsschool to 

's-Gravenhage. Eerste afdeeling. -

warden bij

t is een gelukkig denkbeeld van den heer  Boersma 
om zijne  te wijden aau de samenstelling 
van een werk, dat vuor  onderwijs cn zelfoefening 
geschikt is voor het groot aantal  dte niet 
bij  machte zijn om  bepaalden s in wiskunde 
to volgen. e werken over  beschrijvende meetkunde 
uf wel  over het bouw- en werktuigkundi g tee-
kenen ziju voor  hen minder  geschikt; de eersten zijn 
voor  wiskundigen geschreven en moeten vuor  prac-
tische toepassing worden terzijde gelegd, terwijl  de 
laatsten wel de vraagstukken der  practij k behandelen, 
maar  zonder  verklarin g der  gronden, waarop de 
bewerkingen berusten. 

e schrijver  stelt zich voor  achtereenvolgens te 
behandelen: 

1. het gewoon meetkundig teekenen met zijne 
practische toepassingen. 

2. het projectie  als  van het tech-
nisch teekenen in 't algemeen en het bouw- en 
werktuigkundi g teekenen in 't bijzonder. 

3. het technisch teekenen. 
4. het teekenen volgens de gewone lijnperenectiof 

en de wiskundige . 

t werkje, dat nu het licht ziet, is het onder 
2 genoemde en met den schrijver  zrjn wij  van ge-
voelen , dat daaraan wellicht de- meeste behoefte 

. 

e uitgave moet met vreugde wonlen begroet cn 
verdient de aandacht van allen, die raat h<-t ouder-
wijs in vnlUcekrueri of iu bouw- en werktuigkundi g 
teeke.nej, belast zijn. 
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Correspondentie. 
n ontvangt da Administrati e aanvragen 

tot toezending van enkele nonimers van het week-

blad, zonder dat het daarvoor  verschuldigde in 

zegcls of per  postwissel woidt overgemaakt. e 

aanvingen zullen steeds terzijde wonlen gelegd, tenzij 

het geld daarbij  wordt toegezonden. 

^ A D v i r T 
bestemd voor  Opmerker gelieve men, tor  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

o 
van genoemd Weekblad. 

X o t V f l l « t a g - « v o m l teuBgaa u r e n 

worden advertentiën voor hot eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

. 

 oud 4  jaar, bekend met kunst-,
en rijBwerken . zag zieh gaarne als
of  hij  huv,.|il,eil(,,.|,le werken 

geplaatst, flroot salaris is geen veivisehte. 
Adres franco brieven under de letten* J Z. bij 

den . J. .  tc liorinchem. 

EEN , ieder  echt jaren by een 
Arebitect hier te lande werkzaam, zoekt eene der-
gelijke plaatsing, waar  gelegenheid tot verdere ont-
wikkelin g bestaat. i worden verzocht 
hunne voorwaarden mede te deelen met vrachtvrij e 
brieven, onder de letters A Ü C aan het Bureau 
van dit blad. 

 en S der ge-

meente  zullen op
 ten S ure des middags, opliet 

s . in het ojienbaar bij  enkele inschrijvin g 
doen aanbesteden: 

a.

b.

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen betaling van ƒ 1 voor de sub a (met teekening), 
ƒ 0 . 60 voor de sub h en ƒ 0 . 25 voor de sub c ge-
noemden. 

Nadere ii dicht ineen kunnen verkregen worden voor 
de sub a en b aan het bureau van den r 
der Publieke Werken, en voor dc sub c ann het 
bureau van den , op het , 
des ochtends tusschen 11—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, N TEX . 

22 Junij  1878.  Secretaris, 
,

E ' 
VA N 

e
n 

wyk
Up g den 2d Julij  1878, des voormiddags 

te 9 uur , zal door den ONTVANGE B -
E N te  ten 

o\ei>taan \an den te  residerend en Notaris 
. J. VV. 11. A ENEN. in de kleine l te 

, worden overgegaan tot de publieke veiling 
als: lo.

 Vetje'

 So.

e grenzen tusschen de kavels zijn op het terrein 
door  piketpalen eu kielspitten aangeduid, terwij l de 
zuidelijke en westelijke gien- dei urtilleiieluod s c a. 
dooi palen is uitgebakend. 

e aanwijzing in loco zal gegeven worden daags 
vóór de verkooping, des nniiiiddags ten 0 ure, te 
beginnen met kavel 7 buiten de gesloopte -
poort te Wijk . 

e catalogus, bevattende voorwaanlen, perceels-
bescluïjving , teekening en iiizetsoinmen, is na 8 Julij 
e. k. voor 25 cents verkrijgbaar ten kantore van 
vooi noemden Ontvanger en tegen vooruitbetaling van 
dien prij s door  tusschenkomst van elk ander  Ontvan-
ger der e en . 
, Nadere inlichtingen ziju te bekomen ten kantore 
vau genoemden Ontvanger. 

 Onhanger voornoemd, 
B. C. .1. VAS t> n . 

h.  te . 
 en N van n 

voor 'et«lischaj»l<elijk gehruik. All e soorten vau 
Bar o en Thermometers. V e l d , - en 
Theaterk i jkers , Br iet balansen,

 m S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure de» middags, o|> het 
, in hel Openbaar  hij  enkele iliselirijvin g 

doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbesteding met bijbehoo-
rende teekeningen zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

j  der  gemeente, tegen betaling van f 1.50. 
Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 

het bureau van den r  dar Publieke Werken, 
op het , op 4, 5 en 0 Julij  1878, des 
ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
Amsterdam , N TEX . 

27 Junij  1878.  Secretaris, 
E . 

, 

Straatkeijen, Portland Cement, 

Nieuwehaven N.zijde 55. . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de Hollandtehe Tuin. 

 20  22,
 van alle bekende typen 

en  uan bestaande 8 wonlen in 

den kortst mogelijken tij d geleverd eu Uitgevoerd. 

S , 
. 

Slooiiiliiiiiiierlahrickaiileii . 
Stoomfabriek van 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima Wiegen  cn 

t vour  Sederland der
 en  van  AN

SON, te , Surrey liij

j  G. W. VAN  t C'. te Arnhem, ziet het : 

G 
der voorbereidende Werkzaamheden l a bekomiug eener 

 1,0,111 

h . . 
Pnjs /

n vei-whijii t hij  den Uitgever . S 
te  en is alom verkrijgbaar  t 

T E X 
S  VAN

N 'T N 

ES T 

- en g teekenen 
N 'T . 

T

 der Ambachtsschool te 's Hage. 

E G 
2li*

T E N 

j E S V A N C  E E F 
is verschenen: 

de !  aflevering (deel , aid. . ) 

E 
T t 

 en
Uw/leeraren in de U'aferètiuieiunde ann de

Bekoel u Dei ft. 

Hoofdingenieur ran den Watenfaat

ES 

Civiehingenienr, Zeeraar aan de
Akademie te Breda. 

i / rovaal 8"  en 14 platen met porte-
feuille / 5.07» 

e 1'  aflevering is van de blind vnn professor 
T en bij  alle boekhandelaren tur  inzage te 

bekomen. 

op Grondrente 
VAS 

33 N
te , 

Veiling 24 Juni . Gunning  Juli 1878. 
Zie Advertentie No. 3154 liet Vaderland 25 
i , No. 123. 

. F.  & C0., 

. 
leveren, in concurrentie met huitenlandsche fabrikanten, 

Asphal t -Oak papier 
in rollen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde

Zi j  belasten zich tevens met het
 met garantie. 

.  6c ZOON, 
 te

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorbanden. 

T 113/115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  en
 diverse

en
Prima  der  der  Ta ui ie
voor  zagen scherpen, fabrieksgebruik, enz., 1"  kwaliteit  en  met 
gunrantie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

 «I O I 6 H & . 
s te Oudewater. 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van  iu hout- of 
ijzemmslructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot liOOO s per 
werkdag, en verder .

 en  en 3ru. ;  enz. 

E N 
VA S 

VAU . r > £3 , 
~ ' f geeft bcrigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

'"'-oA.' .  '''  verkoop van  in brooden zijn aangesteld: 

S &, O.  Amsterdam, 
door wie ook tot het  Vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders voor  geheel .Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan de g N" . 3, te Amsterdam. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 4:1 te Amsterdam, wonlen bij  alle 

- en . 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een t welingelicht N is daarvan steeds i-iiin i gesorteerd, alsmede in marmeren

 Alles  bewerkt, tegen ver  billijk e prijsra . 

( .1 t . l
r  voor de t aan ile Polytechnische School, te . 

t ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren-
Prijs : d ƒ  Gebonden in Prachtband ƒ

t werk, het eenige van deze uitgebreidheid in ann taal, is bij  den zieh meer  en meer  ontwikkelenden 
kunstzin en de toenemende beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  elkeu Bouwkundige en -
beoefenaar, maar  voor  iedeien Timmerman, r  en Schilder, kortom voor  iederen , 
die van zijn vak iets meer  wil weten , van gewicht. t bevat in duidelijken en bekuopten vorm . en Opgehelderd 
door  ruim  uitmuntende figuren, de geschiedenis der t vau de vroegste oudheid tot op onze 
dagen.  verschillende Bouwstijlen wonlen door den Schrijver  behandeld als deel uitmakende van de 
geschiedenis der  beschaving van de menschheid; hij  geeft telkens eerst een overzicht van het land en het 
volk, en beschrijft dan de n van vroegereii en lateien tijd , iu hunne ligging, boiivvoitle. ver-
siu rings wijze, enz., alles door  afbeeldingen venliiidelijkt . Venier  bewijst dii boek groeten dienst bij  de 
toepassing der , terwij l inde , als hoogst belangrijk deel van het werk, de grond-
beginselen der  Aesthetica, ook in betrekking tot de overige kunsten, wonlen uiteengezet. 

s veredeling en volmaking van 's menschen geest het streven en einddoel der , iu het algemeen, 
dan kan, in 't bijzonder, de Bouwkunst daartoe voornl kiachtig meewerken, dewijl hare voortbrengselen, 
meer  dan die  ons overal omringen, en, uls 't ware, den spiegel der  beschaving van vroegere 
geslachten gedurig voorhouden. n heldere theoretische blik iu het verleden der t doet den weg 
vinden naar de praktij k harer  toekomst. Eene naaiiwkenrige kennis der  wijze. waarop de kunstvoortbrengselen 
der Architectuur  ontstaan, en van de den k beelden, waaruit  om zoo te zeggen, ontkiemd zijn, maakt 
de studie der  vormenspraak van vroeger  Vruchtbaar  voor do e en vri j  van staatsoliën 
copijgeest, en zoo dus den beoefenaar  geschikt, om nieuwe sclieppingsbronnen te o  de natuur 

 de geschiedenis ontleend. 

Uit voor wat de Bouwkunst betreft. — r nu voor wat aangaat het verband der  Aehitectuur  met de 
industriël e : niemand, die de hedendaagsche Tentoonstellingen der  Nijverheid met aandacht heeft 
nagegaan, zal kunnen loochenen, dat er  algemeen  lollij k pogen valt op te merken. om alle takken der 

e niet  meer en meer  gelouterden kunstgeest te doordringen,  de daarin reeds gemaakte 
vunloringeii mogen niet erkentelijkheid wurden begroet, liet verband tusschen Nijverheid t wordt 
door de Bouwkunst bemiddeld,  langs dezen weg de verstandhouding tusschen beiden geregeld  onder-
houden. Zonder  kennis der  architectonische stijlvormen, ontbreekt  de industriële kunstvverkzaaiuheid 
de ware grondslag. — e hoog te waanleron eisch des tijd s staat met  doelmatige lteoefciiing  het 
Teekenonderwijs in een naauw en ernstig verband. — Welnu, de beoefening der  Versieringskunst, ol'de 
studie van het Ornament, is met die dur  Bouwstijlen zóó innig vereenigd, dat men zonder  de  tarnen-
werking  geen degelijke uitkomsten hoegenaamd van verwachten kan. 

. P. A . 

Oedrukl bij  G. VV. \ A N  X- C» tg Arnhem All e «tukken en udvorientien le  den  F. W. VA N T JUxn. . 

Zaterdag 6 Juli 1878. 

VOO

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

: 

V.-rsfluju t Zaterdag*. Prij s per  maanden ƒ l.flö. u abonneert *ich voo 

n jaargang. Afzonderlijk e nommer. bij  vooruitbe.telling  centa. 

All e stukken en advertentiën te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van l—6 regels fl.—, verder  vuor  eiken rcircl plaatsruimte 20 cents en 10 cent» 

vooreen nommer  van het blad. Advertcnlien vuor  liet biiitenlmii l SamiUperrcfrcl. 

. T . J. S T 1 E  T J E S. 

Op den 23'" » Juni jl . werd Thomas Joannes Stiel-
tjes plotseling door don  aan zijn gezin, uan 
zijn talrijk e vrienden, aan geheel ziju vaderland ont-
rukt . Schier  van alle kanten is hulde gebracht aan 
den grooten man, wiens verlies wij  betreuren, ge-
lij k menig woonl, aan zijne nagedachtenis gewijd, 
getuigt. Vooral de li-vi-ii«l«>sclirijvin g in Hel Vader-
land van Ü7 Juni munt uit door  warmte van ge-
voel en getrouwheid vau omtrekken. 

t ik dus de pen opneem um die vriendelijk e 
gestalte nog eens voor uw oog te doen opt reilen, 
moet niet worden toegeschreven aau de meening, dat 
ik iets nieuws of iets beters zal aanbieden dan het-
geen door  bekwamer hand is geleverd, maar aan 
de behoefte die ik gevoel van iniji i grooten vriend 
afscheid te  duor  mij  zijne beminnelijkheid , 
zijn talent. zijn ijzeren wil iu herinnering te bren-
gen, en ik twijfel niet of allen, die Stieltjes van nabij 
gekend  zullen deze [«ogiiig met e 
welwillend beid hcoordeelen. 

Stieltjes zag den \Ua" i 1819 n het 
levenslicht en bereikte dus den leeftijd van  59 
jaar. Zoon van  militair , werd ook hij  tot deu 
militaire n dienst bestemd en in 1fS.'i!r  tot officier  hij 
het Wapen der  :ulilleri e n 18-i6 wenl 
hij  met den  W. Staring (ook urtillerie-otuYier ) 
belast inet het onderzoek naar de afwatering van 
de Uselstieek en het ontwerjien van werken, die 
tui verbetering konden dienen. r  overal door 
ou vermoeiden ijver eu groole kunde
had zijn naam nog geen bijzondere aandacht get rok-
kuii tot in 1849 zijne bezwnren tegen de eedsafleg-
ging en het daarop gevolgd ontslag uit den mili -
tairen dienst, eu niet minder  zijne verweejschliften, 
lieiu  kennen als een man vau overtuiging, 
desnoods bereid zijne jiositie, zijn toekomst in de 
waagschaal te stellen, wanneer het verzaken van die 
overtuiging mocht wonlen gevergd. Van toen af 
wijdde Stieltjes zich meer  bijzonder aan de Water-
bouwkunde en in dien tij d werd zijn werk:  Ne-
derlandsche hoofdrivieren en hare verbetering 
door hem geschreven onder het pseudoniem vau »een 
oud-soldaat", waaronder hij  reeds menig geschrift 

1 krijgskundi g gebied had e helderheid 
en grondigheid waarmede in dit werk een der  moei-
lijkst e (jiiaestien op waterbouwkundig gebied werd 
liehuinlelil , geven dien arlteid een waaide, die ook 
nog heden, na bijna  jaar ,
wordt erkend. En hoezeer  Stieltjes meer  dan eens 
heeft ondervonden hoe dit werk gewaardeerd werd, 
schreef hij  img kort vóór ziju dood uau een zijner 
vrienden ongeveer het volgende; t niet te 
veel aan hetgeen ik in de Nederlandsche -

 heb gezegd. Veel ervan is een ' 
uit andere werken en overigens moet het liest-houwd 
wonlen als jongenswerk. daar ik mij  nog slechts 
een paar  jaar met waterloopkunde bezighield toen 
ik het schreef."  Up die wijze te spreken van
Werk, dat Op zich zelf voldoende zou zijn om een 
naam te doen voortleven, verraadt niet alleen be-
scheidenheid en zelfverloochening, maar  vooral ware 
grootheid. 

n 1850 wenl Stieltjes ingenieur der  Overijsel-
whe j en verdiende daar op rid -
derlijk e wijze zijne  als practisch ingenieur. 

t een minimum van geld wist. hij  in
 kuiiaulnet  tc brengen , dat een zegen 

voor die provincie is gewonien en wmirbi j  men nog 
heden les kun nemen in zuinig en toch soliede bou-
wen, s het wonder dat de man, die zoovele jaren 
niet stalen vlij t  inet de weinige middelen 
Waarover  kon wonlen , een onverbiddelijk 

 wenl, waar hij  zag dat het geld mekeloos 
Werd , heizij  dan uit onkunde of uit onver-
*iiilligheid ? 

n 181)0 wenl Stieltjes door den toeiuiiuligcii 
r  vail n .1. .1. n belust met eeu 

"uderzoek naar den  der  op 
Java eu het  van voorstellen ter  verbetering, 
'li e ojidracht wenl evenwel niet aangenomen dan 
"adat het  ontslag uil den militaire n dienst 

1 eervol was verklaard, en s|«oedig daanip 
k Stieltjes inet zijn gezin eu  hem toe-

k'evoegde ambtenaren naar  Javn. 
Stel u nu voor een land omstreeks acht maal 

giootcr  dan ons vaderland, doorsneden van bergke-
tenen en bezaaid met vulkanen, waarvan geen deug-
"'''lijk e kaart bestuit ('). Verder geen waarnemin-
8*B omtrent nl wut allenvrst noodig is om over 
^boeften, en over  middelen om daaraan tegemoet 

jt' j  Ue kaart der  militair e upuamr- wa» tiien iu hare
bo,Jrt*' . Alleen tSSj  bet ehde zijner  zendiug kun Stieltji' 8 
> dit  werk voor  >oinmi(re residentie»  trekken. 

te komen , een  te  vellen. n vol* 
 onbekendheid met land. volk en taal, en einde-

lij k onvoldoende hulp en helaas! tegenwerking juist 
van tie zijde, waarvan het mees) op hulpvaardigheid 
te rekenen zoude moeien zijn. 

Voor  dezen reiizenaiin-id stond Stieltjes in . 
Zien wij  hoe hij  die verrichtte, wat. hel resultaat 

van zijn arbeid was en hoe hij  lieloond werd. 
Gedachtig aau hei spreekwoord i/ui trap embrasse 

mal .-treint, ontzegde Stieltjes zich stelselmatig de 
kennis van de e eu Javaaiische taal, hoezeer 
hij  de gave bezat iu korten tij d talen aan te leeren 
en in haargeesl door te dringen. Zelfs toen bijn a 
'd jaar  verblij f Java verliet, kon hij  niet dnn hoogst 
gebrekkig zijn bedienden de noodigste bevelen ge-
ven. r  daartegenover! Niet eene rivier  of eeu 
lieekje, niet een bergketen of een bergtop, met een 
baai of ankerplaats. waarvan hij  deu naam, de lig-
ging, de waarde niel kende eu zijne ondergeschik-
ten, verspreid over  geheid Java, zagen vaak tut hun 
verwondering dat hun chef, die zelf de beteekenis 
der woorden niel begreep, hun namen noemde van 
bergtoppen eu rivieren in hun onmiddellijk e omgeving, 
die zij  zelf niet kenden. 

t reizen van Stieltjes — hij  was bijna altij d op 
nis - was ook karakteristiek . Geen vijl '  minuien 
gingen voorbij  zonder  barometerwaarneming en aati-
teekeuing iu het zakboek, getrouw aau zijn stelsel 
dat alle kennis haar nut heeft. s na zijne be-
grafenis had ik de staten zijner  Uiniiiietervvaurueuiin -
gen nog in handen, en die geven getuigenis dat men 
le doen heeft met een man van stalen wil en on-
uitputtelijk e werkkracht . 

Stieltjes koos zijn woonplaats e Salaliga. , 
omringd door een schoone natuur, was hij  vri j  van 
vele Pjdroovende plichtplegingen, die het leven in de 
grootere siiileu aankleven. r  vooral koos hij 
Salaliga, omdat de hooge ligging en bijgevolg hei 
kinder  klimaat zijn werkkracht verhoogde Stieltje* 
lelde zijn leven niet naar  jaren en dagen, maar  naar 
hei werk dat hij  verrichtte. 

luimen :t jaar  tijd s slaagde hij  dan ook een alge-
meen ontwerp voor  verbetering der  verkeerswegen 
over hel geheele eiland voor te beren len, en hel zal 
niemand verwonderen dat hij  het niet lijdelij k aan-
zag dat, met terzijdestelling van zijn arbeid, ont-
werpen tol wel wenlen verheven, die op geen dege-
lij k onderzoek berustten. Als ik mij  den strij d 
herinner, die (oen gestieden wenl, kan ik mijne 
venintvvaardiging niet bedwingen over de middelen 
die t<>rn gebezigd werden om Stieltjes le dwars-
boomen, en, roep ik de houding der e peis 
voor  mijn geheugen terug, dan overweldigt mij  zulk 
een walging, dal ik r  doe mijn geheugen het 
stilzwijgen op te leggen. 

En het einde dier  geschiedenis ? Stieltjes kreeg 
zijn ontslag, in e gaan op den dag waarop hem af-
schrift van hel besluit daartoe zou worden terhand 
gesteld, en — l»r shame — de e pers 
juichte. k sprak vóór vier  jaren een groot
man uit Seniarang, die tijdens het ontslag van Stieltjes, 
zoo niet daarover  voldaan, althans onverschillig was. 

 Stieltjes thans op Seniarang", zeide hij , »men 
zou hem inhalen met alle mogelijke eerbewijzen. 

e tij d heeft ons geleenl, wie gelijk had en welk 
iiurechl Stieltjes i- aangedaan i 1). 

En toen hel contract, dat Stieltjes met het Ne-
dorlundsclie Gouvernement gesloten had, op deze 
wijze verscheurd was, kwam hij  in Nederland terug 
om opnieuw - voor de derde maal — c a r r i è r e te 
gaan maken. r  thans had dit minder  moeilijk -
heid in dan in 1849. t Stieltjes de gevierde 
«oud-soldaat"  was, was geen geheim meer  en iedereen 
erkende reeds, dut hij  een man was van eminente 
kundigheden. n Zwolle (later  in Amstenlam) lot 
lid van de Tweede r der  Staten-Generaal ge-
kozen, vond hij  gelegenheid zijn veelzijdige kennis, 
zijn ongeëvenaarde werkkracht aan hel vaderland 
dienstbaar te maken, en 't kon niet missen of van 
deze moest een nuttig gebruik wonlen gemuakt. 

e e llandelsvereeniging verzekerde zich 
dan ook de hulp van dien eniineiiten technicus voor 
de uitviierin g harer e onderneming op Fijen-
oord, en hoezeer hij  mik daar  zich van zijn plicht 
kweet, blijk t voldoende uit de diepgevoelde woorden, 
die de r  Aug. Then Bergh aan de geopende 
giiieve spnik. 

Veel ontbreekt aan deze levensschets zeker, maar 
vooral het werken eu streven op militai r  gebied moest 
ik bijna  luien, doordien dil geheel ligt 

buiten het veld, waarover ik meen — zelfs
vlakki g —  te mogen uiten. k neem 

i' l n erkcudc toen alj/emcen, dot zoo ietiian.1. Stiel-
tjes gerechtigd was nl- devies tv kielen: t'aih ee que doit, 
advienne que pourro. 

daarom ter  aanvulling de volgende regels over van 
den n verslaggever aan Hel Vatlertand: 

«Niet minder  ooi-sproiikelijk , niet minder  geniaal 
toonde hij  zich op een ander  gebied, namelijk op dat 
van th' militair e wetenschap. Ook daar ~ hij  in 
de laatste dertig jaren een van degenen, wier  woord 
de meeste kracht had, wier  plannen eu beschou-
wingen het meesl hebben bijgedragen lot verbetering 
van het bestaande. r was hij  niet alleen wat 
men gewoon is een speeialiteil le noemen, hij  was 
een baanbreker in den vollen zin des woords. t 
tegenwoordige geslacht kau zich imreilij k een denk-
beeld vormen van den lagen trap, waarop zich de 
kennis van onze landsverdediging vij f en dertig jaar 
geleden bevond. Enkele uitverkorenen of die z i c h 
uitverkorenen waanden le ziju, hadden eeu blik kun-
nen slaan achter  den heiligen sluier, die de geheimen 
der latidsdefensie voor de profane massa verborgen 
hield; maar die massa, nagenoeg alle nOiciereii van 
het leger  daaronder  begrepen, had er  nooit aan ge-
dacht, dat er  iets dergelijks als een stelsel van 
verdediging voor  Nederland liesloiid; wie erover had 
willen schrijven nu in de oogen van hen, die toen-
maals het militai r  gezag in handen hadden, niet 
veel beter  dan eeu landverrader  geweest zijn. Zelfs 

 de e Academie was voor de toekomstige 
officieren die wetens» hap zorgvuldig under  zeven ze-
gelen verborgen, en werd van hoogerhand  de 
twee verlichte mannen, die toen die inrichtin g be-
stuurden, gelast iu dien geest te handelen, eeu geest, 
welke iu die dagen de uitstekende handleiding voorde 
kennis der  strategie, door den toeiunaligen kapitein 

p vuor  zijn leerlingen opgesteld, op den index 

d  plaatsen, omdat daarin eeu vri j  en onaf hanke-
kelij k oordeel over de waarde onzer  vestingen en 
liuien wenl uitgesproken. Temidden van die kunst-
matige duisternis verscheen plotseling in 1843 als 
i-eil glan/eiule ster  uau deu horizon een werk van 
een onbekende onderden titel van n van 
«wn oud-soldaat over een zuiniger en doelmatiger 
samenstelling van het Nederlundsche leger." 

i) Zelden heeft een boek zooveel opgang bij  zijn ver-
schijning gemaakt als dit ; voor hen, die toen tot 
het jongere geslacht behoorden, was het een open-
baring. Nog herinneren wij  ons de agitatie, die 
het wekte bij  de mannen van het liehoud en van 
de geheimzinnigheid , de agitatie van eeu verstoord 
mierennest. u toch waren de openbare liestrijder s 
niet velen, want inen voelde liet als instinctmatig, 
dal die t een geharnast strijder  was, wiens 
rusting weinig kwetsbare plekken aanbood ; zijn denk-
beelden  zoo klaar eu afdoende, zijn bereke-
ningen zoo nauwkeurig, zijn helnogtr.llit zoo logisch, 
zijn critiek zou scherpzinnig, dat er  niet één zich 
krachti g genoeg gevoelde om niet gelijke
tegen dien veteraan in bet krij t te treden. j 
kwam het geheimzinnige van dat gesloten vizier. 
Wie was die onbekende? l gissingen werden 
er  iu die dagen gemaakt: hoeveel namen wenlen er 
genoemd; tot iu de hoogste kringen van de militair e 
wereld zocht men de oplossing van dil raadsel, waar-
van het geheim slechts aan enkele beproefde vrien-
den wus toevertrouwd en dat se ven tien jaren lang 
ongeschonden is gebleven. 

r  wat niemand toen vennoedde, is, dat dit 
geheim den naam verborg van een jong vier  en twin-
tigjari g arlillerie-otlicier , die in een kleine garni-
zoensstad den dagelijkschen dienst met ziju jonge 
kameraden deelde eu door  niemand bijzonder  wenl 
opgemerkt. t dit werk heeft Stieltjes de breede 
reeks geopend van die geschriften over  onze lands-
defensie, die hij  achtereenvolgens ander  denxelfden 
pseudoniem in liet licht gaf, en waarvan de verschij-
ning telkens épocpie maakte iu de militair e littera-
tuur . 

 duurde dan ook niet lang of men begon in 
den nriliokoiiilo u schrijver  eeu autoriteit in zake onzer 
defensie te . s Nederland nog te verdedi-
gen?"  is ile titel van het tweede grootere werk, dat 
hij  uitgaf  de beginselen, welke hij  daarin ont-
wikkelde, zijn voor  een groot gedeelte de grondslagen 
gewonien, waarop later  mis stelsel van landsdefensie 
gevestigd wenl. t geschrift zag iu 1849 hellicht, 
 wie Stieltjes gekend hebben en den geestigen 

humor, die hem onder  alle levensomstandigheden 
bijbleef, hcblteu welen te waan lee ren, zullen hel 
eenigszins kunnen begrijpen , welke satirieke gevoelens 
hem moeten hebben liezield, toen iu het volgende 
jaar de toenmalige r van Oorlog uan den on* 
bekenden schrijver  door  tusschenkomst van deu uit-
gever  zijner  werken advies mieg over  ti l van 
punten, die mei zijn ontwerpen tot hervorming van 
ons krijgswezen in verband stonden , weinig denkende, 
dat hij  zich lot iemand wendde, aan wien als on-
waardig om in de rijen van het leger te dienen, een 
niet-eervol ontslag uit den militaire n stuud was ver-

leend. e adviezen werden gegeven en kort daarna 
ook onder de oogen van het publiek gebracht in een 
brochure, die onder  deu titel van «Adviezen door  den 

r  vau Oorlog gevraagd aan een oud-soldaat" 
in 1850 uitkwam. 

sWat ons krijgswezen eu daardoor het geheele 
vaderland verplicht is aau den wakkeren strijder , 
die met on vermoeiden ijver  voortschreed op den weg, 
dien hij  zich had afgebakend, hoeveel hij  ertoe 
heeft bijgedmgen om de Nedertandsche natie bekend 
te maken met de krocht van weerbaarheid, die 
in haai woont, met het vendedigingsverinogen van 
haar  bodem, met hetgeen zij  («hoeft voor  de hand-
having harer  vrijhei d en onafhankelijkheid , kunnen 
allen getuigen, die hem op zijn weg gevolgd zijn 
eu vooral zij , die zich den toestand herinneren, dien 
wij  hierboven mei een enkel woord hebben geschetst, 
liet is hier  de plaats niet om een analyse te geven 
van zijn denkbeelden; veel minder  zouden wij  bij 
dit pas geopend graf een polemiek daarover  willen 
uitlokken." 

n ik hiermede de levensschets van Stieltjes 
voltooid te hebben, toch verzoek ik den wolwilleuden 
lezer mij  nog eenige oogeiiblikken zijn aandacht te 
willen schenken bij  de beschouwingen die speciaal 
door  ziju karakter  zich aan mij  opdringen. 

Een hoofdtrek van Slieltjes was zijn oiiuitputte-
j  lijk e hulpvaardigheid, zijn onverstoorbare vriendelijk -

heid, zijn edele eenvoudigheid. Toen Stieltjes ten 
tvveedeiuale ontslagen in het vaderland terugkeerde, 
was ziju naam daar  meer  lurkend dan zijn persoon 
eu velen meenden dat iemand, wien zoo iets over-
kwam , minst genomen een onaangenaam mensch 
moest zijn. Toen ik dan ook iu 1804 do eer  had 
hem aan een gezelschap, meest uit geleenle per-
sonen beslaande, te Utrecht voor  te stellen, was het 
blijkbaa r dat de burgerlijk e beleefdheid meer  schuld 
was aau de goede ontvangst dan de sympathie, waar-
op ik geineend luid te mogen rekenen. r hoe 
epoedig veranderde de stemming. Toen het gesprek 
zich ontwikkelde en hel bleek hoe Stieltjes op elk 
lerrein tehuis was, hoe zijn groote geestesgaven met 
een eenvoudigheid te voorschijn kwamen, die be-
wondering wekte en dat bij  alles toegevendheid voor 
anderen en eerbiediging van elks overtuiging de 
grondtoon uitmaakte, toen stond men niet alleen 
verbaasd over de vroeger  gevoede dwaling, maar  ver-
wonderde men zich nog meer  over de heiligheid van 
overtuiging, die zulk eeu beminnelijk mensch moet 
liezitten, om zóó te handelen als hij  deed. 

Op historisch terrein was Slieltjes meester  en zijn 
onbegrijpelij k geheugen, ziju scherpe opmerkingsgave 
deden hem daarbij  grooten dienst. Als hij  over  zijn 

u : den lacht igjarigen oorlogende 
eerste Fransche republiek , sprak, hoorde men het 
veralag van een ooggetuige wien niets, niet de ge-
ringste bijzonderheid, was ontgaan. , na-
men en voornamen van personen, stand der  poli-
tieke partijen , toestand der  strijdkrachten , alles 
vloeide hem van de lippen, alsof het verre verleden 
daadwerkelijk tot ons kwam en hij  ons alleen de 
uitlegging gaf van hetgeen wij  waanden zelf te zien. 
Zij n uitgebreide geognillsche kennis kwam ook hier 
te stade en hij  wist daardoor de handelende perso-
nen op een tooneel te doen optreden, dat met de 
werkelijkheid in wedstrijd kwam. 

k zeide reeds dat Stieltjes ieders overtuiging eer-
biedigde, doch moet daaraan toevoegen, dat het wel 
deugdelijk moest gebleken zijn dal dit overtuiging 
en geen berekende opinie was. Want om verkeerde 
denkbeelden te liestrijdei i vond men hem altij d ge-
reed, hetzij  dan dat die denkljeelden van een hooger 
of lager  geplaatst persoon uitgingen. t glashel-
dere van zijne betoogen. het vernietigende zijner 
resumties en niet minder de scherts die hij  vaak 
eraan toevoegde, bezorgden hem dan ook menig 
tegenstander. Stieltjes miste allen eerbied voor de 
oftit-ieele, voor de geétiketteeiile bekwaamheid; de 
waarheid uit den mond van een milicien was hein 
even welkom als uit hel rapport van een g raai. 

e eenige ontspanning die Stieltjes zich gunde 
vond hij  in de kunst. t do muziek dweepte hij , 
hoewel hij  zelf geen beoefenaar  dier  kiinsi was. Een 
verloren oogenblik bracht bij  door  io een schilderijen-
kabinet eu wist ook daar  genot en nutte leering te 
trekken. Ti-ouwens Slieltjes had geene afleiding 
noodig. j  ging geheel op in de taak die hij  zich 
stelde eu vond in zijn eenvoudig huiselijk geluk een 
voortdurende bron van tevredenheid en heilige zelf-
voldoening. 

Zooals een schitterend l het licht 
der undere hemellichamen verbleekt en bij  ziju ver-
dwijnen slechts duisternis achterlaat, zoo la.it Slieltjes' 
leven een leegte achter  zich die onmogelijk schijni 
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ann te vullen. En toch , bij  de droefheid en den rouw 
die ons bij  zijn verlies overweldigen, moet niet de 
dankbaarheid op den achtergrond geraken. Stieltjes' 
werken blijven en zullen ons en nog velen na ons 
tot leering en voorbeeld strekken, eu op hen, die bei 
voorrecht hadden hem van nabij  te kennen, zal de 
herinnering aan zijn lieniiniielijke n persoon steeds een 

weldadigen invloed blijven uitoefenen. 
Plotseling en zonder  smart ontviel bij  ons allen en 

gaarne onderschrijf ik tie slotregels van een extem-
pore van een oud-collega ; 

God zelf schouk liicr  reu kroon, die eiken lauwer tort, 
Na 't leven Zonder smet tc sterven zonder  smart. 

Utrecht, 1 Juli 187S. 
J. G. ,

E T TE . 
Toen de voordracht om eenig*! vestingen op te hef-

fen tot wet was verheven, gaven de steden, die 
daardoor van knellende handen bevrijd werden . hunne 

vreugde te kennen. Gok Groningen heb ile onder 
de plaatsen, die daanloor het vooruit zicht geojienil 
zagen zich uit te breiden, en slaat meu een blik op 
de grootschc werken, die in het laatste drietal jaren 
zijn tot stand gebracht, dan komt men tot de over-
tuiging, dat de hoofdplaats der  provincie Groningen 
een g len toekomst le gemoet gaat, Ondci de 
welken van ontmanteling, die bet eei-ste wenlen on-
der banden genomen, behoorden hel afbreken der 
poorten en het vervangen der  bruggen door  aarden 
dammen, waaraan vooral op de druk bezochte punten 
behoefte bestond om het .verkeer te vergemakkelijken. 
Zoodra het voornemen liekend was om de -
en Oosterpoorten af te breken, wenl door  de heeren 
adviseurs kunstwaarde in de t ontdekt en 
het voorstel gedaan, om het huitcufront van deze poort 
met het bitmenfront van de Steentilpoort tot een ge-
heel te maken, en daaraan eene plaats te geven op 
de open ruimt e vóór het arsenaal der  Genie. Was 
dit voorstal van een leek uitgegaan, voorzeker zou 
de algemeene lachlust zijn opgewekt, want het zoo-
genaamde arsenaal heeft slechts ééne verdieping en 
de hoogte van de poortfronten zou nagenoeg over-
eenstemmen met de nok van dit gebouw. j 
kwam dat het binnenfront der  Steentiliioort niet recht-
hoekig op de nader  poort stond, zooals by de -
poort het geval S , zoudat de aaneenlapping deze fron-
ten een wig vormde, die een onbebagelyk geheel zou 
vertooiien. n zou waarlij k verlegen zijn met de 
plaatsing, en hetzij  men de vóór- dan wel de achter-
zijde evenwijdig stelde aan den gevel van het op 
korten afstand gelegen arsenaal, in elk geval zou 
het optisch effect bedroevend zijn. Bovendien moet 
men zich verwonderen dat mannen, die geroepen zijn 
om kunstzin tc ; vorderen, tot sulk een dwaas denk-
beeld konden komen; bet aai oplakken der  otitbloote 

fronten van twee poorteu, die onder den wal ge-
bouwd en derhalve niet grond bedekt waren, kon 
voor de nakomelingschap weinig waarde hebben en 
geen denkbeeld geven van de vroegere versterking 
van steden. Toen dit denkeeld door de g 
wenl afgewezen, moest hetbuiteiifroiilde r n poort 
op raad van meergenoemde adviseurs n winden 
en werkelijk werd in dien geest gehandeld. Een 
ieder, die Groningen bezocht, weet te spreken van 
het belachelijke effect, dat deze steenklomp maakte 
en spoedig verspreidde zich de mare, dat het front 
verplaatst en iu den muur  der  Gariiizoens-iiiliriueri e 
bevestigd zou worden. t is ons niet bekend welke 
redenen de g bewogen nebben van dit niet 
minder  dwaze plan af te zien, maar dit is zeker, 
dat het bestek voor de bedoelde verplaatsing door 
's s Waterstaat opgemaakt en alzoo waarschijn-
lij k tegenbevel gegeven is. Tenslotte beeft hel gezond 
verstand gezegevierd en de onbehagelijke steenklomp 
is onder den moker des sloopers gevallen. 

Wij houden ons verzekerd dat niemand in Gro-
ningen het gemis van dit fragment zal ; 
integendeel elk denkend wezen stelt hel op prij s dat 
dit overblijfsel is opgeruimd. Zonder iets te willen 
afdingen óp de waarde, die de poorten onzer  ver-
sterkte steden voor de geschiedenis heblien, zijn wij 
de nieen'mg toegedaan dal getrouwe opmetingen of 
photographieén alleszins voldoende zijn om ons dien 
toestand te doen kennen, cn dot het bewaren van 
enkele deelen niet strekken kan om de wetenschap 
te hevooiiieelen. c zucht om alles te behouden, 
wat van vroegere tijden herkomstig is, moet als 
cene ziekte beschouwd worden, die waarlij k epide-
misch werkt en zelfs gestellen aantast, die men 
daarboven verheven zou achten. t eeu weinig 
geduld zal ook deze tij d doorworsteld worden en op 
het gevaar af, dat men zich de verwijten der  hee-
ren adviseurs op den hals laadt, kan er  niet genoeg 
voor  gestreden wonien om dit ziekelijk voi-scliijnsel 
te keer te gaan. 

t een ieder  vrijhei d om te leven en te wonen, 
naar hem goeddunkt, maar  dring het gansche volk 
niet op om de openbare gebouwen in middeleeuw-
schen stijl te zien verwijzen; de stijl drukt het ka-
rakter der  volken uit en wie zou zich verineten om 
de stelling te verdedigen, dat de groote menigte de 
denkbeelden der  middeleeuwen is toegedaan? Al 
mogen enkelen er  belang bij  heblien om deze ge-
dachte ingang tc doen vinden, het denkende en on-
afhankelijk e deel der  natie veroordeelt al wat ons 
tot die duistere tijden zou terugvoeren. 

e vrijhei d in het houwen wordt ook niet 
recht geéischt voor het toekennen van kuastwaarde 
aan bouwwerken van vroegeren tijd , en hel is niet 
voldoende dal enkele mannen, die eene hc <le en 
sterk geteekeude richtin g vertegenwoordigen, genoe-
gen scheppen om alles te behouden , wat uit vroegere 

tijden dagteekent, Ook iu deze moet de gulden 
middelweg bewandeld wonien. 

t  N N E N  A N 1» 
'S-Gravenhage, r  den Gouverneur-Generaal 

van Nislerhinds.li e is een tweejarig verlof 
nnnr  Nederland, wegens ziekte, verleend aan den op-
zichter  tweede klasse bij  den Waterstaat en 's s 
burgerlijk e o|«nbare werken G. . Berkhout. 

— Op 10 dezer  wenl de dienst op den Staats-
spoorweg Soerahala-Patoeroean door  den Gouverneur-
Generaal geopend. 

— e Gemeenteraad verleende deze week aau de 
directie van de e Traiiiway-maatschnppij  con-
cessie voor  eene lij n van de o brug naar 
liel Buitenhof en voor eene lij n van hel e 
van Oorlog door de , de lleerengr.icht 
en de t naar bel , en 
aan deu heer  Van Praag concessie voor  een paarden-
spoorweg uaar , met bepaling, dat deze 
lijnen binnen één jaar na de goedkeuring zullen zijn 
in exploitatie gebracht Bij  de behandeling der  eerst-
genoemde concessie wenl voorlezing gedaan van een 
schrijven van den r vuu Waterstaat enz., die 

te kennen geeft, dat hij  geen bezwaar heeft tegen 
het leggen van rails door de Gevangenpoort. 

— Bij  de Staten-Generaal ziju ingekomen v i na-
stellen tot verhooging van hoofdstuk X der  Staats-
begrooting voor het dienstjaar 8 en wel in de 
eerste plaats voor den n waterweg, 
Art . 18. n verband met de wet van .'10 i 1*77 
(Staatsblad n°. 118) is hel opruimen van gronden 
uit den Nieuwen d in het vorig jaar  aan-
besteed en aangenomen voor  ƒ 3 , 3 8 2 , 0 0, met bepa-
ling dal de aannemingsoui in  gelijke termijnen, 
in evenredigheid niet de uitvoering van het werk, 
betaald zal worden. 

e is de aannemer slechts verplicht 
twaalf negen-en-ilertigste gedeelten van het werk in 
1878 uit te voeren, 

c inet het werk belaste hoofdingenieur  ran deu 
Waterstaat heeft voorgesteld om het werk in dit jaar 
niet te staken, maar bet, met liet belangrijk ma-
terie**! , waarover  de aannemer beschikt. in het gunstig 
seizoen, in het belang van den waterweg, krachtig 
voort te zetten. 

e r  heeft gemeend hierover de Staats-
commissie, hij  koninklij k besluit van 4 r  1S77, 
no. 1 ingesteld, te moeten hooien, die het voorstel 
van den hoofdingenieur met nadruk heeft onder-
steund, in eeu schrijven dat als bijlage wordt over-
gelegd. 

t voornemen is dientengevolge den aannemer 
nog drie negen-en-dertigste gedeelten van het werk 
in dit jaar te doen uitvoeren. 

Teneinde in dien zin te kunnen handelen, wordt 
eene verhooging van het artikel niet /"2C0.O00 
voorgesteld. 

e tweede verhooging liet reft de stormschade tot 
een bedrag van f 0 en de derde heeft be-
trekkin g op de verschillende koeten voor de -
nationale Tentoonstelling te Parijs. e r 
had zich gevleid, dat niet de achtereenvolgens toe-
gestane sommen, ten gezamenlijk en bedrage van 
ƒ 1 0 0 . 0 0 0, de kosten veroorzaakt door  die tentoon-
stelling geheel konden zijn gedekt. Aan aansporing 
zijnerzijd s bij  de hoofdcommissie om de meest mo-
gelijke spaarzaamheid te betrachten, heeft het niet 
ontbroken. Tot zijn leedwezen ziet hij  zich echter  in 
de noodzakelijkheid, nogmaah gelden voor dit doel 
aan te vragen, en wel tot <*en niet on lie huig rij k 
liedrag. Blijkens eene overgelegde opgave der  hoofd-
commissie toch bedragen de uitgaven, vóór 1 Juli 
gedaan of nog te doen , op zich zelve reeds de som 
van ƒ167 ,998 .81 . terwij l de na dat tijdsti p nog te 
doene uitgaven op eene som van ƒ 6 7 , 0 0 1 . 1 8% 
wonien geraamd. Tot dekking dezer  gezamenlijke 
uitgaven van ƒ 2 3 5 , 0 00 wonlt derhalve boven bet 
reeds toegestane nog een erudiet van ƒ 7 5 , 0 00 ge-
vorderd. 

Ook wordt eeue wijziging voorgesteld in sommige 
posten der  begrooting voor de Staatsspoorwegen. 

— e werktuigen voor het bewerken van hout, 
die o| de Parysche tentoonstelling tc zien /iju , 
worden uitvoerig hese breven iu het tijdschrif t : the 

— Blijkens een bericht, aan liet Engelsche week-
blad the Builder ontleend, hebben liet meerendeel 
der architecten, ingenieurs en aannemers, die ten 
behoeve van de Parijsche tentoonstelling op het 
Champ de s en het Trocadero hunne diensten 
geleend heblien, de orde vau het n van Eer 
ontvangen. 

— Aan de gemeentebesturen is vanwege het pro-
vinciaal bestuur  toegezonden een staat, bevattende 
een algemeen overzicht van op  Januari 1878 be-
slaande stoombootdieiisteii, waarvan de concessio-
narissen in gemeenten, in deze provincie geleden, 
domicilie heblien. e gemeentebesturen /ij "  daarbij 
uitgenoodigd de daar  liedochlc opgaven telken jure 
aan Gedep. Staten in te zenden vóór den 15 Janu-
ari van ieder  jaar, ten einde daaruit te kunnen 
samenstellen een volledige opgave over het geheele 
afgeloopen jaar. 

Amsterdam. Ter  secretarie is een voordracht 
van Burgemeester en Wethouders nedergelegd om 
ten liehoeve van den gemeentelijken dienst een geld-
leenilig aan te gaan vau ten hoogste ƒ 0 . 5 0 0 , 0 00 
voor  uitgift e vau 4 % obligation met verplichte af-
lossing, en Burgemeester en Wethouders uit le 

noodigen om, naarmate de kasbeboefu dit vordert, 
in overleg met de financieele commissie, over te 
gaan lot de uitgift e ineens of in seriën. 

t bedrag zal strekken voor  aanvulling der  lee 
uili g van 1874 met ƒ3 ,840 ,000 (welk liedrag iu 
1877 uitgegeven wenl tot aflossing der  5 pCt-geld-
leeiiingeii van 18G7 en 1871 eu tot dekking van 
verschillende buitengewone uitgaven van het jaar 
1877, als voor  uitdieping van de dokken, de vce-

 huudelssleigcrs aan het Westenlok, den reinigings-
dienst enz.) eu voor  ƒ2.0:10.000 noodig voor  buiten-
gewone werken, waartoe reeds is besloten of eerlang 
zal besloten wonien. t. w.: 

1», oprichting van een abattoir  cn verplaatsing 
der bestaande veemarkt ƒ 0 0 0 , 0 0 0; 2". uitbreidin g 
der houthaven ƒ 5 0 0 , 0 0 0; 3°. verbouwing der  beurs 
ƒ1511,000; i" . aanleg van wegen iu nieuwe gedeel-
ten der  stad ƒ 2 0 0 , 0 0 0; 5°. inrichtin g van bagger-

n ƒ 1 0 0 , 0 0 0; 0". schoullmuw ten liehoeve 
van hel lager  onderwijs ƒ 2 0 0 , 0 0 0; 7". gebouwen 
ten liehoeve van het hooger  onderwijs ƒ 340,000; 
8". geitouwen len behoeve van politie, stadsreiniging 
enz. ƒ 1 5 0 , 0 0 0, te zamen ƒ2 ,030 ,000. 

Amsterdam, r  den d vau administratie 

der Nederlandsche Centranl-B|>oorwegmaatschappij  is
de heer C. P, J. Verhoeven, tot dusverre chef der 
afdeeling sWog en werken"  , met ingang van 1 Juli 
bevorderd tot ingenieur  dier  alileeliug. 

m r de e bandelsver-
cenigiug zullen de pakhuizen op Fijeuoord, die bijna 
gereed zijn, worden ingericht tol g van granen. 

e graanhandel te m heeft gebrek aan berg-
ruimte, waarmede deze maatregel in verband staat. 

Utrecht . n 20 Juui wenl dc jaurlijksrh e 
algemeene vergadering van aandeelhouders der  Ne-
derlandsehe j  gehouden. Uit 
het verslag door de e der j  indie 
vergadering uitgebracht. bh*ek , dal de uitkomsten 

van bet afgeloopen boekjaar, ntettegumrtsande de 
vele concurrentie eu den kwijnenden toestand van 
handel en nijverheid, zeer  bevredigend waren. 

e Vergadering besloot: 
, den heer . |{. J. graal'  Schiiiiuielpetiniliek 

van Nijenhuis te benoemen tot president en den heer 
mr. J. C. r  tot vice-president der  alge-
meene vergadering van deelhebbers over  het loopende 

boekjaar; 
2". de balans over het loopende boekjaar

goed te keuren: 
3". het bedrag der  171/-, pCt van de overwinsten 

boven de 5 pCt. 'sjaars over hel gestorte kapitaal 
vast te stellen op  150,976.95'/a en de e te 
machtigen daarmede te bandelen overeenkomstig art. 

50, n\ 1, 2, 3 en 4 der  statuten. 
Voorts aan de aandeelhouder uit te keeren ƒ8 .50 

per aandeel van ƒ 2 4 0, ƒ 3 . 40 por  aandeel van ƒ90 
en ƒ 1.27'/2 [»er  aandeel van ƒ.30 gestort kapitaal 
(Over het eerste halfjaar r  1877 was 
reeds uitgekeerd respectievelijk ƒ 0 . 1 0, ƒ 3 . 04 en 

'/,)i 
4". de aftredende commissarissen, de heeren . 

J. C. , Jhr. . . G. C. . Janssens 
en . Potter, te herkiezen en nieuw te benoemen 
de heeren . C. Th. baron van n van San-
denburg, . . . . n en Thomas Brapey; 

5". tot president der e te benoemen den 
heer . . Ameshoff en tnt vice-president den heer 
J. Staats Forbes; 

6". de e te machtigen om, onder  nadere 
goedkeuring der  Vergadering van commissarissen, op 
haar  billij k voorkomende voorwaarden concessie te 
aanvaarden voor den aanleg eo de exploitatie van 
een spoorweg, uitgaande bij t van den 
spoorweg , om aan te sluiten aan 
den spoorweg Gouda n g lusscheu de ring-
vaart en . 

Op de vergadering waren vertegenwoordigd 31009 
aandeelen, uitbrengende 573 stemmen. 

. e Gemeenteraad heeft een le-
vendig debat gevoerd over de reeds lang hangende 
zaak van de oprichting eener  practische en theore-
tische ambachtsschool. e in de laatste vergadering 
door den lieer . . Wiersnia ingediende en later 
eenigszins gewijzigde motie om zich tot de e 

g te wenden, niet zoozeer tot opheffing van 
de burgenlag- eu avondschool, als wel tot hare 
hervorming, werd ten slotte met 15 tegen 5 stem-
men verworpen. e veulen*  behandeling is verdaagd 
tot de volgende vergadering. s is door de 

heeren . E. Attema, A. u pare, . Jacs. Baart 
de n Faille en J .J. s ingediend het voorstelom 
te : a. tot de oprichting eener  theoretische 
en practische ambachtsschool binnen de gemeente: 
b. tot aanvaarding, onder  dankbetuiging, van de 
daarvoor  reeds beschikbaar  gestelde of venier  nog 
beschikbaar te stellen bijdragen; <'  tot g 
eener  raadscommissie van vij f leden, heiast met de 
aanbieding der  noodige plans voor de uitvoering van 
liet sub a beslotenc. 

Groningen. e Gemeenteraad heeft besloten 
met den Staat eene overeenkomst te sluiten over de 
wegen op de vestinggronden. en aangenomen de 
voordracht van Burgemeester en Wethouders omtrent 
liet plan van uitleg der  gemeente, overeenkomstig 
het concept van den heei Bert Brouwer, architect 
te . 

- Bij  de vergadering der  Provinciale Stalen zijn 
ingekomen voordrachten van Gedeputeerde Staten, 
strekkende tot het verdiepen van de haven en het 
maken eener  beschoeiing aan de noord- en oostzijde 
der vroegere vestinggracht buiten de voormalige 
A-|>oort, en omtrent eene ruilin g van gronden tus-
schen de waterschappen o en Fivelingo. 

Nijmegen. e Gemeenteraad heeft besloten zich 
tot den r van Waterstaat e wenden mei 
verzoek , de belangen van de Nederland sche Zuiil -
Oost er-Spoorweg maatschappij  in het oog te willen 
honden en de e in haai'  moeilijke taak le hel-
pen. e bestaande raadscommissie zal venier  met 
dat doel met de lielaiighebbeiide gemeentebesturen 
in overleg tmlen. 

. Bij  het afnemen van examen C. aan de 
Polytechnische School zijn geslaagd : 

voor  technoloog: . \V . J. van Otterbeek Basti-
aaus, P. . Ermerins en . . Nooidijk ; 

voor  architect: J. F. ; 
voor  werktuigkundi g ingenieur: W. . Stavenisse 

de Brauw, . Cup, Th. . G. s en J. 
n s; 

voor  mijuen-ingenieur: A. Stoop Jr. ; 
voor  scheepsbouwkundig ingenieur: J. . de , 

. . van Ouwerkerk en . C. Peanink; 
en voor  civiel-ingenieur: Th. vau , . N. 

Francois, Th. A. Gaymans, W. B. vau Goor, A. 
C. C. G. von , . W. , J. , 

. . , P. G. J.Joosten, F. A. G. -
linrkrodt , G. , . A. van Sandick, A 
J. Cohen Stuart, F. J. des Tombe, . O. de Val, 

. E. de Witd t en J. A. J. Sibmacher  Zijnen. 
Zutfen . Bij  de op 28 Juni gehouden publieke 

veiling van velschillende perceelen bouwterrein, 
tegenover het Stationsplein, te samen een oppervlakte 
hebbende van 07 aren en 24 centiaren, bedroeg de 
geheele opbrengst 25.180 gulden. 

E n s c h e d é. e Gemeenteraad heeft tot architect 
benoemd, voor  den tij d van één , den lieer . 
P. Timmer, leeraar  aau de Twentsche - en 

. 

tankondiiringen van Aanbestedingen. 

, *  J u l i. 

, te  uren, door  den eerstaanw. in-
genieur, iu kamer O  kazerue no. : het mukcu 

 gebouwen tot borging van torpcdomateriaal aid. 
g ƒ 88,590. 

- n - r . te 11'/, uren, door het ministerie van wa-
terstaat euz., aan liet gebouw  het prov. bestuur: 
lo. het bouwen van eene dubbele sluiskuechtswotiing 
hij de Wilhehninasluis tu Viauen, heli. tot de werken 
vim bet Zcderikkiuuuil . g ƒ 6600; 2o. hot ver-
beteren van den Weslbaveudam op het uoorder-
strand vau Goedereede. g ƒ 10,100. 

, tc 11 uren, door den arcliitccht A. Verlcgh, 
bij  Weil. J . Segbcrs: het bouwen van 2 burgerwonin-
gen moi bovenkwartieren. 

, tc 12 uren, door  burg. cu weth.: So. 
het maken vau den onderbouw eener  dubbele bascule-
brug over de Verlengile-Zoutkeelsgrucht; 2o. dc leve-
rin g vau ruim 5 tons balkijzer : 3o. het bouwen van 
een eikenhouten walheselioeung langs de Westerkade; 

 het veringen en verbreeden van de steenen wulf-
brug over dc Prinsengracht vóór de Prinsenstraat, en 
het verboogen cn verbreeden vnu dc brug over de 
doorvaart bij  do ; dc levering  pri -
vaattonncu cn trechters. 

 i ' i i <i«o i  . tc 12 uren, door het gemeentebestuur; 
het snijden en schoonhouden van de Grilt , van de 
Stinkmoleus tot aan de grenzen der  gemeente Epe. 

 in  ln , te \2 uren, ten raadhuize: bet
richten van eenigo reiniging»- en stukadoorwerken 
iu enkele schoolgebouwen der  gemeente. 

, tc 1' . urun, door  burg. eu weth.: lo. 
bet maken van een brandspuit buis op den ; 2o. 
het opruimen vau hel ijzeren bek en het. vernienweu 
van het trottoi r  enz. aau den A bil ij  toren. 

, te uren, door de machinale turf -
hriquetmaatschappij, bij  Vries: het bouwen eener 
lurlbriquctfa'oric k met bijbehoorende grondwerken, op 
eeu terrein to Vroomsboop. gein. . Aanw. 
te 10 uren. 

l . door deu kerkcraad der  Chr. (lercf. 
gemeente; bet verven vnu bel kerkgebouw van binnen. 

, 9 J u l i. 

w i jnen . te 12 uren, door  liet polderbestuur, 
bij 11- Vervoorn Jz.: bet stichten vun dc gebouwen 
tol hel plaatsen van dc stoomwerktuigen, de stoom-
ketels, de schepraderen ea dc ooatnfugaalpompen, 
met bijbehoorende werken, voor bet stoomgemaal vau 
den polder  llerwijnen. 

 i T . tc 12 uren, door de architecten 
, in het : dc bouw van eeu woon-

huis te Watergraafsmeer  nabij  bet rechthuis. 

, te l 1 , ureu : lif t verhouwen van het loge-
ment- Westlioll', aldaar, lui . bij  den architeet . . 
Smit, aldaar, bij  wien dc biljetten S Juli te bezorgen. 

\ \ i-i i. i c . O Ju l i, 

, te 1! ureu. door het ministerie van 
waterstaat enz.: lo. het doen van herstellingen cn 
vernieuwingen san 's s rivierwerken op den Boven-

n en de Waal, met bet éénjarig onderhoud, iu 3 
perft : pere. 1 ƒ24 ,000 perc 2 ƒ84,600, 
eere. 3 ƒ28 ,600: 2o. bet wegruimen van een in dc 

s te Woudrichem gezonkeu vaartuig. Aan-
wijzing S Juli . 

, te 11 urcu , door .1. li . Bakker  i het maken 
van een bloemenkast met. dniiraaiigrenzeudc berg- eu 
werkplaats. . bij  den nrclulect .!. G. . 

* «i [O«|.i;o.t tc 11 uren, door bet bestuur  van deu 
polder  Nieuw-Noordbcvelaiid: let verhoogen eu ver-
zwaren van den iiilangdij k in dien polder  over  eene 
lengte van 445 . Aanw. B cn Ü Juli bij  den dijks-
opziciiter  .1. Nieuwdorp aldair. 

, te 11', uren, door het bestuur vau 
de Amsterdanisclie Vereeniging tot het bouwen van 
Arbeider  svv on in gen, in  Eensgezindheid: het bou-
weu van 2 blokken arbeiderswoningen, te zamen voor 
'.10 gezinnen, op bel , tussoheo de Blanken- en 

. e le bebouwen oppervlakte be-
draagt ongeveer 1189 1 . 

, te 12 ureu, door het iniuist. van water-
staat enz : hel doen van herstellingen en verniiuniu -

t gen ann de u iu de , dc 
s beneden het Berengat, het Scheur cn de 

j , met het éénjarig onderhoud. ) 
, tc 12 uren. aan bet station vnu den Noor-

derspoorweg: lo. het uiakoii van eeu gebouw hij  liet 
station van deu Noorder  spoorweg le Brussel. g 

 60,398; 8o. het maken van cene goederenloods bij 
het station . g . 14,549. 

, te 12 uren, ten gemeentehuizo: bet 
doen van verfwerken aan 5 gemeentegebouwen, den 
toren op liet gemeentehuis en 49 pompen. 

i den , door  comm. der a Guyek-en-
Focytsvcen-compagnh, bij . C W. A. : bel 
graven van een nieuw gedeelte vaart te -
swaag, ter  lengte van p. m. 230 . Aanw. dagelijks, 
van lo  uur. 

, 11 J u l i. 

i i imo. te 11 ureu, aau het koloniaal etablisse-
ment: lo. het herstellen van de fundeering en dc daar-
mede iu verband slaande werken in het koloniaal eta-
blissement ie Amsterdam; So, bel onderhoud vun-cu 
het doeu van eenige herstellingen aau gemeld gebouw, 
ged. '78, '7lJ en '80. 

. te 12 uren, door  l.amh. , in 
het café c Arend: het biiilenverfwerk van eenige 
huizen. Aanw. S en 9 Juli , tc 2 uren. 

, te 12 uren, door het gemeentebcst. 
het bouwen van eeu schoollokaal en ouder  wijzers wo-
ning op den Oudendijk aldaar. 

, te 1  door  bet.gemeentebestuur: be-
langrijk e herstellingen  het inwendige eu lid 
bovengedeelte vun deu gemeentetoren, alsmede eenig* 
reparatie aan de torentjes vau het vrocgore slot al-
daar. 

V  Jdag,  J u l i. 
, te 11 uren, hij . de Baan: het bouwon 

van  woonhuis  schuur  voor  Wed. . dc Winter, 
aldaar. 

, tc 1 uur, door de comm. voor  de gemeen-
telijk e gasfabriek, in hnro vergaderkamer: bet weg* 
nemen  ecu bosUWtdeu un het makeu  stelled 
Vau een nioiiwen condensor. 

, le 1 uur, door  liet ministerie van water-
staat enz., ten dienste der : hel hcrstel-
leu cn verbeteren  de n lussen'" 
Zaandam eu Buiksloot en tusschen Buiksloot ou J' 

. g ƒ547. 
. tc 1 uur, door het prov. bestaart 

het opruimen  ondiepten iu eenige kaunlcn | < n 

vaarwaters, in onderhoud  beboer bij  de pro*-
Friesland, in ö perceelen. 

Waalwi jk, te 5 uren, door het gemeentebestuur 
het maken van  kademuur van bazaltstceu UP 

E  — Zaterdag 6 Juli i«7s 

houten fundoering langs dc oostzijde der n aldaar 
en bijbehoorende werken. 

, S J u li 

, te 11 uren, door den architect . J. van 
dun Brink , in c Café* neef: het bouwen van een 
woouhuis, stal, koetshuis eu koetsierswouiug, opeen 
terrein gelegen aan de , n°. 61, al-
daar. . hij  genoemden architect. 

n . h J ureu, op de r vau het 
dep. Nijmegen dur , tot nut van 't Algemeen: 
het bouwen van cene bewaarschool aau de Nicuw-
strnat. Aanw. 12 Juli , te 12 uren. 

, te 12 uren, door het bestuur der  Ver-
eeniging tot droogmaking van de k en verve-
ning van liet Zwijuslcgcr, in c m van : 
het maken van bet 3e perceel vau de bedijking laugs 
dc , van 410 . noordwaarts van het brugje 
in de . ter  lengte van 200 . noordwaarts. 

. bij . F. . , te . 

Zwal le, te 1 uur, duor  burg. en weth.: het ver-
grooten vaa den vijver  in bet noordwestelijk gedeelte 
vau het Nicuwewerk bij  Zwolle eu het verhoogen van 
hot terrein. 

i . tc 1 uur, door de besturen van de 
Vier  Polders en van deu polder  Wield recht, iu -
handel cu Zeevaart: dc levering van -
steenkolen, benoodigd voor rie stoomgemalen mr. .1. 

n cn Jhr. Janlzou van Brfrenlen, van 1 Sept. 
'78 tot uit. Augustus '79. 

, tc 6 ureu. door . A ran Bergen t het 
afbreken van eeue behuizing, het bouwen van een 
woonhuis cu het bouwen vau eene smederij. Annw. 
te 10 uren. 

i de levoring van 2100 . -
kolou, ten behoeve van liet Geneeskundig geslicht 
voor . 

Bolsward: het maken van een kunstweg, lang ) 
. vuu den grintweg bij  het dorp Wit mar sum af naar 

dc buurt genaamd . Aanw. 10 Juli , te 
11 uren. 

l la .ml . ig , » J u l i. 

e o. tc 4 uren, door  burg. en weth.: hel 
bouwen van eene school met onderwijzerswoniug en 
aan hooren. Teekeningen liggen op het gemeentehuis 
en bij  deu architect . , te , Aanw, 
te 2 uren. 

, O J u l i . 

i mulei dam, tc  .'  ureu, door de Amsterdamsche 
, iu t Vosje: bel bouwen van 

eene smederij  en werkplaatsen met fuudceriiigcn cn 
bemetseling voor de werktuigen, benevens cene wo 
ning op het terrein, gelegen aan de Vogelwijkslandcn 
tegenover  Amsterdam, ter  guzamcnlijke oppervlakte 
van 960 1 . l bij  deu ingenieur-architect A. . 
van Gendt, uldaar. 

, tc 4 uren, doorliet dijkshest. 
van 'tOud-Bldt , ten Strandhuize: bot uitwegen van 
het  paalwerk cu het wederinhoieu van een 
nieuwen buigen i egel met een voor- cn achterkist, 
ter  lengte vau 100 . in bet Statcuhoofd. 

, te ft ureu, door  burg. en weth.: de ar-
beldsloonen van het invoegen vau de muren van de 
torens aau de kerken der  Ned. . gemeenten te 
Zuid - en Noordhorn, met bij  levering der  steiger-
werken ens. Aauw. 15 Juli , te ' 1 1 . uren, beginnende 
tc Noordhorn. 

u l o o - . i - , 17 Juli . 

. i g i ' , te 12 ureu, door het ministerie vnu wa-
terstaat enz., ton dienste der  Staatsspoorwegen: het 
maken vnn tijdelijk e gebouweu en verdere werken op 
liet westelijk gedeelte van bel centraal jiersoneiistation 
te Amsterdam. . bij  den hoofdingenieur tc Am-
sterdam. Aauw.  en 13 Juli , to 11 uron. 

, e 12 ureu, door  burg. cn weth.: het 
wegruimen of afgraven van het hellingtcrrein bij  dc 
Zandalerpoort vanwijlcr . Jau de Boer, eu het slaan 
eeuer  walhescboeiiiig bij  het erf vau Jan Braincijer . 
Aauw. tc 10 uren. 

nhdam . door de polderbesturen van Berkmeer en 
Obdam: het makeu van eeue brug over de ringvaart 
lussohen beide polders. Aanw. 8, 10 en 12 Juli , van 
10—12 urcu. Bilj . inz. 16 Juli . 

, i s J t i l i . 

n , tc  uren, door  dijkgraaf en hoogheemraden 
van , in bot Geaieenemndshuisi lo. hei ma-
ken van rijsberm-  en rietbeslagwerkea, aan de kaden 
langs den Voorhoezcin van het stoomgemaal Van der 
Goes, aau dc Vijf-Sluizen bij  Schiedam; Bo. hel doen 
van eenige herstellingen uan de gehouwen, den liller 
met bak cn de schepraderen van genoemd stoomge-
maal; So. het verrichten van eenige timmer- cu met-
Belwerken aau de Oranjesluis, met bet Verlaat tot 
's Gruvcsutido en aanbooiigc beschoeiingen; lo. bet. 
uitbaggeren van de Csstaujewatering, vau de e 
Vliet lot de Slakoubrug; 5o. hel uitbaggeren vuu het 
gedeelte Oostgaagwaler, van de brug aau de -
laiidscbeliaml, tot dc Nieuwewegsbrug; 0o. het kroozcu 
cu reinigen der  boezemwateren, in 30 perc. . bij 
den fabrick-landuieter  J. P. van deu Berg Jz., tc t 

, te 1 uur, iu de Nieuwe ' het af-
breken van een gebouw aau den Voonhun en daarter-
plaalse bouwen van eou woon- eu winkelhuis. Aanw. 

i Juli , van 10 — 1 uur. 
u l i - . e C ureu, door het waterschaps-

bestuur van l , bij  den voorzitter 
1). trm de Jong: het maken van ceno vaste brug 
over de QaJgCsloot;  hel bouwen van een itiolcunars-
huisjc bij  den molen, alsmede het aanbrengen eoncr 
nieuwe deur in deu molen; 3o. het maken cn leveren 
van 25 pompen cn 3 duikers. Aauw. 13 Juli , te 
1 uur. 

, 19 J u l i. 

. tc lo uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
het leveren eu storten van steen, tot voortzetting van 
dc ocvcrverilcdigiiii r  voor  Neuzen. Aanw. 13 cu 15 
Juli . g / 23,250. 

,  J u l i. 

Zwo l le, tc 5 ureu, in het café-Blocks: het bouwen 
van ecu kapitaal woonhuis met bijbehoorende werken. 

. bij  den architect S. J. Trooster . Aanw. 11 
en 20 Juli . te 11 uren. 

ninodag, ) J u l i. 

, hij  don dijkgraaf vau do Egmoii-
durmccr: het hnrdniukot i vun den g iu dien 
polder, ter  leugte van 3215 . Aanw. 17 Juli , tc 
10 uren. 

,  Jssll. 
zt.Jne. te 11 ureu, door het bestuur der  water-

keering vnu Bruiuisse, iu de : liet maken en 
zinken vau 2 ziukslukken, ter  oppervlakte van 3300 
at', met levering en hestortiug van 1508 scheepstons 
gewonen m ik schen-, n of bazaltsteen 
eu 1204 scheepstons afval vnn dito steen. 

, * *  J u l i. 

. le 11 uren, ten behoeve vau bet 
ministerie van koloniën, aau het koloniaal etablisse-
nicut: de leveriug, iu 48 perc., vau: h zeil-, 

karl- , r  ever-, ravens- cn prcscnningdock en 
bramzoillinncn; v lagged oc k; divers koper; lood, staaf 
eu plat: gereedschappen; bankschroeven, domme-
krachten, koevoeten en schoppen; vijlen; schroefbou-

, ten; draad- en klinknagels en spijkers; gaspijpen; 
. verfwaren; wassclnjveu; lijnoli e en traan; poelskaloeu; 
j  divers borstelwerk; divers leder; blikken bussen; 

houten pakkisten; gegomde enveloppon voor  tele-
grammen. 

, 1 Aug. 
. tel uur, door  hurg. cn weth.: cene con-

cessie voor den tij d van 40 jaren, tot het aanleggen 
cn cxploilccren van tramwegen aldaar, waarvan dc 
lijnen aanvankelijk ecuc leugte hebben van 10 . 

Weenndag, U  « ln. 

, te 11 uren, door  bet ministerie van marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken cn iu-te-
bruik-brengon van een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst van du e in , 
voor  rekening vau het dojiartcment van . 

\i!oo|i van Aanbestedingen. 

Vl la ie , 21 Juni: liet wijzigen van 3071 oenmans 
ijzeren bedkribben en bet daarbij  leveren van ijzeren 
ramen, in 0 perc; minste inschr. was 11. , le 

, lc perc. 500 st. a ƒ2 .30, 2c pcrc. 600 st. ii 
ƒ2.38, 3e pcrc. 500 st. ii ƒ2.47, 4e perc. 500 st. ii 
ƒ8 .49, B« pcrc. 500 st. it ƒ2 .50, Ge porc. 571 st. a 
ƒ2.40 per  stuk. 

. 21 Juni: het sloopen vau het gebouw ge-
legen aan de n te , het ter  plaatse bouwen 
van ccn schoollokaal eu het doen van cetiigo herstel-
lingen en vernieuwingen in het daarnaast gelegen ge-
sticht; ingek. 10 bilj. , uls: 
.1. Wijnands, te , ƒ 4U50. 

. , „  idem „  4800. 
J. Zoijlemaker, „  idem „  4027. 

. Godvliet, „  idem „  LV . 
. W. Vlaming, „  Westerblokkcr. „  4545.45 
. Bakker, „ , „  44Ü7. 

P. J. Blauw, „  idem „  447'J. 
J. , „  idem „  4400. 
J. Peereboom en Co, „  idem „  4373. 
J. van Booksmeer, „  idem „  4300. 
gegund. 

A—sterdam, 22 Juui: het bouwen vnn een beek-
ge bouw voor  winkel en woningen te Umuidcu; inge-
komen 13 bilj. , als: 
A. Aaiden, te Amsterdam, ƒ 11,044 
P. A. J. , „  idem „  11,800 
P. G Bloem, „  idem „  11,500 
B. v. d. Weerden, , Utrecht, „  11,345 
. van Schuilenburg, „  Amsterdam, „  11,335 
. . Tainmiuga, „  idem „  11,200 

G. Wondt, „  idem „  11,020 
A. Biemont, „ , „  10,996 
B. J. vau Berkum, „  Amsterdam, .. 10,876 

. , „  Uitluiden, „  10,460 
A. Groenendijk, „  Amsterdam, „  9,769 
P. Prings, „  Santpoort, „  9,780 
E  C , „  Amsterdam, „  9,497 
gegund. 

, 22 Juni: hot gedeeltetijk vernieu-
wen van deu toren op dc kerk der . gemeente; 
minste inschrijver  was J. Schouten, te Viauen, voor 
/ 1038. 

 nin*en, 22 Juui: het bouweu van 10 burger-
huizen: iugek. 5 bilj. , als; 
P. do , te Wageningcn, ƒ 7234 

. , „  idem „  7119 
A. Slotboom, „ , „  6500 
Gebr. , .. Wagcningen, „  0523 
J. r , „  idem „  G24S 
gegund. 

 22 Juni: hel verbouwen cu vcrgnioteu 
vau de school en huizinge te ; ingekomen 11 
bilj  , als : 
J. G. SobaaJama, te Woidum, / 2000. 

. P. Blanksma, „  idem „  2511.70 
. P. Bleekma, „  idem „  2487. 
. B. , „  idem „  2450. 

0. , „  idem „  2270. 
G. Brugsma, „  idem „  225'J. 

. Jonkers, „  idem „  2144. 
P. J. Nijdau, „  idem „  2142. 
S. Wenselanr, ,. idem „  8091. 
T. . Gaastra, „  idem „  2073. 

. J. Schotanus, ,; idem „  10S9. 

m  it( er/, j l , 22 Juni: het herbouwen van het 
afgebrande doktiuis; ingek. 3 blij- , als: 
W. vau Zuilen, tc Nieuwolda,  llSil 
J. F. Schut , „  Termuuterzijl , ,, 1150 
S. , „  idem „  1129 

Zutfen, 24 Juni; lo. het bouweu eener -
lische kerk; n 6 biljetten, als: 

. , lc Zutfen, ,641 
. W. , „  idem „  21,880 

A. J. Uiterwijk , „  idem „  21.3(13 
. Bevelman Cz-, „  idem „  20,839 

Wed. A. Gerritsen, „  idem „  80,480 
. . Wegerif, „  Apeldoorn, „  19,950 

gegund aaa Wed. Gerritsen. 

2o. ameublement: ingekomen 3 bilj. , als: 
A. Garrelink , te Zutfen, ƒ 2827 
J. , „  idem „  2714 

. Ezcriuun, „  idem „  2050 
, 24 Juni: bet bouwen van 10 woningen 

in dc Wijd e , nabij  de voormalige Tol sloeg poort; 
gegund aan lt. , te Utrecht, voor  /14.337. 

, 24 Juni: lo. het leveren vau 1500 . trot -
toirband in de Giuuckoustraat en Boschstrnat; inge-
komen S biljetteu. als: 
A. P. Schotel, tc , f 5749. 
VV. u en Zu., „  's , „  5092 20 

, „  5389.98 
J. v. d. , „  Ginneken, „  5172. 
W. van Gi i'it n i'k , ,. Prinseuhagc, „  4913. 
(.'. Bosman, „ . „  4890. 
C. P. Petit, „  Breda, „  4847. 
F. J. , „ , „  4666. 

2o. het levcreu van riolen vau port land beton voor 
de rioleering van die straten; ingekomen 6 hilj. , als: 

d cn , te Amsterdam, / 4389. 
. Elfring , „ , „  4848. 

C. A. SchijrT, „  idem „  4113. 
J. Swart, „  Velzcu, 
J, Pleijsicr, „  Scbeveningon, „  3312. 
P. , „ , „  3302.53 

, 24 Juui: het makon vnu een steenen 
duiker, r  verbinding van de n ban nsgraeht mol dc 
Singelgracht; iugek. 19 bilj. , nis: 
C. , te Nieuwendam,  23,000 
P. van Essen, „ -

Polaucn, „  22.S40 
A. , „  Amsterdam, „  22,300 

. vnn , „  Naarden, „  21,999 
, „  Amsterdam, „  21,847 

F. , „  idem „  91,780 
, , „  idem „  21,500 

W. J. van Berkum, 
J, J. Visser en 

. l Jr., 
W. Ambagtshccr, 

. , 
. . vau , 

E. . Brokmcicr , 
 J. , 

P. Warners, 
B. v. d- Weerden, 

. Vlasmnn, 
J. J. Boekli ills. 
J. Schooueuburg en 

C. J. , 

te Amsterdam, 

„  idem 
„  idem 
„  idom 
n idem 
,, idem 
„  idem 
,, idem 
„  Utrecht, 
„  Amsterdam, 
„  idem 

„  idem 

ƒ 21,338 

 20,300 
., 0 
„  19,758 
„  19,853 
„  19.577 
„  19,400 
„  19,308 
„  19.340 
„  19,270 
„  18,530 

„  18,480 

, 24 Juni: de onderhoudswerken aan de 
zeewering van den cal. polder  Auiin , dienst 1878/'79; 
ingek. 9 bilj. , uls: 

. Vijverber g Cz., te Sirjansland, „  5220 

. van Popering, „  Bruinissc, „  6200 
. , „ , „  5187 

J. , „  's , „  5001 
S. Blok, „  Cortgenc, „  4990 
J. dc , „  Stavenisse, „  4803 
B. E. v d. Brink , „ , „  4701 
A. . van Oosicn, „  Colijasptaat, „  4696 

C. dc Wilde Az., „ , „  4092 

Andel, 86 Juni: bet maken van een grintweg lang 
1800 | ingek. 21 bilj. , als: 

. v. d. Pijl , te , ƒ 7000. 
C. van Zwol, „ , „  4700. 
VV. . Swots, „  üiosendam, , 4700. 

. , „ , „  4390. 
A. J. v. d. , „  Werkendam, „  4300. 

. , „  Sliedrecht, „  4200. 
''  van . „ , „  4200. 
A. van 't Verlaat, „ , „  3800. 
P. J. Bonbos, „  Woudrichem, „  3800. 
J. v. d. Plas, „ , „  3750. 
J. Bok, „  Pouderoijcn, „  3675. 
G. van Oord, „  Werkcmlaui, „  3600. 
A. van Vuurcn, „  Vuren, „  3500. 
P. Smits, „  Andel, „  3500. 
A. Smits, „  idem , 3400. 
T. Smits, „  Wijk , „  3333.33 
T. don Brccjcn, „  Sliedrecbt, „  8800, 

. van Anrooij , „  Nieuwaal, „  3200. 
P. Crielaard, „  Andel, „  3098. 
J. Elshout, „  Giesen, „  3048. 
gemijnd donr T. den Breejen, voor „  2900. 
gegund. 

, 20 Juni; diverse paalwerken enz.; in-
gekomen 8 hilj. , als: 
J. . , te , ƒ 7300 
J. B. Veeneubos, „  Utrecht, „  7217 

. Verheul, „ , „  7800 
G. , „ , „  0995 
J. v. d. Vlugt, „ , ,, 6660 
G. Bekink, ,, , „  5999 
P. A. A. , „ , „  5070 

G. Schermers, „  Eethen, „  4900 

Zal t - l lamnie l, 86 Juni: de levering van 450 stère 
grove grint ; minste iuschr. was . Pippel, tu , 
u ƒ1.40 per  stère. 

, 20 Juui: het maken en leveren van een 
paar  nieuwe binucnvlocddeurcu in dc zeesluis; ingek. 
9 bili, , als : 

. . Visser, tc , f 1241 
J. U .  d. , „ , „  1142 

. . Cusvcllcr, „  Staveren, „  1179 
A. S. , „  idem „  1080 
A. B. v. d. Sluis, „  idem „  1054 

. <i. , „  idem „  1042 
S. T. dc Vries, „  idem „  1039 
 v. d. , „  Bfolkwenun, „  1039 

A. S. WeggertSj  „ , „  1034 

/ u i l e n. 27 Juni: het makeu van dc aarde-, dc 
kunstwerken voor het gedeelte spoorweg Winterswij k 
naar het Woold tot aau dc Pruisische grenzen; inge-
komen 7 bilj. , als: 

. T. Wicgerink, le Groenloo, ƒ 4S.700 
. Bleeker, „  Zutfen, „  45,300 

Gebr Oertel, „ , „  41,500 
C. ter , „  Winterswijk , „  40,700 
B. A. Wicgerink, „  Groenloo, „  40,000 
A. S. Schaats ma, „ , „  37,378 
N. vau , „  Nijmegen, „  30,449 

VS'ehe, 27 Juni: bet bouwen van een nieuw tolhuis 
te ; ingek. 7 bilj. , als: 
A. , te Zuurdijk , ƒ 1508 

. Vries, „ , „  1497 

. , „  idem „  1409 
J. Vonk, „  Ezinge, „  1375 
P. van , „ , „  1375 
Joltcs, „ , „  1295 
F. , „ , „ s 
gegund. 

'pi-llage, 28 Juui: het verbouwen van een perceel 
te Nourdwij k tot post- cu telegraafkantoor met direc-
teurswoning; minste inschrijver  was A. , tc 
Vllage, voor  ƒ5070. 

\ i o - i i i -  in , is Juni: het bouwen van een gebouw, 
bevattende 3 arbeiderswouingen, op een terrein ge-
naamd bet Willemsplcin te ; minste inscbr. 
was G. Woud, te Amsterdam, voor  /10,393. 

. 28 Juni: het verlengen van eeue steenen 
glooiing uan den k enz.; minste inschr. waren 
C. Schoaucnuurg eu Co., tc Amsterdam, voor . 

, 2S Juni: het aanleggen van om grint -
weg, ter  lengte vun 678 , op de biiiteuplaalsZand-
bergen van jhr . A. a a Nyeholt; ingekomen 
0 biljetten, als: 

Van Stnitcn, tc Utrecht, f 2915. 
J. W. Bosbaoh, „  Amersfoort, „  2799. 
A. , „  idem „  2687. 

, „  Utrecht, „  2584. 
W. v. d. , „  Amersfoort, „  2483.50 
T. VV Bonte, „  idem „  2375. 

Zwal le, 28 Juni: het inrichten van het bovenlokaal 
van de socioteit de 1 lereeiiiging lc r  tot hulp-
lokalen voor de l vau onderwijzers 
aldaar; minste inschrijver  was J. van der  Woerd, lc 

, voor  ƒ1864, 

c . 28 Juni: lo. bet doen van steenbe-
stortingen ter  verdediging van den oever aan den 
Vlietepolder; iugek- 5 bilj. , als: 
G. Bolier, tc Scherpcnisse, ƒ 7580 
J. van Eek, „ . „  7490 

. de Jonge, „  Borsele, „  7869 
P. A. v. d. Velde, „  Cadzmid, „  7125 
V. , „  Selsaete, „  7113 

 het maken van werken lot verdediging vnn den 
oever vau genoemden polder: ingek. 5 bilj. , als: 

. Bolier, tc Sliedrecht, ƒ 9199 
G. Bolier, „  Sclierpcnisse, „  9140 
('. , „  Sliedrecht, „
11. , „ . „  8357 
 vnu e , „  Breskens, „  7805 

, 29 Juni: het doen van herstellingen en 
vernieuwingen aau het groot auditorium der -
universiteit; minste inschr. was J. A. van Strateu, 
tc Utrecht, voor  ƒ7280. 

, 29 Juni: lo. het mnken van het. gebouw 
voor een stoomgemaal voor  den r 
en deu polder  Portland; minste inschrijver  was J. 
Netten, tc Cbarlois, voor  ƒ15,555.55. 

2o. het makeu cn leveren van dc machinerie: minste 
iusob. was  E. Oving, le , voor  f\Q,&iQ. 

3o. het maken van een w ning voor  den machinist; 
minste inschrijver  was C. . , te , 
voor  ƒ1090. 

, 29 Juni: herbcsteding van het maken 
van een gebouw, ingericht voor  beurs en boterwaag 
san den afgegraven VVirdiiinerponrtsdwinger : ingok. 
10 bilj. ; gegund aan . A. J. Taverne, tc Utrecht, 
voor , voor oen gebouw voorzien van dubbele 
kolommen. e overige inschrijvingen bedroegen resp.: 

/ 143,000, / 145,900, ƒ 140.339, ƒ 1 4 6 , 4 30 
140,520, 147,940, 148.325, 155,000. 
156,400. 

, 1 Juli : het maken en stellen van den 
metalou bovenbouw van cene dubbele basculebrug 
over dc Verlengde Zoutkaetsgraenti minste inschr. 
was de . Nederl. Grofsmederij, lo , voor 

ƒ 9562.40. 

i n i l i e m , 5 Juli : het opboogen van 2 gedeelten 
g tusschen de g tc r en den 

Veluwscbeii bandijk, bch. tol de 4c on 5e perc. der 
c wegen in Gclderluud; minste inschrijver 

was de Sr ma G. J. Caruiiggelt en Zn , te Brummen, 
voor  ƒ1886. 

Vervolg der  Berichten en . 

B 1 N N  N  A N . 

. n groot aantal oud-studenten hebben zich 
voor de n op g 8 Juli a. s. opge-
geven. n de commissie voorde e hebben zitting 
oiid-leeilingeii der . Academie en vau de Polv-
technische school van de oprichting van het corps tot 
beden. e oin|s|e leden der  commissie zijn . . 
G. van de Sunde Bak buizen , hoogleeraar te ; 
A. J. . van der  Toorn, inspecteur  van het ijkwezen; 
W. A. Virul y Verbrugge, lid van <le 2e r der 
Staten-Gen., en . C. , oud-resident in Ned. 

, voorzitter, die van de oprichting der
Academie tol 1848 de lessen hebben gevolgd. 

Aan ile leden en oud-leden is namens den Senaat 
door den secretaris i-en document, niet oude letter 
gedrukt, vau den volgenden inhoud toegezonden; 

Wi Borgemeesteis Scbejiene t ende Ouder-
mannen der  Stadt van Utrecht doen cond allen luden 

Want die boeebgeboren Vorst ende edel heer 
Willem bi der  genade Goets palensgniue opten rij n 

e iu , Giauo van n van 
t van Zelaul ende r  van Vrieslant sal swoens-

daechs voir  Sint-Andriesihich die austaeiide is bof 
houden. Ende hevel te gast gliebeden na eijsch sijns 
groten Staets al dat heeivcap geeslelic, oude waerlic 
ende die vrouwen 

Ende daer sal grote singerie hovoseheit ende dan-
scrie ghescien die ons niet hier  en buen*n te vertellen. 
Want dat liet weten die curiae! hofluden ende heren 

Verblij t U mit groter  bliscap in die jegen word iel icyt 
des edelen princeii. 

Gedaen t Utrecht intJaer ons heren dusent vier 
hondert ende vijftie n op Sinte Cathrynendach, 

g aan de e 

Tentoonstelling van Friesland, door 

. S. Sr. Coronel. — Uitgave van 

o Suringar te . 

t boek, dat iu den aanvang van dit jaar  onder 
hovenstautiileii the] het licht zag, is eene omwerking 

der , tijdens de  in 
het Handelsblad geplaatst. Velen zullen zich die 

"  nog met genoegen herinneren, en 
voegt meu daarbij  de omstandigheid dat deze omge-
werkt en met enkele hoofdstukken verrijk t zijn , dan 
ligt het voor de hand dut er  onderlinge samenhang 
is verkregen. 

t geheel is iu een aangenaam kleed gestoken 
en is de lezing overwunrdig. t men op dc indee-
ling der  hoofdstukken, dan kan het niet anders of 
bet boekwerk moet de belangstelling opwekken van 
allen, die de geschiedenis vnu het vaderland op prij s 
stellen en daarin gaarne worden voorgelicht. e 
vijftie n hoofdstukken dragen de volgende titels, als: 

1. de geschiedenis vau den Friescben bodem; 
2. regeeringsmaniien, en die van het gerechte en 

het zwaard; 
3.  en de
4. een ouderwet st-he slaapkamer en keuken; 
5. vrijen en , drinken en rooken iu Fries-

land; 
Ü. Friesehe modes; 
7. Friesehe opschik ; 

8. ouderwetsehe meubels; 
9. volksvermaken; 

10. onze schilders en etsers; 
11. kunstnijverheid; 
12. kerk- en armwezen; 
13. Friesehe taal- en letterkunde; 
14. iels over  hel vroegere schoolwezen in Friesland en 
15. de senaatskamer der  Franeker  Academie. 

Al ligt bel iu geenen deele op onzen weg niet lof 
te gewagen van de pogingen, die in de laatste jaren 
hiertelande gedaan worden om belangstelling iu kunst 
op te wekken, dan is dit niet e wijten aan gemis 
van gevoel voor het schoone, maar wel uit overtui-
ging, dat verkeerd eu dwaas gehandeld wordt en 
dat het niet opgaat eene officieele kunst te ihvreteeren. 
Bij al dat woelen en werken om ons te voeren 
tol eeu tijdperk , dat gelukkigerwijze tot het verle-
dene behoort. is het een weldaad op de historische 
tentoonstellingen te mogen wijzen. r  wonlt 
men op een roemrij k verleden gewezen eu de ten-
toongestelde schatten geven eene voorstelling vau de 
trapsgewijze ontwikkeling van land en volk. r 
die aanschouwelijke voorstellingen wordt nieuw licht 
ontstoken eu het nationaliteitsgevoel verhoogd, -
wij l den geleenle een onschatbare bron wordt aange-
boden om zijn kennis te vermeerderen. 

Zij n die tentoonstellingen van nut, dan moet 
buiten kij f met volihiening gewezen worden op de 
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boekwerken, die eene beschrijving daarvan geven, s 

dit overzicht van een bekwame hand als van . S. 
Sr. Ooronel, dan achten wij  bet ome plicht daarvan 
melding te maken en het aankoopen van dit boek-
werk aau te raden aan allen, die belangstellen in 
de geschiedenis van hun vaderland en gaarne op de 
hoogte worden gesteld van de geschiedenis van een 
der meest belangrijke provinciën van Nederland. 

Juist ter  wille vau de bouwkundigen wonlen de/e 
regelen terneder  geschreven, daar  zij  niet onbekend 
mogen blijven met hel belangrijke hoofdstuk dal over 
kunstnijverheid handelt. 

. 

 tie
n dc Nieuwe  Courant van beden 

komt een n stuk voor, waarop da aandacht 
ook van de n verdient gevestigd te wor-
den. n het vertrouwen dat door  U aan mijn ver-
zoek zal worden voldaan, doe ik het hieronder  volgen. 

 3 Juli. 

 de

n ochtend wenl mij  verhaald, dat een onzer 
dagbladen berichtte: dat de Commissie voor  de be-
zorging van bet nationaal huldeblijk aan onzen be-
minden vorst, Prins d rik , in overleg zou treden 
over  dc ornamentiek van de lichtkroon en tevens in 
onderhandeling was met den agent eener  Werner 

 uver  de vervaar»liging van hel album. 
e lichtkroon — het werd immers vóór eenige dagen 

reeds in uw blad medegedeeld —  wordt door  een 
e a vervaardigd, dus hierop is niets 

aan te merken. r  wat de vervaardiging van het 
album betreft, zijn er  dan in ons land, dat tegen-
woordig zooveel groote werken met eigen kracht tot 
standbrengt, geen boekbinders, bekwaam genoeg om 
met behulp van graveurs en andere kunstenaars een 
album te vervaardigen dat waardig is om aan onsen 
doorlucht igen prins overhandigd te worden, die als 
beschcrmei*  en voorstander  van zoovele instellingen 
hier  te lande, het geschenk zeker  temeerzal xvaar-
dceren, wanneer  het geheel en al een zuiver  natio-
naal karakter  draagt. 

nik bOOp ter  wille van bet nationaal geschenk 
dat meu zich in die mededeelingen vergist zal heb-
ben, dat geene buitenlundschc firm a de baud zal 
hebben in iets, wat ook keurig en smaakvol duo-
Nederlandsche industrieelen vervaardigd kan worden, 
en dat alzoo mijne vrees voorbarig is geweest. 

sik zeg u dank voor  de verleende plaatsruimte 
en teeken nis 

EEN " 
k voeg daaraan de verzekering, dat het een be-

treurenswaardig feit is, als de hulp vau het buiten-
land moet winden ingeroepen om ecu vorst van deu 
bloede een geschenk aan te Weden. e Commissie 
voor  dc bezorging van het nationaal huldeblijk zal 
dooi- deze handeling in geenen deele rijzen in de 
achting van het weldenkende deel der  lievolking. 

Ontvang, enz. 
Uw dw. dienaar 

P. 

Correspondentie. 

Aan A. te Z. Uit den inhoud van het ontvangen 

schrijven blijkt , dat steeds prij s wordt gesteld op de 

plaatsing van het toegezonden artikel . n kan 

echter  niet wurden voldaan. 

Aan  v.  te G. g e.k. zal uw 

schrijven beantwoord wonlen. 

.lan  te t voorstel komt in allen deele 

onaannemelijk voor. 

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

 G
van genoemd Weekblad. 

worden advertentien voor  het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien . 

T  iemand,  kunnende 
 eu geschikt voor  het

 hij  Werken , tegen een daggeld van  3. 
Alleen zij  komen in aanmerking, die onder  overleg-
ging van bewijzen van geschiktheid en van door  ben 
vervaardigde teekeuingen, zieh aanmelden  den 
Eer-taanwezenden r  te Naarden. 

Aanbesteding 
c Arcliil.i l . J. VA N X c S

 n l op Zaturdag den 13 Julij  e. k., 
des voormirldae/s len 11 ure, iu hei lokaal  Cali 
Ncuf, in de llnlistitia t n°. 62, aldaar, 

AA N : 
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waarvan  en teekeningen  visie  in 
voornoemd lokaal. t bestek is a  1.— op franco 
aanvraag te bekomen ter  drukkeri j  van T. C. B. 
TE N N in de Nobelst raat en inlichtingen ten 
kantore van voornoemden A nhiteet, t 
n°. 57 te 's-Gravenhage. 

e
TE 

wyk t m te . 
Op g den 23 Julij  1878, des voormiddags 

te 9 uur , zal door  den ONTVANGE -
E N te  ten 

overstaan van den te t resklerenden Notaris 
. J. W. . A ENEN, in de kleine l te 

, wonlen overgegmm tot de publieke veiling 
 van: 

lo.

 7
2o.

Gegadigden kunnen dc massa's vormen die zij  zel-
ven verlangen. 

e grenzen tusscbeu de kavels zijn op betterii'i n 
door  piketpalen en kielspitten aangeduid, terwij l de 
zuidelijke grens der  ArtilU-rielood s door  palen is uit-
gcbakenil. 

e aanwijzing in loco zal gegeven wonlen daags 
vóór de verkooping, des namiddags ten 6 ure, te 
beginnen met kavel 7 buiten de gesloopte -
jioor t te Wijk . 

e catalogus , bevallende voorwaarden , pereeels-
beschrijving , teekening eu inzetsonuuen, is na 8 Julij 
e, k. voor  25 mits verkrijgbaar  ten kanton! van 
voornoemden Ontvanger  en tegen vooruitbetaling van 
dien prij s door  tussehen komst van elk ander  Ontvan-
ger  der e eu . 

Naden inlichtingen zijn tc bekomen ten kantore 
van meergenoemden Ontvanger. 

 Ontvanger voornoemd, 
B. C. J. VAN ; 

NB. n wordt attent gemaakt dat bet voornemen 
der  zoo als in de eerste 
advertentie werd opgegeven, even als de

2  6, wordl ingetrokken. 

E 

Aanbesteding. 
 EN S VAN

 ziju voornemens op Woensdag den 17 
July 1878, des namiddags ten 1 ure, ten -
huize aldaar  aan te besteden: 

Alles nader  omschreven in het bestek en de voor-
waarden met de teekening die, op de gewone da-
gen en uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en het Slads Timmerhuis te  , 
en ook voor  den prij s van f 1,— verkrijgbaar  zijn 
bij  Wed. P VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in den Houttuin, n". 73. 

Naden' inlichtingen zijn te hekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Vrijdag ii  Julij  1878, des namiddags ten 
1 ure. 

Amsterdamsch e Droogdok-Maatschappij . 

. 
Op  den 10 Jidi 1878, des middags 

ten 12 uie, zal in het lokaal «Het Vosje" op het 
n te Amsterdam wonlen

met de leverantie vau materialen eu arlieidsloonen, 
ter  gezamcntlijk oppervlak van ongeveer  900 — 
vierk. Sleten. 

i bestek met teekeningen is ad/*  2.— per  exem-
plaar te verkrijgen uan den l 

N ft , n te Amaterdam. 
n geeft de t A. . VAN 

T te Amsterdam. 

. 
e E voor  de E GAS-

 te  is voornemens om op
 12  1678, des namiddags ten één 

ure, in hare Vergaderkamer aan de Gasfabriek aan 
te besteden: 

Bestekken /ij n op franco aanvrage tegen betaling 
van 25 Cents aan gemelde Fabriek te bekomen, 
waar  de teekening voor  belanghebbenden ter  inzage 
ligt eu nadere inlichtingen zijn te verkrijgen. 

Aanwijzin g in loco zul geschieden op Vrijda g den 
5den Julij , des namiddags teu één uur. 

 Commissie voornoemd: 
. J. F. , 

Voorzitter. 
J. , 

Nee retort» . 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

E
Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaanluren in den kortst mojrclijkc n tij d alle soorten van Stoombaggerraolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 5 per 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen, . . . s 
S t .an- en Tegel v o r m m a c h i n e ». n - en B r u j r c o n . t r u c t l ë n enz. 

E N 
VA N 

J E , 

S &  O. te Amsterdam, 
 Neder-

land  3,  Amsterdam. 

.  43  Amsterdam,

- en , 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan 

 Alles  eu  bewerkt, 
eds ruim gesorteerd, alsmede 
igen zeer  billijk e prijzen. 

iu

 113 115 

n van Stoom- en e n 
N : 

 der  der te
voor  zagen , enz.,  kwaliteit  en  met 
gunrantie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

E 
. 

 en S van HOT-
 /ij n voornemens op Vrijdag den 2 Auente. 

lm 1 8 7 8, des namiddags ten 1 ure, ten e 
aldaar  uit te besteden: 

 10

Alles nader  omschreven in de voorwaarden die, 
op de gewone dagen en uren, ter  lezing liggen op 
dc Nanfselijke Secretarie en liet Stads Timmer-
huis te  en ook TOOT den prij s van / 0,30 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wed. 1'. VAN' E 
EN ZOON, Boekdrukkers in den Houttuin , n" . 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ann gemeld 
Timmerhuis. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de HoUandlche Tuin, 

 vnn alle bekende typen 

en  aan bestaande S worden iu 
den kortst mogelijken lij d geleverd en uitgevoerd. 

Stoomfabriek van 

P ü i l i m , - EN . 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen  en 

i voor  Nederland der
 en  van  AN

SON. te  Surrey hij

S , 
. 

 en N van  en 
, alle soorten van 

 geijkte
, ana, enz. 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, t ol l »  rd j im . 

Afschriften van attesten np fr . aanvr. gratis en franco. 

Adres 

 VA N U T 

Wiltenburger dijkje, 31A, AU S  ll  A

Afschriften van attesten op fr . aanvr. gratis en franco. 

/ 2,90 Een ongedach t koopje . / 2,90 
S tr , -
UUr , , , 
fSf S , , -

S , S , -
J t r , , , 

, ENZ., ENZ., ENZ. 

r  p r l j a v r r m l n d r r l n s ; T 
 of de leer  der  vomerine;  de 

Theorie en de  ran de Nijverheid hoofd-
zakelijk naar S bewerkt door , 

r  der  Ambnehttohool te 's , 1
rogaal 8° uiet \\ platen waarop 439 verschillende 
ornamenten voorkomen. Prij s f'J,  tijdelij k V. ƒ2 ,90. 

Wie met zijn tijd wil meegaan, wie in rijn  vak 
geld wil verdienen, weet bij  ondervinding dat dege-
lijke voorbeelden onmisbaar zijn, dal dit werk van 
den r o A nu reeds wordt aangeboden 
voor nog geen derde van den prijs is aan een 
zamenloop van omstandigheden tc danken;  be-
denke echter  dat die prij s slechts tijdelij k is, zoodra 
een aantal e.r, zijn verkocht wordt de prys ver-
hoogd. Wie dus t O r n a m e n t . de uitgaaf 
van 1 8 7 7, geheel compleet met al de platen et> 
fonkelnieuw voor slechts f » . »0 in plaats van 
ƒ  wil tadtten, e voor  directe bestelling. 

Briefschrijven oimoodig, alleen op den |»stwissel 
van ƒ 9,90 vermelden T T is voldoende. 

» . . Noordblaak te  vn 
verkrijgbaa r  verder  alom. 

Gedrukt bij  G. VV. VAN t  &  C° te Arnhem — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den r  F. W. VAN T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A 
. 

e . 1°. 28. g 13 Juli 1878. 

VOO

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

: 

t Zaterdag*. Prij s per  3 inundcn f 1.65. a abonneert zich , 

B ja.rg.ng. Afzonderlijk e nommer. bij  .ixa-uitbatellin  15 cenU. 

All e «tokken en n te n 

de e te . 

: 

Vi n 6  fl.  voor  eiken  ulaatarttiiiit e 20 rents en 10 centi 

vooreen  van het blad. Advertentien voor  liet buitenland ÜöccnUper rege l. 

E VA N ZWAA . 

Bij  de samenstelling van timmerwerk dient men 
zich — in theorie — vooraf rekenschap te geven 
van de soort, richtin g en grootte der  krachten, 
waaraan elk samenstellend deel van het geheele werk 
weerstand zal moeten bieden. 

Van de degelijke kennis en de juiste toepassing 
(lexer  theorie, hangt voornamelijk de soliediteit van 
het geheele werk at'. 

j  de bedoelde krachten werken iu drukkende 
uitrekkende richting , horizontaal of verticaal, het/ij 
dfl verbinding der  onderdeelen geschiedt niel (wn eu 
gat, lassehen , tanden, voorloeven of andere ke-
pingen, als voornaamste constructieve eisch zal 
steeds zich de ragel doen gelden, dut elk stuk hout 
zoo veel mogelijk van zijne ooi-spronkelijke zwaarte 

behouden moet. 
j  elke sj  tinei ist el ling doen zich twee factoren gelden, 

die elkander n en waarmede de constructeur 
gelijkelij k rekening heeft te houden; deze zijn: hout-
sterkte eu doelmatigheid of Sterkte der verbinding. 

e superieure invloed van deze beiden op elkander 
wordl bepaald en begrensd tloor  lijnt '  zaak- of vakkennis. 

Werken deze beide factoren te afstootend ol'  ver-
nielend op elkander, dan biedt het ijzer, in verschil-
lenden vorm bewerkt, als onzijdig noodmateriaal zijn 
dienst, tot aanvulling van bet ontbrekende. 

liet is hij  uitvoeringen van houten l'undeeringwerk 
voor  sluis- en bruggehoohlen en dergelijken eene 
aartsvaderlijke gewoonte, om de kespen of slijkhouten 
niet jten en gat te werken op iederen heipaal; om 
ile kopjx'i i der  damplank rijen tot twee of soms meer 
centimeter  diepte iu tleu onderkant tier  bevloering iu 
te kroozen en om min of meer  streng tc zijn in de 
toepaeitag van vierkant bezaagd kesphout. 

Gewoonlijk wordt dn tlikt e van de pen aan de 
t'undcei ingpalen bepaald op ' / 3 der  kesphreedte, 
waardoor  bet draagvlak van de kesp op de palen 
tot o  */  der  houtbreedte wonlt verminderd. 

j  het afbreken van ééne eeuw oud sluis werk 
is door  mij  opgemerkt, tlat het ondervlak van de 
keipen  het eindeling of kepshoot van dc pual-
boi-sien ruim 1 . was ingeknnpan tengevolge van 
het gewicht der  gedragen massa metselwerk. 

Wij l op de kespen alleen eene drukkende kracht 
werkt , is eene zuinige toepassing van pen en gat 
hij  bet leggen van kespen, in. i. wel raadzaam. t 
zou voldoende genoeg kunnen geschieden door  alleen 
met |»'ii en gat te werken om den anderen of om 
den derden paal en daarbij  de grootte van tie ju-u 
te bepalen op é |( / 9 bij  18 , en deze pennen als 
gewoonlijk op te pluggen. 

|)e |u|en duurtiisschen konden dun vlak wonlen 
afgezaagd en de volle breedte van den onderkant tier 
kesp daarop dragen, deŝ rorlujeiondo beveetigd met 
een hakkelbout. 

e tusschenpalen, tlit?, S meestentijds ge* 
schiiilt , in weerwil van de meeste zorg bij  het heien, 
eenigszins uil de juiste richtin g van de kesp staan, 

n gevoeglijk kunnen worden bewerkt met t*'i i 
lip , aan het afwijkende deel van tien paal te spaivn, 
en tleze lip met een hakkelltoti l tegen tie overeen-
komstige zijde van tie kesp te lm vestigen. t draag-
vlak zou waai-schijnlijk niet minder  zijn dan tlat, bij 
bewerking met pen en gat, en d nog bet 
voordeel, dat de kesp op hare volle hout zwaarte bleef. 
Bij  deze constructie n  kespen de meest 
mogelijke iioiitsterkt e eu grootte van draagvlak. 

 - dc pannen aan de palen niel langer  te nemen 
dan 18 . in de strekking der  kesp, blijf t erbij 
de minimum gestelde maat tier  gewone heipalen 
van 30 . diameter, toch nog  6 . borst 
over  ter  weerszijden van tie pen. V lassehen aan 
de kespen zouden het vconltxiligst kunnen vallen op 
de tusschenpaleii, teneinde de verzwakking te ver» 
mijden, tlie ter  plaatse vuu pen en gat moet volgen. 
Ook daarom zou, zoo de overige constructie daar-
onder  niet lijdt , het aanbrengen der  kloosterhoiiten 
buiten de plaats van pen  gat der  kespen verkies-
lij k ziju. 

Voor  het tegelnoetkoiueii aan mogelijke neiging 
tot schranken tier  fundeering kan ruimer  gebruik 
van |«en en gat in de kes]»eii uiet dienen. 

t gewone masthout (Oosterbouts grenen), tlat 
voor  hertalen gebruikt wonlt, is daartoe niet sterk 
genoeg vnn vezel; bij  de minste werking toch der 
fundeering, zouden de pennen ul sjiocdig aan het 
vlak der  pnulborstcu knakken. 

llcstoiid voor  schiimking der  fundiviïn g gevaar, 
dan ware daarin te vooraten door  het plaatsen van 
enkele srhoor- of steekpalen binnen den omtrek der 
fundirringvlnkte , tussehen en tegen tie binnenste 
pualrijen . n tie dagzijde van het werk is dit af te 
nulen, wij l ze aldaar  TOOT een of ander  later  belang 
misschien iu tien weg zouden zijn. 

t k roezen van deu kop tier  dam plank rijen in 

den onderkant der  bevloering heelt, beswaren: de 
vloerdikte wordt er  ter  diepte ven de inkltWltn g 
door  verzwakt; voor  den zijdeliuiischen steun der 
daiuplaiikri j  en tie waterkeering is het overbodig: 
veel en uiterst moeilijke arbeid wordt daartoe in de 
uitvoering veivischl. Ue damplanken dienen öf tot 
waterkeering öf tot grondkeering öf wel tot beiden 
aan ééne of aan beide zijden; zij  worden geheid te-
gen de zijde van eene kesp en kunnen dan daarte-
gen met huk kei boutjes worden , ofwel zij 
worden geslagen tusscbeu twee kespen en staan dan 
vanzelf Opgesloten eu keerende voor  wederszijdschen 
druk . 

t werk wonlt veel gemakkelijker  wanneer  de 
geheide damplanken gelijk met tien bovenkant der 

n wonlen atgexaagd. Uit werk is ook juister 
tc doen dau het inkruozen, wij l de timmerman kan 
zien wal hij  doet en de controle op zijn werk vol-
lediger  is. e vloerdikte behoudt hare volle sterkte, 
cn wanneer  tip den kop der  damplank ri j  cn meteen 
op het voorgedcelte tier  kesp eene likse laag mos-
papier  of werk iu teer  gelegd wordt, dau kan de 
waterkeering ook even volkomen verkregen wunlen 
als hij  iukroozing tier  damplanken in den vloer. 

e winst in arbeidsloon, door  deze eenvoudiger 
constructie verkregen, moet ieder, die van fuudeorii.g-
werk weet, in 't oogvallen. 

Wat het veeltijds voorgeschreven gebruik van vier-
kant besaagd hout voor  kespen betreft, zou ik mij 
best kunnen vereenigen niel het gebruik van hout, 
dat alleen op «likt e aau boven- eu onderkant is be-
laagd. t onbesaagd ol'  ruw blijven van de zijden 
hindert aan niets. 

Alleen op de plaats waailegen damplanken in de 
zijden aansluiten is dit noodzakelijk. voorde vlakke 
sluiting en verbinding van deze tegen de kespen. Zoo 
de nog al'  te zagen schalen in waaide het zuugloou 
overtreffen, soa zulks reden kunnen nebben uit 
economie; anders is 'tbeter  de zijden ruw te laten, 
Wat in dit geval dient tot vci-sterküig van tie hoilt-
doorsucdc der  kespen. 

Zierikzee, Juli 1878. J. G. . 

E J TE -

G VA N . 

lOlStfe Algemeene Vergadering. 

e vergadering wenl van 8 tot 11 Juli te 
Gouda gehouden; al wat strekken kon om directeu-
ren en algovimnligilen recht feestelijk ie ontvangen, 
was door  het t uur van het t voor-
bereid. 

Behalve de sociëteiten e , Ons Genoegen 
en Vrede , waren voor  de Uilen der -
pij  het Stedelijk m van Oudheden, de St.-iuns-
kerk, de Stearine-kaarseiifabriek Gouda, de -
l'abriek van den beer  Goetlewiuigen, de Pijpen- en 
Aardewerkfabriek van tic heeren Jan Print li  Co, 

ter  liezichiigiug gesteld. 
Op d wenlen de festiviteiten ingeleid 

door  het spel van het carillon en een uitvoering door 
bet muziekkorps der  schutterij  Op de . 

Op denzelfden avond tegen acht uren vereeiiigden 
zieh heeren directeuii'n en afgevaanligden tier -
schappij  op het raadhuis, waar  zij  door  het Ge-

r werden ontvangen en door  tien Bur-
gemeester  op welsprekende wijze werden welkomge-
heeten en hun de eerewijn werd aangeboden. e 
heer  Van hereon, de oudste der  directeuren, dankte 
het t iemeentebcsluiu- voor  tie hartelijk e ont vangst 
en tic blijken van syjii|iuthic , tlie het streven der 

j  van de zijde der  Goudsehe ingezetenen 

mocht ondervinden. 
Na kort vertoef op het raadhuis tieguf men zich 

naar  dc sociëteit tie , alwaar  namens com-
missarissen de heer  Steens Zijnen de gasten welkom-
heette en hun den een-wijn aanbood. Vervolgens 
weiden zij  namens hei departement Gouda bij  monde 
van tleu voorzitter, tleu heer  C. J. C. Prince, toe-
gesproken. e heeren Von r  en Van -
son waren hier  ile tolken van tie erkentelijkheid 
hunner  medeleden. 

n concert door  de stufmuziek van het 4e regi-
ment infanterie onder  directie van den neer  Grent-
zins, aangclkodcu door  poeren officieren van tlat re-
giment, hield allen lot laat in den avond op nan* 
genuine wijze bijeen. 

Na afloop van het concert veroenigden zich velen 
tier  aanwezigen ln de keurig gedecoreerde zaal der 
sociëteit en wenl er  nog een paar  uren gedanst. 

Op g 9 Juli wenl tic eerste zitting tier 
algemeene vergadering in het kerkgeliouw tier -
liioiisti-aiitsche gcmecnlc gehouden. e voorzitters-
stoel werd ingenomen tloor  den heer  A. E. C . vau 

. 
Uit de opim'piii g tier  departementen bleek, tlat 

2  departementen zijn vertegenwoordigd, samen 
uitbrengende 42ü!l stemmen. t lot wees Amster-
dam aan als voorzittend departement. 

e voorzitter  hield een welsprekende rede, waarin 
hij  in korte trekken de lotgevallen tier j 
sedert het gevierde eeuwfeest herinnerde en voorul 
wees op het smartelijk verlies , door  haar  geleden 
iu deu zoo un verwachten dood vau haar  verdienste-
lijken voorzitter, ilie met zoo grooten ijver  slechts 
weinige maanden e voren zijn taak had aanvaard. 

n een korf overzicht berinnen e spreker  hoc in 
vroegere eeuwen de nijverheid in Gouda bloeide, hoe 
honderden fabrieken baar  producten door  «lo geheele 
wereld verzonden, hoe 1500 Goudsehe jongens op 
's s vloot geplaatst waren. n toestand van 
vroeger  vergeleek bij  met den tegen woonl igen cn 
wees daarna op de middelen, hoe de. nijverheid /ou 
kunnen herleven. n een uitvoerige rede wees spre-
ker in ecu [mar  voorbeelden op tie groote ontwikke-
ling, tlie tie wetenschap thans aan dc nijverheid 
schonk. t een krachtige opwekking om vooral 
tloor  de g vau liel middelbaar  under  wijs 
mede te werken, de Nederbiidsche industrie te ver-
hellen cn instaat te stellen de mededinging met 
het buitenland vol le houden , wenl deze belangrijke 
toespraak n en tie 101e algemeene vergadering 
geopend. 

d upplniidisscmenl volgde, terwij l het volkslied 
tloor  het orgel werd aangeheven. 

t verslag van de verrichtingen van directeuren 
sedert de vorige algemeene vergadering gaf lot geen 
discussién aanleiding en weid zonder  hoofdelijke 
stemming goedgekeurd. 

Vervolgeus weiden verschillende commissicn l>e-
noenid , o. a. tot onderzoek der  rekening over  1877 
cn der  begrooting voor  1870, waartoe wenlen aan-
gewezen de departementen : Tilburg , 's-Gravenhage, 
Groningen , Sneek en Utrecht. 

Uit e mededeelingen van den voorzitter  bleek 
voorts, tlat de j  thans telde 94 dona-
teurs en 2114 leden; de verslagen van het -
niaal , bet m van d , 
tie bibliotheek en het tijdschrift , allen reeds aan de 
leden in druk toegezonden, wenlen goedgekeurd. 

Aun de orde was thans het verslag van tie com-
missie tot het maken van een kaart, waarop al de 
streken wonlen aangegeven, tlie door  het graven van 
oiit.wateiïngskanalt'ii , op vide plaatsen tevens vooi de 
schepen dienstbaar, ontgonnen en verbeterd kunnen 
warden. 

e commissie , bestaande uit tie heeren C. J. Siekesz, 
J. F. W. Conrad en VV. . , heeft bij  haar 
verslag tweeërlei berekening der  kosten gevoegd. Vol-
gens tleze zou tic kaart, bij  eene oplage van 3000 
ex. , iu tvpo-autograpbie f 22,910, in gravure 
ƒ37 ,550 kosten. l de commissie bij  het doen 
van het vooi-stel op een krachtige ondersteuning der 

g heefl gerekend, ontveinst zij  zich echter 
niet, dat deze kosten waai-sehijnlijk te groot zullen 
zijn voor  tic middelen der . 

Ue heer  Scholier  (departement Utrecht) deelde de 
Vergadering een memorie mede van den kolonel l 

 uaar  aanleiding van het verslag, waarin de 
heer  in overweging geeft tie uitvoering tier  kaart 
op vergroote schaal, doch verdeeld over  een aantal 
jaren, geleidelijk te doen plaats hebben. 

Ue lieerThienic (departement 's-Gravenhage) geeft 
tij i verzoek van deu heer  Conrad, lid der  commissie, 
ccnigc inlichtingen over  de door  hem berekende kosten , 
welke aanmerkelijk verschillen niet die, in bet rap-
port geraamd. 

e beer . A. Vroli k betwijfelde, of by eventuéele 
uitvoering het noodig is de oplaag zoo groot te ne-
men eu allen leden eeu exemplaar  dier  kaart tc zenden. 

Na eeuige discussién wenl, op voorstel van den 
heer Conrad, besloten de zauk opnieuw in handen 
te stellen der  commissie, aangevuld met. de heeren 

l Campo en Thienie , cn als beginsel voor  de nieuwe 
berekeningen nan te nemen, dat de uitgave over 
eenige jaren verdeeld en slechts eeu beperkt getal 
cxt'tiiplai-ei i gedrukt zou worden. 

t bericht van directeuren omtrent de lievonle-
rin g van het wetenschappelijk onderzoek der  nuttige 
voortbrengselen van ë gaf lot geen 
discussie aanleiding cn wordt goedgekeurd. 

n de te m gehouden algemeene vergadering 
was aan directeuren opgedragen zich hij  adres hit 
de g le wenden, om baar  aandacht te ves-
tigen op de. vissrherijen, die een onderwerp van 
staatszorg beltooren te ziju. n stellen nu 
voor  op itat besluit terug te komen, omdat g 
daarna een nieuw t van ulgemeen r 
weid ingesteld, waar.uin o. a. k tie zorg 
voor  alles, wat op de visseherij  betrekking heelt, 
schijnt Opgedragen te zijn. Zij  voelden zich daarom 
bezwaard om zich terstond tot den nieuwen r 

niet zoodanig adres le wenden cn aiblten het voor 
het tegen woonl ige niet wenschelijk daartoe over  te 
gaan. 

Ook bij  het uitvoering geven aau bet besluit der 
vorige algemeene vergadering om een adres lot de 

g te richten, waarin verbeteringen wonlen 
gevraagd in de wetgeving op tic onteigening, stuitten 
directeuren op bezwaren in tie uitvoering van het 
mandaat. j k bleek, dat men slechts 
op ondergeschikte punten wijzigingen kon verzoeken, 
maar  dal deze vau te weinig belang waren om een 
adres te iiiuliveeren. n stelden daarom voor 
om hen ook iu dit opzicht vau deu gegeven last te 

ontheffen. 
! beide voorstellen vereenigde zich dc Vergade-

rin g na eene korte discussie tussehen de heeren Van 
Penningen (dep. Utrecht) en Vau Eeden, tien alge-
i nen seerelaiïs. 

Thans werden in behandeling genomen twee voor-
stellen van : 

A. Tot wijziging van art. 30, al. 2 der  alge-
meene wet en deze vooituan le lezen: 

t hoofdbestuur  benoemt een vice-president uit 
de directeuren, tlie te m vast verblij f houden." 

e wijziging is een gevolg van het overlijden 
van Prof. Van der  Willigen, tien voorzitter  tier 

. Volgens de wet wenl alleen, wanneer 
de voorzitter  niet te m woonachtig was, ecu 
vice-president benoemd, zoodat thans bij  het verlies 
van den president, geen vice-voorzitter  aanwezig is. 

e Vergadering vereenigde zich met bet voorstel, 
waarna in g komt: 

B. n stellen aan tie algemeene verga-
dering voor  hen te machtigen om, zoo noodig, cen 
nader te bepalen som van tie kapitalen der -
schappij, op hetGrootboek ingeschreven, af te schrij-
ven tol dekking van het tekort op tic rekening van 
1877. 

Op voorstel van den Voorzitter  wonlt besloten 
hierover  te beslissen , na kennis genomen te hebben 
van hel rapport der  commissie, voor  bet nazien van 
de rekening en begrooting benoemd. 

r  het departement Utrecht is tie volgende ont-
werpprijsvraa g voorgesteld: 

 Wordt verlangd een bandleiding, waarin de 
d' l ij_'s|e wijze vau het ontginnen onzer  heide-
velden is aangegeven . met opgave van langs ver-
schillende wegen verkregen uitkomst, met inachtne-
ming van plaatselijke omstandigheden," 

Na een korte woordenwisseling tussehen den heer 
Scholier  en den directeur  Cramer t de Verga-
dering tic kleine gouden medaille uit te loven en de 
antwoorden tot 1880 in te wachten. 

Voor  ile vroeger  uitgeschreven prijsvragen n". 028: 
«vergelijkend onderzoek van tie zuivelprotluetic van 
gehoornd en ongehoornd vee"; rr* . 6S9: "zuiverin g 
van het afvalwater  der "  , eu 
li" . 031 : 'dichtende tonnen voor  de scheepvaart", zijn 
de termijnen in 1877 verstreken. e Vergadering 
besluit de prijsvraag n" . 028 niet meer  uil te schrij-
ven , maar  wel . 029, nadat hel departement 
Gi-oiiingeu daarop had aangedrongen. 

Op de prijsvraag n°. 031 zijn twee antwoorden 
ingekomen: een onder  het motto 31 Ocean 42, en 
een onder  Simplex Sigillum Veri. 

Prei. Von Bumnhauer  bracht rapport uil over  het 
onderzoek , tloor  een commissie uit de departementen 
ingesteld. Ue conclusie vau bet rapport  was, het. 
eerste antwoord onvoorwaardelijk af te keuren en 
hel tweede wel niet te bekronen, muur  den inzender 
uit te noodigen zijn plannen nader  uit te werken 
en een toestel ter g iu te zenden. Aldus 
wenl besloten. 

t luide toejuichingen wenl het voorstel van 
directeuren door  tie Vergadering ontvangen en aan-
genomen, om aan Z, . . Prins k , naar 
aanleiding van s voorgenomen huwelijk , 
een missive van gelukweiisching e zenden. 

Op voorstel van den voorzitter  brengt dc Verga-
dering luide haar  dank aau tleu heer  llauxman Jr . 
voor  een tloor  hein aan de leden aangeboden over-
druk vau zijn artikel , in het e " 
opgenomen, over  een door  hein afgelegd liezoek aan 

e stearinekaai-scnfabriek te Gouda, eu aan het 
departement Amsterdam voor  tic door  dat departe-
ment aangeboden keurig uitgev de present-exem-
plaren tier  feestrede vau den generaal l prat. 

a wertl tie eei-ste zitting tier  algemeene ver-
gadering gesloten. 

n tie pauze namen de leden, deel aan oen déjeuner 
in de zaal nNut en Vermaak" , hun aangelioden door 
het departement t lninla. 

Te hallilrii '  gaf hel muziekkorps van het 4e regi-
ment ecu matinee iniisicale en ren iini vroeger  wenl 

 tier  lokalen van tie l tie 
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tentoonstelling geojumd der  voorwerpen , ingezonden 
voor  de j  uĥ geachreven «wed-
strij d van voorwerpen van " 

t was de eerste maal "lat zoodanige wedstrijd 
weid uitgeschreven. Voortaan sal hij  jaarlijk s plaats 
nebben, teneinde op die wijze mede te werkeu t" t 
opwekking van kunstzin, toegepast op voortbrengselen 
van vaderland sche nijverheid. Bij  afwisseling zullen 
één of meer  ambachtovakken bij  dien wedstrijd kun-
nen mededingen. 

e voor  dit jaar  uitgeschreven was vierledig: 
lo. Voor  leerlingen op dc burgemvuudscholen, 

bouwkundige teakenwehokm of daarmede gebjkstaan-
den. 

So. Voor  smeden. 
So. Voor  meubelmakers, 
io. Voor  oraement-teekenaars of leekenaressen 

(ook liefhebbers), en wel No. 1—3 naa voorbeelden 
uit haar  onlangs geopend m van -
heid te m en No. 4 naar  vrij e vinding. 

e j  noodigde daartoe uit : 
lo.  op burgeravond- sn bouwkun-

dige teekenseholen of daarmede gelijkstaandcn , mede 
te dingen in het boetseeren van een Baluster -
liuunsche , naar  een schetsteekening. 
Prij i zilveren medaille en ƒ 35 of een voorwerp van 
die waarde. Premie: een getuigschrift en f 10 of 
een voorwerp van die waarde. 

2. Smeden, mede te dingen iu het vervaardigen 
van: 

a. een gesmeed-ijzeren demhengsel (<iothisch), 
nnar  een schetsteekenïng. Prijs : zilveren medaille en 
ƒ 25 of een voorwerp van die waarde. Premie: ren 
getuigschrift en f 10 of «en voorwerp van die 
waarde, of 

h. een gesmeed-ijzeren grendelslot met daarin pas-
senden sleutel (tjothisch), naar  eeu schetsteekening. 
Prijs : zilveren medaille eu ƒ 2 5, of een voorwerp van 
die waaide. Premie: een getuigschrift en f 10, of 
eeu voorwerp van die waarde. (Beide voorwerpen 
moesten geheel gesmeed zijn.) 

3.  mede te dingen in het vervaar-
digen van: 

a. een stoel, noteboomhout (stijl 17de eeuw), 
naar  een schetsteekening. Prijs: zilveren medaille en 
f 80 of een voorwerp van die waaide. Premie: een 
getuigschrift en ƒ 10 of een voorwerp van die 
waarde; of 

6. een spiegellijst, houtsnijwerk (stijl s , 
naar  schetirteekening. Prijs: zilveren medaille en 
ƒ 1 25 of een voorwerp van die waarde. Premie een 
getuigschrift en f 50 of eeu voorwerp van die waarde. 

e stoel onder  a behoefde niet bekleed te ziju.) 
4. Teekenaars en Teekenaressvn (ook liefhebbers), 

mee te dingen in het teekenen van een gekleurd 
boni uur  («troon voor  een tafelkleed (application), naar 
eigen vinding. Prij s zilveren medaille en f 25 of een 
voorwerp van die waarde. Premie: een getuigschrift 
en f 10. 

Als Jury was aangewezen de commissie voor  het 
in 't vorig jaar  te m geopende m van 

, terwijl  in het programma bepaald 
was, dat de voorwerpen, waaraan de prij s werd 
toegekend, het eigendom der j  en n ge-
noemd m geplaatst zouden wonlen. 

r . A. J. Enschedé werd rapnat uitge-
bracht, waaruit bleek, dat deze eerste wedstrijd als 
geslaagd mag beschouwd wonlen. 

r  dc jur y werden de volgende bekroningen 
toegewezen: 

Balusters:  inzendingen. Prijs: Willem , 
te Amstenlam; premie: . P. Fnuitzcn, te . 

n deurhengsels: 7 inzendingen Prijs: Ge-
rardti s . Brouwer, te Utrecht; premie: Jan , 
te . 

Grendelsloten:  inzendingen. Prijs: C, P. J. van 
, te Utrecht; premie : P. A. , te . 

Stoelen: 3 inzendingen. Prijs: Gebr. Geyseti, te 
; premien: S. de Waard, te Groningen on 

. A. T. , te Utrecht. 
e ingezonden 9 spiegellijsten cn een borduurpa-

troon weiden niet bekroond,  de lijsten werden 
eervol vernield. 

d wenl door  de koninklijk e kapel 
van het regiment Grenadiers en Jagers in den tuin 
der  Sociëteit uOns Genoegen"  een concert gegeven, 
dat buitengewoon goed besocht wenl. 

Op Woensdag te tien uren wenl in de -
strantsche kerk door  den heer  A. A. 0. van n 
de zitting van het Congres van Nijverheid geopend. 

t Congres verdeelde zich iu de gewone drie af-
deelingen: 1". , 42u. Publieks- eu -
werkst lij  verheul cn 3". , Zeevaart, Vis-
scherijen, Volkshuishoudkunde en Statistiek. e 
voorzitter  deelde mede, «lat de 5*  sfdeehng in de 
vergaderzaal bijeen zou blijven, terwij l Op het -
huis lokalen voor  de bijeenkomsten der  l , t B cn 31' 
afdeelingen beschikbaar  wareu. 

e aldeelingeii constitueerden zich als volgt: 
1«« Afdeeling, voorzitter: de directeur  Von Biiutu-

hauer. 
Afdeeling, voorzitter: de directeur . 

3<"  Afdeeling, voorzitter: de directeur  Van Oord
Vele leden maakten gebruik van de aangeboden 

gelegenheid tot bezichtiging der  la-langrijk e fabrieken. 
Overal werden zij  met de meeste heuschheid ont-
vangen en rondgeleid. 

Te hulfdri e had het orgelconcert iu de Groote 
kerk plaats, en des avonds werd in den tuin der 
Sociëteit >Ons Genoegen"  ren concert gegeven dooi-
de staliuuziek van het regiment dienstdoende schut-
terij  van . 

Op g den 11 Juli te negen uur  werd de 
tweede zitting van het Congres van Nijverheid ge-
houden. Voorzitter  de heer  A. A. G. van . 

e rapporten der  verschillende afdeelingen weiden 
achtereenvolgens uitgebracht door  de respectieve rap-

 de heeren VV. A. Ochlmau van Zierikzee, 
P. Brouwer . vun r  en 11. 0. n Jz., 
van Goes. 

Een hoogst belangrijke discussie had plaats naar 
aanleiding vun de twee volgende, iu de tweede uf-
duelülg behandelde vragen : 

 van  — O p welke wijze 
kan het m te , evenals dat te 

n , dat maandelijks 51,000 
bezoekers  en dal. te Edinbiir g (met 20,000 > 
zoekei-s), meer  cn meer ertoe bijdragen om de liefde 
tot de kunst ook bij  den handwerksman aan te kwee-
ken? Zou het verspreiden van afbeeldingen en af-
gietsels der  kunstvoorwerpen uit het m onder 
de departementen, het opwekken tot een bezoek aan 
het m met daaraan verbonden partièclc ten-
toonstellingen of andere aantrekkelijk heden cn der-
gelijke daartoe uiet bevorderhjk zijn? 

 op nijverheid toegepast. Zouden de de-
partementen der j  m  kunnen bij -
dragen tot verspreiding van kunstzin hij  de nfyveren 
door  zich eenige der  beste en minst kostbare plaat-
werken op dit gebied aan te schallen, b. v. e 
kunst voor  leder?1' 

Zulke verzamelingen, op het vnorlieeld van het 
m te m ingericht, zouden in sommige 

departementen wellicht de kent kunnen worden van 
plaatselijke museums. 

n verhand daarmede wenl aangedrongen op het 
verkrijgbaa r  stellen van teekeningen en afgietsels, 
waarop vun de commissie wenl vernomen, dat zij 
reeds in dien geest werkzaam was. r  haar  werd 
o. a. voorgesteld, pogingen te doen bij  bet gemeen-
tebestuur  van Gouda om vergunning tot bat nemen 
van een afgietsel van den beroemden baker  iu het 

m van Oudheden alhier. 
Betreffende het noodzakelijke, dat vanwege het k 

financiecle hulp wenl verleend ter  bevordering vnn 
het teekenonderwijs en van het doel, tlat met de 
oprichtin g vun bet o t museum is 
beoogd, wenl met algemeene stemmen door  het 
Congres besloten directeuren der j  op te 
dragen zich te zijner  tij d namens de j 
tot de g te wenden. Tut verheffing der 
Nederlanilsc.be kunstnijverheid wns men overtuigd, 
dut die hulp onmisbaar  was. 

 wenl de zitting vun hel Congres gesloten 
ende tweede algemeene vergadering der , 
waarin 282 stemmen waren vertegenwoordigd, geo|ieiid. 

e notulen van den eersten dag der  algemeene 
vergadering werden gelezen en goedgekeurd. a 
bracht de afd. Utrecht rap|iort uit over  de rekening 
en de begrooting. e rekening sluit met een na-
deelig saldo van ƒ 4 1 0 2. Tot bestrijding van dezen 

 werd voorgesteld vuur  ƒ O aau etlecten te 
verimopan. e aid. Amsterdam verklaart zich hier-
tegen, evennis die van , Goes, Guiida, 
Purmerende, Breda en . e geeft de 
voorkeur  aan een leening met verplichte aflossing. 

Na warme discussie en het verwerpen van een 
paar  amendementen wordt het voorstel tot verkoop 
der effecten met 217 tegen 05 stemmen aangenomen. 

u de middagzitting van de algemeene vergadering 
werden het rapport der  commissie voor
bouw, dat der  commissie vour  fabrieks- cn liund-
werksnijverheid en dat vau de commissie voor  koop-
handel , zeevaart, visscherij  en algemeene zaken be-
nevens verschillende vooratellen van het Congres door 
tic algemeene vergadering aangenomen, 

a werden, ter  vervanging van de aftredende 
directeuren , Cramer, Van der  Willigen, res-
pectievehjk gekozen .  Thieme van 's-Graven-
hage, . J. . Schoner  van Utrecht en  C. 

u van . 
Tot president uit directeuren werd benoemd de 

luitenant-kolonel Versteeg, die evenwel meende vuor 
deze hem g te moeten bedanken, waarna ge-
kozen wenl de staatsraad Van Ourilt . 

Als plaats, waar  dc volgende algemeene vergade-
ring zal worden gehouden, wonlt Arnhem aange-
wezen, terwijl g eu Groningen vour  het 
jaar  1880 de voorkeur  vragen. 

Ten slotte bedankt de afdeeling Amsterdam den 
voorzitter  VOOT de door  hem gehouden rede en voor 

zijn uitmuntende leiding. 
Voorts wordt hulde gebracht aau het gemeente-

bestuur, uun de feestcommissie, aan de commissaris-
sen der  sociëteiten cn aau het departement Gouda 
voor  de uitstekende ontvangst. 

e voorzitter n betuigde zijn dank voor  de 
welwillende medewerking van de afgevaardigden en 
directeuren en sloot daarmede de vergadering. 

Berichten en mededeelingen. 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Oeneraal 
van Nederlandsch e is een tweejarig verlof 
wegens ziekte verleend aan den opzichter  l , l e klasse 
hij  den Waterstaat J. Q. de Caluwe. 

— Aan P. e Jong Pz., te , is tot weder-
opzegging, vergunning verleend voor  een stoomboot-
dienst tot vervoer  vnn personen , goederen en vee 
van Enkhuizen nnar  Amsterdam eu terug, voorts 
naar  Stavoren over  Warns, t tot Sneek en terug 
naar  Enkhuizen. 

— t spinoza-comité heeft besloten de vervaar-
diging vau een groot model op te dragen aun den 
inzender  van lu-t klein model, onder  spertran-
siit U'lielacieudo". Bij  opening van het naambriefje 
bleek dit de beer  Frederic r  te Parijs te ziju. 

e premie wenl toegekend turn een vau de twee 
modellen, onder  het motto »Ethica'1 ontvangen, liet 
gekozen model bleek afkomstig te zijn van den heer 
Joseph Tushuus te . 

Amaterdam. e Commissie tot oprichting der 
kweekschool voor  nuudunisten te Amstenlam is reeds 
zóó ver  met de zaak gevorderd, dat zij  eene eerste 
vergadering vau leden en donateui-s heeft bijeenge-
roepen, teneinde de reglementen vast te stellen en 
over  de venlen- belangen der  kweekschool te beraad-
slagen. e vergadering zal pluuta heblien up -
dag 14 Juli a. s., in het lokaal  Vosje,"  op het 

n alhier, 

— Zaterdag  dezer  had op de begraafplaats: te -
merbrug de plechtige overdracht plaats van den 
steeu, duur  BSO uaiiUil kunstbroeders en vrienden op 
het graf van ,1. d gelegd. Prof. Stokvis 
wijdde eeu woord vau hulde  de nagedachtenis 
van . en droeg het eenvoudig gedenkteeken over 
aau de weduwe, die zich had laten vertegenwoor-

digen rioor  den heer  E. C. . e laatstgenoemde 
liedankte uit haar  naam zoowel de deelnemers als de 
kleine vriendenschaar, die opgekomen was urn ge-
tuige te zijn van de ovenlnicht. 

e steeu draagt, behalve den naam en data van 
geboorte en overlijden, aau den voet de woorden: 
Zijn e s en Vrienden, en in 't midden 
de volgende dichtregelen, door k vervaanligd : 

, , Christen, Vriend, 
n alles goed eu groot; 

Zoo was rie brave, die 
r  rust in 'saardrijk s schoot. 

e uitvoering duet der  lirin a Guillot en Smit 
alhier  eer  aan. 

— t een schoon feest werd Zat tu dagavond, den 
0 dezer, de tentoonstelling van voorwerpen van kunst 
en nijverheid, door  den werkman in vrijen lij d ver-
vaardigd , besloten. 

Nadat het  deel van een goedgekozen pro-
gramma door  hel Parkorkest voor  tal van belang-
stellenden , bekroonden en inzenders was uitgevoenl 
in den feestelijk versierden tuin , wenl rioor  denon-
der-voondtter  nar  tentoonstelling, den heer  P. van 

k , in den wintertui n mei eene sierlijk e rede 
aau de bekroonden het hun door  de jur y toegekend 
eereblijk overgereikt. 

e spreker wees up de beteekenis van dit. feest, door 
hem een feest genoemd van wol besteden arbeid, 
van noeste vlijt . j  zag in tenlounstell ingen uls deze 
de kiem eener  vrucht, die tot oplossing leiden moet 
van een deel van het sociale vraagstuk onzer  dagen 
door  erkenning vau de verdiensten van den werkman, 
verbetering van zijn maatschappelijk en toestand, ont-
wikkelin g der  in hem sluimerende krachten. Bleek 
menigmaal de vrij e tij d een vloek door  onmatigheid 
uit lediggang geboren, deze tentoonstelling wees i len 
weg op en was in menig voorwerp het liewijs hoe 
de vrij e tij d een zegen is voor  den nijvere, die weet 
te woekeren met zijn ureu en gaven. t luide in-
stemming juichten de toehoorders «len redenaar  toe 
en de liekroondeii, die hunne eereblijkcu iu ontvangst 
namen. 

e medailles dezer  to toonstelling, bestaande iu 
verguld-zilveren, zilveren en bronzen, munten uit 
door  bijzonder  scherpen stempelslag en keurige be-
werking. e voorzijde vertoont een kapiteel omgeven 
met de attributen van kunst en nijverheid, dingende 
een brandende lamp als het syndiuul van het licht 
uitstralende van de kunst, in nijverheid geboren. 

e zijde draagt den naam der  tentoonstelling als 
randschrift . c keerzijde dezer  medaille vertoont een 
lauwerkrans met het randschrift:  »Z. . de g 
Willem 111. Beschermheer. Amstenlam 1878." e 
medaille, op zich zelve een gedenkstuk van goeden 

 is ontworpeu door  den heer  A. Begeer. 

Na afloop van het tweede deel van het concert 
besloot cen prachtig vuurwerk , waarvan het slot-
noiumer een hulde was aan de bekroonden, het druk 
bezochte feest, dat door  heerlijk zomerweder  wenl 
opgeluisterd. 

— u eene vergadering der  eomiuissie tot uitrei -
king van een geschenk aan Z. . . Prins k 
kwam de  ter  sprake, of het vervaardigen van 
hel album met de namen der -iuei-s, hetgeen 
te Weenen zou geschieden, niet hier  te lande kan 
plaats hebben. Uit de gegeven inlichtingen bleek, 
dat bij  personen hier  te lande, die zich met derge-
lijken arbeid bezighouden,  gedaan, 
doch dat zij  hadden verklaard niet te zijn ingericht 
tot het leveren van zoodanig werk als hier  wordt 
verlangd. Eenige laden uit m noemden 
echter  namen van andere personen, en hij  dezen zal 
thans nader  worden geïnformeerd ut ze zich met dat 
werk kunnen lielasten. 

 Vuor de verbetering van rlen water-
weg tusschen Amsterdam en , in den geest 
van het duor  de g voorgestelde plan, wanneer 
dat werk door  den Staal wordt uitgevoerd eu deze 
het venier  beheer  en onderhoud op zich neemt, heb-
ben de Provinciale Staten van Noonl-llolland eene 
bijdrage uit de provinciale fondsen verleend vun 
ƒ 1,500,000 in rie kosten van aanleg, en van 
ƒ 1 0 , 0 00 's  in de kosten van onderhoud, de 
laatsten afkoophaar tegen deu penning twintig , niet 

 aan Gedeputeerde Staten om, voor  zooveel 
noodig, nadere voorstellen te doen omtrent de bij -
zonderheden rler  uitvoering en de linaucieelc regeling 
der zaak. 

u 23»l" > Juli a. s. zullen van-
wege het r  alhier  in veiling gebracht 
wonlen  kavels voormalige vestinggronden, grimt 

 bektaren, 15 aren en  centiaren en blijkens 
den catalogus geschat of f 30,310. e laatste kavel, 
die alleen op f 11,250 geschal en 02 uren en 70 
centiaren giout is, omvat de voormalige artillerie -
loods met omliggende terreinen. 

t Gemeentebestuur  heeft zijne toe-
steimning gegeven om het volgende jaar  alhier  eene 
internationale tentoonstelling van nijverheid tuisland 
te brengen , waarvoor  het terrein midden in tie 
stad zal zijn gelegen. Er  is reeds  voorloopig 
comité bonuouid, bestaande uit de heeren 0. T. Goers, 
P. Noppen, . W. Fioiuberg,  .1. k Jr., 
P.  Cochius, B. Veth cn A. Pitlo, de laut ste met 
het lot tegen den heer  P. F. . u de ver-
gatlering waarin het plan werd vastgesteld, is reeds 
voor  een aanzienlijke som in het waarborgkapitaal 

deelgenomen, t comité zul nader  aangevuld
tevens overwogen wonlen of aan de tentoonstelling 
uok een afdeeling » knust"  zal wonlen toegevoegd. 

— e laatste aflevering van  Haard bevat 
een korte biographic dour  prof. , benevens 
een uitmuntend gelijkend portret , van wijlen dr . T. J. 
Stieltjes. 

e r  Bouw vereeniging is 
dezer  dagen definitief geconstitueerd met oen kapitaal 
van ƒ 2 5 , 0 0 0, venleekl in 100 aandeelen; reeds zijn 
twee |ierroelen grond aangekocht aan deu llengeloschen 
en Oldenzaulschen weg; op beide perceelen  tegelijk 
met het bouwen van woningen worden aangevangen. 

 lu de laatste vergadering der somersitting 
van de  Staten van e is de enkel 
provinciale liegrootiiig vastgesteld, en tevens besloten 
een ingenieur  eu het verder  benoodigde personeel voor 
deii provincialen waterstaalsdienst te benoemen. 

, S J u l i. 

, te 11 aren, door  het minist. van
 enz., aan hel gebouw van het prov. best: de 

bnUening met een  van hot veer  van 
s up , d eu Stellen-

dam cn terug, e 1 Januari '70 cu eindigende 
31 . '84. ) 

, te 181/, uren, door  burg. cn woth.: het 
leggen van oen rolvootbrugj c over  het hovenhoofil der 
sluis aau het Noord-Willeniskunaal. 

, te 2 uren, door  J. Gehuijs, hij . vau 
de Velde: het bonwiui van een woonhuis. 

Namr n . tc 4 uren, door  hurg. cn weth.: hel 
bouwen van cene school niet onderwijzerswoning en 
aanhooren. Teekeningen liggen op het neueentenaii 
on hij  don architect , , te . Aauw, 
tc 2 uren. 

, le Jul i . 

, tc 11 uren, door  het polderbestuur  vau 
hel de eu 7c veendistrict in Opsterland en Eugwirdeu, 
in e : het graven van ecu middel- ol' 
toevoerl.ii naai langs het p euz. en wel: van dc 
Wispcl tot tie Biniionringsloot hij  molen no. 2, lang 
bijna 3000 , breed deels 8, deels 5 . Aanw. 15 
Juli , te 10 uren. 

 te 11 uren, door  het gemeentebestuur  l 
de vernieuwing van . lengte g 
aldaar. Aauw. te !l uren. 

, te 12 uren, door  rie Amsterdamsche 
, in t Vosje: het bouwen van 

eene smederij  en werkplaatsen met fundceringen i n 
be metsel ing voor  de werktuigen, benevens cene wo-
ning op het terrein, gelegen aan de Vogelwiïkslanden 
tegenover Amsterdam, ter  gezamenlijke oppervlakte 
vau 960 1 . . hij  den ingenieur-architect A. . 
van Gendt, aldaar. 

, u m e i. te 12 uren, duor  burg. en weth.; bet 
bouwen eener  dokterswoning. Aauw. te 0 uren. 

 tc 1 uur, door  dijkgraaf en heemraden 
van den , ter  seeretric in de 
Jnnsslraat: het onderhoud van gebouwen, bruggen, 
Bohoeiingeo enz., over  '78 cn de drie eerste maanden 
van '70, in 7 perceelen. 

, te 4 urou, doorliet dijksbest. 
van 'tOud-Bddt , ten St-audhiiize: het uitwegen van 
het oude paid werk cu het wedcrinhoicn van een 
nieuwen langen regel niet ecu voor- cn achterkist, 
ter lengte vau 100 . iu het Stalrnhoofd. 

, te 6 uren, door  burg. on weth.: dc ar-
bei n van het invoegen van dc moren vnn de 
torens aan tie kerken tier  Ned. . gemeenten te 
Zuid - en Noordhorn, met hijlevering der  steiger-
werken enz. Aanw. 15 Juli , to 0'/i uren, beginnende 
te Noordhorn. 

 ijj j  deu voorzitter  van den Grooten 
Veenpolder, Timmerman : het bouwen van 2 molenaars-
woningcii, 1 tu Oldotrij i o SU 1 e Oldelamer, in
perceel. 

Uaenadag . 13 J u l i. 

Twc lUa, tc 10Vi ureu, door  luit gemeentebestuur 
vau Voorst: de aanvoer  vau grint laugs de kunstwe-
gen in de gemeente Vuorst. 

, te  uren, dooi hel dagelijksch besluur 
der bauue vau , iu het raadhuis: bet ver-
st ritten van ongeveer  272S 1 van den straatweg al-
daar, met bijlevering vun 13,000 steenen 

, tc 12 uren, tloor  het ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: hei 
maken vnu lijdelijk e gebouwen en verdere werken op 
bet «estolijk gedeelte vau het centraal persouenstation 
te Amsterdam, lui . hij  tien hoofdingenieur  tc Am-
sterdam. 

 ii , te 12 uren, door  burg. en wetb.: het 
wegruimen of afgraven vau hel heUingterrein bij  de 
Zand ster  poort vauwijlee Jan de Boer, en het slaan 
eener  walheschoeiing bij  bel erf van Jan Brumeijer. 
Aauw. te 10 ureu. 

 te 12 uren, door  burg. en weth. van 
Stceiiwijkcrwold : het gedeeltelijk afbreken tier  oude 
school en het doen vuu eenige herstellingen uau dc 
oiiderwijzcrswoniug te Zuid veen. 

, te 12 uren, tloor  burg . cn weth.: het ma-
ken vau vernieuwingen aau het schoolgebouw iu de 

, alsmede van liteuwc schooltafels cu banken. 
 te 1 uur , door  burg. en weth.: het le-

veren en stellen van 2 gashouders niet toebehooren, 
ten dienste van dc iu aaubouw zijnde gasfabriek op 
Fijenoord. 

. lc 1 uur, in e Zalm: do restauratie vun 
ecu woonhuis uau dc Ousthavcii aldaar, voor  mejutlV. 

. l i . , lui . hij  deu architect G, vsn Eeuwen, 
aldaar. 

O l u i i n , duur  de pulderhcstureit van Berkmeer  BB 
Olidam : hel makeu vau cene brug over do ringvaart 
tusschen beide polders. Bilj . inz. 16 Ju l i . 

, te 10 uren, door  burg. cn weth., bi; 
deu logemeuthoudcr  J. S. Th ijn i het bouwen vau «ené 

g l c Baling e iu gemolde gemeente 

n , tc 11 uren, door  dijkgraaf en boughccinrarhu 
van , iu het (ienioenèlnndshuis: lo. het ma-
ken van rijsberm- cn rittbeslagwerkrn , uan de kndci; 
langs den Voorhuizen] vuu bel stoomgemaal Van der 
(iocs, aau dc Vijf-Sluizen hij  Schiedam; 2o. het doen 
van eenige herstellingen aan dn gehouwen, tien filter 
met hak cn de schepraderen van genoemd StOOmgS1 

maal; 3o. het verrichten vau eenige timmer- eu met-
selwerken aan tie Oranjesluis, met hel Verlaat t 
's-Graresande en saoltoorigu besohoeiingen: -to. hei 
uitbaggeren van de , van de -
Vliet tot dc Stakcuhrug; 5o. het uitbaggeren van het 

e Oostgssgwater, vau dc bru g aan dc -
umdsefaehaad,  Nieuwewegsbrug; Oo. krooses 
en reinigeu der  boezem wat oren, in 30 perc. . bij 
den fabriek-landmetor  .1. P. van den Berg Jz., te t 

 tc l uur, in tic Nieuwe : hot af-
breken van eon gebouw aan den Voordam eu daarlt r-
plsatse houwen vau euu woon- eu winkelhuis. Aan«-
10 Juli , van 10— 1 uur. 

. lc fi  uren, tloor  hel waterschnp*' 
hestuur  van t , bij  den voorzitter 

. Fontein de Jong: het maken van cene vaste bru ï 
over  de Galgesluol; SO, het boawen van een molenaars 
huisje hij  den molen, alsmede bet uanhrcugen cenf' 
nieuwe duur  in deu molen; 3o. bet muken eu leverca 
van 25 pompen en 3 duikers. 

, B9 J u l i. 

, tc O nren, dour  het ministerie van 
waterstaai. enz., aan het geh. van bet prov. best.: * 
het leveren BB storten van steen, tot voortzetting 
de oeververdedigiug vour  Neuzen. Aauw. 15 

 / 23,250; 2o. het uit- cu inhaiigeu en lu" 
mnkeu en herstellen vau houteu deureu vaudekhi110 

sluis tc . Aanw. 16 Juli , 

, te 11 urou, door  hei gemeentebest.: 
dc levering vsn lo. 112,000 stuks bazaltkcieu, 2o. 
1020 stuks bazalt-kantkcion. 

, tc 12 uren, door  den directeur  der  artilloric -
stapcl- eu constriieticmagazijncn: tie levering van 2(100 
grenen hcclo beddingplnukou uo. , feu behoeve dier 
magazijnen, in S pcrcoelen. 

, ) J u l i. 

, te 10 uren, door  .1. J. van , tcu kan-
tore van Van k cn Co-, het bouwen van eeu 
boerenhuis. Aanw. te 0 uren. 

Velzen, te 12 uren, door  burg. on weth.: het bou-
wcu, in de afdeeling , van cen gebouw ten 
dienste van dc politie cn het braadwesen, met daar-
aan verbonden woning. Aanw. 1'.) Juli . te 12 uron. 

Zwiille , te 5 ureu, in hot café-Blocks: het bouwen 
van cen kapitaal woonhuis niet hijhchooreiide werkeu, 
op het kadastrale perceel no. 710 van sectie E, aau 
dc Beestenmarkt. . bij  den architect  J. Trooster 

. Aauw. 20 Juli , te  uren. 

, door  (leu architect J. van : het 
bouwcu vau eeu nieuw pakhuis met bovenwoning voor 

. Plantinga, op ecu terrein hij  dc Stoom boot kade of 
Zaudstcrpoort, aldaar. 

ninndag, S3 J u l i. 

, hij  tien dijkgraaf van lo l'lgiuon-
dermeer: hut hardmakuu van uen g iu dien 
polder, ter  lengte van 3215 . Aauw. 17 Juli , te 
10 ureu. 

, door  bet gemeentebest.: betegaliseeren 
en beklinkeren van den gemeensobspsweg naar  den 
Wijkcrtuccrpoldci . 

,  J u l i. 

- - l l i i « e , te 11 ureu, floor  het ministerie vau 
waterstaat enz.: de uitvoering van huL-gcrwcrk tol ver-
betering vau dc uitmonding van dea l 
beneden . 

. te 11 uren, tloor  het bestuur  der  water-
keering van Bruinisse, ju dc : bet maken cn 
zinken vau 2 zinkstukken, ter  oppervlakte van 33(30 

1 , met levering eu bestorting van 15(18 schecpstons 
gewonen , u uf bazallstceu 
cu 1201 schecpstons afval van dito steen. 

, iluor  dr; directie der e 
: de leveriug van 2400 

tons grove kacbclkolen. 

, S3> J u l i. 

. tc 11 uren, ten behoeve van het 
ministerie vau koloniën, aau het koloniaal etablisse-
ment: de levering, in 48 perc., van: h zeil-, 
kurl- , kfeppeler  ever*, ravens- cu presenningdoek en 
brsmseillinnen; vlsêgedoek; divers koper; lood, staaf 
cn plat; gereed-cliappcu: bankschroeven, domme-
krachten, koevoeten cn schoppen; vijlen; schroefbou-
ten: draad- en klinknagels en spijkers; gaspijpenj 
verfwaren; wassohgven: lijnoli e en traan: poetekatoen; 
divers borstelwerk; divers leder; blikken bussou; 
houten pakkisten; gegomde enveloppen voor  tele-
grammen. 

, te J' , urm , door  hot ministerie van 
waterstaat euz., aan het gebouw van het pruv. best.: het 
wegruimen van cen wrak in het t bij 
Enkhuizen. 

, te 5 uren, flour  den burgemeester  van 
Aehtksrspelen, in het gemeentehuis: bet slatten sn 
verbeteren vau dc Surhoisnmervsart, ler  lengte van 
Üti'.tl l . Aauw. 20 Juli , te 10 uron. 

, B« J u l i. 

, le "  uren, duor  het iniuisterie van 
waterstaat cnr., ann bet gebouw vau het. prov. besLt 
1». het jagen der  schepen enz. door  het kanaiil door 
Zuid-Bcvclaud en zijne voorhavens, geil. 8 jaren;
bel jagen en slcepen der  schepen door  het kanaal 
door  Zuid-Bevclaiid cu zijne voorhavens, ged. 3 jaren: 
3o. het sleepen der  schepen enz. door  middel van 
stoombooten door  het kanaal doo Zoid-Bevehmd aa 
zijne voorhavens, red. 8 jaren. Annw. 20 en 22 Juli . 

, tc 12 uren, door  het prov. hestuur: 
lu-t verhoogen en verzwaren vau het gedeelte pruv. 
zeedijk ten noordoosten van deu afsluitdij k te Zout-
kamp. Aauw. J Juli , te 12 urun. 

, SS J u l i. 

'a-l lage, te t uren , door  het ministerie van 
waterstaat enz., aau het geb. van het prov. best: het 
verbreeden van een vak g aan den Oude-

n zeedijk, aau tic zuidzijde van het eiland 
Goedereede. Aanw. 24 Juli . g ƒ5680. 

, te 1'/, uren, door  burg. en weth.: 
het afbreken van bel tegenwoordige provoosthuis op 
ile noordzijde van den m cn het rJAarterplaatSS, 
gedeeltelijk op de bestaande fundamenten, maken en 

n van een gebouw, bevattende lukaleu voor 
dc kantoren vuu den ijk en voor  die vun den waar-
borg der  gouden en zilveren werkeu. Aanw. 17 rat 
24 Juli , telkens te 10 uren. 

,  t u f . 

. te  uur, door  hurg. cu weth.: cene con-
cessie voor  den tij d van 4"> jaren, lot het aanleggen 
en oiploiteercu van tramwegen aldaar, waarvan de 
lijnen aanvankelijk eene laagte bobben van 10 . 

, ft 4ug. 
, te 2'/. nren, floor  het ministerie vau wa-

terstaat enz , aaa het gebouw van het pruv. bost.: 
het doen vuu stroo- cn holmheplanlingcn inde -
duinen onder  Petten cu Schoort. Aanw.  Aug, -
ming ƒ5000. 

Waenadag, i « . 

, te , door  het ministerie van marine: 
bet lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en iu-ic 
bruik-brengen vau een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst vnu de e in , 
voor  rekening vau het departement van . 

, 28 Juui: de lovering van 300 . 
; gegund aan C. Cooiiians, tc -

dam, a ƒ0.50 per . 
Zaandam, 2'.l Juni: het verhoogen eu verzwaren 

van 2 vakken bestrating op den Schhikoldijk ; ingeko-
men t büj. , als: 
J. t Jr. . te Zaandam, ƒ leou 
J. Vena. ,. idem * 1288 

. Vcrlaan cn Zn., „  idem » 1210 
. Bonman, » Beemster, „  W7 

gegund. 
, 2!» Juni: hel levereu vim 4000 tons 

(van . ieder) Westfaulscbe steenkolen, Jan 
dienste van den sloom* ateriuolcu te Schellink wonde.; 
minste inschrijver  was J. van , te , 
ii  ƒ6  por  ton. 

, 2  Juui: hel inaken vau 3 vaug-
dammeu aan dc zeewering van don polder  Wieriuger-
Vaaid: ingekomeu 'S büj. , als: 

Zwantes, te , ƒ 1709 
J . Oldenburg, „  Bergen, „  1794 
B. Beukenkamp, „  Anna-Paulowiia, „  1536 
niet gegund. 

talBSSBseet, 2(.) Juni: lu. hot bouwcu van cen 
windwatermolen; miuste inschr. wns J. G. Sctiaafuiia, 
lc Beers, voor  ƒ8500. 

SO. hot bouwen van een tnulenaurswouing, het mu-
ken vau duikers, pompen, tilbartcn , enz.; minste iuschr. 
was T. . Boonstra, to Twtjzel, voor  f 2843. 

 het Slaven van eeu mol<fflSloot en verdere graaf-
wciken; minste inchrijver  was J. A- Tuinier , te Oude-
mirdum , voor

, 29 Juni: hut maken eener  nieuwe hou-
ten beschoeiing en het. verlengen, verbreeden en uit-
diepen der  haven uldaar; minste insehr. was A. de 

l Jz., te Baarland, voor  ƒ1700. 

 Juli : het bouwen van eeu raadhuis; 
iugekomeu 9 bilj. , als: 
J. , te Ncdcrhemert, ƒ 9685 
P. Schoon, „  Baardwijk , „  9503 
(1. van , „  Waalwijk , „  9500 

. , „  Qonderen, „  93so 
A. , „ , „  9350 
A. Snijders. „ , „  9288 
A. vnn llultcu , ., Waalwijk , „  9062 
P. vnu , „  Baardwijk , „  9060 

 1 Juli : het veranderen eu vernieuwen vau 
een woonhuis aun tlo Varkenmarkt te ; 
ingek. 12 bilj- , als: 
T. J. , te , j 2334. 

, vnu Overveld, „  idem „  2290. 
A. de Waal, „  idem „  2280. 

. Suijkcrbuijck , „  idem „  2254. 
J. vau , „  idem „  2250. 
(i . ,, Sprundcl, „  2105. 
P. Stevens, „ , „  2095. 
W. van , „  idem „  2070. 
A. van , „  idem „  2061. 
A. , „  idem „  2059. 
N. Posthumus, „  idem „  1907.26 

. van Beekhoven, „  idem „  1987.25 
gegund. 

 1 Juli : het. doou van eeuige vernieuwingen 
on herstellingen aan de ptiltlcrwerke n eu het stoom-
gemaal vun tien polder  Bluernoiidaal; minste iuschr. 
waren J. van u en Zu., tc Waddinksvecn, voor 

ƒ 1 1 7 5. 

Xa „nemal . 2 Juli : het leggen van 4 hesteendo 
rijsboufdeu aan dc waterkeering van het waterschap 
Niouw-Bommcuoilc; ingekomen 7 biljetten, als: 
W. Schaddclee, te Goodcrcedo, ƒ 3 3 13 
S. BesuÜen, „  Ouddorp, „  3210 
ü . Vos, „  Sliedrecht, „  3200 
P. v. d. Wende,  Geederoede, ., 8186 
(i. Bolier. „  Soherpcuisso, „  3180 
A. van Popering. „ , „  3126 
J. de e Jz., „  Slavcnissc, „  2984 

, 3 Juli : het houwen vau eoue heeren-
huizing; ingek. 3 büj., als: 
Jansma on Gelders, tc , ƒ 9792 

. OetS, „ , n 8975 
B. Timmer, - , „  8820 

 3 Juli : het uitvoeren van narde- ou 
kramwerken aan de waterkeering vau den Snzannn-
pnlder: ingekomen 3 hilj. , als: 
G. Bolier, te Scherpenissc. f 1919 
,1 de , „  Stavcnisso, „  1909 
C. , „  St.-Annuland, „  1884 

, 3 Juli : hot inaken eu leveren van ecu 
paar  nieuwe hiuueiivluedth-ureu iu de massale zeesluis; 
iugek. 9 bilj. , als: 

.  Visser, te , ƒ 1241 
. . Cusvcller, „  Stavoren, „  1179 

J. U. v. tl. , „ , .. 1142 
A. 8. Cuperus, „  Stavoren, „  1080 
A. B. v. d. Sluis, „  kiem „  1054 
|>. (ï. , „  idom „  1042 
S. T. dc Vries, „  idem  1039 
F. v. d. , „ , „  1039 
A. S. Weggen, „ , „  1034 

, 5 Juli : het opruimen vau ondiepten iu 
het kununl de ; minste iuschr. S . J. -
kers, tc , voor  ƒ9478. 

'a-llage, ."> Juli : lu het inrichten van ecu woon-
huis tc Velp tol postkautoor  met directeurswoning; 
iugek. 2 bilj- , als: 

. , te Velp, ƒ S675 
1). , „  idem „  6446 

2o. bet herstellen van n laugs duu 
Nederl. Centraal-'  cn den Ooslersiioorwcg; minste in-
schrijver  was . vnn Berkel, te Gouda, voor  ƒ540. 

i . 6 Juli : het houwen van 4 woonhuizen op 
hrt Stationsplein on hoek van de Stationstraat; miuste 
iuschr. was . , te Utrecht, voor  ƒ311,697. 

, 6 Juli ; bel. bouweu vau wankhuis no.
in den s j n  bilj. , uls: 
W. J . , tc Tull-cu-' t Wutil , ƒ 5800 
J. Schouten, ,. Vinnen, „  5700 
(i. Beiner, „  Werkhoven, „  5397 
1), , „ , „  5200 
J . vau , „  Schalkwijk, „  5125 
A. Schinkel, „  Tull-cn-' t Waal, „  5099 
C. vau , „  Schalkwijk, „  5075 

. Barncveld, „  Vreeswijk, „  4970 
gegund. 

, 8 Juli : lo. het herstellen van havens, 
sluizen eu steigers, iu 3 perc; minste inschr  wareu: 

pere. 1, J. Wij n holt. te , ƒ 987 
„  2. B. Snel, „  idem „  997 
,. 3, . van Werven, „  idem „  1421 

Jo. bet herstellen vau het 2c gedeelte van den 
; minste iuschr. was B Brink , le -

pel, voor  ƒ6127. 

i . 8 Juli : het bouwen renerturflirirpiet -
fabriek met bijbehoorende grondwerken: minste iuschr. 
was B. - Trooster, le Zwolle, voor  ƒ17,300. 

m . 8 Juli : lo. het makeu vau rlen onder-
bouw cener  dubbele basculebrug over  de Verlengde 
Zoutkeetsgracht; minsto inschr. was . C Schaad», 
te Amsterdam, voor  J 10,446. 

2o. het verlagen en verbreeden van tlo steenen 
wulfbru g twer  dc Prinsengracht vóór tie Prinsenstraat, 
un hot verhoogen cn verbreeden van de brug over 
dc doorvaart bij  du ; minste insehr. was 
J. J. Boekholts, tc Amstenlam, voor  ƒ10,725. 

3o. hot hnuwon van een eikenhouten walhtischociing 
laugs tlo Waiterkadaj  minste inschr. was B. vau der 
Weerden, te Utrecht, voor  ƒ 12,150. 

4o. de lovering van 5 tons balkijter : miuste inschr. 
waren Gebr. Van der  Vliet, voor  / 749 per  100 . 

, 8 Juli : lo. het maken van ecu brand-
spuithuis op den ; iugek. 4 bilj. , als: 
P. , te , ƒ 430. 
C . A. Goetlmls, „  idem „  345. 

 J. , „  idem „  319.75 
J. A. Ovaa, „  idem „  285.58 

2o. het opruimen vau het ijzeren hek en het ver-
nieuwen vun het trottoi r  euz. aau den Abdijtoreu ; 
ingek. 3 büj. , als: 

J. , te , ƒ 990 
. P. v. d. , „  idem  973 

P. , „  idem .. 967 
Vllage, 8 Juli : lo. het. houwen van cene dubbele 

sluiskuechtswoning bij  tie Wilhelminasluis tc Viation; 
minste inschr. was T. Wanperom, te Gorinchem. voor 
ƒ 6090. 

2o. liet verbeteren van don Westhavcndam op hel 
noorderstrand van Goederende; minste insehr. was ('. 

, to üocdcrccde, voor  ƒ8989. 

, 8 Juli : het maken van gebouwen 
| lot borging van torpedomateriaul aldaar; minste iu-
j  schrijver  was . de Neef, to Bridle, voor  ƒ89,889. 

, 9 Juli : de houw van ecu woon-
| huis tc Watergraafsmeer, onder  beheer  van dc archi-

tecten ; minste iuschr. was J. 11 , tc 
Amsterdam, voor  ƒ11,868. 

'a-iiage,  Juli : lo. het doen van bentellingen en 
vernieuwingen aan 's s rivierwerken  op den Boven-

n cn ile Waal, met het éénjarig onderhoud, iu 3 
1 perc. 1 ingekomen 2 hilj. , als: 

.1. . van , te , ƒ21 ,821 
F. E. Terwindt , „  Paum-rden, „  21,518 

perc. 2 iugek. 3 bilj. , als 
. v. Wijngaarden . 

J. . van , 
F. E. Terwindt , 

perc. 3 ingek, 3 bilj 
F. E. Terwindt , 
A. G. llilijskes, 
A. Bongaards, 

als 

te Sliedrecht, 
, 

Pannerden, 

ƒ 33,670 
„  32,898 
„  32,160 

te Pannerden, ƒ 97,768 
„ , „  96,994 
„  Znlt-Bommcl, „  26,965 

So. idem uun tie r  werken iu tie Nieuwe-
, de s beneden het Berongal, het Scheur 

eu tic , mot het éénjarig onderhoud; iugek. 
5 bilj. , als: 

W. Blokland Az., le , ƒ 12,200 
J. P. do Groot, „  Giesendam, „  18,148 
P.  Volker, „  Sliedrecht, „  12,049 
G. de lluog, „  Gorinchem, „  11,952 
P. Nederlof , „  Sliedrcchi, „  10,945 

3o. het wegruimen van ecu in de Boven-ltaas tc 
Woudrichem gezonken vaartuig; minste inschr. was 
.1, de Gaas, tc Stclleudam, voor  ƒ598. 

Amaterdam, 10 Juli : l a bet bouwen vau 2 lillik -
ken arbeiderswoningen, voor  96 gezinnen, op het 
Fuiicn, tusschen rie Blanken- en
minsle inschrijver  wns E. Slaap, tc Amsterdam, voor 
ƒ 155,000. 

So. het maken van cene schutting en bergplaats 
in dc ; minste inschr. was . van Buuren, 
tc Amsterdam, vuor  ƒ5348. 

 Juli : lo. bet herstellen van dc 
fundeering cu do daarmede iu verband slaande werken 
in lui koloniaal etnblissemcut; minste iuschr. was 
Basterksmp, tc , voor  ƒ13,700. 

2o. het driejari g onderhoud van- en bet doen van 
vernieuwingen en herstellingen aan gemeld gebouw; 
minste insehr, wns F. G. , tc Amsterdam, 
voor  ƒ 1347. 

^ronhtgen,  Juli : het houwen van een lenrlo-
kaal hij  de Zuitterhcwaarschon! cn hel vernieuwen der 
veranda; minsle inschr. was F. . , te 
Groningen, voor  ƒ3714. 

Vervol»; drr  liericlilen en . 

. 

's-Gravenhage. t voorloopig verslag over  het 

ontwerp lot aanleg en verbetering van eenige wer-
ken teu behoeve rlcr  himienlandsche scheepvaart heeft 
het licht gezien en wij  ontksenen daaraan een en 
ander. 

e meerderheid schijnt met de hoofdstrekking van 
het ontwerp te ziju ingenomen, maar  iu al dc af-
deelingeu werden bedenkingen geopjierd legen de 
verschillende voorstellen. e fmancieele bezwaren , 
ann de uitvoering dezer  werken verbonden, wogen 
hij  vele leden niet gering, ofschoon eeu aantal 
leden de meening was tucgedaun, tlat deze voor-
stellen uiet op geldelijk bezwaar  beh den of moch-
ten afstuiten. e leden beaamden volkomen wat 
iu ile memorie van loelichtiug wenl gezegd, dat tic 
zorg vuor  de biuiieuhuitlsche scheepvaart, eu voor 
hetgeen tleze onder  de veranderde omstandigheden 
eischen mocht, iu de laatste jaren te veel uit liet 
oog was verloren. 

t de g zooveel werken in een ontwerp 
had vereeiiigd, Vond geenszins algemeene goedkeu-
ring , ook om het ongeujksoortige van de werken. 
lb; r  werd daardoor  belemmerd om zelfstandig 
over  elk werk le oordeelen. 

t kanaal van Amsterdam dour  de Geldersehe 
Vallei wenl breedvoerig besproken. Blijkbaar  ver-
keerde men ouder  rlen indruk tier  juist vóór het 
ondersoek in de afdeelingen verschenen brochure van 
rlen heer  Waldorp, wiens bezwaren dun ook alle iu 
het voorloopig Verslag worden teruggevonden. n 
khuigde over  uiet voldoende toelichting eu de com-
missie van rapporteurs heeft, rioor  ul hetgeen iu de 
afdeelingen over  gemeld kanaal \*  gezegd, den in-
druk gekregen , tlat, zal dit plan bij  de r  in-
gang vinden, nadere toelichtingen verdediging alles-
zins vereischt wonlt. Vooral woog, tlat dc water-
staat eu de militair e genie dit kanaal tot het Jaar 
1874 allij d hadden veroordeeld en meu verlangde 
opheldering wat aanleiding bail gegeven, dnt tlie-
zeilde deskundigen thans vau een tegenovergesteld 
gevoelen waren, 

c noodzakelijkheid van de verbetering van rlen 
waterweg van Amsterdam naar d werd 
algemeen erkend , maar  groot verschil vau gevoelen 
hivischte over  rie te volgen richting . e plannen 
kwamen ter  sprake, 1"  de verbetering van dc be-
staande e vaart langs Utrecht en Vreeswijk, 
2"  hare vervanging over  Gorinchem volgens het plan 
Waldorp en eindelijk 3"  het regeeringsplan. 

n een zeer  uitvoerige memorie, die niet minder 
dan 12 lol in bladzijden beslaat, bepleit de heer l 
het eerstgenoemde plan , voornamelijk op grond van 
tie behingen der  ttisschengelegeii plaatsen. Ook re-
kent dat lid uit , dat dit plan het . ,|,-: is. 

e vrees van verplaatsing van den transitohandel 
naar d van m eu t naar 
Amsterdam woog blijkbaar  hij  de vergelijking der 
verschil leut |e plannen en dml sommigen leden de 
voorkeur  geven aan hel plan Waldorp, daar  Am-
sterdam dóór bet kanaal duor  de Geldersehe vallei 

iu betere |n»sitie zou kanten, indien het riviervak 
tusschen Gorinchem en e  althans niet 
tegelijkertijd  verbeterd werd. e leden wcuscliteu 

die bepaling in de wet te zien opgenomen en maak-
ten daarvan hunne stem over  het regeeringsvoorstel 
afhankelijk . 

e verbetering van den waterweg van l 
tut in de Zuiderzee moest volgens vele leden niet 
iu rli t wetsontwerp ziju opgenomen, omdat dit werk 
altij d als rijkszaak beschouwd is en gedurig op de be-
grooting voorkwam. Gesteld echter, dat bat als een 
op zich zeil'  staand werk kan wonlen beschouwd, 
dan achtte uien het ontijdig , omdat nog slechts 
kort geleden door  tie g cene commissie is 
benoemd, die haar  omtrent dc verbetering vnu het 
Zwolsche p moet voorlichten. 

e verbetering van tien waterweg tusschen Am-
sterdam en m moest volgens onderscheiden 
leden door  de heiden betrokken provinciën worden 
uitgevoenl met eeue subsidie van het  maar  de 
meeideiheiil vond het omgekeerde juister; volgens 
haar  moet het van e worden uitgevoerd met 
subsidie der  betrokken provinciën , vooral ook omdat 
dc g hel kanaal bruikbaar  wil maken voor 
rain-iiimiitors . n drong erop aan tlat bij  het deti-
nïtief vaststellen der  pluimen, np de belangen van 
Goutla zou wonlen gelet.  ontworpen verbetering 

brengt Gouda 1000 nieter  van den waterweg en hel 
verliest daardoor  een der  belangrijkste bronnen van 
inkomst, omdat het dun geen sluisgeld meer  knn 
heflen. n werd opgemerkt, dat die heffing, 
als in strij d met de Gemeentewet, toch op den 
duur  uiet gehandhaafd kan blijven. 

Aangaande dc werken tol verzekering van een 
voldoenden waterstaat op de kanalen in e en 
Overijsel wenl algemeen erkend, tlat de Staat nu 
iu tleze internationale verplichtingen heeft en dat er 
geen ander  middel overbleef dun door  stoomgemalen 
water  uit onze groote rivieren of uit zee np te . 

Verscheidene leden waren echter  van oordeel, dat 
de plannen nog niet lot genoegzame rijphei d waren 
gekomen om reeds eene beslissing |e nemen. 

Bij  bet hespreken van de voltooiing tier  verbe-
tering van de sehoepvaarfkaiialen iu tie provincie 

 wenl hulde gebracht aan 't geen Gro-
ningen zelf reeds tol verbetering zijner  kanalen deed 
en opperde men git'i i liezwaren, een nieuw rijk s subsi-
die te verleenen vuor  een werk, dat bijna voltooid is, 

Onder de verdere punten , die rie aandacht trekken . 
behoort de verbinding van de Vuorzaan met het 
Noonlzeeknnaal. r  waren leden die nitviidei i tlat 
Zaandam in deze uvcrlievonrilffl d wordt, daar  het 
kosteloos hel genot van het Noordzeek anaal verkrijg t 
en in hetere positie komt dan Amsterdam , tlat zich 
zooveel ollërs voor  het kanaal heeft getroost en nu 
zou nog daarenboven Zaandam ziju havenwerken van 

e zien gesubsidiëenl. Ook komt Zaandam 
daardoor  in  bezit van werken , die niet onbe-
langrijk e i zullen afwerpen; niet alleeu rie 
geprojecteeide houthaven, maar  ouk "> ;i 0 bektaren 
grond, geschikt vuur  bouwterrein, zouden voordee-
len geven. 

Varia . 

Petro leum. e geschiedenis der  petroleum ia 
even oud als belangrijk ; de n  kolonisten 
iu noordwestelijk Peiisylvnnie maakten er  het eerst 
gebruik vnn als geneesmiddel, soms ook VOOT bunnw 
touverijeii . n aan rie oppervlakte van boeken 
en enkele kleine bronnen kou wonlen verzameld, 
was hiertoe echter  voldoende. e Sedertandsehc 

 deelt de volgende bijzuuth-i heih-ii mede: 
e ontdekte het eerst jictrolcim i in genoegzame 

boeveelheid, om ze dienstbaar  te maken aan -
trieele doeleinden. n Augustus 1850 stuitte hij  hij 
eene buring tot 70 voet diepte op olie, die tot 5 
voet onderden beganen grond opsteeg. e eerste 
bron leverde wel is waar  slechts 25 vat daags, maar 
ti..k toch niet minder  aandacht dan tie Caliluniiseho 
goudvelden. Al spiedig werden tal van hoorpioeven 
in den omtrek genomen. Bezittingen, die men 5 
dollars per  acre voor  veel te boog betaald achtte, 

werden un vuor  duizenden gekocht. Aanhoudend 
weiden nieuwe ulicdistrieten ontdekt. Thans zijn ze 
verspreid over  zes graafschappen in noordwestelijk 
Pensylvanie on le\enleii in 1877 meer  dan 12 
millioen vaten ruwe petroleum up. 

e tijd , dal een bron olie levert, varieert tusschen 
twee en vijfjaren . Ouden' bronnen geven nog wel 
altij d eenige vaten daags; zelden loont het echter 
tic moeite, urn deze geringe hoeveelheid te verza-
melen. 

e gr.uifschap|n-n Butler  en Clarion kunnen tegen-
woordig als de gewichtigste olicd ist rieten lieschotiwd 
wonlen. e daar  hecrschetide liedrijvighei d is merk-
waardig, vooral wanneer  meu ihuirbi j  in aanmerking 
neemt de thans heei-scheude gedrukte stemming iu 
dat artikel , 

e kosten eener  oliebron met toelh-hooreu bedra-
gen ongeveer  5000 dollars, hi het graafschap r 
wurden ze U»t in de derde zandlaag ingedreven , die 
thans werkelijk oliehoudende laag is. e boorga-
ten gaan tut 1500 voet diepte. Sedert eenige jaren 
zijn in de kunst om oliebronnen te boren groote 
vorderingen gemaakt. t boren der  in den regel 5 
duims gaten geschiedt duur  middel van een stoom-
machine. l is deze laatste tusschen tvvee 
boorgaten opgesteld, die ze luiden tegelijk maakt. 
s het boorgat oliegevend, dau stroomt daaruit eerst 

gas, dnt vour  ulle mogelijke, under  anderen i>ok 
voor  huishuuilitigs- eu verlichtingsdoeli-iiulen de noo-
dige brandstof levert. Geeft eeu boorgat geen olie, 
maar  alleen gas, dan wonlt dit uiet zelden mijlen 
ver  in huizen weggevoerd, om tut verwarming eu 
verlichting te dienen. Van den beginne af aan was 
eu blijf t verzameling en transput liet groote vraag-
stuk voor  deu producent. Zoo dikwijl s eeu ryke 
bron gehoon wurdt , gaal een groote hocvi*elheid 
olie verluien, vounlat de benoodigde bakken en va-
ten zijn aangemaakt. e uitvloeiing van olie ge-
heel te beletten,  gevaarlijk ziju; het bestaan 
rler  bron zou hierdoor  iu tie waagschaal gesteld 
wonlen. e moei lij n waren de aanleiding 
tul de vorming van ecu uitgebreid buizennet in het 
oliedistricl , waanloor  de olie naar  groote ivservoirs, 
rafliiiadcrijc n of spoorwegstations geleid wordt. t 
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buizennet heeil than eene lengte van 2000 Engelsche 
mijlen. e grootste reservoir  vindt men in lïrillant , 
dicht bij  Pittsburg. j  knn 45,000 vat bevatten ; 
in al de daar  aanwezige bakken te zamen kunnen 
85,000 vaten olie liewuard worden. e groote re-
servoir  is van ' / , duhns ijzeren platen vervaardigd , 
heeft 104 voet middellij n eu 28 voet hoogte. 

t hoofd j»otii|rstatio n ïn het hoofdbuizen nut ligt 
nabij  de nieuwe stad Carlxm Centre. Groote, alleen 
met gas gestookte stoomketetels drijven twee krachtige 
pompen, die de ruwe (die door  een vierduims hui-
zenleiding 1 -41 / m i j l e n vei- naar  de i-eservoirs van 
Freeport pompen. Van daar  wordt ze venier  naar 
Pitb-bur g gepompt Van de grootheid dezer  inrich-
ting kan men zich liet best een begrip vormen, 
wanneer we /eggen, dat de oliepom|»en 8 duim 
middellij n hebben en 30 duim slag maken, en dat 
de drukkin g der  olie in de leiding 1150 tot 1100 
pond per  duim bereikt. Een zoodanige pomp le-
vert in 23% uren 0500 vat olie. Een half uur 
daags wonlt met gepompt om de verplaatste hoeveel-
heid te meten. 

t trans|iort gaf aanleiding tut zeer  eigenaardige 
voorvallen. e bezitters van bronnen wilden een 
olieleiding direct naar de kust aanleggen, om zich 
onafhankelijk te maken van alle tusschen|»ersoncn. 

e sjioorwegoii verzetten zich hiertegen, omdat hun 

dan de vracht ontging, de raffinaderijen , omdat dan 
een gi-oot gedeelte der  olie ruw wenl getransporteerd 
en eerst aan de bestemmii.gspl.uUs geraffineerd zou 
worden; de valeiifabrieken, omdat ze dan op eens 
geen vaten meer te maken zouden hebben. e ln>-
zitlers der  bronnen brachten hunne plannen bij  de 
hooge regeering, wenlen daar  aanvankelijk zonder 
succes ontvangen, doch verkregen eindelijk de ge-
wenschte concessie. 

e leiding /al nu worden aangelegd van de oost-
zijde der  Alleghuny-iivier  door de graafschap,*-!. 
Clarion , Armstrong, , Cambria, , 

, Franklin , Cumberland en Adams, dan 
door  de graafschappen Carrol l en Baltimore naar  de 
Patapoco baai. 

t lijd t overigens geen twijfel , dat reeds tegen-
woordig de productie van olie veel grooter  is dan de 
consumtie. n liet jaar  1877 lierckcnde men de 
meerdere productie op 6000 vat daags. n -
ber des vorigen jaars waren in de oliereservoirs iu 
voorraad 090,000 vaten olie! n eenige districten 
loopen de bronnen en reservoirs reeds over  en gaat 
de olie verloren. Wordt de tegenwoonlige productie 
quantilatief voortgezet — na uitvoering der  gepro-
jecteenle buizen leid ing zal die zeker  nog toenemen 
dan zullen alle reservoirs in korten tij d vol ziju en 
dagelijks 20,000 lot 30,000 vaten olie verloren gaan. 

 Eenige -
sche fabriekanten van deze soort van dakbedekking 
(dachpappen-fabriekanten) heldien zich vereenigd 
om het gebruik van dit l'uhriekaat te bevorderen: 
volgens hunne meening wordt deze liedekking niet 
zooveel gebezigd als waarop zij  door de talrijk e eu 
groote voonleelen aanspraak knn maken. Zij  zijn 

wan oonleel dat de gewetenlooze concurrentie daar-
aan schuld draagt en een aantal soliede finna's 
hebben zieh tut taak gesteld: 

1°. door het gebruik van sterkere papjien een 
beter  mal et ia.d te bekomen ; 

2U. een bepaald gewicht vast te stellen voor  do 
hoeveelheid pap, waarvan voortaan de rol dakpapier 
van 10 . oppervlakte en de bladen van 1 a . 
gemaakt worden. 

3". door  beperking van het crediet eu inkortin g 
der betalingstermijnen billijke r  prijzen aau te 
bieden. 

t is zeker  loffelijk , wanneer  fabrikanten zich 
vereeuigen om een of ander  fabrikaat te verlieteren, 
maar wij  betwijfelen of het ooit zal gelukken dit 
papier als l>edekking van daken algemeen in te voeren. 
n ons vaderland althans moet het gebruik daarvan 

ten sterkste ontraden worden en lielnngstellenden 
worden herinnerd, dat de dakbedekkingen mot asphalt-
papier  vóór een paar  jaren hespioken werden op de 
algemeene vergadering der j  tot Bevor-
dering der  Bouwkunst, die te n gehouden werd. 

. 

J 

t BESTUU  heelt de eer n leden bekend 
te maken dat het zich volgei uier  wijze heeft gecon-
stitueerd : 

 Voortitter. 
 S.  Vice- Voortitter. 

 Secretarie. 
 2e Secretaris. 

Sa mens het  uur voornoemd. 

.1. G. VA N  , Voorzitter. 

P, J. , Secretaris. 

Amsterdam, 0 Julij  1878. 

Utrechts*  *lio 

. 
Aan .le  genaamd OE , 

Vaartscbe u hij  Utrecht, ziju steeds voorhanden, 
alle soorten van

 tegen de meest concurrerende prijzen. 

\\\ A 
 bij  Utrecht 

E G 
VA N 

e
TE 

Op g den 23 Julij  1878, des voormiddags 
tc 9 uur , zal door  den ONTVANGE -

E B N te  ten 
overstaan van den te  residerenden Notaris 

 J. W. . A ENEN, in de kleine l te 
, worden overgegaan tot de publieke veiling 

 van: 

 7
2o.

Gegadigden kunnen dc massa's vurmen dio zij  zei-
ven verlangen. 

e grenzen tusschen de kavels zijn op het terrein 
door  piketpalen en kielspitten aangeduid, terwij l de 
zuidelijke grens der  Artillerielood s door  palen is uil -

gebakend. 
e aanwijzing in loco zal gegeven worden daags 

vóór de verknoping, des namiddags teu 0 ure, te 
beginnen met kavel 7 buiten de gesloopte -
poort te Wijk . 

e catalogus, bevattende , perceels-
besch rij  ving , teekening en inzetsoi urnen, is na 8 Julij 
e. k. voor 25 cents verkrijgbaar  ten kantore van 
voornoemden Ontvanger  en tegen vooruitbetaling van 
dieu prij s uoor  tusschenkomst vuu elk ander  Ontvan-
ger  der e en . 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore 
van uieergeiioeuideu Ontvanger. 

lie Ontvanger voornoemd, 
li.  C. J. VAN . 

NB. n wordt attent gemaakt dal het voornemen 
der  zoo als in de eerste 
advertentie werd opgegeven, even als de

 wonll ingetrokken. 

H  T ^11YVF  A 9 0
 E e  ("gedacht koopje. / 2,90 

 W  W r~ v nvii inwu/ni s

E E  EN . 
T  iemand, goed kunnende 
 en geschikt voor het

 bij  Werken , tegen een daggeld van ƒ 3. 
Alleen zij  komen in aanmerking, die onder  overleg-
ging van bewijzen van geschiktheid eu van doornen 
vervaardigde teekeningen, zich aanmelden bij  den 
Eersteen weienden r te Naardcn. 

Een ge|>ensiuiieeiil O. . , omstreeks 40 
jaar  oud, bekend met de  en het

 zoekt een 

G 
 zijn stand. 

Briefen en offerten franco, onder r P, aim 
ti.-» Boekhandelaar .1. . S te üordrtchl. 

E 

Aanbesteding. 
 EN S VAN

 zijn voornemens op Woensdag den 17 
Julia 1878, 'des namiddags ten 1 ure, ten -
huize aldaar  aan .te besteden: 

Alles nader  omschreven in het liestek en de voor-
waarden met de teekening die, op de gewone da-
gen en uren, ter  lezing liggen op de
Secretarie en het Stads Timmer/tuiste Hotterdam , 
en ook voor  den prij s van ƒ 1,— verkrijgluia r  ziju 
bij  Wed. . VA N E en ZOON, Boek-
drukker s in den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

.  &  < J " . , 

. 
leveivn, in eonelurentie met buitenlundsche fabrikanten, 

r 
in rullen lang 15 , breed 1 r met alle 

benoodigde
Zij  belasten zich tevens met bet

 tact garantie. 

t veer  Nederland van ) &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n cn Fabriek vau  belegen 

 en
 Puike e en Frain-lii -

 en
 in lusten, bussen en flneeus. 

k van e , 

- en . 

 te . 
 nn ' van

voor  wotoiisehn|>iielijk gebruik. Alle soorten van 
 en  en 

 enz. enz. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de ËioUtimlsrlif  'i'tiin. 

 van alle bekende typen 

cn  aau Nttaandn S worden in 
den kortst mogelijken tij d gelevenl en uitgevoerd. 

E 
. 

 en S van
 ziju vour  oen. op Vrijdag den 2 Augus-

lus 1878, d.s namiddags ten 1 ure, ten itaadliuize 
aldaar  uil lo bestalen: 

Alles nader  oinse.bieven ia de voorwaarden die, 
o|> de gewone dagen en aren, ter  lezing liggen up 
de  Secretaeic en bel Stads Timmer-
huis te , en ook voor  den pry . van ƒ 0 , 30 
verkrijgbaa r  zijn bij  Wal. P. VAN

N ZOON, Boekdrukken in den Houttuin, n». 78. 
Nadere inlielilingel i zijn te bekomen aan gemeld 

n alle genres en prijzen, ook die welke reeds 
sedert eenige jaren op ile meeste - en Am-
bachtscholen met het meeste succes gebruikt wonlen. 

Uitmuntende kwaliteit , buitenge-
woon lage prijsnotering. 

Te verkrijgen in hei
 van 

Th. J. E te . 

Voor , -
fllT* , , , 

* , , -
jssfr» S , , -
ükfJT , , , 
jpsnr- , ENZ., ENZ. , ENZ. 

T i j d e l i j k e T 
O l l \ W Of de leer  der  versiering in de 
Theorie en de  ran de Nijverheid, hoofd, 
zakelijk noor S . , 

 der  Ambachtschool te Vllage, 1
nnjaul 8° met 41 platen waarop 422 verschillende 
ornamenten voorkomen. Prij s f9 , tijdelij k v.

Wie met zijn tijd wil meegaan, wie iu zijn vak 
geld wil verdienen, weet bij  ondervinding dat dege-
lijke voorbeelden ontnisbaar zijn, dat dit werk van 
den r A nu reeds wordt aangeboden 
voor nog geen derde van den prijs is aan oen 
zamenloop vau omstandigheden te danken; mm be-
denke echter  dat die prij s slechts tijdelij k is, zoodra 
een aantal e.r. zijn verkocht wordt de prijs ver 
hnogd. Wie dus t O r n a m e n t , de uitgaaf 
van 1877, geheel compleet met al de platen en 
fonkelnieuw voor slechts f 3 ,90 in plaats van 
f O wil bezitten, zorge VOOT directe beslelling. 

n onnoodig, alleen op den poslwissal 
van ƒ 2 , 00 vernielden T T is voldoende. 

li.  te  en 

verkrijgbaar  verder  alom. 

 '1
in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

S , 
. 

T 113 115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  eu
 in diverse soorten,

 en
Prima  der m Company, Amerikaans.h.-  der  Tanite Company, 
voor  zagen scherjien, fabrieksgebruik, enz., 1"  kwaliteit e  en andere  met 
guaianlie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

E N 

V A , 
gec  berigt dat door  haar  Uit eenige A (J E N T E N voor .1. 

*a V verkoou van  zijn

S &  C°. te Amsterdam. 
door  wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt eu  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aau de  Beltweg N" . 3, te Amsterdam, 

...  &  te . 
All e soorten papier  van bovengen oei ude Firma, waarvan bij  voortdurin g in de verschillende huitenland-

sche bouwkundige Tijdschrifte n of bladen, monsters liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde fabrieks-
prijzen zonder  verhooging vau vracht of iwhteii te verkrijgen in: 

t n van Teekenbehoeften voo n 
 Th. J . E  Utrecht. 

.  &  € ° . 
s te Oudewater, 

leveren eu vervaardigen ln den kortst mogelijken tij d alle soorten van  in hout- é 
ijzerroustruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 S |»'
werkdag, en

 en  en Bruf;construct io n enz. 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Aan de Steenhniivvc 
n . WEEGEWUS,  « te Amsterdam,  bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Eeu groot welingeriebt N is daarvan steeds ruim gesorteerd, ulsiuedo iu

 Alles  en  bewerkt, tegen  billijk e |irij?en. 
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VOOB 

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

: 

Verschijnt Zaterdag,. 'nj . p«r  miundcn n t zich roe 
wn jaargang. Afcc-nderiyke nommer. bij  vooniitbeetelling . cent.. 

All e .tokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van l— 5  fl.  ulaattruimt e 20  en 10 centa 

vour  een nommer ran hetblad. Advertentiun voor  het buitenland 2£cei i taperregel. 

EEN  VA N N -
VE  E. X N N ? 

 UetUhaun. 
Vóór eenigen tij d verscheen in de Annates du 

génie civil een opstel over de Uetlibaan van den 
heer  Jol'» ,  en chef des chemins 
de far règionuux du Jura vaudois, gelijk hij  zich 
noemt en nog lang noemen kau, zoo hij  verkiest, 
want deze nspoorwegen"  bestaan nog slechts in zijn 
portefeuille en zullen vermoedelijk nog geruimen tij d 
iu dien staat blijven. , om ze aan te leggen 
is geld noodig, en zij , die het geven, zijn er  niet 
scheutig mede. Wel zouden de rechtstreeks daarbij 
lielaiighebboiiden een oll'er  brengen, maar  er  /.ou ook 
subsidie van deu Slaaf Waadtlaiid moeten verleend 
worden (om te zwijgen van de subsidie door  het 
Eedgenootschap). En de Staat Waadt land kan het 
niet geven: ie omdat, hij  alleslielialve ruim bij  kas 
is; 2e omdat de goedkeuring door  de Volks vertegen-
woordiging (zoo einze; al gegeven werd) onderworpen 

blijf t aan een referendum nl'plebisciet ofvolksbesluït. 
En ditmaal heblicn de slimme boerenticb laten beet-
nemen door  de stedelingen. Vroeger  is men overeen-
gekomen , dat eerst de steden langs het meer  van 
'Jenève een spoorweg zouden krijgen. Wanneer deze 

 was, zou men beginnen aan de spoorwegen 
iu de bergen. Werkelij k heeft men ook  lijntj e 
aangelegd (onder  het opzicht van den heer ) 
van e naar  Echallens, maar ik heb onlangs 
iu dit  — 'lT— 'ji "  . dat het 17,000 fr . 
'sjaars ontvangt, inplaats van de G0,0ü0, die het 

e boeren visschen dus achter  het net. e 
heer , die alzoo veel vrij e uogeiiblikken heeft, 
besteedt ze zeer  verdienstelijk door  de Annates du 
génie civil te verrijke n met de vruchten zijner  studiën. 
Van dat opstel over de Uetli-baan zag ik onlangs een 

'overdruk achter  de glasruiten van den boekhandelaar 
Qeorg, die voor de i'3 bladzijden (zonder  platen) 
70 centimes vroeg, terwij l de geheele jaargang der 
Annates (met zeer  veel platen) slechts  20 fr . 
kost. 

e overdruk miste een omslag en titelblad en ving 
aan, niet met page 1, maar  page 154. k gat'dos 
mijn vermoeden  kennen, dal het niet een afzonderlijk 
verkrijgbaar gestelde brochure, maar  een present-
exemplaar  was, door  den uitgever  E. x aan den 
schrijver  geschonken , en door  dezen »in commissie" 
mm tien heer  Georg gezonden ten verkoop. e boek-
handelaar  glimlachte. e drukfouten waren dan ook 
gebleven, zooals bl. 155: 10 op 1000, inplaats 
van 100 op 1000; bl. 106 : 80,044 fr.  inplaats van 

. k beveel  middel om geld te winnen 
lederen schrijver in ons land aan, waar  het mis-
schien nog onbekend is. 

Zulke kostbare waar  moet uien niet voorbijloopcn 
/ouder  haar een kijkj e te gunnen. e titel luidt : 
Aanteekening over den spoorweg van den VetH-
berg (bij Zurich), met klimming van 7 op 100 
en tractie alleen door aanklemming. e schrijver 
begint aldus: 

e inspecteur-generaal Coucheeindigt, in zijn uitmun-
tend Traité des chemins de fer, de studie over  de lijnen 
niet steile hellingen, bediend door  gewone locomotieven, 
door te besluiten, dat azooopde lijnenu.et gering ver-
boer e helling, streng genomen, nog gebracht kan 
worden op 0.0.10 en zelfs op 0.085, men 0.025 moet 
beschouwen als een grens, die hel wenschelijk is 
niet te overschrijden op de lijnen van gewicht." t 
zijn  de gevolgtrekkingen, die men maken 
kan uil het onderzoek van de geëxploiteerde spoor-
wegen, daar  de buitengewone zeldzaamheid der  uitzon-
deringen den alzoo gestelden regel slechts bevestigt. C') 
Wi j  willen dus iu het geheel niet de lijn , waaraan 
deze bladzijden gewijd zijn , nis een aanmoediging 
i:even tot de invoering vau uitei-ste hellingen, mam-
wij  meenen , dat zij  niettemin de aandacht der  inge-
nieurs verdient, ware het ook als sujet
want wij  kennen slechts drie gevallen, waarin men 
de helling van 70 op 1000 (of 0.014), die men er 

san treft , heeft liereikt of overschreden, zonder toe-
vlucht te nemen tot bijzondere tractie-middelen : den 
nij  verheids weg van Tavaiix-Gronard , waarin zich een 
helling van 75 op 1000 (of 0.01 ."1) bevindt; het 
proefvak van , volgens het stelsel-

, en de voorloopigc helling var. 100 op 1000, 
 gebracht op 70 tot 1000, van den spoorweg 

Oallimore—Ohio in de Vereen igde-Staten. 
r  daar  deze twee laatste exploitaties slechts een 

(') r  werd tleze overdruk van ten  lydachrilt 
tatigckondigd in 

(f) t ia me 
lc HihïtixjTtiphie  autasEl 

meer geincnijilnati . ihm Wtoog, Aln men ccn 
"nitri c maal ecn drukkia i niioorwcg vau o o:i"> klimmin g met 

 gevolg heeft aangelegd, kan dit , dunkt mij , meer  ge-
'"nr.u . Allien climatologittchc voorwiiarden kunnen, iu. i-, 
i t S regel wijzigen. Zoo is op het eiland n  ̂ (0.02')) 

maximum aangenomeu, wegena dc iwarc regens onder 
1 1 ,1 kicrkriiigeu . Óit geldt dua ook voor  oiu ludie. 

tijdelij k bestaan hebben, is de lij n Tavaiix-Gronard 
de eenige, die het vau den nieuwen spoorweg wint, 
en nog behoort men er  op te letten, dat haar  helling 
van 75 op 1000 sli-chts een lengte van .100 meter 
heeft, daar de sterkste klimmin g na deze slechts 00 
op 100(1 is; vermoedelijk helpt dan ook de verkregeue 
snelheid om die steilere klimmin g lelwven te komen. 

c Uetli is eeu berg, dit; het noordelijke uiteinde 
der kelen Atbis vormt en zich verheft bit 404 me-
ter  boven het meer  van Zurich of 3 . boven 
den zeespiegel. Vau ziju top geniet inen een prachtig 
en zeer  ruim vergezicht. Zij u ligging uabij  Zurich 
(«h; afstand in rechte lij n is slechts s meer  dim 
vier  kilometer) maakt er  dan ook een druk bezochte 
uitspa in ii ngsplaats van en zelfs eeu zeer  gewaardeerd 
zomerverblijf , wegens de uitmuntende logementen, 
die er  opgericht zijn geworden. 

t wèlgelukken van den lligi-sj>oorweg moest na-
tuurlij k op th' gedachte brengen, den Uetli-berg met 
een dergelijke baan te begiftigen, temeer  omdat 
de moeilijk heden er  minder  groot en de glooiingen 
veel zwakker  rnoesten zijn. Toen in 2 dit vraag-
stuk ernstig bestudeerd werd, meende men de toe-
vlucht te moeten nemen tot hetzelfde stelsel als op 
den , dat is te zeggen tot de crémaillère of 

getande niiddenstaaf, maar  het besoek, dat de heeren 
llulwr-Werdmiiller , voorzitter  van de , 
en Tobler, haar  hoofdingenieur, aau de lij n Tavaux-

t brachten, bewoog er  tot; aau de loco-
motieven slechts den steun harer  natuurlijk e aanklem-
ining te vei-schalleii, waartoe dan ook besloten wenl, 
op raad van de ex|>erts, wien de vraag onderworpen 
was geworden, de heeren Culmann en Pestalozzi, 
lioogleeraren aan de universiteit te Zurich , en Tobler, 
hierboven genoemd, nadat de fabriek van , 
te , zich verlkindeti had e voor  dezeexploi-
tatie noodigt; locomotieven te leveren. 

7V«cé en lengte-profiel. e spoorweg van den 
Uetli heeft geen tusschenstations. Zij n uitgangspunt 
is te Selnau, een buitenwijk of voorstad van Zurich , 
op -f 415,m50; zijn punt van aankomst op den 
berg is 8l4,n i50 boven de zee, dat is te zeggen 
slechts 58.50 . beneden den top. e beklommen 

e is dus 309 . Zij n gezamenlijke ontwikkelde 
lengte is 7 . 

Over  de 2505 eci-ste meters gaat dt; sterkste hel-
ling die van 30 op 1000 niet te boven, maar  van 
dit punt tot het begin van het bordes of den drem-
pel op den berg, dat is te zeggen over  G571 meter, 
is de bestegen hoogte 305,m30 en dus de gemiddelde 
stijging 55.0 op 1000. k , de twee steilste 
klimmingen bevinden zieh bij  de krui n en geven over 
een lengte van 4 een gemiddelde klimmin g 
van (18,3 op 1000. 

e straal van 135 meter  der  scherpste bocht 
valt te zamen met een helling van 07 op 1000, en 
de steilste helling van 70 op 1000 is bijna geheel 
in bochten van 150 en 200 meter  straal. e boch-
ten vurmen 53°/,, der  lengte van de lij n en haar 
stralen, waarvan het gemiddelde is 108 , wisselen 
af tusschen 135 . eu 1000 ; de bochten in te-
genovergestelde richtin g ziju ervan gescheiden door 
alignementen of rechte verbindingslijnen, waarvan de 
kortste slwhls 23.84 . lang is. 

Onteigeningen, aardewerken , kunstwerken en 
stations. — e gezamenlijke onteigende oppervlakte 
stijgt tot 25,000 . per  kiloui. , maar  zoo mende 
perceelen alt lekt, die tuen niet gebruikt heeften 
weder  verkoopen kan, daalt die uitgebreid beid tot 
20,700 . e gemiddelde prij s dezer  onteigeningen 
heeft beloopen fr . 1.25 per  vierk. mater, zeker  een 
zeer  hooge, maar  verklaarbaar  dooi tie waaide der 
terreinen om Zurich . 

e breedte der  krui n van de aardewerken is slechts 
3.00 ; de glooiingen, zoowel iu ontgraving uls 
ophooging, hebben 2 . hoogte bij 3 . basis, en 
de zijslooten een diepte van 0, 00. e verwerking 
(niOtttwmmQ van grond is geklommen tot ongeveer 
10,400 \ per  kiloui . 

t gewichtigste werk is de gesmeed-ijzeren brug 
met drie Openingen over  de Sihl, waarvan de lengte 
67,-80 bedraagt. 

Een andere hrug, eveneens met metalen dek, is 
gelegd over  den spoorweg langs den linkeroever  van 
het meer; zij  meet ; 41 wuterstroomen 
snijden de lij n in duikers van 0.50 . tot 1.50 . 
ojiening; die, waardoor  de h loopt, heeft een 
lengte van 40 . eu de afstand der  rechtstanden 
van zijn gewelf is 1.50 . Wat de wegen betreft, 
dri e loojwn onder  atpieducwn (pontenua:) van 3 . 
siiaiuiing;  anderen snijden tien weg d niveau; 
deze overwegen woiden afgesloten door  eenvoudige 
hekken, en negen bezitten een houten huisje voor 
tien wachter, bevattende een vertrek waarin gestookt 
kan worden, een bergplaats voor  de gei-eodscliappen 
en »de bestekumer." 

c stations te Zurich en op den Uetli zijn tijde-
lijk e gebouwen. t station te Zurich bevat, be-
halve het hooldgebouw, dat een wachtkamer eu eeu 
lokaal voor  het ontvangen en verzenden van goederen 
en bagage heeft, een loods voor drie locomotieven 
mot werkplaats voor  herstellingen en een toestel tot 
voeding van de machines, dat zijn water  ontvangt 
uit de buizen der  stad. t station op den Uetli-
berg lieslaul sltv.hls in een lok.uil voor  afzending van 
goederen en een bijgebouw als wachtkamer, U-nevens 
twee banen als afwijk plaatsen. Een telegraaf, waar-
van de draad deu spoorweg volgt, verbindt de twee 
stations. 

Weg, e weg heeft een breedte van 1,430 . tus-
schen de . e hallastlaag is 0,40 . dik. 

e n zijn van ijzer en wegen 30 kilogr . 
de strekkende meter; haar  normale lengte is 0,40 

. en de afmetingen barer  dwarsdoorsnede zijn iu 
: hoogte 110, breedte van de verdikkin g (cham-

pignon) 50, van de staaf 13, van de zool 100. 
t ijzer is boven het staal verkozen geworden , naar 

het schijnt, omdat men aan de spoorstaven zekere 
massa verlangde te geven en men niet van de ge-
wichtsvermindering, die het laatstgenoemde metaal 
gedoogt te verwezenlijken, voordeel zou hebben kun-
nen trekken. Ongetwijfeld heeft men om dezelfde reden 
het gewicht der  strekkende meter  op 30 . ge-
bracht, ofschoon 25 . toereikende was geweest, daar 
de machines slechts een maximum-gewicht van 8,33 

tonnen per as hebben. t schijnt ons toe, dat de 
overmaat van stabiliteit, die de weg door  dit im-er-
dere gcwichl ontvangt, er  verre van af is op te 
wegen tegen de besparing, ili e het gebruik van staal 
zou hebben gegeven. 

e dwarsliggers zijn van beukenhout en verduur-
zaamd volgens de werkwijze van ; zij 
hebben 2,40 . lengte, 0,145 . dikte en 0,21 lot 
0,24 . breedte; haar  afstand, midden op midden, 
is 0m,90 ouder  dezellde s|n>orstaaf en 0,B,60 voor 
die, welke geplaatst zijn aan weerszijden der  staaf-
verbindingen (de verbindingen zijn en porte-d-fau.r, 

dus niet ondersteimd). 
Om weerstand te bieden aan het glijden in de 

lengte-richting is de zool van elke spoorstaaf aan een 
harer  uiteinden voorzien van twee gleuven van 0,006 

. diepte, waarin de staven der  haken dringen. 
Voor de bochten is de spoorvcrwijding berekend 

d* 
volgens de formule e = - en de buitenste 0O-

9  1 

V 
booging volgens de formule h = ~ , waarin u"  — 

afstand der  uiterste assen , V = snelheid in kilometer; 
per uur  en  = stmal der  bocht. Voor  ecn straal 
van 135 meter  en een snelheid van 20 kilometer 
is, d — 2 meter  zijnde, e ̂  0,015 . en h — 
0,148 . 

t materieel voor  vervoor  bevat 8 
rijtuigen , allen van tie denle klasse, en 3 Openc 
wagens. 

e rijtuige n zijn volgens het Amerikaansche stelsel, 
dat is te zeggen met ecn middelgang in de lengt; en 
bordessen auu dc uiteinden. e banken zijn gevormd 
van latten, niet aan elkander  sluitende (non jointives, 
dus gelijk onze tuinbanken) tui volgen den vorm van het 
iiicnschelijk lichaam. e vensters, groot en zooveel 
mogelijk nabij  elkander, zijn ten getale van 28 , waar-
van 0 aan het uiteinde, zoodat men niets van het uit-
zicht verliest. t getal plaatsen is 40; zij  worden ver-
deeld over 8 ilwarsrijen , die twee aan twee tegen-
over  elkander  zijn; elke rij  bevnt 5 plaatsen, waar-
van 3 aan tl»; eene zijde van den middelgang en 2 
aan dc andere. e der  acht rijtuige n zijn verdeeld 
in twee vakken, waarvan ecu voor  de vijanden van 
tabaksrook; zij  hebben tusschen de raderen een 
ruimt e voor de bagage en wegen 250 kilogram meer 
dan de andera. e ramen, die de wagens dragen, 
zijn van gesmeed ijzer. Voor de geraamten der 
wagenbakken beeft men esschenhout gebezigd, voor 

hei overige darmen' eu populierenhout, e paneelen 
zijn bedekt met plaatijzer. Elk rijtui g is voorzien 
van een remschroef, die twee blokken of schoenen 
tegen elk rad drukt . e assen zijn ten getale van 
twee. Ziehier de voornaamste afmetingen en het 
gewicht dezer  rijtuige n : 

n der  raderen O^O l 
Afstand der  assen 2,n,80 
Gezamenlijke lengt*; (met de buffers) . . 8»,14 

 > van het raam. . 7",14 
o  der  kast binnenw. . 5™,60 

Breedte n » » , . 2,o,88 
» n n » binten w. . 3m,00 

Gezamenlijke hoogte 3"»,25 
e van tien vloer  boven de rails. . 5 

e hoogte in hel midden . . 2™,02 
Gezamenlijk gewicht met bagage-kast. 5750 kilogr . 

» » zonder w . 5500 » 

t geeft per  plaats: 
c . 

e ruimt e . 
Gemiddeld dood gewicht 

. 0,48 . 
. 0,40 V 
. 0,80 . 
140,50 . 

c drie goederenwagens hebben hetzelfde onder-
raam als de personen-rijtuigen, dat een kast of 
bak draagt van 5U,.G0 lengte en 8".60 breedte, 
waarvan tie zijwanden kunnen worden neergeslagen. 
Zij  wegen ledig 3750 . en houden een vracht 
in van 7500 , wat een dood gewicht geeft 
van 500 . per  ton lading. 

Op dagen van groote drukt e trekt men parti j  van 
deze wagens voor  het vervoer  van jieisonen ; elk dezer 
kau er  30 opnemen, wat het gezamenlijk aantal 
reizigers, die het geheele materieel instaat is te ge-
lij k te vervoeren, op 450 brengt 

 — e trekkin g geschiedt door  vier 
tender-machines met zes raderen, allen gekoppeld, 
afkomstig uit de werkplaatsen van s tt; -
chen. Ziehier  eenige opgaven omtrent de hoofd-
zaken : 

k 1,00 1 

h verinttings-oppervlnk. . 4,95
k a a . . 67,35 » 

Gezamenlijk i>  . . 72,30 » 
e der  buizen 2,88 . 

Werkelijk e druk 12 atmotf. 
n der s 0,32

e van den zuigerslag 0,54 » 
n der  raderen 0,91 » 

Afstand der  uiterste assen 2,00 o 
Gewicht der  ledige machine . . . . 19 tonnen. 

» o in dienst zijnde machine . 25 > 
e voorraad tot verwarming en stoomvorniing be-

staat in 600 kil . kolen en 2,750 SP water. e 
locomotieven bezitten een hefboom-rem, een navolging 
van dien op de , die weer  niets anders is 
dan de rem van de Bergt», practisch gemaakt door 
eeu inspuiting van koud water  oiu de verhittin g te 
bestrijden; een wijziging, waarvan e Chatelier  hel 
denkbeeld had aangegeven. 

e machines zijn voorzien vau zandhussen, maar 
om de spoorstaven  te sparen, werpt 
men bij  voorkeur  water  op de rails. s men 
weet, dal zoo eenigszins vochtige rails glad zijn , de 
aanklemming uitmuntend wordt, zoo zij  door-en-door 
nat zijn. 

Om de nuttige werking vun de locomotieven te 
betekenen brengt meu gewoonlijk op den omtrek der 
drijfradere n den geheelen druk terug, door den 
stoom op de zuigers uitgeoefend, eu men schat deu 
te verwinnen tegenstand door  hel gewicht van den 
motor te vermenigvuldigen met een coefficient en het 

gewicht der  voortgetrokken voertuigen met  sndere 
coefficient: meestal zelfs  men zich tot een 
enkelen coefficient, dien uien op den geheelen trein 
toepast. 

e manier  heeft zeer  zeker tot aanlieveling e 
verdienste, dat zij  eenvoudig is, en als men let op 
de heersclicnde onzekerheid omtrent de waarde van 
den tegenstand van elk beshmddeol, kan men mee-
nen , dat het nutteloos is in de praetijk een nauw-
keuriger  maatstaf aau te nemen. t is echter 
mogelijk, zonder te ingewikkelde becijfering, de 
waarheid meer  nabij  te komen eu zich juister  reken-
schap te geven van hel vraagstuk der  trekking . Wij 
zullen dit beproeven voor de machines van den 
tletli-borg . 

Zoo wij  de gemiddelde drukking , uitgeoetend 
door de zuigers, schatten op 00 ten honden) van 
tleu werkelijkeu stoomdruk in den ketel, zal, daar 
de gezamenlijke oppervlakte dezer  zuigers 1608 
vierkante centimeters is, de drijfkracht , die erop 
wordt aangewend, zijn 0,60 X 12 atmosferen X 
1.088 . X 1608 = . .  . . 11080 . 

r  deze drukkin g wordt niet in 
haar geheel overgebracht op deu om-
trek der  raderen, want om al de in-
wendige weerstanden te overwinnen, 
neemt de stoom niet zijn steunpunt op 
de . r  deze inwendige 
weerstanden te wijlen zijn aan stand-
vastige eu aan veranderlijk e wrijvingen, 
behoort meu er  het onderwerp van 
twee afzonderlijke berekeningen van te 
maken. 

le. Standvastige weerstand , onaf-
hankelijk van tie stoomdrukking. r 
deze weerstand wonlt teweeggebracht 
door  de wrijvingen van het mecanisuie 
eu van tie assen (fusees) iu haar  kus-
sens, kan zij  worden beschouwd als even-
redig aun het gewicht, dat op de driji -
raileren drukt . Wij  brengen hein op 5 ' t 
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van dit gewicht ('), dus voor  de loco-
motief van den Üetlil>erg met gedeel-
telij k reeds verbruikten tender-voon-mid: 
Ju x

Overblijvende druk 11000 . 
2e. Wecrstaml duurden stoomdruk-

en evenredig auu de/.en druk , dus aan 
den tewecggobruchten arbeid. Wij 
sehatti'ii hein op ^ (') van de hier-
boven berekenden overblijvenden druk , 
dus ^  X 11000 275 . 

Beschikbare druk om de uitwendige 
weerstanden te overwinnen 10725 . 

Overgebracht op deu omtrek der  radjaren, wonlt hij 
 X 10725 G 4050 . 

G . , 17 Juli '78. . v. . 
{Wordt vervolgd.) 

T N VA N . 

r  den heer B. C. Tilghman is onlangs wn 
nieuwe eu zeer  belangwekkende toepassing van een 
zandstraal roor industrieele doeleinden ontdekt. r 
versleten vijlen aan de werking van den straal bloot te 
stellen, wonlen de snijdende kanten snel vernieuwd, 
en de vij l is r dan wanneer zij  nieuw ware. 

t proces is als volgt: 

Een stroom lij n zand, door  middel van een Straal 
van stoom met groote snelheid bewogen, wordt over 
een vij l gebracht, onder een hoek van 10 ii 15 
graden met bet bovenvlak; de vij l wordt zacht heen-

-weer  bewogen, opdat zij  overal gemakt worde. 
t tc gebruiken zand is zeer  fij n gewa.ssi-.hen en 

gezifte grint ; het wordt verwerkt in den toestand 
van een zachte, gelijkmatig verdunde pap, uit een 

reservoir. 
e uitwerkin g op de tanden van een vijl , die 

door  verslijten bot is geworden, is deze, dat een 
weinig metaal vau de hellende kanten der  tanden 
wordt weggeslopen, waardoor een snijdende rug 
ontstaat 

Een vergelijkende proef van het snijdend vermo-
gen der  gescherpte vijlen wenl onlangs met de vol-
gende resultaten genomen. Een stuk zacht gegoten 
ijzer  werd gladgevijld en daarna gewogen. 1200 
streken wenlen gedaan door een bekwaam werkman 
wet de ééne zijde van een nieuwe bastardvtjl , daarna 
het ijzer  opnieuw gewogen en het verlies genotcenl. 

e andere zijde dezer  vij l wenl toen gedurende 5 
seconden aan den zandstraal blootgesteld en daarna 
met deze zijde op hetzelfde stuk ijzer  1200 streken 
gedaan, waai'  bij  zeer  nauwlettend wenl toegezien, 
dat in lieide gevallen streken van dezelfde lengte en 
kracht wenlen gedaan. t ijzer  wenl weder ge-
wogen, en het verlies bevonden tweemaal grooter 
te zijn dan in het eerste geval. 

e operalies werden verscheidene malen herhaald, 
telkens de streken geteld eu liet metaal gewogen, 
en de afgevijlde hoeveelheid wenl voor  beide zijden 
bij het verslijten in verhouding minder. Toen be-
vonden wenl, dat het gewicht vim het metaal, 
weggenomen door 1200 streken van de zijde, die 
met den -/andstrooui bewerkt was, niet grooter  meer 

was den bij  de eerste 1200 streken der  gewone 
nieuwe vijl , wenl dc vij l opnieuw gedurende 10 
seconden met den zandstraal bewerkt, waarna het 
vij l vein logen weder  bijna tot dc vn vegere hoogte steeg. 
Toen de gewone vij l slechts 4 tienden meer wegstreek 
van wat zij  aanvankelijk deed, beschouwde de werk-
man ze als versleten, en wenl een nieuwe vij l vnn 
dezelfde grootte en hetzelfde fabrikaat gebruikt , om 
de vergelijking voort te zetten met den kant, die 
door den zandstraal was bewerkt. 83 stel ieder  van 

 streken werden met behulp van 13 maal her-
haalde g niet zand door  dezelfde zijde dezer 
vij l verricht , cn zij  vijld e in dien tij d zooveel metaal 
weg als zes zijden eener  gewone vijl . 

Bij een gelijk aantal streken was het gemiddelde 
vermogen bij  bet vijlen op gegoten ijzer  50 [«reent 
grooter  dan bij  gewone vijlen, en op staal 20 per-
cent. Toen de tanden meer  begonnen te verslijten, 
weid de tij d van bewerking met zand tot een mi-
nuut verlengd. Na de dertiende herscherping was 
het ri j  .vermógen nog negen tienden van dat der ge-
wone geheel nieuwe vijl . 

Walmeer de tanden zoover  versleten zijn , dat de 
zandstroom ophoudt veel effect te geven, kan de 
vij l op de gewone wijs worden opgekapt, waarna zij 
zesmaal meer  werk kan leveren dan een gewone 
vijl , en dat met minder  tij d en arbeid, omdat dc 
ruggen l«-st>'iidi g scherp zijn gehouden. e tijd , 
vereischt om een versleten 14 dms. hasterdvijl te 
scherpen, is omstreeks vier  minuten, of naar  ver-
houding minder, wanneer zij  gescherpt wonlt al-
vorens geheel vei-sleten te zijn. Zoete vijlen ver-
eisclien veel minder  tijd . Omstreeks 4 paardekrurht 
van OO poinls stoom gedurende vier  minuten, en een 
liter  zand per  minuut, gezuiverd door een zeef N n . 
120, stelb-u, met het arbeidsloon van een jongen, 
de kosten tier  bewerking samen. 

E E S OVE . 

t voorlaatste nommer van lie Opmerker bevat 
een zeer e s van . T. J. Stieltjes. 

e bejegening, welker de heer  Stieltjes, als leider 
van de Commissie voor de vervoermiddelen op Java , 
te verduren had , wordt daarin scherp veroordeeld. 

Volkomen terecht! 
r  inzonderheid moet de e pers het ont-

gelden , en dat is niet billijk . 
Waar moge het zijn , dat e bladen het 

ontslag van den heer  Stieltjes hebben toegejuicht, 
voorzoover ik mij  herinner, is dat bij  slechts enkelen 
het geval geweest, eu het gaat niet mui de geheele 

e pen verantwoordelijk te stellen voor  de ab-
erratiei i van een gedeelte. Zóó generaliseeivnde, zou 
men over  elkvn stand, elk korps en elk beroep den 
stal'  moeten breken. 

t is verder  niet duidelijk , waarom vooral e 
weer in deze treurige zaak belrukken moest wonlen : 
in Nederland toch wenl het ontsbig gegeven , en ook 
dasr  wenl hot door  menig blad zwijgend of uitdruk -
kelij k goedgekeurd. 

j  komt nog iets. t de belangrijkste con-
servatieve, en met sommige liberale bladen van Ne-
derland beeft de e pers bij  herhaling op
voor  den heer  Stieltjes aangedrongen. r  en 
verdienstelijker  voorstanders dan e bladen hem 

zijn konden, heel, de heer  Stieltjes seker  aangetroffen 
in menigte, maar  Oprechter  en warmer dan zij  heblien 
weinigen geijvenl voor het herstel van een onrecht, 
dat een zeldzaam verdienstelijk man moest grieven 
en een geheele staalkundige parti j  — om niet te zeg-
gen ; een geheel volk — compromitteerde. 

Ook dat had erkend dienen te worden. 
11 Julij  1878. C. E. VAS . 

Berichten en mededeelingen. 

 Cörffirieiiteti , nfjt-clrii ! uit urown van Guuiii i * 
i !. . ... , tu uiilauifs weder  geuuuicu duor  Vuil Uau in , 
Ouebliartl «li . 

j  koninklij k besluit van 12 
dezer is aun . E. J. S Uuu kart , op zijn verzoek, 
eervol ontslag verleend als hoogleeraar aan de poly-
technische school, onder  dankbetuiging "oor de vele 
en gewichtige diensten door hem, gedurende ,!e>' 
rui m 50-jarig- tijdvak , in verschil lende liet i-ok kingen 
deu lande bewezen, en zijn bij  de | ml v technische 

school benoemd lo. tot hoogleeraar, 0. . Schels, 
leeraar  aan de koninklijk e militair e academie te Breda, 
eu J. A. Snijders C l z ., leeraar aan die school, en 
2o. tot leeraar A. e Comte, tijdelij k adsistent aun 
die school. 

— r  den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
e zijn bij  het korps van den Waterstaat en 

's s burgclijk c openbare werken: 
Benoemd: tot opzichter  lste klasse, . . Joosten 

en G, ; tot opzichter  der  2de klasse, J .J. van 
Poelvoorde, G. . . Gerritsen, C. Vreedettburgh, 
A . W. C. Bake en J. C. W. F. ; tot op-
zichter  der  3de kil l WO. J. Wielandt, . , 
A . VV. J. Goseow en E. F. Godin. 

Ontslagen: eervol, uit 's s dienst, de opzich-
ter  der  2de klasse B. . 

Geplaatst: te Tjiriho n de tijdelij k ter  lieschikking 
van deu directeur der  burgerlijk e openbare werken 
gestelde ambt op non-activiteit . A. van Es. Te 
Batavia, de tijdelij k ter g van den direc-
teur der  burgerlijk e Openbare werkeu gestelde ambte-
naar op wachtgeld J, F. van der  Ploeg. n 

(residentie , de tijdelij k ter beschikking van 
den directeur  der  burgerlijk e openbare werken gestelde 
ambt. op non-activiteit . F. Gutteling. Te Padang 
(Gouvernement Socmatra's Westkust), Th. VV. C. 

. Te Pmbolingo F. . Scberius. 
Overgeplaatst: vun Batavia naar  Tjandjoer  (Pre-

anger) de ingenieur 2de klasse W. . C. de Bas. 
Van Pasoemean nuar g (Pasoeroean), de aspi-
rant-ingenieur G. van Nes. Van Blora naar  Toeban 

, de opzichter  lste klasse F. E. Auster-
mann. Van Tasikinelaija iiaarSoemedaiig (Preanger), 
ile opzichter  lste klasse J. de Vink . Van Tjipulosari e 
naar  Tjiandjoer  (Preanger), de opzichter  lste klasse 
V. A. de . Van Soemedurig naar  Tjikalon g (Pre-
anger), de opzichter  lste klasse S. van Wijk . Van 
Toeban naar  Bloia , de opzichter  2de klasse 
W. . Van Tjirilm n naar u , 
de opzichter  2de klasse F. . Van Serang naar 
Tjeringi n (Bantam), de opzichter  2de klasse J. A. 
T . . Van Bezoeki nuar  Sitoelxmdo , 
de opzicluer 3de klasse J. F. T. . Van k 
(Bantam), naar  Soerabaja, de opzichter  3de klasse 
A . . J. . Schwalm. 

Verleend: een tweejarig verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter  der  lste klasse bij 
den waterstaat en 's lands burgerlijk e openbare wer-
ken, J. Q. de Caluwe. 

— n de laatst gehouden vergadering van het 
k t van s zijn , ter  vervan-

ging van de aftredende raadsleden : Jhr. G. J. G. 
, N. T. s en . C. J. Piepers tot 

leden van den ia.nl van benoemd de leden: J. P. de 
Bordes, W. 11. t en 11. S. J. . 

n de vergadering van den d van Bestuur  zijn 
verkozen: 

tot president liet raadslid: J. P. de [tonics; 
tot vice-president het raadslid: 11. S. J. ; 
tot jiennmgmecster  het raadslid: W. C. A. Sturing; 
terwij l het gewone lid : J. Tideman op nieuw tot 

secretaris wenl benoemd. 

Amsterdam. Onder  dagteckening van 10desar 
is het volgende adres door de j  tot be-
vonlcriug der  Bouwkunst aan den r van 
Binnenlandsche Zaken gezonden: 

c j  tot bcvonlering der  Bouwkunst, 
onder  bescherming van Z. . deu g en iu het 
jaar 1842 te Amstenlam gesticht, acht zich gereg-
tigd, door  haar  duizendtal leden, over het geheele 
land en de koloniën verspreid, zich te beschouwen als 
de vertegen woonl igst er  van het meerendeel der  Ne-
derlandsche bouwmeesters, en heeft de eer  Uwe 
Excellentie te naderen met het ondersüiande ver-
zoekschrift. 

Gesteund door den unaniemen wensch harer  leden, 
geuit op de Algemeene Vergaderingen van den 22, u" 
en 23"" , eu daartoe ingevolge hare wet ge-
roepen , meent zij  Uwe Excellentie hare zienswijze te 
mogen mededeelen, ten aanzien van tie wijze waarop 
van e wonlt gebouwd en van tien invloed 
daarop, door tie Commissie van s voor 
tie n van Geschiedenis eu , uitge-
oefend. 

Zi j  vertrouwt , tlat het Uwe Excellentie moge be-
hagen, haar te hooren met denzelfden genegen zin, 
als waarmede Uwer Excellen tie's Ambtsvoorgangers 
baar steeds heblien vereerd. 

n hel jaarverslag tier  Algemeene Vergadering 
van 1870, hetwelk duel uitmaakt van de door 
tie j  uitgegeven boek- en plaatwerken, 
van welken, naarmate zij  verschijnen, telkens '-en 
exemplaar ten geschenke aan Uw departement wordt 
gezonden, vindt men tie navolgende tloor  baren 

toenmalige» voorzitter  gesproken, woonlen opgetee-
kend : 

»Wi j  betuigen der  Nederlandsche g voor 
ohaar  streven in kunstzaken, in naam des Bestuurs, 

n oprechten dank eu durven ons vleijeti, dat 
»zij  de bouwkunst in uiting eu vormen, vooral in 
ede richtin g van hare beoefenaars, geheel vrij zal 
ugelieven te laten, want iedere officieele kunst is 

e rich doodende kunstl" 

e dankbetuiging gold voornamelijk tie instelling 
der Commissie van , terwij l de daar-
aan toegevoegde wensch op hare reeds voorziene 
éénzijdige richtin g iu de bouwkunst doelde. 

m twee jaren zijn sedert vertoopen, cn reeds 
blijk t de toenmaals uitgesproken wensch niet over-
bodig te zijn geweest. 

Eene éénzijdige richtin g toch blijk t uit de handu-
lingen en adviezen tier  voornoemde . 

Zi j is het onvermijdelij k gevolg van hare samen-
stelling , «laar tlie commissie bijna uitsluitend uit 
archeologen en leeken bestaat, en het, door  slechts 
twee frehiteeteu te zwak vertegenwoordigd, bouw-
kunstig element mede voor een groot des) tier  ar-
cheologische richtin g is toegedaan. 

e archeologische richtin g spreekt zich uit , in 
nagenoeg alle ontworpen of in aanbouw zijnde -
gebouwen, door de uiiiverscelc toepassing der  vormen 
van een zoogenoemden u bouwstijl, 
die, wel verre van passend te zijn voor  onzen tij d 
en voor  alle gebouwen, l de ontwikkeling 
van een zelfstandige, logische en levensvatbare kunst 
belemmert en verstikt. 

e j  tot bevordering der  Bouwkunst 
acht zich verplicht. Uwe Excellentie op die noodlot-
tige gevolgen te wijzen. Zij  is overtuigd, tlat het 
de bedoeling tier g niet zijn kan, om onze 
hedendaagsche Nederlandsche Bouwkunst op te ollereu 
aan de ti-aditien van eeu verleden, tlat aan zijne 
0| ten hu re en bijzondere geitouwen geheel autlere 
eischen stelde, «lan die, welkt! de loozeergewijzigde 
behoeften van tleu nieuweron tij d opleggen. Zij  durf t 
veronderstellen , dat Uwe Excellentie met haar  instemt, 
wanneer zij  de slaafsche navolging van oude bouw-
typen afkeurt. 

n het ware belang tier  kunst teekeiit de -
schappij  daarom ten ernstigste protest aan tegen de 
eenzijdige en verderfelijk e richting , hij  de voorge-
nomen stichting van nagentieg alle , 
sedert 1876 gevolgd of aangenomen. Zij  doet dit , 
in het lielang van de beoefenaars tier  bouwkunst, 
niet minder  krachtig ten aanzien van handelingen, 
uitgaande van het t van Uwe Excellentie, 
en die hij  de groote meerderheid der  Nederlandsche 
bouwmeesters afkeuring vinden. 

e herinnert zij  met bescheidenheid Uwe 
Excellentie aan eeu aantal n en besluiten, 
welke in de laatste jaren op g gebied ge-
daan of genomen zijn en waarbij  slechts personen en 
ontwerpen in aanmerking kwamen , die een waarborg 
opleverden voor het volgen en vertegen woonl igen van 
tie eenmaal aangenomen richting . 

Zij  wijst Uwe Excellentie op het, helaas, niet 
alleenstaande feit, dat zelfs getracht is aan vrij e 
bouwmeesters, wien da stichting van n 
zou worden toevertrouwd, den moreeleu dwang op 
te leggen tot het toepassen dier  archeologische bouw-
vannen. 

Naar  aanleiding van het voorgaande, heeft tie 
j  de eer  Uwe Excellentie te verzoeken 

eeu nauwgezet onderzoek, naar de gegrondheid
tloor  haar  medegedeelde bezwaren te willen instellen 
en daaraan tegemoet te komen, door: 

lo. eene betere samenstelling van tie Commissie 
van v iseurs voor de n van Ge-
schiedenis en , en 

2o. eene regeling van de zaken der -
bouwen, waarhij  ;uin eiken , in 
den meest uitgebreitieii zin, de vrijhei d tot het uilen 
van zijn eigen kunst richtin g wordt verzekerd. 

*t Welk doende. 
Het Hestuur der  voornoemd.* 

J. G. VA N , 

Voorzitter. 
P. J. , 

Secretaris." 
— Naar wij  vernemen, zullen voor de fraaie 

kunsten op de tentoonstelling te Parij s 14 eore-
diploma's wonlen uitgereikt, 24 medailles lste klasse, 
30 2de klasse,  Uasse en 30 eervolle ver-
meldingen; totaal 140 onderscheidingen. n 
zal tie helft aau Erunschc kunstenaars ten deel vallen 
en de wederhelft uan vreemden. Van tleze helft zullen 
er  hoogstwiwrschijulijk vij f worden toegewezen aan 
Nederland, en wel een aerate medaille, twee tweede, 
één derde en één eervolle vermelding. 

Buitendien zal men uun ieder  huid, ter eere van 
0> nagedachtenis van overleden kunstenaars, getuig-
se brille n uitreiken. n krijg t Nederland er 
hoogstwaarsc hijn lij k drie. 

Vermoet lelijk zal Jozef s de eerste medaille 
bekomen. 

Wanneer tie uitslag der  bekroningen kan wonlen 
medegedeeld, is nog niet met zekerheid te melden. 

e medailles voor  fraaie kunst worden als afzonder-
lijk e onderscheiding toegewezen cn zijn niet begrepen 
onder het aantal, dat voor  de nijverheid beschikbaar 
gesteld is. 

— Ten dienste van het onderwijs aan tie -
lijk e e Academie zullen kaarten wonlen -
vaardigd van de onderscheidene verdedigingslinièn en 
stellingen op de schaal van 1 a 100,000, en van de 
Waal en den Geldei-schen Usel op de schaal van 
1 ii 200,000. Alleen officieren in werkelijken dienst 
zullen iu het bezit dezer  kaarten kunnen geraken. 

. n verschillende dagbladen 
wordt melding gemaakt van de ontdekking van een 
Germaaiisch-lïeidensclie begraafplaats. e asch-umen, 
op ongeveer 1.50 . diepte gevonden, zijn van ruw 
maaksel en over het algemeen nog ongeschonden. 

e Provinciale Staten van Fries-
land hebben uan het hoofdbestuur  tier  Friesche 

j  van landbouw eu veeteelt de som vau 
/ 2000 toegekend, als bijdrage tot tegemoetkoming 
in de kosten eener in 1879 te houden landbouw-
tenüjonstelling. 

Unkondi<rinj$en van Aanbestedingen. 
,  J n l i. 

, te 11 uren, door den architect J. . -
rijnen , voor . J. Stomp, bij  Wel. Segers: liet ver-
bouwen van zijne huizing, staande en gclegcu op deu 
boek van du Giiinckenstraal en t aldaar. 

Wuéêe, te 5',, uren, door bet gemeentebestuur, in 
liet Oude : het bouwen vnn reu tolhuis en 
liet plaatsen vau een tolhek c. e. Aanw. te 2 ureu, 
Bilj . iuz. vóór 5 uren. 

, ic 6 uren, door  kerkvoogden der . 
gemeente, in de kerkokamer: het vervangen van een 
gedeelte der  leibcdekking via bet kerkgebouw door 
zinkin-dekking. Aanw. to 1 uur. 

, door bot thgeüjksrl i bestuur van hrt 
waterschap de Overwaard: do leverantie ran ongeveer 

) last e btaaltsteea, zwaar  vau ï tot SB 
. tlikte , te leveren op den los wal in don Elshout 

geuiceutti , binnen 4 weken ua tie 
gunning. 

,  J u l i. 

, te 10 uren, door bet gemeente-
bestuur: het uitvoeren van eenige ouderhoud»- eu 
schilderswerken aau de scholen en onder  wijzers wonin-
gen iu de gemeente en bet leveren van biggelzand. 

, te 1 uur, door de commissie der  kweek-
school voor de zeevaart: bet muken van eene tweede 
verdieping op het woonhuis no. 5 in bet Noordeiade. 
lal . bij  deu architect W. V. van der . 

i i t e . i u , te 8 uren, door den architect A. Verlegh, 
voor  Wed. J. O. , bij  Wed. J. Segers: 
liet verbouwen van 2 oude gebouwen, staande in tie 
Nieuv/ehuisen tc Breda, wijk B, nos. 129 en 429 bis, 
tot 2 hoerenhuizen. 

n uen. bij  tien dijkgraaf van tie Egmoti-
dunneer: het hardmaken vau den g iu dieu 
polder, ter  lengte van 3215 . 

, door het gemeentebest.: liet cgalisoeruu 
en beklinkereu vau deu geniet insohapswcg naur don 
Wij  kerm eerpolder. 

Weenadag,  J u l i. 

V l l a g e, te 11 uren, door bet ministerie van 
waterstaat enz.: de uitvoering vnn baggerwerk tol ver-
betering van de uitmonding vau den Gelderscbe-lJsel 
beneden , door  middel vau bet -
bagger  vaartuig Celderiche Usel no. 1, met de bedie-
ning daarvan ea het vervoeren en lossen van den 
grond iu liet . g / 7Ü0U 

, te 11 area, door bet waterschap 
, in het Waterschupshuis: . liet opgraven 

van de haven tc Piotersbureu over 80 ; 2o. idem 
van liet Stitswerdcrmaar, lang 990 : .-io. bet her-
stellen vau kanaal boorden over  eene lengte vau 660 

, iu onderscheidene vakken. . bij  dou deskun-
dige . Wind, te Ouderdendam. 

Zijpe , te 11 uren, door bet bestuur der  water-
keering van Bruinisse, iu tie : het muken cu 
ziuken van 2 zinkstokken, ter  oppervlakte vuu 8360 

1 , met levering eu hestorting van lafiS sr-lieepstons 
gewonen k se hen-, a of bazaltstcrii 
eu 1264 sclieepstous afval vnn dito steen. 

, te 2 ureu, tloor  deo ingenieur . Sij-
iiiuus, ia het Notarishuis: liet bouweu vau euu fabrieks-
gebouw enz. 

k -v .  n - l l o l i t l , door dc aannemers der  werken 
nidaar, Volker in : het bouweu van cea blok 
burgerwoningen voor 10 gezinnen. 

v m . t i , door de directie der ' 
Uzi-rcn-spoorwrginuut schappij: de levering van 240n 
tons gruve kuchelkolen. 

, SS J u l i. 

, tc 11 uren, ten behoeve van het 
ministerie van koloniën, aan t koloniaal etablisse-
ment: ile levering, in 48 pcrc., vnn: llollandscb zeil-, 
karl- , r  ever-, - en preseuiiingdoek en 
brainzeilhnncn; vlaggedoek; divers koper; lood, staaf 
eu plat; gereedschappen; bankschroeven, domme-
krachten, koevoeten en schoppen ; vijlen; schroefbou-
ten : draad- en klinknagels en spijkers; guspijpen; 
verfwaren; wasschijven: lijnoli e en traan j poctskatoen; 
divers borstelwerk; divers leder; blikken bussen; 
houten pakkisten; gegomde enveloppen voor  tele-
grammen. 

, tu 11 ureu, door de firma Wumstccker 
en Co., in het gehouw nau de Plantage: het houwen 
van eun pensionaat op den huize Bijdorp , tu Voor-
schoten, lal. bij  Wouterlood eu , aldaar. 
Aanw. 22 Juli , tc 11 uren. 

, te 12 uren, door  regenten van bot -
gasthuis: het afbreken, vau 3 oude wuuingeu cu bel 
bouwen vau 2 huizen. 

Leuven, te 12 ureu, op bet Stntion: het bustraleu 
van het stationsterrein. g ƒ 15,748. 

Vlnkeveen, te 12 uren, ten raadhuize: hut bouwen 
vau cen ziekenhuis. 

. te 27, uren, door hot ministerie van 
Waterstaat enz., auu bet gebouw vuu het prov. best.: het 
wegruimeu vuu een wrak iu liet t bij 

. 

. le 5 ure», door deo burgemeester  vnn 
Achlkarspelen, in liet gemeentehuis: het slatten en 
verbetereu vnn de Siirliuizumervaarl , ter  lengte vau 
21190 . 

, 1« J u l i. 

, tc 10 uren, door  liet ministerie van 
waterstaat enz., aan liet gebouw van het prov. best.: 
lo. het jagen der  schepen enz. door het kanaal door 
Zuid-Bevelaud en zijne voorhavens, ged. 3 jaren; 2o. 
bet jagea eu sleopeu der  schepen door het kunual 
door  Zuid-Bevelnud eu zijne voorhavens, ged. 8 jnreu. 

g per  jaar  /13,000; . bet sleenen der  schepen 
enz. door  middel van stoomhooieu door het knunal 
door  Zuid-Bevcland en zijne voorhavens, ged. 3 jaren. 

g per  jaar/12.000. Aauw. 22 Juli . Uit deze 3 
wijzen vau bediening zal slechts de meestaanuemeüjkc 
worden gekozen. 

n , te 12 uren, door het prov. bestuur: 
hrt verhoogen cn verzwaren vau bet gedeelte prov. 
zeedijk ten noordoostcu van deu afsluitdij k te Zout-
kamp. 

, c 12 uren, iu t Necrlands Wupeu: 
het bouwen vun cou pakhuis met bovenhuizen, zolders 
enz., op een perc. open grond aan dc Jonkerfrans-
straat. . bij  N. Vcrwaijencn Zu., Junkorfrunsstraat 
Aauw. 25 Juli , to 10 uren. 

Xwaile, te 12 ureu, door het gemeentcbest. vau 
Zwollerkerspel: bet doen vau eenige herstellingen nau 
de bruggen over de Soest- cn Zandwaterwegen in dr 
buurschap . Annw. 25 Jnli , te 10 uren. 

V l l a g e, te 1 uur, door bet ministerie van water-
staat enz.: lo. tun behoeve vnu dc : o. 
het aanleggen, herstellen en opruimen vau lijnen op 
de eilanden Tholen. d eu Schouwen. g 
ƒ 1 8 7 5; b. liet hcratulleu eu  van de lijnen 
langs den Nederl. g tussehen Utrecht en 
Ede eu langs den Staatsspoorweg tusseheu Utrecht eu 
's-Bosch, in 2 porc. : perc. 1/1130, perc. 2 

; e. het herstellcu eo verbeteren van de lijnen 
tussclieu Amsterdam cu Amersfoort over m en 
vau m tot Blauwkapel; van de lijnen binnen 
du gemeente Amsterdam en van die tusscbeu Amster-
dam en ; van de lij n tussehen m cu liet 
dradenhnisje te Zaudvoort, tussehen m en -
muiden cn tussehen Amsterdam eu de spoorwogbrug 
over het Noordzcckananl bij  Zaandam. g ƒ 1055. 

2o. ten behoeve der : a. het onder-
houden  en liet verrichten  eenige herstellingen 
aan let r  te . ; 
b. bet vierjari g onderhoud on het doen  eenige 
herstellingen aan bet r  met directeurs-
woning te . g ƒ."-" . 

, S7 J u l i. 

, tc 12 uren, door  hot bestuur der  Vereeni-
ging tot droogmaking van dn k cn vervening 
van het Zwijnslcger, in m van : het 
maken vuu liet 3e perc. van de bedijking langs do 

, (llerbesteding.) 

*t , tc 12 uren, bij  T. Oostrom: het bouwen vai 
een dubbel i oerenliuis aldaar. . bij  don opzichter 
ü. J. van Burk , aldaar- Aanw. vnn 9 11 uren. 

/ n o l l e, te  uur, door het gemeentebestuur: het 
maken van cen steunen afwaturiugsduiker  door de 
Veer-allée, uitmondende in de Willemsvaart. Bilj . 
inz. een uur  vóór dc besteding. 

, te  uur, door het polderbestuur: lo. 
het verzwaren en ophoogen vnn du e , 
gelegen tusscbeu du c cn n hoe fsche 
plassen, met hut aanbrengen van voetschoeiing un 
pninbckleeding; 2o. het doen vau eenige herstellingen 
aan dc Alnmbcrtsknde, gelegen tussehen de -
vcensche eu e plassen. Aanw. te 11 urun. 

Nemen, te 3 ureu, door het bestuur van bet wa-
terschap , bij  P. Bareman: lo. 
het maken van aarde-, kram- en rijswerken enz., met 
het onderhond tot en met SO Apri l '79, van al dc 
werken aan deu zeedijk van liet waterschap; 2o. het 
begrinten van den weg in den WïllesBskerkepolder. 
Aanw. van pcrc. 1 25 Juli , van perc. 2 26 Juli , tel-
kens van 2—5 ureu. 

OudeUnde, lu 9 ureu, tloor  het dijksbestuur vau 
du waturkecriü g Baarland, iu het gemeentehuis : het 
maken en liet ouderhoud der  stocnglooiingwerkeii tot 
15 Apri l '79 aau de waterkeering van die watering. 
Aauw. 25 eu 2(1 Juli . 

, -1» J u l i. 

, na 11 ureu, door het . . parochiaal 
armbestuur: bet bouweu vnn ti  nieuwe kamers en ecu 

. Bestek ligt ia  >> Zwaan. Aauw. te-
i l uren. 

V- l lage, tc l l 1 ; , uruu, duor  liet ministerie van 
waterstaat enz., aan het geb. vnu het prov. best: het 
verbreeden vau eeu vak steenglooiing aan den Oudc-
lanilselieu zeedijk, aan de zuidzijde van het eiland 

 Aanw. 24 Juli . . 
. tc 12 uren, door  burg. en weth. der 

trein een ten Borouloo en : bot verbreeden en 
herstellen der  Scliuttelerbnig, gelegen in duu grintweg 
tusscbeu de beide gemeenten. Aanw. te 10 uren. 

ii-l i it-i laii i , te 12 uruu, door bet . . parocli. kerk-
bestuur van don . , iu bet Nederl. 
kofliehuis: de heifuudueriiig roet onderhoud van de 
nieuw tc bouwen bijkerk . 

, te 1 ' / i uren, door de directie der 
e Uzo re n-Spoorwesmeatse happij, iu het 

Stationsgebouw, buiten de Willrmspoort : bet bouwen 
vau vij f steenen bruggen met ijzuren bovenbouw, ter 
vervanging van de bestaande, iu den spoorweg tussehen 
hen g en . 

, tc '  . nreu. door  burg. CU weth.: 
het afbreken vau hei tegen woonl ige provoosthuis op 
de noordzijde vau den m en liet daitrtcrplaatse, 
gedeeltelijk op de bestaande fundamenten, muken en 

 van een gebouw, bevattende lokaleu voor 
dc kantoren van don ijk un vtior  die van den waar-
borg der  gouden cn zilveren werken. Aanw. 24 Juli , 
te 10 uren. 

, door het waterschapsbestuur  der -
poldcrs; het leggen en deels verzwareu van een ge-
deelte van de bedijking der s ter  lengte 
van 53115 , iu 3 perc. eu iu massa. Aanw. 25 Juli , 
te 10 uren. 

T e r n a a r d : eeue belangrijke verbouwing san dt: 
pastorie der e gemeente. Teekeningen 
liggen bij . Jomjedijk, aldnar. Annw. 25 Juli , tc 10 
uren. Bilj . inz. bij  den predikant A. A. , 
uiterlij k 29 Juli . 

, 3*  J u l i. 

k , te 10 uren, door bet waterschaps-
bestuur, aan tien Tolakker: bet doen van ocuife her-
stellingen aau onderscheidene publieke werken behoo-
rende tot het waterschap. . bij  dou architect C. 
van Es, aldaar. 

(toes, te 2 uren, door J. van den Acker, nnmens 
P. Belpsire, iu e : het bouwen van eeue 
graanschuur met stalling enz., on dc hofstede in pacht 
bij . Verbeek, in den polder  iWdokcnskerkc. . 
bij den bouwkundige A. le Clercq, tc . 
Aanw. 29 Juli , te 10 uren. 

W*en«da«, 31 J u l i. 

Lelden, tu 1 uur, door  liet bestuur der -
school voot zeevaart: het maken van een geliouw lot 
uitbreidin g der . Aanw.30 Juli , te 12 ure. 

,  Aug. 

, te 11 uren, door den architect 11. W. 
Veth, iu l cn Zeevaart: bet bouwen van 
een pnkhuis en tocbuhooren, op uen terrein nuu de 

, A 453—54. 
, s aai. 

, te 1 uur, door  hurg. uu weth.: eene
cessie  den tij d vau 40 jaren, tot het aanleggen 
en cxploiteercii van n aldaar, waarvan de 
lijuen aanvankelijk eene lengte hebben  10 . 

,  Aug. 

, to 1 uur, door  het bestuur  der -
societoit, in t Oude Slot: bet bouwen van eene 
korenbeurs, societeiulokaal cu woning op de -
zijde aldaar. 

, te 2  door  het miuisterie  wa-
terstaat enz , aan het gebouw vun het prov. best.: 
het doen vnn itrêo- cn holmbeplautingon inde -
duinon ouder  Putten cn Schnorl. Aanw. 3 Aug, -
ming ƒ5000. 

Waenadag, 10) . 

, te , door  het ministerie  marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en in-ge-
bruik-brengon van con ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst vau du e in , 
voor  rekening van liet departement . 

S)p lui e  te bepalen datum. 

: het bouwen van een pnkhuis achter 
de huizing . U, no. , op het Vliet nidaar. 
Teeken. liggen bij  den architect J. . Bruns, nidaar-

, door de e Bouwvereni-
ging : het houwen vau 14 arbeiders woningen. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 24 Juni: lo. bet maken van wachters-
woningen met dnnrbijbelioorende werken, aan den 
spoorweg Amsterdam—Botterdam . spoorweg) 

A . B. C. . 
J. . de Swart en Zn., 

te , f 3185 ƒ 5 8 60 ƒ2798 ƒ10,900 
. C. van Gerve en C. 
Broorse, te Amsterd., 9,990 

. VVicnhoven, te 
Schiedam, 9,400 

Juc. v. d. , te 
, 3890 9.2S0 

J. . Valk, te , 3145 2825 
W. P. J. Verhaar, 

te , 3200 3000 

2o. het leveren vnn stalen spoorstaven met ijzeren 
eindverbindingen en haakbouten 

1304 18641tl 2000 25,000 
spoorst. laschpl. scbroefb. fcaakb. 

per 1000 . per. 100 . 
Fr . . te , ƒ89 ,30 
ActinnGesclls. Eisen-
u.Stnhlw.tcOsuabriick, 77.5O/97.5O/10.5O ƒ14.50 

Union, Actien-Gesells. 
75.60 90.15 17.13 12 33 

(met bijconditicn) 
il. 96.15 17.13 12.38 

per 1000 . 

tc , 

, 
Actien-Gesells. Eisen- u. 
Stnhlw. c ! lint ui 

r  Bcrgw. u. -
teu-Vcrein, te , 84.54 96.30 150. 187.50 

per 100 G 
. Actiën- _ 

Verein, teObcrhausen , 81.53 9.60 14. 12.80 
Bochumer Verein f. Bergb. 

u. s. w., te Bochum, 81.50 
3o. do levering vun ijzeren dwarsliggers eu verbin-

dingsdeelcn, in 2 perce: 
BSO ton ijzer. 40 ton ijzer, 

dwarsliggers verbindiugsd. 
n en Co., te Amsterd., ƒ 63,800 / 7200 

C. W. r Söhue, 
to , 250 p. tou 

Uuion Actien-Gesells, 69,720 
r  Bergworks- und 

. 68,180 
r  Bergworks- uud 

Suarbrücker Eisenhutten, 
te Burbach, 67,000 

Phönix, Actien-Gesells, , 06,548.21 
, 03,030 

4o. dc levering van stalen pnntstukken; ingekomen 
2 bilj. , als: 
Biichumer Verein fur  Bergbau und Guss-Stah(fabri-

cation, tc Bochum, f 635; 
Grafenberger  Guss-StsbUabrlk, ƒ 20 per  100 . 

5o. het maken cn levercu van tougbuwegingen, ton-
gen spoorstaven en buitenspoorstaveu; iugekomen 4 
hilj. , als: 
Beliard en Best, te Antwerpen, fr . 6446 
1). A. Schrctlen en Co., „ , f 8498 

. J. Enthoven en Co., „ , „  3366 
Union, Actien-Gesells., „ , „  2559 

 29 Junij : het  der  kap van den 
ouden eu hel ter  hoogte metselen van den nieuweu 
toren; ingek. 8 bilj. , als: 

A. , te Bergen, f 1580 
G. Peeten, Baarloo, „  1525 
VV. Peelers, „  idem „  1500 
1». T. Pennings, » , 1470 

. de la , „  idem „  1400 
. Giesbertz, „  idem „  12'JO 

P. Giesbertz, „  idem „  1190 
J. vau Groenendael, „  Nunhem,  875 

, 6 Juli : het verbouwen van een woon- en 
koffiehuis tot woon- en grampakbuis; ingekomen 17 
hilj. , uls: 
P, van Eguioud, 
E. , 
11. Geesiuk, 
A. J. , 

A. .1. , 
 van der  Woerd, 

J . Pot Jz., 
11. v. d. Worp, 
A- Feberwec, 

. , 
. B. , 
. J. , 
. vau , 
. v. d. Spoel, 

J. Wiiteveen, 
VV. J. , 
gegund. 

12 bilj , als: 
E. . Oversteeg, 
P. Wovela Jr. , 
A. , 
J . Oprei, 
A. Brouwer, 
B. de Jongste, 
C. , 

. Oosterleu, 
C. Oostdiik, 

. v. d. , 
T . , 

. v. d. Bic, 

, 8 .Juli: het bouwen var. 2 burgerwoningen 
met bovenkwartieren voor . . , metselwerk 
inguk. 6 bilj. , als: 
J. A. , te Breda, / 2750 
A. v. d. , „  idem  2630 
11. Wierx, „  idem „  2496 
A. Wierx Tack, „  idem „  2494 
Th. , „  idem „  2096 
A. , ,, idem „ 1 8 50 

timmerwerk ingek. 5 bilj. , uls: 
A. Sohrasuwen, tc Breda, ƒ 2944 
Erve A. van , „  idem » 2940 
Vau , „  idem 2937 
A. v. d. Akker , „  idem „  2857 
C. , » idem „  2489 

massa ingekomen 4 bilj. , als: 
A. v. d. , te Breda, ƒ 5559 
A. v. d. Akker , . idem „  5487 
C. P. Oomen, „  idem » 5296 
J. , i<leni „  5226 

, 9 Juli : het verbouwen vsn het logemout-
WoatbolT; ingek. 8 bilj. , als: 

. . Bcrendsen, te , f 6393 
(1. J. Cnrtniggelt en Zn-, „  Brummen, * 6276 
W. Welsing, „  idem „  6086 
.1. Steinvoort, ,, , „  6995 
11. Enklaar, „  idem „  58Ö5 

. Slolieuborg, „  idem * 5877 

te , / 8918 
„  idom „  B898 
„  idem „  8878 
„  idem „  8832 
„  idom „  8400 
„  idem „  8PJ9 
„  idem ,. 8172 
„  idem * 8172 
„  idem N 8091 
„  idem „  8091 
„  idem . 7777 
„  idem „  7772 
„  idem „  7750 
„  idom „  7700 
„  idem „  76S8 
„  idem „  7439 
„  idem „  7185 

bet maken van een gebouwtje 
voor de brandspuiten; ingek. 

te Geervliet, / 2080 
„  Simonshaveu, „  2035 
„  Geervliet, „  2025 
„  Zuïdlsud, „  2015 

„  ÏO00 „ , 
„  2015 
„  ÏO00 

„  N -Beterland, „  1930 
„ , „  1925 
„  idem „  1910 
„ n v , „  1898 
„  idem „  1896 
„  idem „  1895 
„  Geervliet, „  1889 

J . de Wit , te , ƒ 5777 
A . , „  Brummen, „  5689 
gegund. 

, 9 Juli : het bouwen van eeno wurmoc-
zierswoniug met aanbouw van eeu dorscli, stal cn 
hooibergiiig, in de Beemster; ingek. 12 bilj. , als: 
P. Groenhorst, te Purmerend, / 4965 
E  C. Wosterveld, „  idem „  4900 

. de Bruiju . „  idem „  4790 
P. de Groot, „  idem „  4429 

. v. d. , „  Beemster, „  4400 
E. de , „  Purmerend, „  4397 
J. Nieuwstad, „  Oosthuizen, „  3999 
W. Out, „  Beemster, „  3940 

. Bouwman, „  idem „  3924 
J. Nas Pz., „  idem „  3900 
Ë. Bruno, „  Purmerend, „  3850 

. de Groot, „ , „  3840 

, 9 Juli : de houw van een woon-
huis te Watergraafsmeer, onder  beheer  van dc archi-
tecten ; ingek. 12 bilj. , als; 
P. n on Co., tc Amsterdam, ƒ 18,768 

. E. W. l hoorn. „  idem „  15,291 

. . Odé en 
T. . Schoft, „  idem „  14,300 

G. A. dc , „  idem „  14,100 
» cn Co., „  idem „  13.998 

J. A. Sieve Jr., „  idem „  13,647 
. G. Bloem, „  idem „  13,449 

J. Boverboir  Jz., „ , „  13,200 
G. A- J . , „  Amsterdam, „  12,150 
Bosch en , „  idem „  11,977 
A , „ , „  11,950 
J. . , „  idem „  11,868 

tol , 10 Juli : hut vurboouren eu verzwaren 
van tleu iuluagdijk iu don polder  Niouw-Noordbeve-
laud; iugok. 9 bilj . als: 

. Witters, te Cortgene, f 8050 
. Bolier, „ , „  6690 

J. de , „  Stavenisse, „  6435 
P. J. Visser  Az., „ , „  6)00 
J , „  idem „  6000 
J. . Sictse, „  Vlissingen, „  5880 
C. do Wiitle , „ , „  5820 
P. v. d. Berge, „  Colijnsplaat, „  5664 
P. v. d. Wende, „  Gooderccde, „  5196 
gegund. 

,  Juli : het bouwen vau eene open-
bare lagere school met onderwijzerswoning iu liet ge-
hucht Oudeudijk; ingek. 5 bilj. , als: 
A. de Swart, te Gorinchem, ƒ 15,200 
J. J. , „  idem „  14,930 
C. , „  Woudrichcm, „  14,798 

. van «ooi, „  Almkerk , „  14,000 
C. Versijl , ., Woudrichem, „  13,918 
gegund. 

V l l a g e, 12 Juli : bet horstellen cn verbeteren der 
! ij  uen tussehen Zaandam eu Buikslooten 

Punterend; minste . WSS A. , tc , 
voor  ƒ 4 1 4. 

kumei ik, 12 Juli : bot oudur-proOol-breiigen der 
O, Grachtkade; minste inschrijver  was T. Ooms, te 
Amuieratol, voor  ƒ935. 

Waa lw l j a, 12 Juli : het maken van eeu kaaimuur 
van bazaltsteeu aau de oostzijde der  haven; ingekomen 
7 bilj. , als: 
G. Schermers, te Etlien, ƒ 18,050 
W. C. de Zeeuw, „  Waalwijk , „  17,900 
C. , „  Zwaluwe, „  17,900 
J. V. v. d. Goor, „  Waalwijk , „  17,800 
J. kt Gruijtcrs , „  Ortheu, „  17,750 
T. Smits, „  Wijk , „  17,700 
P. , „  Valkeuswaard, „  14,150 

, 13 Jnli : het bouweu van een wouiug, stal, 
koetshuis cu koetsierswoiiiug op een terrein aan de 

, onder  beheer  vnu den architect . 
J. van den Brink , in 2 perc.: 

le perc. 2e perc. 
Schijf cn Co., te , 28,330 f 14.900 
Wcnnekers eu Steffens. idem, 23,111 11,479 

. E. dc Baan, te Sclieveniugen, 20,880 11,940 
W. V. Teeuwisse, te 's-llage, 20,119 12,600 
1). , te Schuvuningen, 19,980 11,75S 

, 13 Juli : het leggon vau den straatweg 
, met bijbehoorende werken, 

is gegund aan Weertman cn Schulenbcrg, te -
den, voor  ƒ126,400. 

Zwel le, 13 Juli : bet vergrooten van dou vijver  in 
liet noordwestelijk gedeelte van het Nieuwcwcrk bij 
Zwolle un bet verhoogen van bet terreiu; ingekomen 
5 bili , als: 
J. W. Polman, te Westerholte, ƒ 5S45 

. Bleeker, ,. Zutfen, „  5800 

. , „  Zwolle, „  5443 
A. Blocks, „  idem „  4950 
G. T. Pater, „  idem „  4900 

, 15 Juli : de bediening mot een raderstoom-
boot vau het veer  van s op , 

d en Stellendam en terug, voor 6 jaren; 
minste inscbr. was P. , te Brielle, voor ƒ 19,800 
per jnar. 

, 15 Juli : hut luggen van oen rolvoot-
brugje over bet hoofd der  sluis aan het Noord-Wil -

; minste inschr. was 11. , to Groningen, 
voor  ƒ378. 

, 16 Juli : bet bouwen van eene smederij 
en werkplaatsen, met fundeeringen en bemetseling 
voor dt: werktuigen, benevens eeue woning, op het 
terrein der  Amsterdamsche k maatschappij  aan 
de Vogel wij  kslauden, onder  beheer  van den ingenieur-
architect A. . van Gendt; minste inschrijver  was B. 
vun dor  Weerden, te Utrecht, voor / 38,990. 

Amsterdam, 10 Juli : bet vorbouwen vau 2 woon-
huizen, op de Brouwersgracht, voor  rekening van Gebr. 
Speelman, onder  beheer  van den bouwkundige J. B. 
Wijnstok Jr.; miuste inschrijver  wns J. F. , te 
Amsterdam, voor  ƒ7385. 

Vilagv , 17 Juli : het malen vau tijdelijk e gebou-
wen en verdere werken op het westelijk gedeelte van 
het ccutraal-tiersonenstatiou tc Amsterdam, ten be-
hoeve van den spoorweg Nieuwediep^—Amsterdam; 
ingekomen 11 biljetten, als : 
J. , te Amsterdam, ƒ 63,960 
P. Andriessen, „ , „  59,555 
A. , „  idem „  59,490 
J. J. Boekholts, „  Amsterdam, „  59,000 

. J. vau den Steenho-
ven en Co., „ , „  57,480 
. J. , „  Amsterdam, „  50,433 

P. Warners, „  idem „  55,800 
. , „  idem „  55,747 

C. J. s Jz., „  idem „  54,990 
A. Aalders, „  idem „  54,850 
F. . Ozinga, „  idem „  54,800 

, 17 Juli : do levering van 2 gashouders 
voor do gasfabriek te Fijenoord; ingek. 0 bilj. , als: 

, Vau Uuyl cn 
e , te , ƒ 17.71S 

P. Boelc, „  Slikkerveer, „  14,700 
F. s cn Zonen, „  Alblnssurdam, u 14,200 
Bcllofroi d ou , „ , „  13,000 

. A. Schrei len en Co., „ , „  12,975 
. van der , „  Slikkerveer, „  9,757 

, 17 Juli : de levering van 4000 tons 
Westfaalsche steenkolen aan de Amsterdamsche -
naalmaatschappij  is niet gegund aan den minsten in-
schrijver, maar aau Johann Faber, tc , voor 
/6.50 per  ton van 1000 . 

ZeUt, 17 Juli : het maken van oen gedeelte houten 
schociing aan den Watcrigoweg; ingekomen 3 bil -
jetten, als: 

J. v. d. Brink , f 1195 
J. Versteeg, „  1101 
P. J. Pijper, „  1098 

, 18 Juli : lo. het maken van rijsberm- en 
rietbeslogwerkcn aan de kado langs den Voorboezem 
van het stoomgemaal Van der  Goes; minste inschr. 
was W. van n Cz., te Ammerstol, voor  ƒ522. 

2o. het doen van herstellingen aan do gebouwen 
van dit stoomgemaal; niet gegund. 

3o. bot verrichten van eenig timmer- cn metsel-
werk c. a. aau du Oranjesluis, met het Verlant tot 
's-Gravesundo euz.; miuste inschrijver  was A. van 

 o. , voor  /255. 

4o. bet uitbaggeren van de Castanjcwatering; minste 
inschrijver  was A. vau der , te , 
voor

5o. hut uitbaggeren van hot gedeelte Oostgoagwater, 
vau de brug aan de l totdeNieuwc-
wegsbrug; minste inschr. was J. Bakkones, te 's-Gra-
vesnudc, voor  f 225. 

Go. bet kroozen on reinigen dor  boezemwateren, 
in 30 perc., gezamenlijk voor / 1162.90. 

Vervolg der Berichten en . 

. 

. t stuk van de brug over de 
n alhier, dat tloor  een beweegbaar ge-

deelte wonlt vervangen, is in publieke veiling aan-
gekocht doordc gemeente Amsterdam voor  den prij s 
van f , een prijs , zoo gering omdat het hier 
gold een zwaarte van ongeveer  100,000 . te 
verplaatsen of de brug te sloo -n. 

t stuk brug is nu op tien lichter  Simson, die 
gediend heeft bij  het stelleu vau den ijzeren spoor-
wegbrug aan dén , over zee op weg naar 
tie hoofdstad, waar het in het Westerdok voorloopig 
op jukken zal wonlen geplaatst. e kosten der 
overbrenging zullen ongeveer  f 3000 bedragen. 

. Bij  het hoofdbestuur  tier  Nederlandsche 
j  van Nijverheid is van den keizerlijk -

schen gezant te 's-Gravenhage, baron Vun Canitz, 
het bericht ontvangen, dat, op last der e -
ring, iu de koninklijk e porseleinfabriek  Berlij n
vazen wunlen gemaakt, bestemd als  geschenk 
voor het m van d der j 
op het Paviljoen te . Zooals men weet, heeft 
ook de Fransche g iu het vorige jaar een 
blij k vau belangstelling iu het m gegeven , door 
aanbieding van een verzameling jwrselein uit de natio-
nale tiibrie k van Sèvres. 

. r  Burgemeester  en Wethouders is 
in den Gemeenteraad rapport uitgebracht op net adres 
van de heeren . E. . van den Arend, J. J. van 
Brederode en J. Tjasiuk, om concessie voor een 
termij n van twee jaren, om tip het door  hen aange-
duide terrein aan de Parklaan een schouwburg op 
te richten en in exploitatie te brengen, en dat terrein 
voor dit dool lieschikbaar te stellen. Adressanten zou 
den aan hun plan nog het voordcel voor  tie gemeente 
trachten te verbinden , tlat deze den vrijen eigendom 
van het gebouw met den geheelen inventaris enz. 
zou verkrijgen , zoodra de schuldenlast, op de onder-
neming rustende, geheel is afgelost, indien de ge-
meente daarentegen zich wil bebuten met de voldoe-
ning der  premie ter verzekering tegen brandschade 
van het gebouw, den inventaris enz., enz. Burge-
meester  en Wethouders achten tleze zaak alleszins 
aanbevelenswaardig, doch zien er  bezwaar in om de 
gemeente voor een onbepaaldeti tij d te belasten met 
eene uitgaaf, welker  bedrag thans door  niemand kan 
wonlen vastgesteld. Zij  BteUen voor, san adressanten 
te kennen te geven, dat tie voor  tien te bouwen 

schouwburg benoodigde grond aan de Parklaan, 
volgens nadere aanwijzing van Burgemeester  en Wet-
houders, hun kosteloos bijwijz e van schenking zul 
wonlen overgedragen, zoodra de noodige fondsen tot 
stichting van tien overeenkomstig de door  Burgemeester 
en Wethouder! goed te keuren plannen te bouwen 
schouwburg bijeen zijn en daarvan ten genoegen van 
Burgemeester  en Wethouders zal zijn gebleken, op 
voorwaarde, dat de schouwburg binnen 5 jaren na 
dagtekening van het in de/en te nemen t 
zal zijn voltooid en in exploitatie gebracht, bij  ge-
breke waarvan de grond met al hetgeen zich daarop 
bevindt weder om niet en zonder  kosten aan tie ge-
meente zal terugkeeren. 

Op voorstel van den voorzitter  wenl besloten, 
tleze stukken te stellen iu handen der  commissie van 
financiën. 

 Onder den naam van West-Friesch 
m hoopt een Commissie alhier  een m op 

te richten, waarin een plaats zullen erlangen de 
oudheden en schilderijen, die tie gemeente reeds be-
zit en tlie hij  de totstandkoming van het m 
zijn toegezegd. e noodige localiteit is door het 
gemeentebestuur  afgestaan iu het voormalig gebouw 
van tie Arruiuiissements-ivchtbank. 

Breda. e r van l heeft zich 
bij  luln-s tot deu r van Waterstaat gewend 
met versoek, dnt het wetsvoorstel tot aanleg en ver-
lietering van eenige werken ten behoeve der  Neder-
landsclw scheepvaart, meer  bepaald voor  dat gedeelte, 
alwaar  wonlt voorgesteld onder  letter  k van art. 2 

l ie vau ƒ 9 0 0 , 0 00 te verleenen voor 
den aanleg van een kanaal van Eindhoven naar de 
Amcr — in dier  voeg»» wonlt gewijzigd tlat 1". het 
kanaal van Staatewegc vvoide aangelegd met subsidie 
van de provincie Noonl-Brabant en tie betrokken 
gemeenten, en 2r. dat aan het kanna) tie richtin g 
worde gegeven van Tilbur g naar  Bivda over  Ter-
l*>yden en Zwaluwe naar de Aincr . 

. a Ssten Juli wenl tloor  de Vereeniging 
van - s haar  jaarlijksch e alge-
ineono vergadering gehouden in het geitouw der  Po-
lytechnische School. 

http://gewa.ssi-.hen
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n dew vergadering, bijgewoond door een 40tal 
leden, lierdiu-li t de voorzitter, dc heer  A. C. Broek-
man, hét 2fijari g bestaan der  Vereeniging en wees 
in zijn toespraak o. a. op de uitbreiding , welke liet 
ingenieurs wezen in dat tijdper k heeft ondergaan, 
zoomede op de wenschelijkhoid om de belangen van 
het ingenicurswezen door  voortdurende samenwerking 
te bevorderen. 

Nadat daarop enkele aangelegenheden van huis-
houdelijken aard waren behandeld, hield de heer  A. 

t ccn Voordracht ter  herinnering aan den oprich-
ter  der  Vereeniging, wijlen den heer  dr. O. Simons, 
die gedurende geruimen tij d aan het hoofd stond 
van tie voormalige e Academie tot opleiding 
van burgerlijk e ingenieurs. 

Voorts wenl nog den heer . Symons het denk-
beeld geopperd, om door  de Vereeniging het initiatie f 
te doen nemen tot het brengen van een algemeene 
hulde aan de nagedachtenis van den heer  Stieltjes. 

t bepaalde uur  van sluiting der  vergadering liet 
intusschen geen voldoenden tij d beschikbaar, om zulk 
een belangrijk besluit te . 

Ten slotte wenlen, ter  vervanging van de aftre-
dende niet-berkiesbare bestuursleden A. C. Broek-
man en J. . Telders, gekozen de heeren J. . 
Cluijsenaer cn \V. Ph. van der  Sleyden. 

g jl . heeft vnn regeerings-
wege de opneming en beproeving plaats gehad van den 
Nederlandsch-Westfaalscben spoorweg Zutfen—Win -
terswijk . 

Van regeringswege waren tegenwoordig de heeren 
Piepers, voorzitter  van den raad van toezicht op de 
spoorwegdiensten : Wolterbeek , lid van dien raad en 
lie Bruyn , hoofdingenieur  van den waterstaat, 
lie e j  was 
vertegenwoonligd door de heeren Van , hoofd-
ingenieur  en , ingenieur-werktuigkundige; 
de Nederlandsch-Westfaalsche spoorwegmaatschappij 
door den heer  baron Van Nagell en eenige commis-
sarissen , vergezeld van den directeur  van den sjioor-
weghouw, en venler  technisch . 

e Commissie gaf hare bijzondere tevredenheid te 
kennen over den staat, waai in de nieuwe spoorweg 
wonlt opgeleverd. Aan het diner, waartoe deze com-
missie met de overige heeren na tic opneming was 
genoodigd, mocht de directeur  der  werken , dc heer 
J. . Nivel, de voldoening smaken, dat hem door 
een der  autoriteiten namens de commissie bij  eeu 
toost in de meest vleiende bcwoonliiigcn eene wel-
verdiende hulde werd gebracht wegens de uitmuntende 
wijze waarop hij  dit gedeelte zijner  t;uik , den bouw 
van den spoorweg Zutfen- Winterswijk , had ten einde 
gebracht. 

Wat de ojicning van den weg voor het publiek 
betreft, blijk t het dat deze waarschijnlij k tot 24 dezer 
zal moeten wonien uitgesteld , tengevolge van nieuwe 
moeilijkheden , opgewur|>cu door de e -
ren -spoorwegmaatschappij, die dezen weg zal ex-
ploiteeren. 

Correspondentie. 

 heer H, B., architect te T. t is ons 

niet mogen gelukken de bedoelde mededeeling te 

vinden. e e raadt u unit den secretaris der 

betrokken afdeeling te raadplegen, eu een exemplaar 

van bet in druk uitgegeven jaarlijksc h verslag te ver-

zoeken , waarin de mededeelingen dikwijl s zeer  uit-

voerig voorkomen. 

. 
n viangt binnenkort, tegen nader  overeen te 

komen conditiën, een geschikt  of 
 practisch ervaren in spoorwegopname 

eu het maken van ontwerpen, ten einde voor een 
locaalspoorweg, lang 8 ii 9 kilometers en doorsnij-
dende voor een groot deel zijner  lengte de duinstreek 
in , dc opmetingen en waterpassingen 
te verrichten, al de ontweren en teekeningen te 
vervaardigen , alsmede de begrooting en stukken op 
te maken. j  voldoening zou de
ook later  voor den aanleg in aanmerking
komen.  en aanbiedingen franco bij  de Bock-
handelaren VON N &  te 
Haarlem onder de letters E . 

, 
T  iemand, good kunnende 
 en geschikt voor het

 hij  Werken, tegen een daggeld van ƒ ,1. 
Alleen zij  komen iu aanmerking, die onder  overleg-
ging van bewijzen van geschiktheid eu van door  ben 
vervaardigde teekeningen, zich aanmelden bij  den 
Ecrstaaiiwczendcn r te Naarden. 

. 
Een ongehuwd ervaren  40 jaar 

oud, eenige .jaren als  werk-
zaam , zoekt plaatsing wegens afloop der  werken. 

 gedrag en bekwaamheid, wegens uitvoering 
van bouwkundige-, kunst- en aardewerken; het ver-
richten van
het doen van  mukeu van

 en  enz., kunnen dc gunstigste 
attesten overgelegd wonien. 

Adres onder het motto Opzichter bij
S , k 100, Amiterdam. 

Een gepensioneerd O. . , omstreeks 40 
jaar  oud, bekend met de  en het

, zoekt een 

G 
overeenkomstig zijn stand. 

Brieven 00 olferten franco, onder  letter  P, aan 
den Boekhandelaar J. P. S te

Aanbesteding. 
T B E S T U U I  Z E E -

T T  zal up Woensdafi 31 Juli 
1878, ili *  namiddags tc 1 ure, 

: 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage en over 
name in een der  lokalen van genoemde inrichting , 
terwij l de bestekken tegen/1.50 aldaar  verkrijg -
baar  zijn. 

e .aanwijzing in loco zal geschieden op g 
30 Juli a. s. des middags te 12 ure. 

Fabriek vao Stoomketel s en Werktuigen , 
de HoUandache ï ' imi . 

 20  22,
 van ulle

en  aan S wonien 

ilen kortst mogelijkcn tiji l geleverd ea uitgevoerd 

Utreol i t i . i t ! 10 

Aan de  genaamd E
Vanrtsche n bij , zijn steeds voorhanden 
alle soorten van

S . tegen de mi 

N
 bij  Utrecht. 

in , 

Sieuwehaven N.zijde 55, lt.itt.-rri.wi> . 

J. J.  Johz. 
te Gorinchem, 

aangesteld als eenig  voor
cn N van dc Société Anonynic des Tui -
leries d'Echt , levert tegen billijk e ru-ijzen 
alle soorten van 

e . 

S , 
. 

n alle genres en prijzen. ook die welke reed» 
sedert eenige jaren op de meeste Burger- en Am-
bachtscholen met het meeste succes gebruikt wonien. 

Uitmuntende kwaliteit , buitenge-
woon lage prijsnotering. 

Te verkrijgen in het

 van 

Th. J. E te . 

 cn N van
. alle soorten van 

 geijkte
 enz. enz. 

Stoomfabriek van 

i - , 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen  en 

t voor  Nederland der
 cn  van  AN

SON, te  Surrey bij

7*2,90 Een ongedach t koopje . /'2,90 
SsjfT Voor , -
9kV , , , 
JmT S , , -
figjT A S , , -
jj$y , , , 
fzgzr- , ENZ., ENZ. , ENZ. 

Tijdelijk e prljn vermindering T 
T ot'  dc laar der  versiering in de 

Theorie en dr  van de Nijverheid, hoofd-
zakelijk naar S bewerkt door . , 

r  der  Ambachtschool te 's , i
roijunl  8° mei 41 platen waarop 422 verschillende 
ornamenten voorkomen. Prij s ƒ 9, tijdelij k v. /"2,90. 

Wie met zijn tijd wil meegaan, wie in zijn vak 
geld wil -dienen, weet bij  ondervinding dat dege-
lijke voorbeelden onmisbaar zyn, dat dit werk van 
den r A nu reeds wordt aangeboden 
voor nog geen derde van den prijs is aan een 
zanieiiloop van omstandigheden te danken; men be-
denke echter  dat die prij s slechts tijdelij k is, zoodra 
een aunttd c.r. zijn verkocht wordt de prys ver-
hoogd. Wie dus t O r n a m e n t , dc uitgaaf 
van 1877, geheel compleet met al de platen en 
fonkelnieuw voor slechts f S,f  in plaats van 
f 9 wil , urge voor  directe U-stelling. 

Briefschrijven onnoodig, alleen op den .postwissel 
van / 8,90 vermelden T is voldoende. 

. , Noordblaak te  en 
verkrijgbaa r  verder  alom. 

E N 

S 
door wie  u>t bet
lund aangenomen op gelijke voorwaarden als t 

V A B
fl lierigt dat door  haar tot eenige  voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

&. C».  Amiterdam, 
nlirlilingei i worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
nn de g N" . 3, tc Amaterdam. 

E  \ <„  «ft C°. Clvlel-ingenleurs 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle 

ijzereonstructic, volgens eigen .ysteein, geschikt voor  elke diepte cn opbrengst van 150 tot '2000 > per 
werkdag, en verder  Stoomwerktuigen . . n . 

Tege lvormmachines . n - en B r u g c o n s t r u c t i ën enz. 

te Oudewater, 
soorten van Stoombaggermolons in hout- of 

Steen-

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

« U T J T

 &  te . 
All e snollen papier  van bovengenoemde 

sche bouwkundige Tijdschrifte n of bladen 
prijzen zonder  verhooging van vrucht of ri 

Firma , waarvan bij  v, 
monster, liggen, zijn 

diten te verkrijgen in: 
deedi voor de daarop 

lillende biiiteiiluint -
veriiielde tabrioks-

t n van Teekenbehoeften voo n 
van Th. J. E te Utrecht. 

,  Steenhouwerij  van . , g  te Amsterdam , worden bij  alle 

- en , 
ok voortdurend rdigri : 

N . 
Een groot welingelicht N is daar 

 Alles  en  bew 
gesorteerd, alsmede 
billijk e prijzen. 

i u

T 113 115 
. 

n van Stoom- eu e g 
N : 

en 

 en  en
 in diverse soorten,

Pnuia  der m  Ameriluuuis.il, -  der  Tanite f„mi«in v 
voor  zagen scherpen, lubricksgobruik , enz., "  kwaliteit Engelsche  eu andere  met' 
gunrantie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 

 voor  en

. ( .
r  voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te . 

t ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Prijs : d /  Gebonden in Prachttand

t werk, het eenige van deze uitgebreidheid iu onze taal, is bij  den zich meereii meer  ontwikkelenden 
kunstzin en de  beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  eiken Bouwkundige en -
beoelennar, maar  voor  lederen Timmerman, r  en Schilder, kortom voor  ioilereu n 

die van zijn vak  weten, »an gewicht Bet beval in iliiiilrlijkci i en bekn„|,ton vor  helilerii 
door  ruim  uitmuntende figuren , de geschiedenis der  Bouwkunst van de vroegste oudheid tot op onze 
dagen. e verschillende Bouwstijlen worden door den Schrijver  behandeld als deel uitmakende van de 
geschiedenis der  hwhuving van de mcnschlieid; hij  geeft telkens  een overzicht van bet land en het 
volk, en beschrijft dan de n van vroegeren en latcren tijd , in hunne ligging, liouworde vcr-
sieringswijze, enz., alles door  afbeeldingen verduidelijkt . Venler i dit bock groolcn dienst tui de 
toepassing der , terwij l inde , als hoogst belangrijk deel van hel werk de grond-
beginselen der , ook in betrekking tot de overige kunsten. «orden uiteengezet. 

s wedding cn volmaking van 's menschen geest het streven ea einddoel t 'i „  liet algemeen 
dan  in 't bijzonder, de Bouwkunst daartoe voonil krachtig meewerken, dewijl hare voortbrengselen' 
meer  dan die harer  Zusters, ons overal omringen, en, als 't ware. den spiegel der  beschaving van vroegere 
geslachten gedurig voorhouden. Een heldere theoretische blik in het verleden der t doet den weg 
vinden naar de  ban» toekomst. Eene  kennis der  wijze, waarop de kunstvoortbrengselen 
iler  Architectuur  ontstaan, en van dc denkbeelden,  ze, om zoo te zeggen, ontkiemd zijn, maakt 
Je studie der  vormonsprank van vroeger  tijdperken  vruchtbaar  voor de fantazie en vri j  van slaafschen 
ropijgecst, en zoo dus den beoefennnr  geschikt, om nieuwe srhoppingsbronnen te o|»'iien^ aan de natuur 
m de geschiedenis ontleend. 

t voor wat de Bouwkunst betreft. — r nu voor wat aangaat het verband der  Achitoctini r  met dc 

industriële : niemand, die de lied huigsche Tontoonslellingon der  Nijverheid met aandacht 1 ft 
nagegaan, zal kunnen loochenen, dat er  algemeen een loflij k pogen valt op tc merken, om alle lakken der 

e met een meer en meer  goloiitcrdon kunstgeest te doordringen, en de daarin  gemaakte 
vorderingen mogen met erkentelijkheid worden begroet. t verband tiisschen Nijverheid eu t wordt 
tour dc Bouwkunst bemiddeld, en langs dezen weg de verstandhouding tusschen 'beiden geregeld en onder-
houden. Zonder  kennis der  architoctoniscbe stijlvormen, ontbreekt aan de industriële kiuistwcrkzaamheid 

ware grondslag. — |)e hoog te waarderen ciscb des tijd s slaat met cene doelmatige g van het 
reekenonderwijs iu een naauw cn ernstig verband. — Welnu, de beoefening der  Versieringskunst, of de 
studie van het Ornament, is met die der  Bouwstijlen zóó  vereenigd, dut men zonder  dezer  zanien-

g er  geen degelijke uitkomsten hoegenaamd van  kan. 

. p . A . 

Gedrukt by G. W . VA N  & C te Arnhem  All e stukken en advertentien » adresseeren aan den r F. W . VA N T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van  A. 
. 

e . F. 30. g 27 Juli 1878. 
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: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

felerdep. Pn> po- 8 muaden f l.flft . n abonneert sieh voo 

jurg*ng . Afsonderlüke nommer. brj z 16 cent». 
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(Vervolg en slot van n°. 29) 

Om dit geheele trek vermogen te kunnen ontwik-

kelen, moet van de aanklemmiiig parti j  wonien ge-

trokken in de verhouding van 

l i t t f = " « f l . 
r  de last der  treinen /icb moet regelen nanr 

den sterksten tegenstand, gedurende hunnen loop te 
overwinnen, is het de helling van 70 op 1000, 
welke zich voor  een groot gedeelte voordoet iu bochten 
van 150 meter en 200 meter  straal, die dezen 
last op den g bepaalt. 

e aan den omtrek der  raderen beschikbare trekknich t 
bedraagt, gelijk wij  («as gezien hebben, 4050 . 
waarvan af te trekken voor de machine : 
weerstand 
aau de rol-
lende wij -
vrin g . . 
zwaarte-

kracht op 
de steilste 
klimmin g 
(70 op 

1000). 
Weerstand 
der bochten 

Blijf t beschikbaar  voor 
van de voertuigen. . . . . . . . 2220 . 

Als men den weerstand tegen de trekkin g van deze 
voertuigen stelt op 7S . per  ton (waarvan 70 
voor de klimmin g en het overige voor de boch-
ten), ziet men, dat hun gezamenlijki 

2220 
/al kunnen stijgen tot 

1 X 24 = 24 . 

70 X 24 

'2', 

= 1Ü80 » 

= 120  1824 . 

het trekken 

7
'  X 1000 -

tonnenlast 

28539 . 

1824 -f 78 X 

e iwaurste normale trein nu lievnt: 
1 rijtui g met bagage-kast, wegende 5750 . 
2 rijtuigen , zonder  » » 11000 » 
120 personen met bagage 8400 » 

Te zamen 25150 . 
Zulk een trein vordert slechts een aanklemmings-

CAjëtricien t van 

25150 

1000 

= 0.158 
24000 

die tc allen tijd e verwezenlijkt kan wonien (en hij 
behoeft dit slechts over  een afstand van ongeveer 050 
meter) door  water of zand op de spoorstaven te 
werpen. 

n moet bovendien in het oog houden, dat de 
groote massa der  i-eizigers zich slechts het genoegen 
van een wandeling vooi-stelt, en de zware treinen 
natuurlij k samenvallen niet uicxii weder, dat is te 
zeggen met een goede aanklemmiiig. (') 

t ons trachten rekenschap te geven van den 
arbeid, noodig voor het trekken van den hier-
boven omschreven trein. e afstand van 9100 me-
ter, die de twee stations scheidt, wordt afgelegd 
in 30 minuten, wat overeenkomt met een gemiddelde 
snelheid van 18,2 kilom. in het uur of 5m.05G in 
de seconde. e gemiddelde klimmin g is 399 

= 0,044 
9100 

Voertuigen. Trekkrach t op den dmn]* ! in de 
rechte verbindingslijn 4 . per  ton 

. voor  de klimmingen 4-4 » > s 
» u y> bochten (ge-

middeld) 2 »

Totaal 
 Weerstand 

50 X 25,15 = 1257 . 

1 . per ton tegen de rollin g . , 
weerstand voor  de klim -
mingen 44 a t » 
weerstand voor  de boch-
ten (gemiddeld). . . 2.5 o o
Totaal uitwend, weer-
stand *7.5 X 24 = 1140 . 

Totaal uitwend, weerst. v. d. geheelen trein 2397 . 
e weerstand vereischt op de zuigers een druk 

2,86 C348 . X 2,379 ~ 
1,08 

 Wrijvin g van de nssen of 
spillen (fusees) en van het mecanisme, 
zonder  rtoouidruk 

Vermeerdering van de wrijvingen door 
. , . (Ï348 
den stoomdruk — - = 

Gezamenlijke druk op de zuigers 7471 . 
e druk , vermenigvuldigd met de snelheid van 

1"",91 der  zuigers per  seconde, geeft 14,270 kilogram-

900 

168 

(1) J a, i n u r  ook dikwijl s de» Zondigaavond» met donder-
buien . dun met regira of aleohle aanklciumiuit . ^ 

meters of 
14270 

190 paardek nichten, wat over-

eenkomt met 2,03 paardekr. per  vierk. meter  ver-
hit tingsoppervlakte j  eeu proeftocht, gedaan door 
een commissie uit het Genootschap van Züricher 
ingenieurs en architecten, is een last van 25,1 

n gesleept geworden met een snelheid van 21,31 
kilom. per  uur  over eeu lengte van 8 kilom., een 
ho«igle e van 394,9 meter. Een becijfering 
gelijk da voorgaande wijst voor  daten trein een arbeid 
uau van - i i peardekrachten, dus 3,37 pkr . per 
vierk. meter  verbittingsoppervlak). 

Wi j hebben gezegd, dat het matigen van de 
snelheid bij  het dalen verkregen wonlt door den 
luchtrein; laat ons er  bijvoegen, dat deze snelheid 
dezelfde is als bij  het stijgen, en laat ons den druk 
zoeken, die op de zuigers moet worden uitgeoefend 
om deze uitkomst te verkrijgen , voor  den hierboven 
beschouwden trein, op de rechte verbindingslijn of 
alignementen van de daling 70 op 1000, dat is, 
waar  deze druk op zijn maximum moet zijn. 

e kracht, die den trein tracht te doen dalen, 
is gelijk aan 70 . X 49,15 = 3440 . eu 
geeft, op de zuigers overgebracht, een kracht van 
2,80 
1,08 

e weerstand, dien de trein aan deze 
kiacht tegenoverstelt, kan aldus beivkcnd 
worden : 

Weerstand tegen de trekkin g van de 
voertuigen op den drempel in de rechte 
verbindingslijn : 

3440. = 9110 . 

4 X 
2,86 
1,08 * 

Weerstand tegen het 
rollen van de machine: 

2,80 
1 . X 24 X W s . 

 n wend ige w ri j  v i n gen 
van de machine bij  stoom-

24000 
druk : - O F .~ . . . . 

=s 266 . 

= 64 

= 960 » 

Blijf t over 
Vermeerdering van de wrijvingen door 

stoomdruk 
40 -  1 

= 191 

lllijf t over  voor de kracht, waarmede 
de rem evenwicht moet maken . . . 7629

r de up(>ervlakte der  zuigers 1608 vierk. cen-
timeters is, zal elke centimeter  een drukkin g moeten 

7029 

ontvangen van j^jj g = 4,75 . of 41/, atmo-

sfeer, die gemakkelijk beivikt moet worden na eeu 

afstand van eeu twintigta l meter te hebben afgelegd. 

 van aanleg. Up dun 31 r 1875, 
toen men nog slechts drie locomotieven had aange-
kocht , waren de kosten van aanleg als volgt: 
Administratiekosten 49483 fr . of 5398 p . 

r  van de werken. 44852 t > 4893 » B 
Onteigening van grond. 290692 u o 32305 > » 
Aardewerken. . . . 41256 » « 4500 B B 

. . . . 502041 t t 54832 B P 
Waan of bovenbouw . 331832 »  36199 » » 
Stations 42937  B 4684 » » 

d materieel . . 226178 e > 24673 » » 
lïente, enz 45029 »  4912 > » 

Totaal. 
Ue uitgaaf pc 

. .1,580900 fr . of 172,456p. . 
kilometer is door  aanschaffing van 

een vierde locomotief gestegen tot 180,000 fr . 
 uitkomsten van de exploitatie. e ex-

ploitati e geschiedt natuurlij k en navette of wecf-
spoelsgewijze, met andere woorden: er  is nooit meer 
dan éen trein iu («weging tusschen de twee stations. 

t getal geregelde treinen wisselt af van 1 tot 0, 
naar het jaargi.tij:l. ,: ;  zijn saamgesteld uit 1 tot 
3 rijtuigen . Er  zijn bovendien dikwijl s supplement-
treinen. Op den Uetlibcrg duurt het oponthoud ge-
woonlijk slechts vij f minuten. 

Van 12 i 1875, den dag van de opening der 
lijn , tot 31 r daaropvolgende, hebben de 

 29.935 , en zijn er  vervoerd 
gewonlen, in ronde cijfers, 90.000 personen en 
16,200 tonnen goederen of materiaal voor den weg. 

e prij s der  plaatsen, allen van de derde klasse, 
wat zich door  den korten afstand laat rechtvaardigen, 
is 2 fr . voor het stijgen eu 1,50 . voor het dalen, 
3 fr . voor een retourbiljet . Bovendien zijn er  bil -
letten voor  families of gezclschap|>eii, geldig voor 
een jaar en recht gevende op tien reizen heen en 
weer, tegen den prij s van 20 francs. 

2.00 +1.50 
Eeu enkele reis kost dus 5 = fr . 1,75 

of per . . . 0,175, dat is het vijfvoud van 
de kosten op een -1  iu de vlakte. 

Er zijn slechts twee klassen van goederen aange-
nomen geworden. e eerste bevat de bagage en de 
koopwaren, die s|*>edig bezorgd moeten worden 

. Zoowel bij  het stijgen als bet dalen is de 
vracht voor de eerste klasse 12centimes per U , 
met een minimum van 60 centimes, en voor de 
tweede klasse 8 centimes per  10 , met een mi-
nimum van 40 centimes. e vrachten zijn het > 
tot het het uchteoud van die op de gewone banen. 

Gedurende het eerste dienstjaar, dat slechts 234 
dagen geduurd heeft, zijn de inkomsten gestegen 
tot 148.706 . 
waarvan ongeveer  20 "/ „ - goederen, 
terwijl  de uitgaven : 

Administratie . 
Onderhoud 
Ex|ieditie . . . . 
Ucwegiug ol'  vervoer 
Trekkin g . . . . 

n . . . . 

12.920 fr . 
10.021 » 
0.329 >. 

6 » 
29.685 )) 

751 » 
67.802 fr . 

c netto ontvangst is dus geweest fr . 80,844. 
e exploitatie-kosten zijn slechts gestegen tot 

45,63 percent vau de bruto-inkomsten. Als men 
die kosten deelt door het getal afgelegde mijlen. 
vindt men, dat de as- of troiu-iuijlgekos t heeft fr . 2,27 
waarvan voor de trekkin g » 0,99 

c hoeveelheid verbruikt e brandstof heeft bedragen 
(aansteken en stilhouden emnder  begrepen) 11,5 
kilogr . kolen van de Saar  as-mijl. 

e hoogleeraar  Cuhnann heeft een belangwekkende 
vergelijking gemaakt tusscheu de exploitatie-kosten 
der bergspoorwegen en die vau het net der  Schwei-
zerische Nordost-Bahn. Wij  imtleenen daaraan 
deze cijfers voor het jaar 1875: 

Uetlibcrg. Nordost. 

Adrain . en onderh. v. d. weg 
 kilometer  2582 fr . 

„  ,. . (reiziger, . . 0,0545 
Exiieditte part . 

1 r i ton frrn 

Beweging per 

(ton goederen 1,365 
(reiziger  over  1 k.m. 0,0875 

8196 fr . 
0,0444 
0,761 
0,0048 
0,0168 
1,043 
1,083 

|ton » 1 » » 0,2624 
reis. 

Trekkin g 0,99 goed. 
e cijfers bevestigen de volgende beginselen : 

le. c administratie-kosten zijn ten eenemale 
ouafhanklij k van het prolld ; 

2e. c onderhoudskosten zijn , zoo men bij  bet 
dalen het gebruik van de wrijvingsremmeu kan ver-
mijden , eveneens onafhankelijk van de hellende lig-
ging der  spoorstaven; 

3e. e expeditie- of afzendingskosten hangen 
slechts at'  van het gewicht en deu aard van het 
veryver; 

4e. de klimmingen oefenen geen invloed uit op 
dc trekkoston per  asinijl ; 

5e. de kosten van beweging eu trekkin g |ier 
reiziger-kilometer en per  ton-kilometer  zijn te hooger, 
naar  mate de nuttige of e last tier  treinen 
beperkt wordt door dc te bestijgen klimmingen, 
maar  door  beter  parti j  te trekken van de capaciteit 
der voertuigen, wat gemakkelijker te verkrijgen is 
op de berg- dan op dc vlaktelijnen, zal men instaat 
zijn dc verhooging van kosten, die uit deze lieper-
king van den gesleepten last voortvloeit, in groote 
mate tc verminderen. n dit opzicht geeft de invi>e-
ring  van een enkele klasse reizigers de gelukkigste 
uitkomsten

Over 1875 hebben de aandeelhouders vij f |wrcent 
dividend gehad. 

n 1876 zijn de inkomsten sh-chts met 4000 fr . 
toegenomen. Zulke banen werpen dadelijk alles af, 
wat zij  afwcr|>eii kunnen. t is dan i>ok te l»e-
treuren, dat men niet de voorkeur  heeft gegeven 
aan smal s|Wor. e aanlegkosten zouden gedaald 
zijn tot 1,200,000 fr . en de exploitatie-kosten ver-
minderd met 15 % . 

d is de onderneming verbetenl door 
vermindering van het gewicht vnn liet rollend mate-
rieel. t doode gewicht is 137,5 . per  reizi-
ger  voor de voertuigen zonder  bagage-bak; dit ge-
wicht is slechts 102 . bij  de uitmuntende rijtui -
gen der  derde klasse van de e Oostbnan, 
en tlie van den ftigi wegen slechts 73 per  plaats. 
Er is dus nog veel te lieziiiiiigen, 

Niettemin is du Uetli-spoorweg een merkwaar-
dige lijn . 

G., 24 Juli , '78. . v. E. 

 'luw , ook om - reden, uiet slcchta twee -
atu op iie vluktc-bancu moeten dulden V E  V. B. 

 OP E E 
G T E . 

Niemand, die onze afdeeling ter Wereld ten toon-
stelling te Parijs voor bet  bezoekt, zal eene 
uitin g van wrevel en teleurstelling, ja van schaamte 
kunnen onderdrukken over het treurige figuur , dat 
onze Nijverheid daar  maakt in vergelijking met die 
van veel kleinere Staten. 

Wel was het te verwachten, dat wat artikelen 
van smaak betreft ons land schraal zou vertegen-
woordigd zijn , daar  onze meubelmakers gewoon zijn 
slechts vreemde modellen te volgen, zonder  zich de 
moeite te geven ooit iets oorspronkelijks te leveren , en 
daar met hun werk niet voor  den dag durven komen. 

e groep, die anders het meest de aandacht van het 
groote publiek trekt , is dan ook allerschraalst bezet. 

r  het wegblijven van een honderdtal inzenders, 
wier  namen in den catalogus voorkomen , is de groote 
ruimt e ledig gebleven, terwijl  groepen over-
vuld zijn inet de meest heterogene uitstallingen, 
waarbij  er  velen zijn die men beter  had te 
weigeren. 

Aan collectieve etalages, «Ue ln andere afdeelingen 
zoo'n goed effect maken, kon hier, zooals men zegt, 
niet gedacht wonien, door het klein getal eu gemis 
aan ovcreensteiinning bij  onze inzenders. Alleen zon-
den de e wollen-stolTenfahrikatiten er  eene, 
die echter eeu paar  meter te laag is om een goed 
llguur te maken. 

r  nu onze Nijverheid zoo zeer  tekort-
schoot, was het te  plicht VUU de e 
om door  doelmatige rangschikking der  uitstal-
lingen en door  cene smaakvolle versiering dit gemis 
eenigszins minder ïn het oog te doen vallen. r 
helaas! het heeft veel van een verhuisboel, waar  men, 
iu afwachting van eene betere regeling, alles maar 
voorloopig heeft neergcplakt. 

Zoo is de kostbare stearine-etalage van g & 
Co. in een hoek gedeeltelijk onder een afdak weg-
gestopt , keurige uitstallingen in onbezochte hoeken 
verborgen, terwijl  in dezelfde groep op de meest 
hi-het-oog-loo|.ende plaats, een li-wp turf , een huid 
zoolleer en fbeileelijk ijzerwerk te pronk zijn gesteld. 

e toegang tot dc modellen der  publieke werken 
wonlt versjierd door een paar  balen zeegras en cene 
wanstaltige collectie talhout. n de P groep zijn 
de hoogste étagères opeengedrongen tegen den glas-
wand , terwij l legen de blinde ledige iniiurvlakt e 
lage, onbeduidende voorwer|>en gesteld zijn. Voor-
werpen die bij  helder  licht moeten gezien wonien, 
stian iu het donker, terwij l die het licht niet kun-
nen verdragen in  zon zijn gezet. , al 
naar  gelang die saken toevallig zijn aangeland eu 
uitgepakt, ziju ze zonder het minste overleg of goe-
den smaak neergcplakt. 

d niets is er  gedaan ter oj*siering. 
Zelfs de c kapbeschieting is slechts voor een 
gedeelte, en dan nog wel zoo schraal en smakeloos 
mogelijk U-dekt. Wel het meest loopt tlie schrielheid 
iu het oog in de gang. die ons van Portugal scheidt: 
dit- afdeeling heeft hare helft in de gangopeigen-
aanlige wijze gedekt, wat er  voor  onze helft niet 
op kon overschieten. 

Tot zelfs in onze g loopt die smake-
loosheid terstond in het oog door een sob reeuwend 
bonte uitstalling van chromo's en oleograph ice n. 

e die uit de Nijvcrheidsgroep 1, waar  ze
werken tehuis behooren, hier  inde j  zijn 
verzeild geraakt, l»egrijpt niemand. 

Wanneer men niet wist hoe lief dc e 
kunstbroeders onder  elkaar  zijn , zou men geneigd 
zijn te denken, dat hier  een kool gestoofd was voor 

 Bochusseu, Bisichop eu anderen, wier  prachtige 
aquarellen hei voorrecht genieten in het gezelschap 
van dien bonten boel te mogen prijken . 

Zou nu, zooals men beweert, alleen het al te 
zuinige budget schuld zijn, dat onze économie de 
bouts de chundello zou uitstekend is tentoongesteld? 
ofwel zou door eene meer  doelmatige en oordeelkun-
dige aanwending der  toegestane som niet veel meer 
tot opluistering onzer  expositie gedaan kunnen zijn / 
s er  niet te veel geld verkwist om er  zaken bij  te 
halen die niets met onze industrie te maken hebben, 
om alleen aan tie liefhebberij  of stokpaardjes van 
een paar  com missieiet len te voldoen, die, zonderling, 
alweer er  eenige, en nog al vreemde, oudheden bij -
gehaald hcbltcnf n zijn wij  tlan ook uniek. 

Belangrijke sommen ziju besteed om een paar  on-
ooglijke -be ouder  teche kamers in te lasschen, 
waarvan de eene, die uien, waarom is niet bekend, 
de r  noemt, met haar  gemeen ramme-
lend sitsen behangsel er  alles behalve koninklij k uit-
ziet, waar men «ene schrale collectie Enmsehe en 

e oude meubelen en wapenen heelt bijeenge-
bracht , zooals m-'ti in de geringste uiugasins de bric 
 brac aantreft. Alsook «le boog opgeschroefde lliu -
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detooper  kamer met hare papieren muurtegehjei en 
onbeduidende kunstwaunle. < rste vooral biedt 
uau den sjiothist der  Franschen een ruim veld ann. 
n iedei- geval, al waren zij  veel schooner  en van meer 
beteekenis, zouden zij  hier  geheel misplaatst zijn. 

Ook is het zeer  twijfelachti g of de woo hoog ge-
roemde groepen der  Nederlandsche kleederdrachten, 
waaraan een tienduizend gulden zijn opgeofferd, 
zooals ze nu geplaatst zijn , wel veel zullen toebren-
gen otn den u kunstzin in een goed licht 
te stellen. r  de geheele unhiding ruim uit elkan-
der verspreid, zouden zij  eene niet onaardige afwis-
seling gegeven hebben: thans in hokjes van nog geen 
meter  dicht opeengepakt, hebben zij  al het aanzien 
van eene popjienkast, waaraan de kleingeestige op-
smiikkin g dier  hokjes een kinderachtig aanzien geeft 

Zeker is het, dat die ututallin g den vreemdelingen 
geen gunstig denkbeeld van het llollandsch volkstype 
zullen geven. n zij  daaruit niet opmaken, dat-
al onze Scheveningers zulke galgentronies , de s 
idiote gezichten met enorme wipneuzen, en al de 
Elburgers scheele oogen van de natuur  ontvangen 
hebben? 

Waaraan is nu het over 't algemeen ongunstig 
resultaat toe te schrijven? n de eerste plaats aan de 
onverschilligheid van onze industrieelen, waarvan 
slechts enkelen toonden iets over le hebben OW de eer 
van hun vak op te houden. n de tweede plaats aan 
i-ene verkeerd begrejn'ti zuinigheid , waardoor  men ge-
dreven is, om inpluuts van een of meer  bezoldigde 
specialiteiten met de rangschikking cn decoratie te 
belasten, dit over te laten aan commissieleden, die 
zoogenaamd belangloos (d. i. a. f 27 daags), maar 
dan ook als liefhebbers in een vak, waarin zij  niet 
thuis zijn , zoeken un tasten, den eenen dag op-
bouwen om deu anderen weer af te breken, alzoo 
iu maanden het werk van dagen doen, en dau nog 
hoe? Aan alles is het merkbaar, dat noch de hulp 
van een architect, noch die vau eene specialiteit is 
ingeroepen, en het geheel aan dilettanten-leden der 

e is overgelaten. t gevolg daarvan 
is:, dat geen verantwoordelijk d deskundige 
aan het hoofd staande, ieder  commissielid op zijn 
eigen handje te werk gaat en bestellingen doet , 
waarvan later  de enorme nota's, waarop niet ge-
rekend was, moeten betaald worden. 

t men overigens, als men dat gewild had, niet 
verre had behoeven te zoeken om specialiteiten le 
vinden, wier  vroegere werkeu waarborgen van goeden 
smaak eu waren kunstzin gaven , liewijzen de smaak-
volle als prachtige etalages vau Wijnati d Fockinck, 
Van Zuylekom t &  Co., , llajciiius , s 
Bols en meer  anderen, om niet te spreken van den 
bouwmeester  der e facade, het -
bouwlokaal en het typische . 

n heeren cn hunnen architecten komt dan ook 
de lof toe het eenige te heblien bijgedragen tot op-
luistering van onze Pnrijsehe expositie, die dank zij 
weder dat verderfelijk e dilettantisme, zoo jammerlij k 
mislukt is. X. X. 

. 

n de  Courant vnn 21 dezer  vindt men 
onder de ingezonden stukken hieromtrent het vol-
gende : 

ïOnlaiigs hebben wij  gelegenheid gehad otn eene 
eigenaardige manier  van wegafsluüing te zien; zij 
behoort geheel tehuis op landwegen waar  vee ge-
keerd moet wonlen en juist daarom achten wij  het 
wel der  moeite waard, daaraan  meerdere be-
kendheid te geven. 

Wanneer men achter  de stad  , vau den 
stoom watermolen af, den grintweg volgt, die naar den 

k voert, zal men op het nieuw -
brugje aldaar de afsluiting zien. 

Uit de mededeeling van eenige jmchtera van stads-
landerijen heblien wij  begrepen, dat het de bedoeling 
van den ontwerper  geweest is, om, zonder  van den 
wagen le moeten afstijgen, den voerman iu de ge-
legenheid te stellen, zelf op den wagen zittende, 
het hek te kunnen openen en weder  sluiten, zonder 
i-enige hulp van anderen. 

e inrichtin g is ongeveer als volgt: een bnscu-
h-ereiule plaatijzeren sluitboom, zoowat een pa lui iu 
middellijn , waaraan een hek van zwaar  bandijzer  is 
bevestigd, welk hek bij  het op-en-neer  bewegen van 
den sluitboom in en uit elkander  vouwt of scharnieren 
kon. t openen en sluiten van het hek kan reetle 
plaats hebls-n op ongeveer 5 meter  afstand voorden 
boom, waartoe niet anders noodig is dau een kleine 

beweging met de hand aan een wiel, dat terzijde van 
de passage op een ijzeren stnnf is bevestigd, op 
welke staaf  Of as een kam wieltje zit, werkende op 
een kwadrant aan den sluitboom bevestigd. t 
toestel kan daardoor  op-en-neer n worden en 
in beide standen in rust worden gehouden door cen 
tegenge wicht. 

t geheel ziet er  goed afgewerkt uit ; het is 
ontworpen door den directeur vau stads-waterwer-
ken den heer  Swets, en vervaardigd op de yzeriahriek 
vau den r i alhier. Op deze fabriek , welke 
vooral in de laatste jaren eene groote uitbreidin g 
heeft ondergaan en waar  veel d heerscht 
met bruggenbouw, stoombooten, stoommachines enz., 
tot groot genoegen van vele ingezetenen der  stad, 
zijn nok indertij d de ijzerwerken vervnanligd voor 
de . Wij  stippen  hierbij  aan, 
mndul genoemde -lui ' in haar  soort is. .looi-
de wijze vau afsluiting door  erkende deskundigen en 
ingenieurs zeer  gunstig is beoonleeld geworden en in 
18711 is bekroond op de tentoonstelling tc Weenen. 

e heer  Swets, ontwerper der  sluis bovengenoemd, 
ontving daarvoor  diploma h om nu terug te 
komen op de zelfwerkende afsluithekken, zouden wij 
gaarne zien. dat deze wat lini' r  werden toegepast, 
omdat het bij  de tegenwoordige gewone afsluithekken 
bijna ondoenlijk is een rijtoer  te maken op dc stads-
landerijen rondom , welke allen door  grint -
wegen zijn doorsneden. 

Er moet sprake van geweest zijn om die wegen 
door het graven van slooten van het land te scheiden : 
dit zou wel  uldoende zijn, doch indien men 
nagaat welke enorme kosten hieraan verluwden zijn 
gelooven wij  dat de kundige directeur van stads, 

waterwerken de heer  Swets, juist met het oog Ou) 
in het financieel belang der  gemeente te handelen , 
deze afsluiting t uitgedacht. Wij  herhalen bet, 
dat wij  gaarne zouden zien dat. deze afsluithekken 
meer in gebruik mochten komen en de r Swets 
wat meer  satisfactie van zijn werk mocht ondervinden." 

Berichten en mededeelingen. 

. 
e jaarlijksch e algeim-ene vergadering van de 

Vereeniging van e sjworweg-maatschappijen, 
waarvan de Niilerlandsc.be sj»oorweg-maatschap|iijen 
ook lid zijn, zal, naar men verneemt met 1 Augus-
tus te g een aanvang nemen, fïetioemde -

eeniging is doorde besturen der  spoorwegmaatschap-
pijen vau Zweden en Noorwegen reeds uitgenoodigd, 
om ua afloop dier  vergadering, die lauden te komen 
bezoeken, waartoe de noodige vervoermiddelen door 
hen  beschikking zijn gesteld. 

— liet diploma, dat aan de bekroonden op de 
Purijsche tentoonstelling zal worden uitgereikt . is 
door  Paul Baudrv vervannligd. e teekening stelt 
een rechthoekige lijst voor; bovenaan ziet men 
Frankrijk , steunende op den Vrede en de hand aan 
deu Arbeid reikend; onderaan het devies iGalli a 
pacis artibii s redivivu." e zijkanten prijke n met 
den Genius van handel en nijverheid, rustende op 
een schild, dat de Tentoonstelling voorstelt, en een 
anderen Genius met een palm in de hand, voorstel-
lende de Fraaie . 

— t Vaderland deelt mede dat op de wereld-
tentoonstelling aldaar de volgende Nederlandsche 
schilders ziju bekroond geworden. 

e lste inednille is toegekend aan Jozef , 
de tw le aan C. Bisschop eu C. vau , de 
derde aan . W. h en een eervolle vermel-
ding aan Jacob . Aau Tadema, die als En-
gelschman had geëxposeerd, is mede een eerste 
medaille toegekend. 

. 

's-Gravenhage. t ingang van 24 Juli n. s. 
is aan den rijksopziener op de sjworwegdiensten 3de 
klasse . A. . , te Almcloo, belast met 
het dagelijksch toezicht op den g Zut-

i hedé-greiizen en den sjioo  weg -
denxaal-grenxen, tevens bet dagelijksch toezicht op-
gedragen oj> den dienst van den Bpoorweg Zutfen-
Winterswijk , en als standplaats aangewezen Zutfen 
inplaats van Almeloo. 

— Bij  ininistericele beschikking is aan . -
man te , tot wederopzegging, vet gunning 
verleend voor ivn stootnsWjtdienst op eenige stroo-
men, rivieren en kanalen in de provinciën Noord-
Brabant, Gelderland, , Utrecht, Zee-
land eu . 

— Volgens de Zeepost is bij  het e van 
n bericht ontvangen, dat de Nederlandsche 

stoolnbaggertnolen  n°. 3, van Glasgow naa
Batavia, bij  Gulle gestrand is. t schiji is ver-
moedelijk totaal weg, maa de bemanning gered. 

— Op den lilden dezer  weid alhier  door het 
é van bet  onder  welwillende 

medewerking van de e der e Uzeren-
sjioorwegmaatsehajipij  , eene proef genomen met eeu 
goedetvnwagen, tot het vervoer  van zieken en ge-
kwetsten ingericht, volgens het stelsel van den Pool-
schen ingenieur  Zsvadowsky, een stelsel, dat inden 
jongsten Oosterschen oorlog met zulk een uitstekend 
gevolg is toegepast. e inrichtin g U-staat hoofdza-
kelij k iu een toestel van hangende touwen , die van 
boven aan een dwars gespannen touw zijn bevestigd 
eu ouder  aau haken in den l>odein van deu wagen 
zijn vastgemaakt. OJ  verschillende hoogten kunnen 
de draagliaren in lissen vun deze touwen worden op-
gehangen . waardoor in een wagen acht lijder s in 
liggende houding op doelmatige wijze kunnen wonlen 
vervoerd. t groote voordeel bestaat n in 
tij d van oorlog daarin , dat het materieel (touw , hout 
en ijzeren haken) bijna overal te vinden ia en overigens 
zonder  veel moeite kau wonlen medegenomen. 

n tegenwoordigheid van den lnsjierteiir-Generaal 
van den geneeskundigen dienst, officieren van ge-
zondheid, luien der  permanente militair e spoorweg-
commissie, en van de 's-Gravenhaagsche afdeeling 
van het  wenl een proeftocht gedaan 
naa t en terug. Algemeen was men over den 
uitslag zee voldaan, liet bleekteen, dat de schom-
melende beweging der  brancards, in de touwen 
hangende, betrekkelijk zee gering was en dat 
lijders, o|i stevige huren geplaatst, op oen doelma-
tige wijze zonder  schokken kunnen worden vervoerd. 
Zelfs was ile schommeling geringer dan die van 
vaste OJ  knijjiveera n rustende brancards, volgens het 
stelsel van , dat voo  algemeene toesssanng 
te kostbaar is. 

e slotsom der  lieschoiiw'uigoii van de deskundigen 
was, dat de wijze van gekwetsten-vervoer  langs 

, aangegeven door  Zavadowsky, uit ecu 
practisch oogpunt bijzonder  aanbeveling verdient 

t moei tOCh het streven zijn zoowel van do mili -
tair e overheid als vun de vereeniging van het

 iu tij d van oorlog eenvoudige en doelmatige 
middelen van vervoer te hebben uitstoffen, die bij -
na nergens ontbreken. 

— Z. . . Prins k beeft mie keuze ge-
daan uil de aangeboden out n voor het Nationaal 

k bij  gelegenheid van zijn huwelijk . e Prins 
heeft een monumentale timtein gekozen op het lust-
lot'  Soestdijk. 

Aan het slot wonlt, naa wij  vernemen, een nieuw 
gedeelte bijgebouwd door den heer r  Bisdom, 
aivbitn-t van den Prins. 

t nieuwe gedeelte is bestemd voo  de jonge gade, 
die weldra op Soestdijk de meesterosse zal ziju. Voor 
dezen vleugel, terzijde van de series gelegen, wonlt 
een terras aangelegd van zeldzame schoonheid, in het, 
midden waarvan t nationaal huldeblijk in een be-
vallig waterwerk zal geplaatst worden. Zij n wij  wel 
ingelicht, dau is het ontwerp van deze fontein van 
den - Colinet van Ainstenlatu. 

 Eenige vrienden  beoefenaars 
der schoone kunsten hebben zich vereenigd, om Prin-
ses a van Pruisen, wanneer zij  als gemalin van 
den Prins zich iu Nederland vestigt,  echt natio-

 geschenk aan te bieden, van geheel eigenaardige 

beteekenis. Zij  hebben ul. het plan ontworpen en 
 de maatregelen genomen  de samenstelling 

van een album, bestaande uit bijdragen van de te-
genwoonlige lx-oefenaars der  fraaie letteren en schoone 
kunsten in Nederland, in uitgebreiden zin. l album 
znl omvatten: handschriften onzer  dichters, letter-
kundigen en componisten; teekeningen onzer  heden-
daagsche meesters  bouwkunstenaars; schetsen en 
studiën van onze beeld bouwers; kunstp roeven onzer 
graveurs. 

Naar de Amsterdamsche Courant verneemt is 
reeds van vele zijden toezegging van bijdragen ont-
vangen. e commissie is samengesteld uit de heeren 

. Graaf van g Stirum, voorzitter  j W'. J. 
, onder-voorzitter; 0. F. VVesterrnan, pen-

ningmeester; P. . Witkamp , le en N. r 

Bisdom, 2e secretaris; A. J. de Bull, A. Caramelli, 
Willem Gruyter  Jr. , W. , J. W. , 

. , C. E. Philijijn-a u , F. Stracké, J.Tuan-
i i iun , i Viotta. 

— 0j> den 1 Gil dezer is de algemeene vergadering 
gehouden van leden der  Ven vniging »  weekschool 
voor . Tot commissarissen werden 12 
leden benoemd, waarvan te \msterdara woonachtig 
ziju en hijgevolg belast met hel meer  onmiddellijk 
toezicht de heeren P. . , lid van  Tweede 

r der  Stulen-Geuenuil; . Poelen, directeurder 
e Suikerraffinaderij ; F. A. T. , 
r  van < lot log; . J. , industrieel; 

P. Tegelberg, directeur der  Sl<niinvanrliuuatschu|j|üj 
Nederland: Glinilerman , industrieel; J. van der -
de, ingenieur-werktuigkundige; Vau de Wall Bake, 
adjunct-administrateur van de e Uzereu-

j  en W. Sjwkler, suikerraffi -
nadeur. 

— e heer  C . Ed. Taurel, te Amsterdam, heeft 
een schrijven aan de hoofd com missie voor het natio-
naal geschenk, aan te bieden aan Z. .  Prins 

, gericht, ter  mededeeling, dat liet album, 
bevattende  namen der  kunstenaars, die bij  gele-
genheid van 's s 25-jari g regeeringsjiihilé Z. 

. eeu reeks schilderstukken hadden aangeboden , te 
Amsterdam ontwurjien . geschreven en gebonden is: 
voorts dat dit album, van onze eerste meesters uit-
gaande , door hen gekeurd en goedgekemd, een 
model mocht genoemd worden van smaak  bewer-
king, zal ieder  toegeven, die het voorrecht had bet 
te bezichtigen. 

e adsjiinint-ingenieur  dei- e 
11. COJ  wordt met den n September  aanstaande 
geplaatst op 's s werf alhier. 

— n eene buitengewone algemeene vergadering 
van aandeelhouders der  Amsterdam-ehe  anaal maat-
schappij  werd met algemeene  stemmen eene 
overeenkomst goedgekeurd, met de s van Fi -
nanciën en van Waterstaat, l eu Nijverheid 
gesloten, tot uitstel van terugbetaling der  door den 
Staat der  Nederlanden aan de j ter  leen 
verstrekte gelden ten bedrage van 5 ' /, mihoen gulden. 

Ter vergadering waren 35 aandedbouders aanwe-
zig, vertegenwoordigende f 2,075,000 van het maat-

|k kapitaal. 
— n de zalen van de j  Arti et 

Amicitae is eene tentoonstelling geopend van boute-
koolteekcuiiigen, voorstellende een vijftigta l onder-
werpen, genomen uit »Faust"  van Goethe, vervaar-
digd door den n schilder n . e 
verzameling getuigt van de reinste opvatting van 
Goelln-'s meesterwerk; met deze treffende ttvkeiiiiigeu 
mag n r  onder s eerste kun-
stenaars gerangschikt worden. 

s teekenstill is voo  Goethe wat het jieiiseel 
van Verlat voor bet e d is: een verheven 
ojienbaring. n veelzijdigheid van talent, in groot-
heid gelijkt beider  arbeid OJ  elkander. 

r  schijnt al spelende de grootste moeilijk -
heden te overwinnen en in zijn band wonlt liet 
houtskool een penseel, ziju teekening een schilderij 
van het warmst koloriet eu van keurige fijnheid tot 
iu de kleinste détail-. n is r  meester 
van den vorm en de gedachte ju hooge mate, ende 
Grctehcn door hem geschihleid is zoo vol ooispron-

keh |k d Cll tOll l ZOO g.tllscll CU al lli- l ti-i l l lT C 
liefelijk e wezen door den grooten «lichter  beschreven, 
dat wij s Fatist-galerij  een grootache toekomst 
voorspellen durven. 

e zijn arbeid er  toe medewerken, de in ons 
land zoo weinig gewaardeerde  toch zoo schoone 
kunst der  boutskool teeken ing de plaats te doen in-
nemen, die haar  toekomt. 

 den heer . van de Weerd 
is in de maand Apri l j .1., aan de Oranjesluizen bij 
Schellingwoude een zelfregistni-reiule jieilsrhaul ge-
plaatst, die zich door  eenvoudige cn min kostbare 
samenstelling onderscheidt en tot heden goed werkt. 

Om de 10 minuten prik t eene stift een gaatje in 
de papierstrook, die op eene rol is gespannen, die 
door een uurwerk langzaam wonlt roudbewogen. 
Om de 24 uur  wonlt dit papier, of liever de beide 
papieren, want de stift prik t door  twee jiajiiere u te 
gelijk , van de rol genomen en door  nieuwe vervangen. 
Elke van deze jiapierstrooken geelt naauwkeurig deu 
gang van het wassen en vallen van het water  met 
een oogojislag te kennen. 

e geheele toestel staat oji een der  shiislmofden 
in een houten gebouwtje, dat ternauwernood twee 
meter  hoog en één meter in 't vierkant is; het 
neemt dus weinig plaats in, is gemakkelijk mui te 
brengen en onderscheidt zich gunstig door dc een-
voudige samenstelling eu de lieiivkkolij k geringe kos-
ten vnn aanleg en onderhoud. 

Tot hiertoe werkte de t teu. r  onmiddellijk OJ  het 
water; doch daar dit slechts voorloopig was om de 
werking vau deu driiktoestel nu te gaan, zal hin-
nenknrt de kwikbui s worden aangebracht. Wij l hier-
door  geene wezenlijke verandering in het mechaniek 
van den droktuestcl behoeft gemaakt te wurden, 
mag meu verwachten, dat uu die wijziging de re-
sultaten niet minder  goed /uilen wezen. 

, SS J u l i. 

 na  ureu, dour het . . parochiaal 
armbestuur: liet bouwen van 6 nieuwe kamers en een 
lutfniagazij u Bestek ligt iu e Zwaan. 

 te 11 uren , door het ministerie vau 
Waterstaat enz, aan het geb. vau het pruv. best.: het 
verbreeden van een vak steciiglooiing aan den Oudc-
landschun zeedijk, aan dc zuidzijde vau het oilaud 
Goedereede. g ƒ5680. 

 te 12 uren, door  burg. cn weth. der 
gemeenten Burculoo en : het verbreeden en 
nors tellen der  gelegen in don grintweg 
lusscheu de heide gemeenten. Annw. tc 10 uren. 

«t  te 12 uren, door het . . paroch. kerk-
bestuur van den  Joannes de , in het Nederl. 
koffiehuis: de hdifuudeeriiig niet onderhoud van de 
nieuw te bouwen bijkerk . 

, lo . e 12 aren, ten raadhuize: het uit-
trekken van oude*, bet leveren eu inheien van nieuwe 
palen en het doeu vau eenige herstellingen en ver-
nieuwingen aau wal beschoeiingen en uan legplaatsen 
iu dc havens cu langs de rivier  binnen do gemeente. 

, te  uren, door de directie der 
e r  wegmaat schappij, in het 

Stationsgebouw, buiten dc Willemspoort: het houwen 
van vij f steenen hruggeu met ijzeren bovenbouw, ter 
vervanging van dc bestaande, iu den sjioorweg tusschen 

n g en . 

, tc 1';, uren. door  burg. en weth.: 
het afbreken van bel tegenwoordige provQoothais op 
dc noordzijde van deu m en het daarterjilaalse, 
gedeeltelijk op de bestaande fundamenten, maken eu 
inrichten van een gebouw, bevattende lokalen voor 
dc kantoren van den ijk en vour die vau deu waar-
borg der  gouden rn zilveren werken. 

. door bet waterschapsbestuur  der -

Soldcrs: het leggeu en deels verzwaren vnn een ge-
eeltc van de bedijking der s ter  lengte 

van 63BS , iu 3 perc. cn iu massa. 

 eene belangrijke verbouwing aan dc 
pastorie der e gemeeute. Teekeuingen 
liggen bij . .longedijk, aldaar. 

Assess, tc 6 ureu, door  het gemeentebestuur, in het 
Stadshosch: het oinzetlcu vau het westelijk gedeelte 
van ile Toiivvslagersl/iaii, tusschen dc i 
en het Broek. 

 te B uren, bij  C. Blocmink ; 

het bouwen vnu ecu hurgcrwoonhuis voor  W.deJager. 

k , te 10 uren, dooi' het waterschaps-
bestuur, aan den Tolakker: het doen van eeni*  c her-
stellingen aau onderscheidene publieke werken behoo-
rende tot liet waterschap, lui . bij  den architect ('. 
van Es, aldaar. 

 te 2 uren, door J. van den Acker, namens 
F. Beljiaire, ju e : het bouwen van eeue 
graanschuur met stalüug enz., np de hofstede in pacht 
bij . Verheek, in den polder . . 
bij den bouwkundige A. le Clercq, tc . 
Aanw. 2'.i Juli , te 10 uren. 

\ \ tjeii-it.if i , 31 J u l i . 

Lelden, te 1 uur, door  liet bestuur der -
school voot zeevaart: het maken vnn een gebouw lol. 
uitbreidin g der . Aanw. 30 Juli , te 12 uren. 

g .  in;-, 

 le 10 uien, donr bet gemeentebestuur: 
het doen van eenig schilderwerk ann gemeen lege-
bouwen. 

 tu , te U uren, door den architect . VV, 
Velh, iu l en 'Zeevaart: het bouwen van 
cen pakhuis cn toebehooren, op een terrein aau de 

t rant, A 453—54. 
, te 12 ureu, duor den architect . Gos-

schalk, in l  Eensgezindheid: het bouwen vnu 2 
woonhuizen. 

, tc 12 uren, door J. Troost , in het 
c : het boawen van eene hecrenhuizing. 

f , door het gemeentebestuur van -
en-Bat h: de levering van 201) stère reparnticgrint . 

, te 11 uren, door J. E. Schuiten, bij  T. P. 
Westerhoff: bel bon wen van eene tuinmanswoning nut 
oranjerie bij  do villa „Gelria "  tc . 

, te II uren, door hel gemeentebest.: 
lo. het maken en leggen vuu een draaibrug te Bur-
gereompsgnle, ter  vervanging van eene kla|>bru<*; 
2o. eeuige onderhoudswerken aun gcmceuteOigeu-
doinincti. 

,  tug. 
, tc 1 uur , duor  hurg. en weth.: eene con-

cessie voor den tij d van 40 jaren, tot het aanlegden 
en exploit ccreu van 1 ram wegen aldaar, waarvan dc 
lijnen aanvankelijk eene lengte hebben van 10 . 

Wei , tc 11 uren, door  burg. cn weth. van 
Baarderadeel: lo. hel verven van dc school tc Wcidum 
van binnen; 2o. het verven van de school cn onder-
wijzerswoning te Oosterwierum en vau eene kamer ia 
hel schoolhuis. 

, door  hurg. en weth. vau -
decl: het verven vatifl.de bruggen, strijkjialen , hnnd-
wijzors, lantarenpalen en lantarens der  «cmeentc; 
ft.  het lijkenhuisj e cu uaubehooreii op dc algemeene 
begraafplaats ouder  Oostereiul, iu 2 pere. 

, hij  J . J . : het bouwen cener 
nieuwe pastorie. Bestek ligt ter  inzage bij  deu loge-
menthouder  Bekkiug 

g ,  Aug. 
, tc 12 ureu, donr den directeur van 's s 

ntagasijn van mil it. kieuding, uitrustin g enz.: de le-
vering van : 

13011 ecumans linnen bed takken, in eene jiartij : 
1700 „  „  kussen sakken, idem; 
7000 „  „  bovenlak_ens, in f partijen, 

ieder van 1750 stuks; 
7000 „  „  onderlakens, idem; 
1000 „  wollen dekens, in ééne partij ; 
150tweemauslinu.cn stroozakken, idem; 
050 „  ,, bedlakens. idem; 
150 „  wollen dekens, idem; 

2000 nieuw model éétimuiis bedlakens, idem; 
ten behoeve van het nachtleger bij  do korpsen. 

w , te 12 ureu, door  den directeur  van 's » 
magazijn van militair e kleed ing, uitrustin g enz.: de 
leveriug van: 

1300 s linnen bcdiakken; 
1600 „  „ ; 
6000 „  „  bovenlskons; 
5000 „  „  onderlakens; 
1000 „  wollen dekens; 
150 twecinans liuncu stroozakken; 
tióO „ „  bedlakens; 
150 „  wolleu dekens. 

, te 12 uren, door den directeur vau 
8 s magazijn van militair e kieuding, uitrustin g euz.; 

dc levering van ceuige voorwerpen, bestemd voor het 
nachtleger bij  de korpsen. 

, te 1 uur, donr  burg. ou weth.: dc houw 
van 5 dubbele ovens, ten dienste der  uicuwe ge-
uiacntcgusfabriek. 

, bij . van der : hol bouweu van 
eene nieuwe voorhuizittg in de VVcsterhoru op de 
zathe bewoond door  L . Pol. Asuw.  Aug., van 
10—12 uren. 

,  Sus. 

, te 11 ureu, door  don eerstaanw. ingenieur, 
jn Tivoli : het maken vau ecu meel station te . 
Bilj . inz. 5 Aug., vóór 3 ureu, op het bure m van ge-
noemden ingenieur. 

. door deu architect W. a Johsz., 
iu n Burg: bet inaken van eeue houwmunswouiug, 
tuut schuur, hooiberg cn htjhehnoreudc werken, te 

pi iai.se u i 
enweg. Aauw. 2 Aug., te  uron. 

\*t  ue  <ol : , 7 *iij ï 

, tc \2 u reu, door  hurg. en weth.: het 
maken vau meubelen voor dc gemeenteschool uo. 1. 

n aid  in (bij  Beetgum), bij  A. . : het 
houwen vau een burgerhuis op nieuw lerreiu te Beet-
-uincrmoleii. . bij . S. , te Bectgumer-
niolcn. 

 , N Aug. 

 te 1 uur. door  hot bestuur  der -
socictcit, in t Oude Slot: het houwen vau cene 
korenbeurs, socicleitslokaal en woning op de -
zijde aldaar. 

i i . . . , tem , te 2'/j  uren, door  hot ministerie vnu wa-
terstaat euz , aan het gebouw van het prov. best.: 
het doeu van stroo- en lieluiheplantingcn inde -
duinen onder  Petton cn Sclionrl. Aunw. 3 Aug, -
ming ƒ ÜOOO. 

, t> Aug. 

/.viol ie, te 2 uren, duur het bestuur van den [>ol-
der , ten raadbuiae: het staken dor  gehouwen, 
schoorsteen en ventere kunstwerken len behoeve van 
het te stichten stoomgemaal aan dc Wcstcrvrldschc 
Zij l nabij  het Zwarte wat er. . hij  deu architect J. 

. van Essen. Aunw. G Aug., tc 2 ureu. 

, 17 Aug. 

-xe. door hef l uur van dc 
Vereenigde-Poldcrs-vnn-Osscnis.se, oij  G. de Waal: 
het n en zinken vun een kraugsluk, groot 555 

1, met bijlevering van 70 scheepstous afval van 
i of n steen, 444 idem ge-

wonen n uf n steen, cn het 
maken van 88S * rijsbeslag met vlcchttuineu. 

Wscnidag, S  A u g. 

, tc 12 uren, door het iniuisterie vnu wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
voltooien vau den spoorweg tusschen de brug over 
de Waal en den roet Vau den afri t in de Betuwe en 
bet maken van ecnigo andere werken. . hij  den 
hoofdingenieur te Arnhem cn deu ingenieur te Nij -
megen. Aanw. 14 en 16 Aug., telkens tc 1 uur. -
ming ƒ 171,000. 

Woensdag,  Oei. 

, te 11 uren, door het iniuisterie van marine: 
liet lussen, ineenzetten, klinken, afwerken cn iu-ge-
liruik-brengen van cen ijzeren drijvend droogdok voor 
deu dienst vau de e in , 
voor  rekening van het departement van , 

p late  te hepalen datum. 

, door S. A. Sehoustra: het houwen van 
e stelphuizing. . bij  den architect J . lt . Nijdam, 

aldaar. Aanw. 1 Aug. tc 11 uren. 

: het bouwen eener  hurgerhuising voor J. 
Bounia, onder . Bestek en teekening liggen hij 
P. ten Woudc, tc Balk. . bij  deu architect . 
Sijtsina, nldaar. 

, 3 Juli : hot leveren cn stellen van ge-
bouwen, schoorsteen, steenen hakken enz. feu dienste 
van een stoomwatergenmul; ingek. S büj. , als: 

. Wietsema, te Groningen, / 15,550 
i. Pot, „  Stedum, „  14,414 
C. , „  Ten-Post, „  14,400 
A. Tencnga, „  Grootegast, ., 13,775 
J. van , „  Bedum, „  13,530 
J. , „  Zuidwolde, „  13,000 
A. Benninga, „  Bedum, „  12,4S5 
T. Bos, Bedum, „  11,622 

, 12 Juli : het 0|»rnimcn van ondiepten 
iu eenige kanalen en vaarwaters van Friesland, in fi 
pera; minsle inschr. waren: ie percG.T.Prssmstra, 
lc Vcenwoiiden. f\222; 2o perc. E. B. llcmpcnius, te 
Bolsward, / 1898; 3e cu 4e perc. B. vnn der  Veen, 
te Gronw, resp. /34fi en ƒ 4 8 0; üe perc . . -
man, tc Echten, /1552; fie pere. . , lc 
Uiidchnske, ƒ 5 0 5. 

, Ei Juli : . hot hergraven van con 
gedeelte van het ; ingekomen 4 bil-
jetten, als: 
F. StecnholT. tc llolwicrdc , f 6099 
11. . , „  Warfhuizen, „  4640 
J.  v. d. Veen, „  Noordbroek, „  4400 
W. , „  Zuidhrock , „  4198 

2o. het graven cn verbreeden van bat -
diep; ingekomen  bilj. , als: 
F, Stcenhoff, te llolwicrdc , t B180 
J. . v. d. Veen, „  Noord broek, „  4669 

. , „  Warflinizcu , „  4335 
W. , „  Zuidhrock , „  4198 
gegund. 

uitmar , 13 Juli : het maken van oen kunstweg 
kttg 1049 at, hij  het dorp Witmarsum-, iugek. 10 
hilj. , als : 
B. , tc Bolsward, ƒ 3779 
ÏJ . Schuurman, „  Wituiarsum, „  3550 

. Nijholt , „  Nijland , . 3405 
B. W. , „  Witmarsum, „  3435 
T. G. Fckkcs, „  Tjummaruni , „  8889 
T- . , Oudebiltzijl , ,, 8860 

. B. , „  Bolsward, ,> 3330 
F. Vlagsnia, „  idem 3287 
A. S. Schaafsmii, „ , „  2897 
W. T. vnn der  Veer, „ , „  2867 

. 10 Juli- , do verbouwing vnu 2 woon-
huizen aan dc Brouwersgracht nldaur: ingekomen 17 
bilj. , als: 
G. A. T. , le Amsterdam, ƒ 12,100. 
J. Poot, „  idem „  11,600. 
T- G. , „  idem „  10,659. 
J- , „  idem » 10,200. 

. E. W. , te Amsterdam, 10,198, 
. Bouwer, „  idem ., 9,953. 

P. Pcorebooin, „  idem „  9,920. 
W. A. dc , „  idem „  9,884. 
P. J. Geolhitiseu, „  idem „  9,806. 
Schooft"  cn Ode, „  idem „  9,800. 
J. Sehuilenburg, „  idem „  8,888.88 

. , „  idem ., S,1S0. 
W. J. , „  idem „  S.OSs.ss 
G. A. dc . „  idem 7,990. 
J. . „  idem  7,645. 

- J . de k cn 
J. dc Boer, „  idem ,, 7,475. 

P. T. , „  idem „  7,385. 
, 16 Juli : do arbeidsloonon van liet in-

voegen van de muren der  torens aau de kerken der 
. . gemeceten te Zuid- eu Noordhorn, nat 

bijlevering van het benoodigde sluiterwerk, cns.; 
minste inschr. was P. Couitz, te Groningen, voor 
/ 479.75. 

, 17 Juli : lo. liet doen vnu eenige herstel-
lingen aan du uponbaru lagere school; ingekomen 4 
bilj. , als: 
Van Nispen, tc , ƒ 2S15 
B. , „  Zwolle, „  27S5 
J. v. d. Sluis, „  idem „  2700 

. ten , „ , „  2635 
niet geguud. 

2o. het maken eu leveren van 86 banken; ingek. 
4 bilj. , als: 

. ten , te lieerde, f 1049 
lï. , ,. Zwolle, „  1040 
T. Otten, „ , „  923 
Van Nispen, „ , » 875 
gegund. 

, 17 Juli : het umken Vau een gedeelte hoiilou 
scliociing aan den Waterigeweg tc Zeist; ingekomen 
3 bilj. , als: 
J. v. d. Brink , te Zeist, ƒ 1196 
J. Versteeg, „  idem „  1101 
P. J. Pijper, „  idem „  1098 
gogund. 

, 17 Juli : hot gedeeltelijk afbreken 
der oude school en het doen van eenige hers tellingen 
aan dc ondeiwüserswoniag tc Zuid veen; minste in-
schrijver  was F. Aberson, tc Stccitvvijk, voor  fC.'i". 

Wluarlialrn , 17 Juli : het houwen eeucr  stooinmo 
len aars won ing te Wiasoboter  Oostcrcind; ingekomen 
5 bilj. , als: 

. F. , te Groningen, j 2495.30 
G. F. , „  Beerta, „  2200. 
P. lliivenshurg, „  Winschoten, „  1910. 
J. ter  Velde, „  idem „  1655. 

. vau , „  Beerta, „  1585. 
gegund. 

, 17 Juli : hot wegnomeu of afgraven van 
het hellingterrein hij  dc Zandster|>oort eit het slauu 
eeucr  walbesehoeiiug aldaar; iugek. 2 bilj. , als: 
W. F. v. d. Veer, tc , ƒ 5623 
G. T. Prnamstra, „  Veen wouden, „  3222 
E. S. de Boer, „ , „  2S73 
F. , „  Bolsward, „  2850 

. . , „  idem „  256S 
. B. , „  idem „  2430 

W. Simons, „  idem „  2317 
F. . Fceustra, „  idem „  2129 
geguud. 

, 18 Juli : het verhouwen eener  fabriî k 
cn 3 wnouhuizen; ingekomen 9 bilj. , als: 
J. Craanen, te , f 8580 
J, vau , „  idem „  8370 

. Suykcrbuyk, „  idem „  8959 
A. , „  idem „  7850 
P. Eijkens, „  idem „  7800 
J, J. Zegbocr, „  Zevenbergen, „  7802 

. vau Ovcrvold, „ , „  6440 
J. , „  Bcrgcn-op-Zoon], „  6400 
P. Stevens, „ , „  G260 

, lS Juli : het metselen der  fundeering 
voor  ccuc kerk ten dien-te van dc . ge-
meente: ingek. 14 bilj. , als: 

. Üinkla , te Buiksloot, ƒ 6517 
J. Poot, „  Amsterdam, „  6600 
11. dc Groot, „ , „  «ÜÜ6 

. Worp, „  Purmerende, „  6̂ 20 
J. Nieuwsled, „  Beets, „  6200 
J. . Braskamp, „  Amsterdam, ,. 6146 
B. E. Brunc, „  Purmerend, „  5799 
A. Eiscnhergcr, „  idem „  6778 
(i. , „  idem „  5670 
A. Pet, „  idem „  5563 

. Wcstervold, „  idem „  5526 

. , „  Amsterdam, „  5341 
J. Pis», „  Purmerend, „  6989 
P. de Groot, „  idem »§ 6185 

stchagen, S Juli : bot doen van belangrijke her-
stellingen aan den gemeentetoren en do torentjes van 
het vroegere slol te Schageu; ingek. 6 hilj. , als: 
P. Noams, te , ƒ 7500. 
J. Bakker, „  Valkoog, „  6S50. 
J Scldcrhcek, „  Schagen, „  G850. 
(ï. , .. idem ,, 6750. 

. Blom, „  idem „  6443.91 
. , „  idem „  6120. 

gegund. 
, 19 Juli : dc levering van: 1020 stuks 

baznlt-kantkeicu cn 112,000 stuks bazaltkeien ; ingek. 
5 hilj. , als: 
Erven . Trip , tc Utrecht, ƒ 8266.06 

. - „  Venloo, „  7841. 
C. A. Oomen Az., „  Uostcrhout, „  7716.80 
J. on . v. d. Pot, „ , „  7619. 
J. F . v. d. Goor, „  Waalwijk , „  7459.32 

. 19 Juli : lo. het uit- cn iuhangen eu 
het maken cn herstellen vau houten deuren aan de 
kleine sluis tc ; miuste inschr. was B. Jause, 
te Amsterdam, voor  /11,995. 

2o. het leveren en storten van steen tot voortzetting 
vau du oeververdediging voor  Nuuzun; minste iuschr. 
was . vnn e , te Breskens, voor  /"18.948. 

, 20 Juli : lo. het makeu eu leveren vnn cen 
stoumgomaal voor den Zcgcn-cn ; minste 
inschr. wes . F. Oving, te , voor / 10,540. 

2o. het bouweu van de machinistwoning; minste 
inschr. wits N. J. Netten, te Charlois, voor  /1(175. 

ol ie, 20 Juli : het bouwen vau een kapitaal 
woonhuis, mot bijbehoorcude werken, aan dc Beesten-
markt ; ingekomen 4 hilj. , als: 
G. J. Schurink, tc Zutfen, f 42,930. 
A. Blik Besscm, „  Zwolle, „  36.700. 
J. Wilüghugco, „  idem „  34,343. 
11. Grovo, „  idem „  33,333.33 

. 2  Juli : het gelhkniakeu cn bcklinktire n 
van den geincensehapsweg naar den Wijkermeerpoldcr ; 
gegund aan J. Oldenburg, tc Bergen, voor  /924S. 

'a-llage, 24 Juli : hel doou van buygerwcrk tol ver-
betering van dc uitmonding van den l 
beneden , tloor  m i d d el van het -
buggervaartuig tletder*che Usel no. , met dc bedie-
ning en lossen van grond; écu biljet ingek van T. 
de Groot, te Giesendam, voor  ƒ7490. 

Vervolg der tterichtcn en . 

BOUWEN OP N . 

Bij tien aanleg van metsel werken op slnjiji e gron-
den moeten bijzondere maatregelen genomen wonlen; 
de keuze daarvan hangt van bijzondere omstandig-
heden af, en voor  technici kan het nutti g zijn om 
mole te deelen, wat door  anderen oji dit gebied 
wenl gedaan. 

Bij het afbreken van oen oud en bouwvallig ge-
bouw wenl mij  ojigednigen, duurneven cen nieuw 
huis te jilaatsen van 12 . lengte hip eene l tc 
van 10 ; de slidtmnren werdenopdezwaarte van 
anderbalveii Waalsteen ontwurjien vuur de beneden-
rerdieping, die de hoogte van 3.1 . hoven den 
grond bad, en van óén steen voor  de bovenverdieping 
van 3.0 . hoogte. t gebouw was van binnen 
verdeeld als een gewone burgerwoning Op het platte-
land, en de scheidingsmuren hadden de dikte van 
eeu halven steen. 

Bij den bouw had men met het bezwaar te kampen, 
dat de ondergrond langs eeu der  gevels van het oude 
gebouw zeer  slap was; een gevolg van de omstan-
digheid, dal daar ter  plaatse een  goot liep, 
die het huiswater  afvoerde. 

e fondementen voor  lu-t gebouw werden op 0.65 . 
ouder den grond aangelegd op eene platte huig iu het 
zand, ter  bniilt e van drie stom en een dito laag in 
specie, waarop drie lagen ad 21 / , steen en vier  lagen 
ad 2 steen, eu voorts het opgaande werk nd 11/3 

steen. e sleuven gaven overal eeu vertrouwbare 
vasten grondslag, behalve ter pluntsc van de nude 
goot. waar een lat van 2 . lengte zonder  aan-
wending van kracht kun wonlen ingestoken. e 
lengte van de sleuf, waar de slapjie grond gevonden 
werd , bedroeg 5 . en dit deel werd . dieper 
en 0.5 . breeder  uitgegraven en daarna met lagen 
jiui n van 20 . dikte aangevuld, waartoe de voor-
handen stukken vau ongeveer een halven steen 
grootte weiden gebruikt. n vulde op die wijze 
de ontgraving tot den onderkant der  overige fun-
deering, en deed elke laag ruim mei zand vol was-
seheu en met haiidheien . Op het juiinliei l 
wenl de gemetselde fundeering aangelegd op één 
steen meerdere zwaarte dau het andere metselwerk, 
en de uitkomst heeft geleerd, dat op deugdelijke 
wijze in het bezwaar  voorzien is, want nauwkeurige 
Waarnemingen, onder den bouw en na de voltooiing 
genomen, hebben niet de minste zetting of scheuring 
aan den dag gebracht. Thans is het geliouw drie 
jaar in gebruik, en noch iu bet voegwerk, noch in 
de pleisterhuig is eenig bewijs van zakking tc ont-
dekken. 

Zierikzee, Juli '78. J. G. . 

— liet Vaderland bevat het volgende, onder 
den titel: «Nederland op de Wereldtentoonstellingen : 

t moet OJ  elk Nederlander een oiiaangenumeu 
indruk maken, van alle kanten te vernemen, dat 
Nederland oj> de tegenwoordige wereldtentoonstelling 
zulk een ongelukkig figuur  maakt. En wat nog 
weinig uf niet gebeurd is, de berichtgevers vun die 
bedroevende tijdingen zijn Nederlanders, geen vn-ein-
den, aan wier  jaloerschheid men allicht die verne-
derende berichten SOU kunnen toeschrijven. Bij  vorige 
tentoonstellingen was alles, wal men over  Nederland 
hoorde, rooskleurig, onze d werd gestreeld 
en wij  lieten ons zoo gaarne door  haar in slaap 
wiegen. 

'Sleelit- enkele berichtgevers .hulden reeds vroe-
ger het kind bij  zijn naam noemen, doch deze werden 
als wijsneuzen en als onvaderlandslievende man uen 
beschouwd. m is het een verblijdend verschijnsel 
en een bewijs, dat tenminste de verslaggevers heter 
dun vroeger uit hun oogen kunnen en durven zien, 
en begrij|ieii , dut zij  bet vaderland méér dienst doen 
met een harde waarheid, dan met een zoete leugen. 

n berichten van thans ziju waarheden, de vorige 
waren leugens, want, luien wij  er  geen doekjes om-
winden, nooit heeft Nederland een goed figuur op 
eeuige wereldtentoonstelling gemaakt, en nooit zal 
Nulerlaud dit kunnen doen, wanneer  niet dezelfde 
middelen tot opheffing van zijne nijverheid wonlen 

aangewend, die de andere natiën mei zulk een scl u 
gevolg vuor de hunne aanwendden en iiug aanwenden. 

l mogen ook vele inzenders met metalen of 
papieren eerbetuigingen lick round wurden, t dit 
er  ons toch niet toe brengen, schijn met wezenlijk-
heid te verwanen. e eerbetuigingen zijn slechts 
wederkcerige bewijzen van wellevendheid tusschen de 
natiënj eeu jury , boe ernstig zij  ook hare taak op-
iieme, kan daarin geen verandering brengen. -
enboven hoeveel hangt in deze af vun de activiteit 
van de luien der  commissien; wij  weten het, hoe 
bij een der  vorige tentoonstellingen één psrsoou in-
stant W8S, ann bijna alle iuzendeis zijner  sectie een 
iiinlaill e te . 

' eerbewijzen kunnen dus niet strekken, om 
het peil der  inzendingen te liepnleu. 

nN'og eens, «ooit zal Nederland een goed figuur 
maken, tenzij  onze nijverheid een geheel andoren 
weg insla, als ze totnutoe gevolgd heeft. 

«Bedroevend is het na te gaan, hoeveel tonnen 
gouds deze wereldtentoonstellingen r s verslonden 
hebben , zonder  voor ons eenig resultaat uji to le-
veren. 

t men er  dus ernstig over  denke, wat iu het 
vervolg te doen. Naar  mijn gevoelen, zal elk die 
de zaak guul inziet, moeten eindigen met eeu "laat 
ons thuis blijven, en zoolang thuis blijven, tot we 
boter  beslugen ons up het gladde ijs kmir.cu wagen." 

 beter  beslag is niet te bekomen met stil-
zitten en afwachten. Studie en kunstonderwijs, oefe-
ning vutt den smaak alleen kunnen deu nijvere daartoe 
voeren; wetetischajn>elijk onderwijs moge het zijne 
er  aau kunnen toebrengen, maar  kunstonderwijs is 
het eenige redmiddel, om den gevallene op te hellen. 

nFen kimst-iniluslriescliool, een kuiist-industrieiuu -
seiim iu tie hoofdstad, met vertakkingen in de ver-
dere groote sbileii. e oprichting daarvan echter 
kan niet aan de zuig van particulieren worden over-
gelaten , alleen hel k is inslaat eu tevens ver-
plicht zich met een zaak vau zulk een groot belang 

voor ons geheele volk te belasten. e is geld 
noodig. t daaraan voortaan de schatten besteed 
wonlen, die aau \vcraldtentoonstellingen als wegge-
WOrpen zijn te . 

n in den lande zijn het met mij  eens, 
dat alleen langs dien weg verbetering te hopen is; 
dagelijks groeit het aantal aan van hen, die zich 
met dat gevoelen vereenigen. 

t elk vau u zijn stem doe hooren, en den 
wensch luide kenbaar  make ter  hekoming van een 
inrichting , waarvan alle en alleen heil te wachten is. 
Proeven behoeven niet genomen te wonlen; wij
ben slechts te volgen, wat men in 't buitenland deed, 
waar  dergelijke instellingen overal deu zegen van 
haar  bestaan doen gevoelen." 

c r van Waterstaat 
enz. heeft bejiaald, dal bij  de inrichtin g en het onder-
soek van rechtstreeks door  veeren gedrukte veiligheids-

-n OJ  il<- stoomketels van de bij  dat besluit be-
duelde locomotieven, stoomwerktuigen van zeestoom-
schi'|ien en stuombraudsjiultetl liet Volgende t 
te worden in acht genomen: a. op deu ketel moet 
een hefiwoui met gewicht worden aangebracht, bestemd 
um de belasting op de klep ten allen tgde te kunnen 
onderzoeken; ft. behalve bet ondersoek der  kleppen 

met waterjiersiiig , moeten zij  onder  vullen stoom-
druk en vuile vuren, gedurende 20 minuten, met 
gesloten vuodilig eu gestopte machines beproefd worden, 
waarhij  de stoomdruk niel meer dau 10 jn-rceiit boven 
de toegestane drukkin g mag oploojn-n ; c. de klejijie n 
moeten voorzien zijn van een uitsjuingetideii rand, 
waardoor bij  het lichten van de klep tuin den stoom 
eene grootere drukvlakt e wurdt aangeboden; d. elke 
rechtstreeks drukkende veer  moet zoodanig ingericht 
zijn , dat luj  het breken van dc veer tie klep niet 
kan woixlen weggeslingerd; e. het aanbrengen van 
busjes onder de nnnzetechroeven, van de venlcehle 
schalen enz., wurdt duur  den ingenieur, die met de 
beproeving belast is , voorgeschreven , indien daardoor 
de goede werking der  kleppen uf de controle bevor-
derd kan worden. 

— Naar men verneemt zal oj> den Sen Aug. e. k. 
de e Teekcmnuatschappij  haar  derde ten-
toonstelling van teekeningen openen in bet gebouw 
der Academie van Beeldende n alhier. 

— n ecu der bladen komt een zeer  nijdi g artikel 
vuor  tegen den schilder  Tadema, wegens zijne 
ftverlu.n-1 lening van zijn geboorteland,"  en ook van 
andere zijde ïs al meermalen iu dien gi-est geschreven. 
Zij n die krasse verwijten eigenlijk wel verdiend; 
heeft Tadema - behalve door te n te gaan 
wonen — wel zijn geboorteland verloochend . name-
lij k duor  zich in Engeland te laten naturalised vu.' 
Wij meenen ons te herinneren dat hem indertij d 
wegens zijne groote verdiensten als onderscheiding 
het Engelsche btirgerivcht is verleend . zonder dat 
hiermede aan zijn Nederlanderschap tekort gedaan 
wenl. Zoo dit waai- is, vervalt zeker een groot deel 
der beschuldiging. (iV. v. d.

— Wij  ontvangen het onderstaand schrijven met 
verzoek tot plaatsing. 

nOver de bij  herhaling gebleken achterlijkheid 
onzer  nijverheid, bij  deelneming aan Weivldtentuuii -

, ziju iu de laatste dagen veel klaagliederen 
gezongen. 

r  dat de Nederlandsche industrieelen duor  hun 
afwezigheid schitteren bij  die moderne olympiaden , 
is geen iiileu om het bestaan der  nationale nijver -
heid gering te schatten. 

, die met de organisatie der  deelneming onzer 
nijverheid aau Wereldtentoonstellingen (internationale 
volksfeesten) bekend is, weet zeer  goed, tlat onze 
nijveren redenen te over  hebben om uiet mee te 
doeu. l gaat uiet aau hen daarom dood te ver-
klaren en te zeggen: er  is in Nederland geen -
dustrie, en dan oji dien valscheit grondslag voort-
bouwende te beweren, dat het k is, hier 
te lande Nijverheid en vuui-.il e aan te 

kweeken. 
Wanneer men leest wat de heer . vau der -

len Jr . schrijf t iu Het Vaderland van heden: 
i»Nooit zal Nulerlaud een .i l figuur  maken, 

tenzij  unze nijverheid een geheel anderen weg insla , 
als ze totnutoe gevolgd heeft. 

:Bedroevend is het na te gum, hoeveel tonnen 
guuds deze Wereldtentoonstellingen reeds verslonden 
heblien, zonder  vuor ons eenig resultaat op te le-
veren. 

»Uut men er  ernstig over  denke, wat li l het ver-
volg te doen. Naar  mijn gevoelen, zal elk die de 
zaak goed inziet,  eindigen met een »laut 
ons thuis blijven, en zoolang thuis blijven, tot we 

r n ons op het gladde ijs kunnen wagen." 
r  U-ter g is niet te hekomen met stilzit-

ten en afwachten. Studie en kunstonderwijs, oefe-
ning van den smaak alléén kunnen deu nijvere 
daartoe voeren; wetenschap[»elijk onderwijs moge het 
zijne eraan kunnen toebrongen, maar  kunstonder-
wijs is het eenige redmiddel, om den gevallene op 
te hellen. 

u , een -
museum in de hoofdstad, met vertakkingen in de 
verden- groot.- steden. o oprichting daarvan echter 
kan niet nau de zorg van u wurdeu over-
gelaten ; alleen het k is instaat en tevens ver-
plicht zich mei n n zaak van zulk c-ti grout belang 
voor ons geheele volk te belasten. t daaraan 
voortuin de schatten besteed worden, die aan We-
reldtentoonstellingen als weggevvi rpen zijn ie he-
scb. mwen." 

Wanneer meu »zeg ik"  dat leest, zou men hij 
een opjn-rvlakki g oordeel ertoe komen kunnen unze 
nijverheid te venmrdeeleu. 

Zi j echter, die de a van welke de lieer 
V. d. , in verhand met de inrichtin g van eeu 
Nul. m voor , zegt: 

«Proeven behoeven niet genomen te worden; wij 
hebln-u slechls le volgen, wut men in 't buitenhuid 
deed, waar  dergelijke instellingen overal den zegen 
van haar  liestuan doen gevoelen", 

zij , welke die a bestudeerden, weten 
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xccr  goed dat bet opdringen eener  kunstrichtin g niet 
in dfii smaak van ons volk valt. 

e grondslagen tier  kermis op industrieel gebied 
wonlen gelegd in scholen. a zijn altoos slechts 
hulpmiddelen bij  't onderwijs 

Evenmin als men in Nederland j ks-am bach ts-
icbolen verlangen zal, evenniin verwachte men heil 
van . 

r  dit vraagstuk was thans niet aan de orde. 
Wat beweerd wenl was: tlat de -
commissién voor  Wereld tentoonstellingen belioonien 
te wonlen gewijzigd ol'  afgeschaft. t den heer 
V . d. n ben ik van meerling, dat afschaffing 
dier'  Commissien gewenscht is, maar ik deel geens-
zins zijn gevoelen, dat men de schatten aan die Com-
missie!! verspild, thans moet wagen aan het twijlcl -
uchlig nut, dat van een m voor -

e te verwachten zou zijn. 

e vestiging van een m voor e 
was hij  de Vereeniging, waarvan ik de au- heb 
voorzitter te zijn , sedert drie jaren een punt vau 
nauwgezet onderzoek, en uit dat onderzoek is ons 
reals gebleken, dat dergelijke stichting geen -
instelling mag zijn, zal ze in Nederland voor  liet 
geheele volk vruchtdragend worden. 

t is hier tie plaats niet over dit onderwerp 
venier  uit te weiden; lielangsUdlenden verwijzen wij 
ihuuloe naar  ons orgaan het > Algemeen en l 
Volksblad voor  Nederland"; wij  wilden slechts waar-
schuwen tegen het verplaatsen van de grief, die aan 
de onle was. 

, 

23 Juli 1878. C. A. J. , 
Voorzitter der Vereeniging voor het 

Ned.

 Volgens het Algemeen Handelsblad 
is er  ernstig sprake, dut het agentschap van , 
vroeger van Vlissingen naar  hier  verplaatst, weder 
te Vlissingen zal gevestigd wonlen; de toestand van 
den nieuwen waterweg moet tot dit plan aanleiding 
geven. Om dezelfde reden zou ook een voorname 

e r e  voornemens zijn haar  kantoor 

naar  Vlissingen te verplaatsen, 

e week overleed . . Cohen Stuart, 
sedert hare oprichting in 1864 r 
der Polytechnische school. Vóór de oprichting der 
Polytechnische school, was hij  leeraar  aan de 1 telftsche 
academie en in het tijdvak van overgang, dat aan 
de nieuwe organisatie voorafging, lid van den raad 
van bestuur. 

Stuart was niet alleen een wetenschappelijk man, 
maai' geheel een man van de wetenschap. j  wijdde 
zich aan haar met al zijne krachten en ontzegde 
zich ten haren liehoeve alle andere genoegens. Zij n 
taak als directeur- vervulde hij  met gestrenge plichts-
betrachting. 

Stuail was lid van de e Academie van we-
teiischappen en nam ijveri g deel aan alle coininissien, 
wiuiriaedo zijn werkkrin g hem in aanraking bracht 
Veel geschreven hadt hij  niet, doch hetgeen van 
zijne hand in 't licht kwam, getuigde van strengen 
zin voor de waarheid en voor  niets dan de waarheid 

Wi j achten zijn dood een groot verlies voor de 
wetenschap, vooral voor de inrichting , die nl zijn 
liefde en toewijding genoot. 

t Vaderland zegt omtrent hem het volgende: 
s Cohen Stuart wenl den 1 n Juli 1828 

geboren en verkreeg op jeugdigen leeftijd reeds aan 
de e Academie den rang van ingenieur. 
Op zijn 23ste jaar  wenl hij  als leeraar  aarr  genoemde 
instelling verlionden en hij  onderscheidde zich voort-
durend zoozeer' op het gebied van astronomie eu dt; 

daaraan verwante wetenschappen, dat prof. r 
hem, als een zijner  uitstekendste medewerkers en 
leerlingen, aan den Senaat der l 
voordroeg voor de onderscheiding van doctor  honoris 
causa in de wis-en natuurkunde, een onderscheiding, 
die hein op de meest eervolle wijze werd verleend. 
Toen de Academie van t door de Polytechnische 
school werd vervangen, was Thorbecke's oog terstond 
op Cohen Stuart gevestigd om aan het hoofd dier 
instelling te staan: den 29sten Juni 1864 werd hij 
dan ook als hoogloeraar-direeteur  benoemd en zijn 
laatste levensjaren waren onufgebrnkeii aan de Poly-
technische school gewijd. 

Niettemin wist hij , naar dc  Ct. opmerkt, 
den lij d te vinden voor de nauwgezette vervulling 
der plichten, welke de hooge wetenschup|>el.jke stel-
ling, die hij  innam, hem oplegde, en het was zijn 
streven, zooveel mogelijk de theorie te puren aair 
tie praetijk . n getuigt in het bijzonder het 
stelsel van nauwkeurighcids.water|tassingcii, door 
hem ontworjien en onder  zijn onvermoeide leiding 
uitgevoerd door  studenten en ingenieurs. s ware 
bijn a aan de Pruisische g verlof verleend om 
op ons grondgebied hoogte-met ingen te verrichten, 
welkt; met tie e zouden wonlen vergeleken, 
toen Stuail hij  onze g t ussehf nl-eide kwam 
en door  haar  instaat werd gesteld eeu zuiver Ne-
derlandse hen arbeid uit te voeren , welke ook buitens-
lands heugelijk wordt geroemd en len allen tijd . i 

gedenk toeken zijner  verdiensten zal blijven." 

 Op g 23 dezer  is eene open-
hare veiling van vestinggroirden gehouden en wel in 
de eerste plaats van zeven perceelen, nabij  de spoor-
wegbrug te Wij k gelegen en ter  grootte van: 

kavel  ad 3 u 28 A. 30 Cu. 
„ 2 » 1 i 30 » 
 3  "4 » 90 » 

 4 »  » 4 » 70 9 

a u » 84 t 20 » 
 6  95  50 * 
 7  35  50

Te zamen 8 . 53 A. 10 Ca. 
e gronden brachten op: 

massa vun 1 tot 0 / 28,500 
perceel 7  2,530 

te zamen ƒ 31,030. 
e achtste kavel, bestaande uit de gewezen artil -

lerieloods nabij  de havenkom der  Zuid Willemsvaart 
met omliggend terrein, geheel groot 62 A. 79 C a. 

wenl door de papierfabriek van t s en 
C" . aldaar  aangekocht voor  ƒ 1 5 2 1 0. 

Naar  men verneemt is kavel 1 gekocht voor  reke-
ning van de heeren Pyls en Seijdlitz eu bestaat tiet 
voornemen daar  ter  plaatst; eene fabriek op te richten, 
terwij l de massa der  kavels 2 tot 6 het eigendom 
is gewonien van de Nederlandsche j  tot 
Exploitati e van onroerende goederen en kavel 7 is 
aangekocht door den heer s te . 

Uit lwvenstaai.de opbrengst volgt dat de vesting-
werken te Wij k ter oppervlakte van 8 . 53 A. 
10 Ca. de som van f31030 hebben gegolden, over-
eenkomende met een gemiddelden prij s van 3637 
gulden per  hektare. 

. t de lij n van hier  naar  Woerden is 
men reeds zoo ver  gevorderd, tlat op 27 dezer  door 
commissarissen dier j  een inspectie per 
extra trein, uitgaande van Station Woerden, zal 
plaats hebben. 

 Nalat vóór eenige dagen de feestelijke 
opening plaats had, is 24 dezer  de spoorweglijnvan 
de Ned.-Westfaalsclie Spoorwegmaatschappij  voor bet 

publiek verkeer  opengesteld. 

c heer . de Jong, lid van de 
Tweede r der  Staten-Oeneraal, is door den 

r van Waterstaat enz. belast met het toezicht 
op den aankoop van eigendommen voor den aanleg 
van den spoorweg . 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t Vi*|J<lu|r-t ivoii< l n «'i i u i - en 

wonlen advertentiën voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiën . 

emand oud 42 jaar, bekend met
en , zag zich gaarne als

 of  bij  bovenbedoelde 
welken geplaatst. Groot salaris is geen vereischte. 

Adres franco letter  Y. Z. bij  den boekhandelaar 
.1. li . , te Gorinchem. 

e E  met bet
 van een 

o v e r d e k te k e g e l b a a n, 
in de  tn  noodigt 

N uit , 

een plan te , 
waarvan de kosten  uiogen bedragen dan 

Aan het , dat in doel-
matigheid, soliditeit en schoonheid, het best getouw 
wonlt, zal eene  tot-gekend wonlen vau ƒ

e inzend ing moet plaats hebben voor of op
 a.s. 

 het relfcudc plaats en ruimt e zijn 
te bekomen bij  den ondergeteekende. 

Namens de Commissie, 
. 

Zutphen, e t C 207. 

t BESTUU  van den polder  is voor-
nemens op Vrijda g den 9 Augustus, des namiddags 
ten 2 ure, ten e van de gemeente Zwolle, 
aan e besteden i 

Alles nader  omschreven iu het bestek, dut met 
de teekeningen ter inzage ligt ten kantore van den 
Architect J. . VA N ESSEN, van des morgeus 10 
tot des namiddags 4 uur. 

Bestekken zijn verkrijgbaar  bij  d» Boekhandelaars 
E N J. J. , voor  den prij s van 25 cents. 

c aanwijzing in loco zal plaats hebben op -
dag 6 Augustus, des namiddags 2 ure. 

t Bestuur  voornoemd, 
VA N , Voorzitter . 

Aanbesteding. 
T BESTUU  n n ' VOO  ZEE-
T T E  ml 0|i Woensdag 31 Juli 

1878, des iinmiddsigs te 1 ure, 

: 

Bestek en teekeuingeir  liggen ter  inzage en over-
name in een der  lokuien van genoemde inrichting , 
terwij l de bestekken tegen ƒ 1 . 50 aldaar  verkrijg -
baar  ziju. 

e aanwijzing in loco zal geschieden op g 
30 Juli a. s. des middags te 12 ure. 

11. F.  & C., 

. 
leven-u, in concurrentie met buitenlundsche fabrikanten, 

Asphalt-Oakpapier 
in ndlen lang 15 , breed 1 r met alle 
benoodigde

Zij belasten zich tevens met het
 met garantie. 

Openbare verkooptng 
op  1 Augustus 1878, dea morgens ten 
10 ure, ten verzoeke van den r Curator . . 

. , in de Verkoopzaal f Verscheiden' 
heid en Overeenstemming" aan de Scheepinukci-s-
haven te Hotterdam, ten overstaan vuu deu -
wiwnler  J. , van: 

n  eene
bestaande in : 8 Brandspuiten, Perspompen, Tuin-
spuiten, Spuitbak, Pompstokken, , Patent 
Closets, Petroleuiufakkols , i compleel, 

, parti j  geweven Slangen, Zuigbuizen, 
('aoiitchoucbuizen, Slangen en a , Brand-
emmers, gewevene en geverniste , Brand-
doozen (appureils Gulibert) , Buinoiieurs, geëikte en 
ongeëikte Gasmeters, eene groote parti j  koperen-, 
zinken- en houten , koperen Gietvormetien 
ijzeren Gietkasteti, , , ijzeren 
Vormkasten, Poosmachinen, Boormaclünen, Spijker* 
iiuu.hiiien , Snijgereedschap, Wals, r  voor  trek-
band , Aambeelden, Bankschroeven , Veldsmidsen, 
Blaasbalgen, Slijpsteeneri, , Snuds-, 
Bankwerkers- en , Plaat- en 
Stelijzer, Balansen, Schalen en Gewichten, Orna-
menten, gewerkt en onafgewerkt , User- en 
Zinkwerk , , oud , d en Uzer, 

, gegalvaniseerd , Smeltkroezen, 
Vijzel , , Wagenstelling, , ver-
schillend afgewerkt- en onafgewerkt , parti j 
Blokken, t enz. 

Welke goederen zich bevinden in het pand aan 
de Nadorststrnat N°. 13 te Hotterdam, en
dri e dagon vóór den verkoop van 10—4 ure te be-
zichtigen zijn, terwij l Nolitiën van tien verkoop ten 
kantore van gameiden r  zijn te bekomen 
vau af 26 Juli 1878, a tien cents. 

Aan de  UE , 

Vaartsche n bij  Utrecht, zijn steeds voorhanden, 
alle soorten van

 tegen de meest concurrerende prijzen. 

VA N OOSTVEEN N &  G». 
 bij  Utrecht. 

.  te . 
 en N vau

voor  weteiischapjitdijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

, enz. enz. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de Holla ndm-he Tuin, 

 20  22,
 vun alle e type» 

en  uan bestaande S wonlen ,h 

den kortst mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

n alle genres en prijzen, ook die welke reeds 
sedert eenige jaren op de meeste - en Am-
baelitsf.holen met liet meest*'  succes gebruikt wonlen. 

Uitmuntende kwaliteit , buitenge-
woon lage prijsnotering. 

Te verkrijgen in het
 vun 

Th. J. DOBBE te Utrecht . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde  Botterdam. 

S , 
. 

t voor  Nederland van ) &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

 en
 Puike e en Fnins.li,. 

 en
 in lusten, bussen en flacons. 

k van , 

- en . 
S. N Sc ZOON, te Zierikzee, geelt uil : 

E E E 
0 \ Z E \  0.\ZE , 

. ct-. . 

E N 

V A B V E n S, 
geeft berigt dat door  haar tot eenige A tï E N T E N voor den 

 verkoop van  zijn aangesteld: 

 Amsterdam, 
door wie ook tot liet  inlichtingen worde 
land aangenomen op gelijke voorwaaiden uls aau de

verstrekt en  voor  geheel Neder-

 3, te Amsterdam, 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nienve Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

 113/115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 eu  eu
 in diverse soorten,

 en
Prima  dei- Barham Company, Amerikaanse!,,,  der  Tunite t'  pan». 
voor  zagen scherpen, tubrieksgebruik, enz., 1Q kwaliteit e  en undetv
guarnnlie van sterkte. 

 allerlei doeleinden. 
 voor  en

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook

1 1 

N . 
Een groot welingeriebt N is daarvan steeds ruim  nlsmetle in

 Alles  eu  billijk e prijzen. 

 & c ° , 
Oixriel-lri«;©rale\xr s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d allo soorten van fttoombaggermolens iu hout- ' 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst vuu 150 tot 2000 3 1 

werkdag, cn verder Stoomwerktuigen, , , . » 
Steen- en Tegel vormmachines n - en Brugeonstraotlën enz. 

 V"  te  All e  en

e . 1». 31. g 3 Augustus 1878. 

: F. W. VA N T JGz. te Arnhem.' 

: 

Verachjjn t Zaterdag.. s per S leunden . n abonneert zich TOO 

een jaargang. Afzonderlijk e nommer. bjj  vooruitbertelliui c 15 eenta. 

Al l e .tokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van l — 6 regel. —, verder  voor  elkeo regel |ilaaUruiuit e 20 cent» en 10 eenta 

voor eeu nummer  van bet blad. Advertent iën vuor  het buitenland 25 centa per regel. 

E . 

n de natuur  bestaat geene ledige plaats. e 
denkbare ruimt e in lengte eu breedte is lumgevuld met 
stol', hetzij  die bestaat iu gasvormige, vloeibare uf 
vaste vormen. e ruimte, die onmiddellijk eir  aau 
alle zijden onzen aardbol omgeeft, is aangevuld met 
gasvormige stuf', die wij  lucht, dampkring of atmo-
sfeer  noemen. 

e dampkring, die den aardbol omgeeft en met 
deze op alle lianen cn bij  alle wentelingen wordt 
mede* en rondgevoerd, bestaat uit twee hootitbestand-
deelen, stikstot en luurstof, en voor een teer  klein 
gedeelte uit twee nevenbestanddeelen, koolsuur en 
waterdamp. 

Een zeker  volume lucht bevat aan stikstof voor 
7 9% eu aan zuurstof vooi'  2 1 ° /0 en, in gewichts-
deelen uitgedrukt , is die verhouding als 77 tot 23. 
Aan koolsuur en waterdamp wordt daarin nauwlijk s 
van ieder  voor  ' / a O 0 ( l deel der  geheele massa aange-
boden. 

e vroegere dankbeelden over het omhulsel onter 
aarde hebben slechts de waarde, dat zij  ons bekend 
maken met de. wonderlijk e gevolgtrekkingen , waartoe 
men dienaangaande gekomen was. n verdeelde 
den dampkring in drie vei-schillende concentrische la-
gen , waarvan de buitenste het heetste was, als zijnde 
het dichtst bij  de zon. Omtrent de hoogte dier  ver-
schillende luchtlagen kun men volstrekt geene bepa-
ling geven, bij  gemis aan trigiiiometrisch e kennis 
cn aan den barometer. 

e lucht gehoorzaamt, evenals alle andere stof, 
aan dc wet der  zwaartekracht, en hart; zwaarte 
vermindert met den afstand van het centrum der  aan-
trekkingskracht van den aardbol, en wel in reilen 
lh de kwadraateijfers van dien afstand. 

Zi j is dus door de aantrekkingskracht der  aarde, 
aan deze gebonden; doch door de middelpuntvlieden-
de kracht aan den equator en den gestadig hoogen 
warmtegraad in tlie Streek van deu aardbol, aanmer-
kelijk uitgezet in hoogte of dikte. 

Wij l de lucht samendrukbaar is, kau men zich 
den dampkring voorstellen als verdeeld in een groot 
aantal op elkander  sluitende lagen, waarbij  elke on-
derliggende laag gedrukt wordt door het gezamen-
lij k gewicht der  bovenliggende lagen. 

Wi j hebben door de ondervinding geleerd, dat elk 
stoffelijk lichaam in stukken van kleinere afmeting 
kau worden verdeeld; ook deze kleine stukken kun-
nen tot nog kleinere deelen wonlen verbrijzeld , en 
eveneens deze laatsten nog eens of zooveel malen 
wonlen verkleind tot fijnere stofdeeltjes, totdat ein-
delijk de Onvolkomenheid onzer  werktuigen, of de ge-
vofligheid onzer  zintuigen, aan de mogelijkheid van 
verdere verdeeling zekere grenien komen stellen. 

n deze factoren de mogelijkheid van on-
eindige stol verdeel ing niet beperken, dan nog zouden 
andere beswaren zich daarbij  voordoen. 

e wetten der  scheikunde hebben ertoe geleid, 
dat de stoll'elijk e lichamen zijn samengesteld uit een 
minder of grooter  aantal ondeelbare deeltjes, die 
onvatbaar  blijken voor' iedere mogelijke natuur- of 
scheikundige werking. e deeltjes noemt men 
ede atomen der  stof." 

Aan eeu verzameling of groepeering vau atomen 
eener  /.elfde stof wordt de lienaming van >molecule" 
gegeven, terwijl  eindelijk eene verbinding der  mole-
culen de vormen der  lichamen bepaalt. 

e verschillende saamgevoegile moleculen behou-
den echter  onderling altij d onmeetbare tusschenruhii-
ten, dit; wij  «poriën"  noemen. e poriën geven 

n alle lichamen, zonder  onderscheid der  soort van 
stof, de eigenschap]ien van samendrukbaarheid ol' 
inkrimping , en van uitzet baarheid of veerkracht. 

e mogelijkheid dat de stof kan worden saanige-
drukt , bewijst het bestaan der  poriën; terwij l de 
uilzetbuarheid pleit voor het geopperd denkbeeld om-
trent liet moleculaire wezen der  stof. 

j de vaste ,lichamen is de moleculaire kracht 
bet grootst; het is de mate van aantrekking of 
samenhang, die de moleculen op elkander  uitoefenen, 
en do werking dier  moleculaire kracht i- ouder dt; 
benaming ucohesie"  bekend. 

n den vasten toestand der  stof zijn de moleculen 
daarom niet gemakkelijk beweegbaar af te scheiden, 
en hunne cohesie biedt grooten tegenstand ann de 
krachten, die den vorm van het vaste lichaam trach-
ten te veranderen. Zell's met aanwending van hui-
tengewoon groote kracht kunnen sommige dichte 
vaste lichamen nog niet tot V a hunner  oorspmii-
kelijk e grootte worden saamgednikt. 

llehalve de kracht van samenhang, hebben tie 
"iiilecule n ook de neiging tot uitzetting of onder-
linge afstooting, de veerkracht der  stof. 

s een lichaam blootgesteld aau drukking , dan 
'al <lit eene kleinere ruimt e innemen, in evenmüg-

d tot dt; grootte der  drukkende kracht. e na-

tuurlijk e cohesie der  stofdeeltjes wordt daardoor me-
chanisch versterkt. t de werking tier  drukkin g 
op, dan tracht tie stofmassa tleu oorspronkelijke!! 
vorm te beroemen, eu dit zal in meerdere of min-
den; mate gelukken, naarmate de drukkin g groot 
ol' klein en de stof daartoe meer of minder ge-
schikt is. 

n de vloeibare stollen zijn de moleculen zeer be-
weeglijk; zij  glijden, naar  hare soort, met betrek-
kelij k weinig wrijvin g door en over  elkander  heen, 
en eene geringe inspanning is voldoende om ze van-
een te scheiden. e vloeistolleu hebben, wegens 
«leze beweeglijkheid harer c deelen ook 
geen eigene gedaante. e massa neemt dt; vormen 
aan van de omtrekken of grenzen der  vaste lichamen, 
waarlus-cheu zij  besloten zijn. 

e moleculen der  vloeistolTeii hebben echter  altij d 
eenige cohesie. Wij  kunnen dit, evenals vele andere 
natuurlijk e eigenschappen der  stof, iu het daaglijksch 
leven veelvuldig en duidelijk genoeg waarnemen, bij 
de vorming van water- en kwikdroppela en zoovele 
anderen. 

Vloeistolleu zijn zeer  weinig samendrukbaar, en 
het is voornamelijk de kracht der aangebrachte druk -
king, waardoor  bare veerkracht (elasticiteit) wordt 
bepaald; eu hoe groot ook de kracht zij  die haar 
samendrukt, bij  het ophouden dier  drukkin g her-
nemen zij  altij d het oorspronkelijke volume. 

Als stof' in gusvormigen toestand, beeft de lucht 
di- soortgelijke eigenschupjtcii van alle andere gassen 
gemeen. v moleculaire beweeglijkheid is aanmer-
kelij k veel grooter  dan die tier  vloeistolleu en zij 
l>e/.it de bijzonder  eigenschap]lelijke neiging om zich 
iu de ruimte, waarin zij  besloten zijn , vanzelf te 
verspreiden of uit te zetten. 

r  deze neiging ontstaat er  tegen de omsluitende 
wandvlakken zekere drukkin g tlie men aspankracht" 
noemt. Alle gasstellen ziju doorzichtig en de meeste 
zijn kleurloos n ; uien kan ze daarin bet best 
onderscheiden, wanneer zij  in de gedaante van lucht-
bellen do»r dropvormige vloeistolleu heendringen. 

lu den dampkring bestaat eene eigenaardige klem-
variatie; in de vrij e ruimt e gezien heeft tie lucht 
eene lichtblauwe kleur, terwij l toch op beperkten 
afstand daaraan geen kleur te bespeuren is. r 
Galilei wenl ontdekt, dat de lucht ook een zeker 
gewicht heeft. Een liter  lucht weegt 1.3991 gram; 
het specifiek gewicht vau lucht is alzoo i of 

 maal minder  dan vuu zuiver  water. 

e Engelsche natuurkundige t Bov ie, ge-
boren te e in 1620, nam belangrijke proeven 
en deed vele gunstige ontdekkingen omtrent de sa-
menstelling en de veerkracht der  lucht; terwij l ile 
Fransche wis- en natuurkundige , onbekend 
met het onderzoek van Boyle, l ö jaar na dezen, 
behalve lielangrijk e oplossingen omtrent de g 
van lichamen en de hydrostuüra , een volledige wet 
ontwierp over de zwaarte, spankracht en andere 

eigenschappen der  lucht. 
Volgens doze wet vau c is de dichtheid 

der lucht, en ook tlit ; van de gassen in 't algemeen, 
onder  gelijke omstandigheden evenredig aan tie druk-
king, die daaitip werkt. e dichtheid van dezelfde 
hoeveelheid lucht is alzoo evenredig aan hare kracht 
van uitzetting, of — daar  de ruimten, door  dezelfde 
massa lucht ingenomen, omgekeerd evenredig zijn 
aan hare dichtheid, zijn ook de volumen van dezelfde 
massa lucht omgekeerd evemtilig ;mn hüiv veer-, 
span- of uitzettingsknicht. 

Verscheidene van dn tot dusver  bekende gassoor-
ten kunnen duor  groote drukkin g of sterke afkoeling 
iti een dropvonnig vloeibaren toestand worden ge-
bracht; bij  ander-en is zulks vooralsnog niet gelukt, 
vennoedeljjk omdat de aangebrachte drukkin g n[ af-
koeling onvoldoende waren. Uok het vloeibaar  ma-
ken der  lucht schijn, geen onmogelijkheid, wij l de 
proeven daartoe onlangs gedaan, voorloopig gunstig 
ziju uitgevallen. 

e dampkring bestaat uit luchtlagen, welke niet 
allen en niet overal eu altij d dezelfde dichtheid of 
drukkin g hebben. e afwisselingen ziju toevallig, 
als zij  ontstaan dooi'  veraiadering van de hoeveel-
heid warmte uf waterdam)), die aanwezig is, en de 
lichtin g van tien wind; of zy zijn regelmatig en doen 
zich periodiek in het jaar of op den dag voor. e 
dampkrin g druk t op dc opjicrvlnk e der  aaide met 
een gewicht van 1 kilogram op eiken vierkanten cen-

tiineter , hetwelk overeenkomt met de drukkin g eener 
kwikkolti m ter hoogte van 0.7ti meter- en met eene 
waterkolom ter hoogte van 10 meter op hetzelfde 
grondvlak van 1 vierk. centimeter. 

Zotials ojigemerkt is, behoort onder de bestand-
deelen der  lucht voor een zeer  klein gedeelte kool* 
zuur en waterdamp; doch bovendien is zij  nog in 
meer ol'  mindere mate bezwangerd met allerlei lichte 
stoffen, en woitlt zij  bewoond door eene ondenkbare 

menigte levende wezens, zoo klein dat men ze met 
een microscoop nauwlijk s bemerken kan. 

Als men in een i-ondom gesloten vertrek een 
scherp begrensden zonnestraal toegang verleent, lie-
merkt men eene sterke beweging iu het verlichte 
gedeelte der  kamer; deze woelige beweging wonlt 
alleen veroorzaakt door de massa ongelooflijk kleine 
stofdeeltjes en levende diertjes, die zieh in de lucht 
heen-en-weer  bewegen. 
Zierikzee, Aug. . J. O. V 

G - . 

e algemeene vergadering van aandeelhouders in 
tie spoorwegmaatschappij  l.eiilen -Woerden werd den 
.10 Juli op Zomertorg te n gehouden. 

n het in die vergadering door het bestuur  uitge-
bracht -slag werd, zooals reeds iu het vorig jaar-
verslag met een enkel woonl was vermeld , medege-
deeld , dat het verkrijgen der  noodige. gronden niet 
zonder  vele processen was afgeloopen. e eischen 
van vele eigenaren waren zoo hoog, dat men ver-
meende daaraan niet te mogen toegeven, waardoor 
uien onbillij k zoude zijn tegenover tie eigenaren, 
wier  gronden hij  minnelijk e schikking waren aange-
kocht, en die, hoewel htm eene billijk e schadeloos-
stelling was toegekend, alsdan een naar  evenredigheid 
minder  bedrag zouden ontvangen. e meeste eige-
naren onder e en Allen hadden onder 

de leiding van den heer  llessels, oud-landmeter van 
hel kadaster te , een bond gevormd , waarbij 
zij  zich onderling proceskosten, mogelijke schade en 
onkosten waarborgt len. i tleze eigenaren bleef alle 
onderhandeling onmogelijk. e ]>oging tot minnelijk e 
schikking fimlde. Voor de rechtbank te Utrecht wer-
den  zaken langebracht, en omdat met twee eige-
naren nog geschikt werd, slechts 3 behandeld, die 
door ile j  verloren werden. Voor de recht-
bank te e wenlen aangebracht G5 zaken, waar-
van  teruggenomen wenl wegens minnelijk e schik-
king, dus in het geheel ' i i zaken, waarvan de 

j  er  slechts 14 mocht winnen. Nadat de 
rechtbank in de eerste drie zaken uitspraak had ge-
daan, toekende het bond cassatie aan; de e 

d verwierp echter  de middelen in cassatie, het-
geen voor de j  een groot voordeel was, 
want anders zou minstens van 50 vonnisen cassatie 
zijn sangeteekend. 

e j  was in de voor  de rechtbank 
te 's-Gravenhage behandelde 04 saken aangeboden 
ƒ 2 8 3 , 4 5 6 . 9 0; door de rechtbank werd toegewezen 
als waarde van den in te nemen grond /"10'2,008.ö1, 
eu als schadeloosstelling vooi' de waardevermindering 
euz. f 204,958.58, totaal ƒ 3 0 7 , 0 3 7 . 1 0; derhalve 
wenl meer toegewezen dan n was /'23.8G1.29 
of 9 pet. der  aangeboden som. e j  mag 
zeer  tevreden zijn met deze uitspraak, wanneer die 
in verhand wonlt beschouwd met de taxatie der  des-
kundigen, die voor  deze 04 zaken f 738,282.07 
was, of bijna 2'/a maal meer  dan de toegekende 
schadeloosstelling. e e mag echter  niet ver-
zwijgen, dat, haars inziens, te veel schijnt te zijn 
toegegeven aan medelijden inet de eigenaars, die 
kleine sommen moeten ontvangen, waardoor de toe 
te kennen schat lelt wsst el ling zoo hoog wordt gebracht 

dat de onteigenende parti j  de kosten betaalt. 
t totaal tier  kosten in tie 04 oneigen ingszaken 

is als veegt: waarde van grond/103,068.61, scha-
deloosstelling f 204,958.58, kosten en salaris vau 
advocaten en procureurs ƒ 7 3 , 4 6 8 . 5 7, registratie op 
hel vonnis /"  10.900.91'/, , registratie up de expe-
diti e ƒ 1137.39Vu totaal ƒ 3 9 7 , 5 8 9 . 9 7. e des-
kundigen iu deze zaken, wier  taxaties zooveel ve l-
schillen met de gedane aanbiedingen en de toege-
kende schadeloosstelling, ontvingen als loon cu kosten 
f 10,351.52 '/j vour de expertises iu 50 verloren 
zaken, zijnde nog in 2 zaken eeu nieuwe expertise 
bevolen. 

t het technisch giwleeltc van het verslag blijkt , 
dat tengevolge der  onderhandelingen met dc eigenaars 
van den grond en vnn de eischen van enkele pol-
derbesturen, het aantal kunstwerken belangrijk ver-
meerderd i s: vroeger was gerekend tip 109, thans 
bedraagt dat reeds 154. j  den W van dezen 
spoorweg is het opnieuw gebleken, dat het noodza-
kelijk is, dat door eeuige wettelijke maatregelen de 
groote macht der  polderbesturen binnen redelijke 
grenzen beperkt wonlt. Tot staving van dit beweren 
wonlen in het verslag etui paar feiten medegedeeld. 
Uit ecn dier n blijkt , dat de j 
door een dier  polderbesturen een jaar  werd opge-
houden eu dat zij  teu slotte een hrug van 4.50 . 
owning moest bouwen, waar 2 . meer dan vol-
doende was. 

Op 30 Juni . was 535,000 a . grond verwerkt, 
terwijl  nog p.  58,000 1 verwerkt moest wor-
den. Voltooid waren 133 bruggen, onderhanden de 

11 overige, gelegtl tie 10 ijzeren huizen. e ijzeren 
bovenbouw was gesteld op 93 bruggen. t sjioor 
was gelegd over  bijna 23 van de 32 kilometer. e 
stationsgebouwen bij  Bodegraven, Zwaiunierdain, 
Alfcn en -swoude waren tot ann of tot boven 

. boven bet trasraam opgetrokken. Op de 
steenkoleiiliergplaats hij n waren dekapspsnten 
gesteld, terwij l de loeomotieveuloods met werkplaats 
cn woning tot de ondciilor[iels was opgemetseld. 
Acht liter s woningen waren gereed. e boven-
bouw der  Gouwebrug zal weldra gesteld worden ; 
de brug over den n hij n wordt gemetseld. 

e j ' s oïet overeen kunnen kutneii 
met tie e r wegn wat schappij 
omtrent de voorwaarden voor het getneenschappslijk 
gebruik voor den personendiensl. van het station van 
laatstgenoemde , j  koninklij k besluit 
van 31 i jl . is, op grond van artikel 5 der  wet 
van 9 Apri l 1875, dat gebruik nu bevolen. -
tengevolge wordt nu een ontwerp van gemeenschap-
pelijk personen-station gemaakt, en wanneer men 
daarna omtrent de geldelijke voorwaarden niet min-
nelijk kau overeenkomen, zal de rechter  op grond 
vuu dat artikel uitspraak moeten doen. 

n deze vergadering is de heer . Aug. Philips, 
die als commissaris moest aftreden, als zoodanig 
herkozen. 

E E ZAA N T . 

| n het dagblad  Temps wonlen de beschouwin-
gen over  tie nieuwe concertzaal in het Tracadero voort-
gezet. t de groote zaal (over tic kleine spreken 
wij  later) hel vraagstuk opgelost? n mag er  aan 
twijfelen; men noemt haar  taal der feesten cn in-
denlaad is het meer ecu feestzaal dan een concert-
zaal. n kan er  niet eens dikwijl s gebruik van 
maken; zij  is te ver  van het middelpunt van Parij s 
en kan slechts dienen iu den zomer en hij  dag, 
want zij  ia niet ingericht om verwarmd en met gas 
verlicht te worden, wat bovendien op elke manier 
moeilijk zou zijn wegens haar  buitengewone afme-
tingen. Zij  kan meer  dan 5000 personen bevatten; 
de zaal vau le Chdtelet 3500, de Cirque des 

 ook 3500, de Cirque d'hiver 3600, 
de Opera 2200, de Opéra-Comique 1800, deAm-
bigu-Comiquci'JQQ, bet Odéon 1700, het Thedtre-

 130(1, enz. 

k moet bekennen het nut niet te kunnen be-
grijpen van talen, waarin vijf - tot zesduizend men-
schen geplaatst wonlen. Vooreerst is men er  niet 
zeker van ze dikwijl s te kunnen vullen; aanzienlijke 
ledige ruimten iu een zaal doen altij d een oiixuige-
natne uitwerking ; daarbij  is, n zekere afmeting, 
de welluidendheid tc slechter  naarmate de zaal grooter 
is. k weet wel, dat de Engelschen er  veel van 
houden reusachtige concerten te geven, maar van 
hen, die Engelanti bezocht hebben, heb ik nimmer 
hooren zeggen, dat die concerten zich door  volmaakt-
heid van uitvoering onderscheiden. t is waar, dat 
het publiek, aan middelmatige of slechte zalen ge-
wend, over het algemeen zeer  toegeeflijk is, maar 
dit is geen reden om te zeggen, dat deze zalen uit-
muntend zijn. k ken slechts één enkel ontwerp 
van een seer  groote zaal. tlat vooraf waarborgen 
aanbiedt, het ontwerp van Sax, maar ik stem toe, 
dat de theorie behoefte heeft aan bevestiging door 
de praetijk . n zal zij  die etuis verkrijgen. 

Naar  mijn n hebben dc heeren d eu 
Bomilais ten onrechte een hoogst gewichtig vraag-
stuk van geluidsleer  meenen op te lussen, terwijl  de 
zaal onder  vri j  gewone voorwaarden gebouwd is. Zou 
heeft men gesproken van een nieuw stelsel van lucht-
verrersching door den rug der  fauteuils; alles wat 
ik ge/.ien heb is, dat de luchtververtohing plaats
dooi'  ronde openingen {rosaces) in het gewelf eu 
d lit ; hoekige of tr.i|)ez in uivormige galen iu tien vloer 
onder de zitplaatsen. 

Wi j zullen straks spreken over den galm. 
t ons twist vermelden, dat de heeren . en B. 

eeu hoofd beginsel hebben verwaarloosd, dat zij  hadden 
neergelegd iu hun ontwerp vau een volksopera, «
zaal, die, het zij  in het voorbijgaan gezegd, niet 
beter is dan die van het Trocadero. Zij  hadden 
betoogd, dat het volume van de zaal een minimum 
inhoud lucht moest bevatten om zooveel mogelijk te 
naderen tot de uitmuntende omstandigheden van
huis. u weet, dat iu een huis het geluid zich 
zeer ver  voortplant; in de groote bureau's heeft men 
dan ook huizen aangebracht. 

e wet van de vermindering der  geluidssterkte 
volgens het vierkant van deu afstand is slechts nauw-
keurig nl*  het geluid in alle richtingen wonlt voort-
geplant. Een rechthoekige of parabolische zaal kan 
meer of min de gedaante eener  buis nabij  komen, 
maar de vorm der  zaal van het Trucudero is een 
geheel andere. l i- de meest gewone vorm der 
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schouwburgzalen, die van een hoefijzer. n n 
hem zelfs, zonder  groote dwaling , lieschouwen als een 
cirkel , met een opening. overeenkomende met nage-
noeg een vijfde van den omtrek, om ruimt e te laten 
voor  het orkest. t zou van d 
zijn door  een cirkelboog, zoo niet het orgel ongeveer 
dri e vijfden der  breedte besloeg, zoodat men slechts 
de gedeelten aan weerszijden van den boog liet bestaan. 

e tonen, voortgebracht bij  het orkest, wonien 
dus in de zaal teruggezonden door  de wanden van 
den scheidsmuur  dei'  estrade endoor  het kogelgeweit, 
dat hem overdekt e gebogen vlakken worden veel 
gebezigd, gelijk men weet, om van den beginne dc 
geluiden te weerkaatsen en ze met alle mogelijke 
sterkte te richten naar  de hoorders. n de zaal ge-
komen, ondergaan de tonen verschillende weerkante 
singeii; de gewichtigste komen voort zoowel uit de 
wanden van het amphitheater, welks fauteuil-rije n 
puntsgewijze loopen gelijk een halsdoek, als uit de 
boven het amphitheater  gelegen gedeelten, vooral 
uit den koe|>ol. 

e voorste gedeelten der  loges zijn versierd met 
draperies, in den vorm van bloemkransen, die wei-
nig werking doen voor  het smoren van den galm. 

n kan dan ook, zonder  een te groote fijnheid 
van gelioorzintuig, geduimde elke korte stilte, die 
op een akkoord volgt, du veelvuldige weerkaatsingen 
waarnemen. 

Zoo er  in de weerkaatsende gedeelten opgevulde 
plekken zijn , zijn zij  hard genoeg om de uitwerkin g 
van een gewonen muur teweeg te brengen. Als de 
zaal ledig is, is de galm natuurlij k beter  waar  te 

nemen dan als hel publiek al de plimtsen bezet. 
k geloof bovendien, dat men er  weinig hij  zou 

winnen met dezen galm weg te nemen; de tonen 
zouden er  slechts zwakker  door  schijnen, en dikwijl s 
zelfs veel te zwak, daar  de zaal ongeveer  vijfti g 
meter  breedte, ü3 . diepte en evenveel hoogte (dus 
die van twaalf flink e venliepitigen) heeft n de 
Opera, die wij  tot vergelijking nemen, is dc breedte 
der  zaal, bij  de steunpunten van de eei-ste loges, 
20ol,50 en de diepte van het voorvlak der  loges 
tegenover het tooneel tot het gOldijn (mantcau 
d'Arlequin) 25 ,G0, terwij l de gemiddelde hoogte 
van den koepel boven het orkest 20 . bedraagt 

Naar  gelang men zich op de eene of een andere plek 
der  zaal van hetTntcadero plaatst, verandert de uit-
werking. t getal rijen der  pan piet- fauteuils is 
zeven-en-twintig, maar  hun breedte volgt de bocht 
van den cirkel; de twee eerste rijen loo|ten iu liet 
midden, over  een gioot gedeelte, niet door, want 
het orkest springt in de zaal uit. Wij  leiden hieruit 
af, dat de ruimte, die men er  aanvankelijk voorhad 
afgezonden!, ontoereikende is geoonleeld geworden, 
tengevolge van de gebrekkige gelnidsvoort plant ing 
van het lokaal. e plaatsen nabij  het orkest zijn 
de slechtste. Nagenoeg in het midden van het par-
quet of een weinig venler  vangt men dc tonen ge-
noeg rechtstreeks op om den galm te beheersehen. 

e loges bezijden en nabij  het orkest zijn ook on-
gunstig gelegen wegens den met kolommen versierden 
uitepiingeiiden hoek, die het orkest afbakent. 

Overigens vangt men op de plaatsen langs de 
zijden van de zaal bij  voorkeur  de tonen op, terug-
gezonden door  den gebogen wand, die zich tegenover 
het orkest bevindt. n het amphitheater  wonien de 
door  den afstand teweeggebrachte verzwakking eu 
de weerkaatsingen der  geluiden merkbaanler  dan in 
het parrpiet. 

Wat do gesloten loges en de tribunes betreft, 
moeten de tonen er  meer  of min dof zijn, gelijk 
gewoonlijk het geval is. e beschotten, die de loges 
van elkander  scheiden, schijnen lóó geplaatst, dat. 
men in de loges langs de zijden der  zaal de solo-
zangers op het voorste gedeelte der  estrade kan zien, 
maar  zonder  dat het oog kan doordringen tot den 
achtergrond van het tooneel. 

Berichten en mededeelingen. 
. 

— e internationale tentoonstelling voor  dc ge-
zamenlijke papier-industrie is den SOsten Juli to 
Berlij n geopend. e tentoonstelling is sear  interes-
sant n de afdeolitig van het technische gedeelte 
vindt men o. a. glas|>apier, perknment|>apier  enz. 

t dakjiapier  wordt in sierlijk e modellen vertoond. 
e groep der  papier- eu kartonwaren onderscheidt 

zich door  een orgineel arrangement van lampeseher-
men, ijszakken, lantaarns, maskers enz. enz. Een 
andere gniep wordt gevormd door  de liedrukt e en 
geperste papieren, behangsels, kantpapier, papteren-
waschartikelen, gordijnen, s|ieelkaurleii enz. '  eigen-
lijk e hoofdgroep :  Papier  en karton" , is betrekkelijk 
slecht geëxposeerd. n vindt er  ruwe stelten, sur-
rogaten, chemicaliën en ook voortbrengselen van de 
Japan sche en Chineesche papier-industrie. t be-
langrijkst e is wel het papieren huis  de binnen-
plaats van het gebouw. r  vindt men het papier 
aangewend als beschutting tegen warmte, koudeen 
ongedierte, als g inplaats van hout, ook 
de deuren van .papier, het platbnd met papier  ge-
stukadoord, dc muren met papieren behangsel ende 
vloeren met dito tapijten bekleed, terwij l de vensters 
zijn geloten met dito staatsiegordijnen en rouleaux , 
en een papieren kachel, een dito lichtkroon , prenten 
iu papieren lijsten, met een tafel van papier  en 
bloemen van dezelfde stof enz. het geheel completee-
ren en versieren. r  machines van 180 -
krarh t te zamen worden de machines voor  de pn-
pierfabrikage en  het binderswerk gedreven. 

— t aantal gouden medailles voor  de bekroon-
den op de Parijsche tentoonstelling is van 1000 op 
2GU0 gebracht; dut der  zilveren is van het oorspron-
kelij k cijfer  4000 op GiOO, dat der  bronzen me-
dailles van 8 op 10,000, dat der  eervolle vermeldin-
gen vun 80110 op 10,000 gebracht. n het geheel 
zullen dus 20,500 heloomngen wonien uitgereikt, die 
over  de verschillende groepen worden verdeeld. e 
meesten komen voor  de 4', 0' en 7' groep, 

— e r  Spoorwegmaatschappy heeft 
concessie aangevraagd voor  het aanleggen eeuer  lij n 
van Sutum over  Gladheck uaar , in aanslui-
ting aan den Nedui'landscli-Westlaalschen spoorweg. 

r  den Gouvorneur-Gencnial 
van Nederlandsch e zijn dc volgende be-
sehikkingen genomen bij  het kor|is van den Water-
staat eu 's s burgerlijk e openbare werken: 

benoemd: tot hoofd ingenieur  le klasse Jhr. ff. 
11. Teding van Berkhout, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende, thans t met de waarneming 
der  betrekking van hoofdingenieur  der  2e klasse, 
met bepafing, dat aan hem tie function van inspec-
teur  bij  den Waterstaat  ' i s burgerlijk e open-
bare werken in de 1e afdeeling zullen blijven opge-
dragen; tot hoofdingenieur  der  2e klasse  ambte-
naar  op non-activiteit J. P. van , laatstelijk 
die betrekking bekleed hebbende, met bepaling, dat 
hij  als eerstaanwezend ingenieur  iu het gouverne-
ment Socmntra's Westkust zal optreden; tot inge-
nieur  3e khum bij  de afdeeling Stoomwezen van het 
departement der  Burgerlijk e openbare werken - W. 
Beltrand, daartoe gesteld ter beschikking van den 
Gouverneur-Generaal; tot opzichter  2e klasse bij  den 
spoorwegdienst, de opzichter  3e klasse . E. B. 
Willemsen; 

ontslagen : eervol uit 's s dienst, met behoud 
van recht op pensioen, de gewezen opzichter  der  2e 
klasse bij  den Waterstaat J. V. Witterland ; 

verleend: een tweejarig verlof uaar  Europa, we-
gens ziekte, aan den hooft)ingenieur  1u klasse bij 
den Waterstaat F. m Beijer. 

— Bij  ministeriecle beschikking is ingetrokken de 
aan de Friesehe cn Overijselsche Stoombootmaatsr.hap-
pij , gevestigd te , verleende vergunning 
voor  een Btoombootdlenft tot vervoer  van personen, 
goederen en vee, alsmede tot het sleepcn van sche-
petl titsseheti , n en Zwnlle. 

— Naar  wij  vernemen, is dezer  dagen aan «len 
r  van Waterstaat een plan voorgelegd

een geheel net vau tramwegen in ons land, waar-
mede de r  zich zeer  ingenomen moet verklaard 
hebben. Bijzonderheden omtrent de verschillende 
lijnen zijn ons niet bekend; alleen deelt men ons 
mede, dat er  eenige lijnen op Zuid-Beveland in voor-
komen, dat Tholen en d door 
stouui-tramwegen met den vasten wal verbonden 
zouden worden eu dat een lij n van ilulst naar  Wals-
oorden iu .het net zou opgenomen zijn. 

 Ct.) 

— t bestuur  der  Vereeniging o t museum van 
moderne kunst te *s-(ïraveiihuge"  heeft zijn jaarver-
slag over  1877 verspreid. n wonlt allereerst 
een woonl van dankbare herinnering gewijd aan de 
nagedachtenis van . . de , wier  overlij -
den voor  de Vereeniging een groot verlies was. 

. dc wed. A. B. de Salie, geb. Ovens, schonk 
nau het museum een schilderij, teen Stilleven''  van 
wijlen haar  echtgenoot . J. de Salie. 

Er wenlen iu 1877 geen aaukoo|>en gedaan, 
waardoor  de toestand der  financiën gunstig is; op 
uit . r  was f 2811.70 in kas. t Gemeen-
tebestuur  stelde weder  een som beschikbaar  voorden 
aankoop van een of meer  schilderijen voor  het mu-
seum als onderscheiding voor  den kunstenaar. 

t museum telt thans 32 stukken; bet werd in 
1877 door 2309 personen, 109 meer  dau in 1870, 
bezocht. 

— Bij  beschikking van 31 Juli , afdeeling Tele-
grafie, is doof den r  van Waterstaat, -
del en Nijverheid, namens deu , aan Th. A. 

 handelaar  in manufacturen te , 
tot wederopzegging toe, vergunning verleend tot den 
aanleg en het gebruik van een eleetro-magiietische 
telegraaf tusscheu e en Blokzij l met een tele-
graafkantoor  le . 

— Uit Parijs wonlt  2 Augustus  de Sieuwe 
 Courant geseind, dat de uitspraak 

van de jur y over  de Nederlandsche schilderijen ter 
Parijsche tentoonstelling ingezonden, deze is: eeue 
eerste medaille is toegekend :um deu heer , 
een tweede aan de heeren Van n en Bisschop, 
eene derde aan den heer ,  loffelijk e ver-
melding aan den heer  J. , en een getuigschrift 
aan de heeren Waldorp, S. Verveer  en s , 
Voor  beeldhouwkunst zal vaarschijnlij k eene derde 
medaille worden toegekend aan den heer  Van Boven. 

c verloting van voorwerpen, 
aangekocht op dc tentoonstelling van werkstukken, 
door  den werkman in vrijen tij d vervaardigd, zal 
deu 7J c n Augustus plaats hebben. t aantal ge-
nomen loten bedraagt omstreeks 4000. 

t genoegen vernemen wij  , dat deze tentoon-
stelling een seer  bevredigenden financicelen uitslag 
heeft opgeleverd. 

— Van gemeentewege zal  proef genomen 
wonien met hniitbestrating en wel op den Oudezijds 
Voorburgwal langs het Stadhuis. Venler  zal op den 
Vijgendam eene nieuwe bestrating wonien gelegd 
op eene vaste betoi.storting, ter  voorkoming van 
verzakkingen. 

— t Gemeentebestuur  is door  den d ge-
machtigd het voorstel aan te ticnien van den -
ter  vau Waterstaat, l en Nijverheid, waarbij 
een plan wonlt aangegeven  den bouw van 
post- en telegraafkantoren, teu dienste van het , 
op ile uit te brokten , en waarbij 
f 3000 als jaarlijksch e huurprij s dier  gebouwen 
wordt aangeboden. Burgemeester  en Wethouders 
zullen voornoemden r  te kennen geven, dat 
zij  bereid zijn bij  cventueele verbouwing der  Beurs, 
waarvan ook de opname der s deel zal 
uitmaken , de noodig geachte localiteiten voor  post-
en telegraafdienst ter  beschikking van het k te 
stellen. 

— Bij  den Gemeenteraad is een voorstel ingeko-
men om voor  rekening der  stad eenige ambtenaren 
bij  den dienst der  publieke werken, waaronder  dc 
directeur  der  stads- , uaar  Parij s te 
zenden ter  bezichtiging van de tentoonstelling. 

A-rjsterdam . e e voor  het na-
tionaal huldeblijk aan Z. . . Prins k cn 

, a. s. gemalin vergsderde dese week op hot raad-
huis. Verschillende ontwerpen roor bet album waren 
ingekomen. t groote inocnlerhcid van stemmen 
wenl besloten de levering op te dragen aan den 
heer  Van llulij , te 's-Gravenhage, dio cene teeke-

kening had ingediend, waarvan het dubbele naam-
cijfer  het middelpunt vormt, omgeven door eene 
cirkelvormige omlijsting. s en rechts zijn twee 
vakken aangebracht, waarin dc wapens van den 
Prins en de Prinses. t geheel is omsloten door 
een rami, waarin de elf wapens der  provinciën ziju 
aangebracht , bekroond door  het Nederlandsche wapen. 
n verseliillende kleuren bewerkt, vormt bet een har-

monisch geheel. 

liet titelblad wonlt vervaardigd door  onzen
bekenden schilder o . 

Venler  werd besloten tot het uitschrijven van een 
prijsvraa g voor twee monumentale fonteinen (officieus 
was kennis gegeven dat bet den Prins raadzaam 
was voorgekomen, in verband niet dc situatie van 
hel voorplein van het lustslot te Soestdijk, om het 
plan tot oprichting van slechts één fontein te laten 
vervallen). Tut de samenstelling dier  prijsvraag wer-
den uitgenoodigd de heeren r  Bisdom, archi-
tect tc Amsterdam, en Ed. (ï. A. Fol, architect te 

, beiden leden der . 

t bericht als zou aan Ed. Collinet te Amster-
dam het maken vim een ontwerp van dc fontein zijn 
opgedragen is geheel onjuist. 

Volgens Het Vaderland is  het nationaal hul-
deblijk aan bijdragen ingekomen ƒ 87,000. e uit-
geschreven prijsvraag is alleen voor  Nederlanders 
opengesteld. e twee op te richten fonteinen moeten 
wonien uitgeroerd iu marmer of brons. e prijzen 
zullen worden uitgeloofd, een van ƒ 500, een van 
ƒ 350 en een van ƒ 250. e bekroonde ontwerper 
zal des verlangd it ' l l model moeten leveren, waarvoor 
hem ƒ 500 wordt vergoed, 

Groningen. Tot opzichter  over  de gemeente-
plantsoenen is benoemd dc heer  Ph. van llarreveld 
te Zwolle. 

— Aan Burgemeester  en Wethouders is concessie 
gevraagd voor  eeu paardenspoorweg van den schouw-
burn tot Boschhuis, buiten de voornuUige . 

 37, , c buitengewone algemeene ver-
gadering eu de 33"' algemeene bijeenkomst der 

j  tot heven lering der  Bouwkunst zullen 
op den 4*"  September  1878, des voormiddags te 
huif elf uren in bet gebouw voor n en Weten-
scJuppen alhier, gehouden wonien. 

e het besluit der  Vergadering van 22 
i jl . zal het voorstel, tot de uitgift e van een 

Bijblad der  Bouwkundige Bijdragen, besproken en 
vastgesteld moeten worden, terwij l voor  de bijeen-
komst de navolgende vragen ter  behandeling wonien 
voorgesteld: 

1°. Welke afdoende middelen zijn aan te wenden, 
om de voortplanting van het geluid of de gchoorig-
heid , van hoven en naast elkander gelegen vertrekken, 
te verhinderen of onschadelijk te maken.' 

2°. Verschillende steden iu ons vaderland breiden 
zich uit ; teneinde die uitbreidin g regelrnatig to doen 
geschieden , wonien plannen ontworpen. Welke zijn 
de voorwaarden, waaraan die ontwerpen moeten 
voldoen? 

3". s di- meening gegrond, dat. de j 
tot bevordering der  Bouwkunst te weinig voldoet aan 
hare roeping? Zoo ja , wat is tot verbetering te 
doen ? 

4". Welke voor- en iiadeelen zijn ondervonden bij 
het, in de laatste jaren toegepaste, groot formatit a 
van inetselsteenen.' 

5°. Verdient het aanbeveling, dat de j 
tot bevordering der  Bouwkunst iu het vervolg be-
looningen toekent voor  uitgevoerde bouwwerken , die 
wegens bijzondere kunstwaarde uitmunten? 

6°. Op welke wijze kan in ons land het verband, 
tusscheu de houwkunst en de andere beeldende kun-
sten, verbeterd worden? 

7°. n en mag het kunstonderwijs, zooals dit 
over  het algemeen wordt begrepen, op de ambachts-
scholen , zooals die in Nederland bestaan, worden 
gegeven ? 

8°. s het niet r  gooi te leeren construecren 
en daardoor  waarheid in het karakter  van onzen 
bouw te erlangen, dan oude, ons min of meer  be-
kende motieven aan te bevelen r 

e afdeeling Utrecht zal den leden gelegenheid 
verschuilen om, na afloop der  Vergadering, eenige 
naerkwaardigheden te bezichtigen, en eene gemeen-
sebap 'lijke n maaltijd in de Buiten-Sociëteit bij  te 
wonen. 

n Bij  Gemeentebestuur  is een nieuwe 
aanvraag ingekomen om concessie tot den aanleg en 
de exploitatie van een paardenspoor, vau bet spoor-
wegstation tot de . 

— e insjjecticreis van coniinissarissen der
wegmaatschappij n —Woerden is uitgegaan van 

n tot bijna aan de grens van e en 
Allen, vanwaar  de reis is voortgezet tot Gouwesluis 
(onder  Allen) per  stoomboot en verder  langs de 
haan tot Woerden, t blijk t dus, dat nog niet 
de geheele baan berijdbaar  is, maar  er  wordt de 
noodige spoed mee gemaakt en onmogelijk is't niet, 
dat de lij n op 15 October  in exploitatie komt. 

Naar  het Handelsblad verneemt, is de spoortrein 
bij  den proefri t ter  hoogte van e gede-
raüleenl, tengevolge van onachtzaamheid, cn hebben 
daarbij  het dienend  letsel 

t bericht is echter  niet volkomen juist. Een 
landman, die aan beide zijden VSO den weg land 
heeft liggen, hail zijn hekkeu dwars over  den weg 
gezet om zijn koeien gemakkelijk van de eenc weide 
naur  «le andere te loten gaan. e trein reed tegen 
de hekken aan, tengevolge  de stoker  van 
de locomotief viel. j  moest nanr  het gasthuis 
wonien gebracht. e zaak is in handen der  justitie. 

 Tot opzichter  der  openbare werken is 
benoemd de heer . Arnold , thans als zoodanig werk-
zaam te Woerden. Niet minder  dan 67 personen 
hadden naar  die betrekking gesollicitecnl. 

t verzoekschrift van  paar  in-
gezetenen, ter  bekoming van concessie voor  den aan-
leg eener  drinkwaterleidin g en hel leveren van ge-
zuiverd Uselwater, is wegens de d van 
het wires door  den Gemeenteraad van du hand ge-
wezen. 

, S Aug. 

, te  uren, door  den directeur  vnn 's s 
magazijn vuu milii . kloodiug, uitrustin g enz.: de ' 
vurin g van : 

1300 eenmans linnen bedznkkun, in ééne partij : 
1700 „  „  kussenzakken, idem: 
7000 „  „  bovenlakons, iu  partijen, 

ieder  van 1750 stuks; 
7000 „  „  onderlakens, idem; 
1000 „  wollen dekens, iu ééne partij ; 
150 tweemaal lianen stroozakkun, idum; 
050 „  „  bedlakeiis. idom; 
U>0 „  wollcu dekens, idem; 

8000 nieuw model ééumans bedlakeiis, idem; 
ten behoeve van het nachtleger  bij  de korpsen. 

Wa  den, te 12 uren, door  den directeur  van's k 
magazijn van militair e klccding, uitrustin g euz.: d 
levering van: 

1300 eenmaal linnen bedtakken ; 
1000 „  kussenzakken; 
6000 „  „  bovenlakons; 
6000 „  „  onderlakens; 
1000 „  wollen dekens; 
150 tweemaal linnen itroosakken; 
650 „  „  bedlakens; 
150 „  wollen dekens. 

, te 12 uren, door  deu directeur  vat 
s magazijn vau militair e , uitrustin g euz.. 

de levering van Benige voorwerpen, bestemd voor  het 
nachtleger  bij  de korpsen. 

, te 12 ureu, door  het gemeentebestuur: lo. 
het leggen der  riolen, het metselen van vergaarbakken, 
het leggen dor  trottoirbanden ca liet afbreken der 
stoepen cn bijwerken der  gevels in dc t 
enz.; 2o. het leggen der  riolen, hot metselen vau ver-
gaarbakken, het loggen der  trottoirbanden en het af. 
breken der  stoepen cn bijwerken der  gevels in dc 
Bosehstraat enz.; 3o. het leveren van 12') gegoten-
ijzeren ramen met roosters en 15 dito ramen met 
luiken voor  de rioleering van dc Giunekunstmat en di 
Boschstraat; 4o. het leveren van Engclsche aarden 
buizen vonr  de rioleering van dc G i na eke ast raat en 
do Boachstraat; so. het leveren van 600 slnkeu privaal 
trechters, ten behoeve van de gomcotitereiniging. 

, tc 12 Bron, door  burg. ou weth.: het ma 
keu van vernieuwingen in het schoolgebouw in de 

. 

, te 12", uren, door  burg. en weth 
liet vullen eener  sloot en ophoogen van een terrei 
langs het VVinsclioterdiep. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: lo.de bouw 
van 5 dubbele ovens, ten dienste der  nieuwe gp. 
meentegasfabriek; 2o. het rioleeren cn bestraten vat 
de t 

t'adxand, te 1 uur, door  hut uitvoerend bestutii 
van het waterschap der  Sluis aan du Wielingen, it 
het bcstaursguhoiiw: het leggen vau een steenuil 
duiker  in den straatweg nabij  do Zuidpoort, te Sluis 

, bij  den gerneeutearchitect G, J. ; 
do levering van 100,000 grijze vlakke Unulsl raai klin-
kers en ongeveer  100 stère fijne voelpadeugrint. 

, bij . van der : hot i 
cene nieuwe vnnrhuizing in de Westerhoru op di 
zathe bewoond door . Pol. 

Ulltüdag, t 

, to 10 uren, door  liet bestuur  der  water 
koering van den cal. polder  Auu», iu ha* gomnontehnl 
hut doen van steenbestortiugen ter  verdediging v:n. 
den oever  van dien polder. 

i i e i i t e i , to 11 ureu, door  den eerstaanw. ingenieu 
iu Tjvoli : het mnkeu van een meetstation tc : 

. inz. 5 Aug., vóór 3 ureu, op het bureau vangt 
noemden ingenieur. 

, duor  den architect XV. Brands m a John., 
in n Burg: hot makon van eene buuwmunswoniiii;, 
met schuur, hooiberg en bijbehoorende werken, te 
nl latsen in den polder  Prius-Alexander, aan d< 
Wollefoppcnwcg. 

» g . 7 Au(. 

i ieuda, te 10 ureu, iu e : het bouweu 
ecuor  bouwmnuswouing, hooibergen, enz. 

, te 12 urcu, dooi hot b.ttihesiuur 
, bij  O. , buiten do * 

poort: het leveren, aanvoeren en verwerken van 11 

stère grint en 10 stcre geklopte puin, ten behoeve 
van de Oterlcekorgouw. 

4 i » e i, tc 12 uren, door  het bestuur  van den polder 
Schengc, aau de sluiswachterswoning: dc aanleg
de herstelling der  aarde-, kram-, rijs , steenglooiinj 
andere werkeu uan deu zeedijk vau dien polder. 

, te 12 uron, door  hurg. en weth.: hd 
maken vnn meubelen voor  du gemeenteschool no. 

*  ttrueeesais, te 2 uren, in liet koffiehuis 1'< 
Spaauscho Vloot: bet bouwen van eon bouwman** 
woning. 

, tc 5 uren, door  den landbouwer 
. : hut bouwen van cene behuizing ' c 

. . bij  J. Tilbnsschcr, e . 

m (bij  Beetgum), bij  A. . :
bouwen van oen burgerhuis op nieuw terrein te t 
gumermolen. . bij . S. , tc Bectgumer* 
moluu. 

, *» lu i ; . 

, te 12 ureu, door  liet . . pftiott 
kerkbestuur  van den . , in t Nederl 
Wapen, aan de : do heifundorrini. ' 
mot onderbouw voor  de te nieuw te bouweu hijkef» 
in do Uldenbarneveltstraat. . bij  den architect & 
J. , alduar. 

, to 1 uur, door  het bestuur  der -
sociëteit, in t Oude Slot: het bouwen van en* 
korenbeurs, societeitslokaal en woning op de " 
zijde aldaar. 

, te 2'/j  uren, door  het ministerie van U* 
torstnat enz , aan het gebouw van het prov. baB»' 
het doen van stroo- cn helmbcplantiugon inde -
duinen onder  Potten en Schoorl. g ƒ5000. 

 bij  11. . baron Van ! hf l 

vernieuwen van de huizinge cn het doen van bekaV? 
rijk e herstellingen aan de schuur, in gebruik bij" ' 

, te d ouder  Outlwoudc. T'" " 
kcuing ligt bij s voornoemd. . bij
architect J . . 

,  »«*. 

Nijmegen, tc 11 uren, bij  J. van : het S*** 1 

vau een fabrieksgebouw. . bij . Verburgh-
n , te 12 ureu, door  de Nodorl. ' 

maatschappij, ten dienste van hot departement 
: dc levering, in 7 pcrc. van 300,000 stut' 

koffiezakken. 

, tc 1 uur, tcu kantore van den ttt * 
tear  der  reg. en dom.: lo. hut verlengen van " f 

slijkvar.ger, met het onderhoud lot 1 i 
dien slrjltvanger  en van deu dwaradam, gelegen op 

u ia de , voor  den ** 

dijk vun den ;  het leggen van 
kratomat op dc slijkvaugers nabij  den polder  d<: -
Stelle iu den Brakmun, met het onderhoud dier  slijk-
vaugurs tot i 79. lui . bij  den hoofdopziener  der 
domeiucn J. J Brandt, tu . Aauw : van 
no. 1 5 Aug., van no. 2 C Aug., telkens te  nren. 

Zwol le, te 2 uren, door  het bestuur  van den pol-
der , ten raadhuize: het makeu dur  gebouweu, 
schoorsteen cn verdere kunstwerken ten behoeve vau 
hut te stichten stoomgemaal aan de Westerveldschc 
Zij l nabij  het Zwartcwater. lal. hij  den architect J. 

. vau Esseu. Aauw. ü Aug., te 2 urcu. 

, O Auff. 

, te 11 urcu, aan het prov. bestuur: het 
vergraven c i verbroeden van dc Slopgatvanrt. g 
fr . 82,950. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: 
het mak en van cene wal beschoeiing langs een gedeelte 
van het Noordvliet en verdere werken tot verbcteriug 
van het voetpad naar  de Poppebrug. Bilj . inz. 9 
Aug., vóór 's avouds H uren. 

. S Aug. 

t , le 10 uren, donr  het ministerie van 
binnenl. zaken, aan liet gebouw van het prov. bost.: 
de uitvoering van eenige vernieuwingen en herstel-
lingen aau dc gebouwen van bet prov. gouvernement, 
aldaar. ) 

Franeker, tu 12 ureu, tou gemeentehui ze van 1' rn 
nokcradoel: het mukeu vau ucnu ophaalbrug iu den 
kunstweg over  dc r  zeilvaart te llitzum . 
Aunw. 6 Aug.. tc 11 uren. 

\ i e i m - - i ' i i Jon-!.nut , to 2 uren, door  kerkvoog-
den dur  Nederl. . gemeente van Nieuw-cn-Sl.-
Jooslmd, iu o e : het bouwen van eeue 
nieuwe consistoriekamer. Aanw. T Aug., tu 10 uron. 

, l> Aug. 

, te  ureu, doof Euiri k cu : hot 
maken van ecu fnbrickgebouw, lang ongeveer  r0 , 
breed 15 , ingericht voor  st oom-steendrukkerij, op 
oen terrein gelogen aan de , lui . bij  deu 
architect . E. . van den Arend. 

, tc 7 uren, door  burg. cn weth. van 
Siuallingerland: het uitbaggeren van de geul op do 
Wijde-Ee teu westen van Stohhehoek, over  eeue lengte 
van circa 2 . Aauw. 12 Aug., to 3 uren. 

Weenndag, d Aug. 

, tc 1 uur, door  de bouwkundigen l>. 
Verheul en C. Bruijuzcel, namens A. : de ver-
bouwing en vurgrooting van het  lotol-Coomans, café-
restaurant aan dc , aldaar. Aanw. 9 Aug., 
te 1 uur, 

 , te  uur, door  het gemeentebestuur  vau 
NleuwleuBen: lo. het bestraten vuu eer. gedeelte van 
deu Nieuwleusonerdijk, lang ongeveer  2000 ; 2o. 
het maken vnn een steenuil duiker  over  de Binncn-
dijksloot, nabij  dc . kerk te Niouwlcuseii. Auuw. 
11 Aug , te 11 uren. 

. A Aug. 

Neuzen, tu 8 uren, door  het bestuur  der  water-
keering van den cal. polder  Nieuwe-Neuzen, in t 
Nederlandsen : het maken van werkeu tol 
verdediging van dun oever. Aanw, 8 uu 12 Aug. 

Wenimel», bij  S. . Twcrda: het bouwen eeuer 
burgerhuizing. . bij  den timmerman B. J. Sitonga, 
aldaar. 

, 17 Aug. 
7.w i » , tc 12 uren, door  dijkgraaf cn hoog-

heemraden vun do Zwijudrcclitsch c Waard, in do 
tierberi : vnn J. Pietermau: lo. het bouwon van een 
magazijn voor  noodmaterialen aan Ncderhoven tc 

; 2o hut leveren on inheien van vloei-
palon cn hut plaatseu van meerpalen aan dc Oostcu-
damsche losplaats te t en het 
maken van heschociingwerk bij  de e 
sluis; 3o. hul vierkanten van den dijk op verschillende 
plaatsen in dc gomeunten Zwijndrecht en -
Ambucht cu het herstellen van do brikglooiin g aan 
Neilerhovon tc ; 4o. het herstellen van 
dc rijswurkei i aan Nudurliovcu on nau dc o 
en llccrjansilamsche haven; 5o. het leveren van 6S5 

3 grint op du vurachilendu losplaat sou van du Zwijn -
drechtschc Waard. 

, door  het waterschapsbestuur  van do 
Vereenigde-Polders-van-O.ssenisse, uij  G. do Waal: 
het maken eu zinken van ecu kraagstuk, groot 555 

 , met hijlevering van 70 scheepstons afval van 
n of n steun, 444 idem ge-

wonen n of n steen, cu het 
maken van 232 * rijsbcslag met vlochttuineu. 

Weenadag, S  Aug. 

, te 12 uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: liet 
voltooien van don spoorweg tusschen de brug over 
de Waal cn den voet vnu den afri t in de Betuwe en 
het maken van eenige andere werken. . hij  den 
hoofdingenieur  te Arnhem un den ingenieur  tc Nij -
megen. Aanw. 14 en 16 Aug., tclkeus tc 1 uur. -
ming ƒ 171,000. 

, tu 12 uren, aan het station van den 
Noorderspoorweg l de bouw cencr  loco motie venloods, 
cuz., bij  het slation . g fr . 180,861, 

Weeusdag, O Oet. 

, lo , door  het ministerie van marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwnrkun cn iti-uc-
bruik-brcugu n van een ijzeren drijvend droogdok vour 
den dienst van do e in , 
voor  rekening van het dopartcment vnn . 

S>» late  te bepalen datum. 

, door  kerkvoogden: het schilderen 
van het orgel in de . kork aldar  r. 

, 16 Juli : het ouderhoud aan gehouwen, 
bruggen, buschoeüugun unz. van den -
polder, over  1878/'79; minste iuschr. waren i 

porc. 1, 1. , n . ; 
„  2, . , idem, ƒ1665; 
„  3, B. , idem, ƒ 0 6 0; 
„  4, . , ƒ1324.50; 
„  5, . Verhagen, te Bennebroek, ƒ840; 
, 6, W. Coppee, te , ƒ 1992; 
„  7. J. , ƒ2045. 

, 18 Juli : het bouwen oener  ondcr-
wijzerswoning tc e j ingok. 13 bilj. , als: 

. Winters, te Assen, ƒ 4500. 

. Wessols, „  idem „  8W6\ 
J. , „  idem „  3766.97 
J . . „ , 3224. 
A. Padding, „  idem „  3220. 

. Nylunaing, „  Wcsterbork, „  3200. 
J. , „  Assen, „  3150. 

. Betoink, „  idom „  8109. 
J. Wilms, „  Wcsterbork, „  8000. 

. Elders, „  Oostcrhessuleu, „ . 

. Nijlunsiug, - 2980. 
J. Timmer, „  Wcsterbork, „  2374. 

. Timmer, „  idem „  2374. 
gegund aau J- Timmer. 

, 19 Juli : de levering aan de artillerie-stapel-
en coustrucliomagazijuen van 2000 n 
uu. 1 heele, iu S perc. van 250 stuks: 
G. J. Boolou cu Co., te , lo porc. ƒ 7.60, 2c 

perc. ƒ 7.60, 8e pcrc. ƒ 7.60, 4c pure. ƒ 7.60, 5c 
porc. ƒ10.60, 6e perc. ƒ 10.60, 7c pcrc. ƒ 10.00, 
8c pcrc. ƒ 10.60. 

J. W. , te , lc p. ƒ5 .40, 2o p. 
ƒ5.95, 8e p. ƒ6 .60. 4e p. /7.40, 5e p- 8.50, 6c p. 
ƒ9.75, Te p. ƒ11.20, 8e p. f 12.05. 

Van r  en Co., to , lo p. ƒ5 .21, 2o p. 
ƒ5 .21, 8e p. ƒ5 .19, 4c p. ƒ519. 5c p. ƒ 5 . 1 7, 0e p. 
ƒ5.17, 7e p. / 5.15, Se p. ƒ5.15. 

J. VV. v. d. Behooren on Co., to , le p. 
ƒ4 .35, 2o p. ƒ4.35, 3c  ƒ4 .35. 4e p. ƒ4 .35, 5c p. 
ƒ 4 8 6, «e p. /4.35, 7e p. ƒ4 .35, Sc p. ƒ4 35. 

c cn Van Seters, te- Amsterdam, lo p. ƒ3.40, 
2e p ƒ3.40, 3e p. ƒ3 .40, 4e p. ƒ3.40, 5e p. ƒ3.40, 
6e p. ƒ3.40, 7u p. f840, Be p. ƒ3 .40. 

, 10 Juli : het verhouwen vau oen huis 
tot woon- cn winkelhuis, onder  beheer  van deu ar-
chitect .1. i aldaar; iugek.  bilj . als: 
G. Scpno, tc , f 2250 
 de , „  idem „  2079 

A. , „  idom „  1940 
. Audriusseu cu Zn., „  idem „  189'J 

A. , „  idem „  1890 
. C. , „  idem „  1880 

N. vau Veereeën, „  idem „ 9 
B. van Schadewijk, „  idum „  1750 
G. J. Beijer, „  'sGraveland, „  1748 
J. C. F. Zweusaurdt, „ , „  1746 
J. E. Brundel. „  idem „  1743 
gegund. 

. 20 Juli : het amovourou der  oude cn wedcr-
opbouwen vau 4 woningen op het ; ingek. 
6 bilj. , als: 
G. J. van Gaaien, te , ƒ S668 
.1. , „ , „  3443 
ff, , „  's-Gravesnndc, „  3400 
A. J. Burgersdijk, „  idem „  3380 

. A. de Oooq, „ , „  8096 
W. van Spronsen , „  idem „  3050 
gegund. 

, 21 Juli : de verbouwing van eeu luns too-
buhoorendu aan 11. .1. Stomp; motsolwcrk iugekomen 
5 bilj. , als: 
A. . tu Breda, ƒ 6916 
A. Wicrex-Tuck, „  idem „  5397 
J . A. , „  idem , 5250 
T. , „  idem „  5100 
A. v. d. Ucidc, „  idem .. 474S 

timmerwerk ingek. 4 bilj. , als: 
A. Schmauwen, tc Breda, ƒ 4760 
G, Veldkamp, „  idum „  4500 
A . v. d. Aklcor, „  idem „  4423 
P. Janssen, „  idem 3095 

massa ingek. 4 bilj. , als: 
J. , te Breda, ƒ 9700 
B. Verlegh, „  idem „  9692 
A. v. d. Akker , „  idem „  9539 
A. v. d. , „  idem „  8743 

Üerlnrl iem , 22 Juii : dc levering vnn 100 last 
hazaltstecn, zwaar  16 tot 25 . dikte, te leveren op 
den loswal iu dun Elshout; minste inschrijver  was 
T. J. Smits Tz-, te , a ƒ 6 . 90 per  Tast. 

k , 22 Juli : dc vernieuwing der  gewone rijs- , 
kram- un sternglooiiugwurkeu van den , 
met hut onderhoud tot 31 . '7S; ingekomen 9 
bilj. , als: 
J. Barton, tc Biervliet, ƒ 1686 
0. Blok. „ , „  1550 
C. Boot Wz., „  Neuzen, 1550 
J . , „ , „  1423 
A. v. d. Beuk, „  Zuamslag, „  1400 
,1. Jansen, „ , „  1399 
F. Barcman, „  idotn „  1377 
J. Tbolens, „  idem „  1367 

. Tbolens, „  idem „  1298 
gegund. 

, 23 Juli : het mukcu vau eeuige veranderin-
gen uan 2 bestaande oudo gebouwen voor  Wed. J. O. 

-Quaedvlieg: metselwerk iugek. 7 biljetten, als: 
J. A. , te Breda, ƒ 20S0 
Th. , „  idem „  2062 
A. VViorcx-T'ack , „  idem „  1996 
A. Verhagen, „  idem „  1908 
A. , „  idem „  1891 
V. d. Zanden, „  idem „  1660 
P. , „  idem „  1590 

timmerwerk ingek. 1 bilj. , nis: 
Erve A. van , 
C. , 

ƒ 2290 
„  2225 
„  2281 
. 2217 

te Breda 
idem 

A. v. d. Akker , „  idem 
J. van , „  idem 

massa ingek. 4 hilj. , als: 
B. Verlegh, te Ginuekou, f 4899 
.1. , „  Breda, „  43S6 
T. van  „  Prinsonhago, „  4998 
A. v. d. Akker , „  Broda, „  4179 

, 23 Juli : het ogalisocreu un beklinkere» 
van den vemeenschupsweg uaur  don Zuidwijkermeur -
polder; ingek. 90 bilj. , als: 
A. Zonneveld, te llunrleni , ƒ 13,250 
J. Poot, „  Amsterdam, „  12,797 
A. Slootweg, „ , „  19,698 
E. . „  Amslerditiii , „  12,370 
F. T. Juluik , „  idem „  11,930 
11. van : , „  Naarden, „  11,449 
J. 11. Braskamp, „  Amsterdam, „  11,343 
J. dc Vries, „  Purmorcnd. „  11,236 
Q. , „  idem „  11,235 

. den lloed, „ , „  10,685 
A. , „  Amsterdam, „  10,400 

. Brukenkamp, „  Anna-Puulowna, „  10,400 
XV. (iulmaii , „  Beverwijk, „  10,300 
J. Schrouders, „ , „  9,985 

. Bnuman, „  Bremster, „  9,890 
. G. v. d. , „  O.-Buierland. „  9,790 

P. , „  Beverwijk, „  9,666 
B. J. vnn , „  idem ., 9,400 
P. Ootes, „  Wognum, „  9,388 
J. Oldenburg, „  Bergen, „  9,248 
gegund. 

, 23 Juli : het uitvoeren van eenige 
onderhouds- en schilderswerken aan do scholen en 
onderwijzerswoniugcu: 

lo. oudurhoudswerk ingek. 4 bilj. , als: 
J. Bruiju , tu , ƒ 1145 
C. Bos, „  idem „  808 
J. deu Ouden, „  idem „  770 

. , „  idem „  071 

2o. schilderwerk ingek. 3 bilj. , ala: 
. Tibbe, tc , ƒ 917. 

J. . vnu Opstal, „  idem „  463. 
J.  „  idem „  424.75 

3o. het leveren van biggolzand; ingekomen 2 bil-
jetten, nis: 
J. don Ouden, te , ƒ 210 
O Bos, „  idem „  198 
gegund. 

, 24 Juli : hel makeu van een 

blok burgsrwoningen voor  10 gezinnen aaa den -
van- l land; ingek. 15 bilj. , als: 
A. v. d. Boom eu 

A. van , te , ƒ 11,646 
J . v. d. Vlugt, „ , „  11,570 
A, v. d. Qrleudt, „  Puttershoek, „  11,319 
A. Bijl , „  's-Graveudecl, „  11,318 
A. Picna, „ , „  11,300 
VV. , „  Striieii , „  11,287 

. Naaktgeboren, „  's-Gravendeel, „  11,119 
J. Slot, . , „  10,680 
G. , „  Papcndrecht, „  10,600 

. Ooster!es ou 
P. , „ , „  10,500 

G. , „ , „  10,500 
(i. VVupperom, „  Papendrecht, „ ,240 
S. . Tasseincijcr  Jr. , , „  9,999 
F. VV. v. d. , ., , „  9,900 
F. StreeOand, „  Sliedrecht, „  9,883 

m , 24 Juli : lo. hot opgraven van hut 
Stitswerdermaar; ingek. 9 bilj. , als: 
B. v. d. Plas, to llnrilinksveld , ƒ 2349 
J. Vecndijk, „  Obergum, „  2300 
VV. Bos, „  Zuidbroek, „  2222 
W. B. , „  Warfliuizen , „  f990 
.1. Vcltkamp, „  Bedum, „  1936 

. Nieland, „  ffsrffnm, „  1920 
A. J- Benaeaga, „  Bedum, „  1835 
.1. , .. Zuidwolde, „  1770 
.1. Pot, „  Stedum, „  1695 

SO. bot herstel n van afsch ui vingen mui onder-
schoidene kanaal boorden; meekomen 6 bilj. , nis: 
ll . Nieland, te WarfTum, ƒ 2590 
J. Pot, „  Stedum, „  2400 
J. , „  Znïdwolde, „  2350 
W. B. , „  Wurfliuizun , „  £350 
J. Voltkamp, „  Bcdum. n 2200 
J. Vecudijk, „  Obergum, „  2122 

3o. het. opgraven vau do huveu tc Picterburcn; 
ingek. 3 bilj. , als: 

. . te Baflo, ƒ 489 
J. Voendyk, „  Obergum,  48S 
J. Borgman, „  Euurum, „  320 
gegund. 

, 24 Juli : hut amoveeren dor  bestaande 
on liet vernieuwen van den bovenbouw der  houten 
draaibrug te ; ingekomen 11 bilj. , als: 
11. Bos, to Oithuizormueden, ƒ 2450 
J. van Bnuren, „ , „  2098 
J. , „  Zeerijp, B 2080 
A. E. Stijkel, „  Appingedam, „  2080 

. J. Süuzcs, „  Farmsum, „  9067 
J. Noordvcld, „  Zuidhorn , „  1973 

. Stevens, „  Ai>piugedum, „  1970 

. Nieland, „  Wirdum , „  1790 
. Wieringa, „  Ten-Post, „  1682 

J. Pot, „  Stedum, „  1640 
J. . üroenboom, „ , „  1540 
gegund. 

, 94 Juli : bet maken van werken ter  verdedi-
ging vau den ocvor  vau het waterschap Bruinissc; 
mgek. 6 bilj. , uls: 
G. . Bolier, te Sliedrecht, ƒ 15,390 
W. Scbaddelee, „  Goedcrecdc, „  14,818 
A. van Popering, „  Bruiuisse, „  14,416 
C. , „  Sliedrecht, „  14,320 
P. v. d. Wende, „  Gocdereede, „  14,100 
C. Boot Wz-, „  Neuzen, „  13,990 

Nehledam, 25 Juli : hot bouwon van eeu pensionaat 
op den huizo Bijdor p te Voorschoten; ingekomen 10 
bilj. , als : 
W. Wosterhof, te VVucsp, f 62,490 
C. J. vnn Vliet, „  Oudshoorn, „  62,000 

. vau , „  Naardon, „  61,900 
A. Bicmond, „ , „  60,000 
J. Spreij, „ , „  59,000 
N. , „  Sassrnhoim, „  58.000 
Oom. Alkemade Jr., „  Noordwijk , ,, 57,459 
VV. A. van , „  Zocterwoude, „  57,250 
J. Verkoren, „  Voorschoten, „  56,700 
P. , „  Zandpoort, „  52,473 
nog niet gegund. 

, 25 Juli : het wegruimen van een wrak in 
het b bengal bij  Enkhuizen; minste inschr. wns 

. van luizen, voor  ƒ 1723. 

Bultenpeat, 25 Juli : de verbetering der  Surhuizu-
mervanrt; ingekomen 3 bilj. , als: 
A. S. Schaafstna, te , ƒ 69S0 
(J. T. Praamstru, „  Veenwouden, „  5333 
J. VV. , „  Gorrcdijk , „  4890 
gegund. 

, 25 Juli : de levering aan het departe-
ment van n van: 

bankschroeven, dommekrachten, koevoeten en schop-
pen: . S. . , te Amsterdam, ƒ 1 0 2 0; 

draad- on klinknagels, spijkers: . S. Stokvis cn 
Zn., tc , ƒ1807.47; 

lood, stanf- eu plat-: . J. Enthoven cn Co., te 
, ƒ 5 0 4; 

poctskatocn: A. J. Joekcs, te Amsterdam, ƒ1290; 
vijlen: ü. Watson on Zn., te , ƒ 1369.50; 
schroefbouten: N. C. Witsen, le Amsterdam, ƒ 4 2 3; 
verfwaren g en Van Zameren, id., ƒ 75236; 
lijnoli e en traan: VVed. J . E. dc Boer  Jr . cn Zu., 

idem, f4551.30; 
lijnolie : dc elfden, ƒ4329.30; 
idem: dezelfden, ƒ5128.80; 
lijnoli e cn traau: dezelfden, /"6255.405; 
blikken bussen: Wed. J. T. Numan, te Amsterdam, 

ƒ1595.24; 
houten pakkisten: J. r  en Zu., idem, ƒ 1293.60; 
vlaggcdoek: Van llartro p cn Zn-, tc ; 

. zeildoek no. 3: P. . s Sypesteyn, te 
, '4058.60; 

irlem: S. Planteijdt, idem, ƒ4058.60; 
idem: dezelfde, ƒ3389.60; 

. karldoek no. 2: . van u en Zu., idem, 
ƒ 5481.30; 

idem: P. . s Sypesteyn, ƒ4124.12; 
idem no. 3: S. Planteijdt, '3957.59; 

r  overdook: Vissers en Eijckeu, tn Geldrop, 
ƒ 2699.20; 

preseumiigdoek, breed en smal; Vau u eu 
, te , ƒ6604.37 i 
. ravensdoek: Vissers en Eijcken, ƒ 1537; 

licht zeildoek. Vau u en , ƒ3058.80; 
bramzeil linnen no. 2: P. . s Sypesteyn, 

f 2939.40; 
licht zeildoek: Var. y den cn , '8058.80; 

u no. 2: P. s Sypesteyn, 
f 2939.40. 

. zeüdook tin. 1 cu karldoek no. 2: Swiukels 
eu Co., te Bokstel, /1422.50; 

gaspijpen: . S. Stokvis en Zn., ƒ786.24; 
gereedschap: W. n en Zoon, tc , 

ƒ 4 7 6 0 . 9 7; 
divers koper: Crans cn Co., idem, ƒ21,352.37*; 
idem: . J. Enthoven cn Co., ƒ 15,119.35; 
idem: dezelfden, ƒ 32 .35; 
idem: 11. dc s cu Zu., te , ƒ 4189.69; 
idem: . du Wit . tc Amsterdam, ƒ3962.75; 
idem: . J. Enthoven eu Co., ƒ 7732.25; 
divers leder: Gebr. Störmau, to Amsterdam, '3055; 
idem : dezelfden, ƒ 4555; 

gegomde enveloppen voor  tclcgrammcu: e r 
cu , idem. ƒ 1060; 

wasseliijvcu: P. n Zn„ , ƒ2400; 
borstelwerk: J. . u un Zn., te Amsterdam, 

ƒ 1773; 
idem: Gohr. Jonker, idem, ƒ1003.80. 

, 25 Juli : lo. het oauleggcn, hcrstelleu en 
opruimen vau s telegraaflij nen op i'holcn, d 
en Schouwen; minsto inschr. was C. J. Tierolf , te 

, voor  ƒ 1561.72. 
So. het herstellen en verbetereu van de -

naalfinen langs dun Nederl. g tusschen 
Utrecht on Ede cn langs den Staatsspoorweg tusschen 
Utrecht en 's-Bosch, m 2 perc; minste inschr. was 
B. van der  Weerden, te Utrecht, perc. 1 voor  ƒ 8 9 5, 
pure, 2 voor  ƒ 8 0 0. 

So. het hcrstelleu eu verbeteren vaa dc -
graallijneu tusscheu Amsterdam uu Amersfoort over 

m en van m tot Blauwkapel; van de 
lijnen binnen do gemeente Amsterdam eu van die 
tusschen Amsterdam cn ] van de lij n tusscheu 

m eu hut dradculiutsje te Zand voort, tusscheu 
m uu n on tusschen Amsterdam cn de 

spoorwegbrug over  hot Noordzeukanaal bij  Zaandam; 
minste inschrijver  was P. , te , voor 

ƒ 1457. 
4o. hut onderhouden van- en hel verrichten van 

eenige herstellingen aan  t r  tc -
lem; minste iuschr. was J. B. Pc ij  ra, tu , 
voor  ƒ 1798. 

5o. hot onderhonden van- SU het doen vuu eenige. 
n uun hul r  eu du direc-

teurswoning to , cud. '78, '79, '80 en '81; 
miuste inschrijvers waren Gebr. , te , 
voor  ƒ 2295. 

, 20 Juli : het bouwen van ecu pakhuis 
Biet bovenhuizen eu zolders op een perc. open groud 
iu dc Jonkerfraoastraat; iugek. 16 bilj. , als: 
A. Verbiest, te , 

„  idem 
„  Gouda, 
„ , 

idei 

. G. Verbeet, 
. C. , 

J. , 
G. A. J. Gouverneur, 
Wed.G.v. Baron en Zn., 
A. , 
W. A. Vrolij k uu Zn., 
J, Snuueveld, 

 Stelwagen, 
C. J. Tussctiunhrock, 
J. B. , 
J. Wolzak, 

. W. Visser. 
A. Gijsbcrtsc, 

e Waal en Craaij -
v auger, 

, 26 Juli : 
het gedeelte pro1 

idem 
idem 
idem 

m 
m 

[dam 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
'er  hooge i 

/"  18,0) . 
, 17.SS9. 
. 17,395. 
, 17,095. 
, 16,978. 
( 16,930. 
, 16,900. 
. 16,790. 

16,766. 
16,500. 
16,450. 
16,444.44 
16,196. 

, 16,133. 
15,779. 

15,633. 
uu verzwarou 

zeedijk tun nuordoosteu vun 

J. v. d 
. A. Smit. 

W. B. , 
A. J. Buununga, 
VV. Staal, 
J. , 
E. Blaauw, 

. Woldritigl i 

len afsluitdij k lc Zoutkamp; ingek. 8 hilj. , uls: 
. v. d. Veen, tc Zoutkamp, ƒ 3940 
. A. Smit, „  Ulrum , „  3895 

„  VVurfltuiiccu , „  3796 
„  Bedum, „  3775 
,. Zoulknmp, „  3760 
„  Zuidwolde, „  3700 
„  Aduard, „  3600 
„  Zoutkamp, „  3487 

, 26 Juli : lo. het jugou der  schepeu 
unz. door  hut kanaal van Zuid-Beveland un zijne voor-
havens, ged. 8 jaren; hoogste inschr. warcu u. Bolier, 
tu Scherpenissu en , to , ü ƒ 249 per 
paard cn per  jaar. 

So. hel jagen cu sluopcu der  schepen door  hut 
kutinal door  Zuid-Bcveland eu zijne voorhavens, ged. 
3 juren ; hoogste inschr. waren dezelfden, voor  ƒ14,490 
per  jaar. 

 in, het slcepen der  schepen enz. door  middel van 
stoombooten door  hut kanual door  Zuid-Beveland cn 
zijne voorhavens, ged. 3 jaren; hoogste inschr. was 
P. Smit, te , voor  ƒ 11,350 per  jaar. 

Zwol le, 20 Juli : hut doen van eenige herstellingen 
uun de bruggen ovor  de Soest- en Zandwuterwegeu 
in du buurschap ; iugek. 3 bilj, , als: 
G. F. Pater, te Zwolle, ƒ 693 
Ü. Bruins, „  idem „  645 

. Eikener, „  Zwollerkcrspcl, „  345 
V ' i i / e i i , 21 Juli : lo. hut makeu van aarde-, kram-

en rijswerken onz., aan den zeedijk vau het water-
schap ; minste inschr. was J. 

, to , voor  ƒ1463. 
2o. het begrintcn vau den weg iu deu Willems-

korkepoldcr, ter  lengte vun 1250 ; minste iuschr. 
was J. Jansen, tu , voor  ƒ9187. 

*t 'hledam, 29 Juli : de heifuudeeriug met den ou-
derbouw van dc nieuw te stichten li . . kerk aan 
den Singel; ingekomen 13 bilj, , als: 
J. W. dc Brey, te , ƒ 31,276 

e Waal en Craaij -
idem „  31,186 

, „  29,930 
Weesp, „  25,680 
Amsterdum, „  25,250 

idem „  23,990 
, „  23,804 

vanger, 
B. Zuidhof, 
ff. Westerhof, 

. Vinsman, 
VV. . , 
ff.  van . 

. Verbiest en 
. v. d. , 

s en Co., 
E. v. d. Wener, 
J. C. Tom, 
J. B. n cu 

. W. Visser, 
Wed. G. Camcsi uu Co. 

„ , 
„  Schiedam, 
„  Gouda, 
„ , 

„  23,490 
„  22,996 
„  88,980 
„  22,533 

, „  22,499 
. ,, 19,522 

, 29 Juli : het afbrekeu vuu het tegen-
woordige provoost huis op de noordzijde van den 

, cn het ihiarturpluatse, gedeeltelijk op dc be-
staande fundamenten, maken un iu rich teu van eeu 
gebouw, bu vuttende lokalen voor  de kantoren van 
den ijk un voor  die van den waarborg der  goudeu 
un zilverou werken; iugekomen 4 bilj- , als; 
C. , te Vlissingen, ƒ11 ,800 
A. , „  idem „  11,798 

. J. van Pagé, „ , „  11,510 

. J. , „  idem „  10,634 
. 29 Juli : hut houwen van 5 steencn 

bruggen met ijcorcu bovenbouw, ter  vervanging van 
dc bestaande, in don spoorweg tusscheu a g 
en ; minste inschrijver  was A. , voor 
/ 32,000. 

, 39 Juli : hot leggen ou deels verzwareu 
vnn een gedeelte van du bedijking der -
ders, ter  lengte vau 5395 , iu 8 perc; hoogste in-
schrijver  voor  ile massa was . Brand , tetï iesen-
dam, voor  ƒ40,900, minste inschr. A. S. Scuaafsmu, 
te , voor  ƒ37,400. g ƒ 41,000. 

m ,  Aug.: hot bouweu van 2 woouhuizeu, 
op een terrein aan de Nieuwu-Achtergracht, ouder 
beheer  van den nrchituet . (iosschulk; minste inschr. 
was J. 11. Braskamp, to Amsterdam, voor  ƒ33,200. 

, 2 Aug. de concessie voor  den aanleg 
van tramwegen; ingek. 5 bilj. , als: 

n on Parrish, to , ƒ 02,500 
, Chadbouru en Co., „  idem „  66,000 

y Brinsluv Sheridan, „  idem, „  72,000 
James Porvull, „  Sheffield. „  103,748 
W . . van , „ , en 

. J. B. do BruijnenCo., „  Tiel, „  106,000 
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E  - Zat.-nkig  Augustus
e . 1°. 32. g 10 Augustus 1878. 

Vervolg der  Berichten en . 

. 

— Oji de voordracht  leeraar in lu-t hand-
teekenen aau de scholen voor  meer  uitgebreid lager 
onderwijs voor  jongen* te m /ij n geplaatst 
de  J. . , O. W. Brons n 
J. J. G. , allen aldaar. 

, N
E  TOT -

G . 

B . 

t terrein is rechthoekig en de voorgevels liggen 
langs een straat breed 3(1 . leder  huis zal hebben 
eene  van fl  a 7 . en met 'le tuin .-ene 
diepte van 40 . 

e voorwaarden hij  hel ontwerpen ln acht te 
nemen zijn : 

dat de bouwstijl en de inwendige inrichting , ge-
heel in overeenstemming moeten zijn met den tegen-
WOordigen tijd , en de eischen die een Nederlandsch 
ge/in gewoon is zich te stellen: 

dat de diepte der  WOOOhuixeu wordt vrijgelaten, 
doch daarentegen bepaald, dat, in afwijkin g van 
den karakterlouzen vorm en eentoonigen huizenbouw, 
ieder  woonhuis een eigenaardig bouwkarakter  zal 
heblwn en een voldoend aantal vertrekken, die ge-
mak in de dienst en de bewoning waarborgen; 

dat bij  de toepassing van constructie en bouwma-
terialen , de vormen en de keuzen geschikt moeten 
zijn voor den Nederlandschen bodem, het klimaat 
en de gebruiken der  samenleving. 

dat het ontwerp door  eene memorie toegelicht en 
met dc noodige plans, gevels, doorsneden en de-
tails, volkomen duidelijk , moet aangetoond «orden. 

o plans, doorsneden en achtergevels worden ver-
langd op de schaal van 1 . per , de voorge-
vels op 2 . per . en de détails op 5 . per . 

e teekeningen mogen niet als schetsen worden 
behandeld, maar  moeten net zijn afgewerkt. 

Voor het der  bekroning waar.lig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd het getuigschrift der , 
met de premie van e Honderd Gulden. 

 1 . 

Aan de mededingers wordt vrijhei d gelaten, om 
den bouw van scholen iu zijn , dan wel voor 
een gedeelte, toe te lichten, met de vermelding hoe 
deze op Nederlandschen bodem behoort te zijn. 

e onderdeelen, die omtrent scholen verlangd 
wonlen, zijn : 

a. e planindeeliiig van schoolgebouwen, gym-
nastiek- eu teekenlokalen, benevens on.lerwijzerswo-
ningen; bovendien het uiterlij k aanzien der  gebouwen 
te omschrijven, in den meest uitgrbividen zin. 

b. t schoolumcuhlcment, als talels, banken, 
leerborden, kasten, kachels en privaten. 

c. e verwarming en ventilatie, benevens de 
dag- en avond verlichting. 

e verhandeling, met figuren of schetsen in den 
tekst toegelicht, moet practisch en zoo volledig 
mogelijk een der  drie bovengenoemde on.lenleelcti, 
of we) allen te zamen, iu een duidelijk cu onderling 
verband la-handelen, aangevende wat in Nederland 
reeds t of daaraan nog ontbreekt. 

Voor het der  bekroning waardig gekeurd antwoord, 
wordt uitgeloofd het getuigschrift der
met de premie van Honderd Vijftig  dulden. 

S . 

t terrein is rer.htho.rkig , de voorgevel langs een 
rui m plein is 15 . en de zijgevel 7 . breed. 

e hoek mag afgerond of schuin weggenomen 
wonlen. 

t parterre-ru i in moet bestemd ziju voor cen 
winkel. in artikelen van weelde en smaak, met 
kantoor; het zal een afzoiiil.-rlijk.- n binnen- en buiten-
toegang bevatten voor de bovenwoning van drie 
verdiepingen. 

e stij) en hoogte van het gebouw worden vrij -
gelaten, mits die aan de eischen en n \an 
.lezen tij d beantwoorden. 

n verlangt dc gevels en doorsnede op 2 . 
per . geteekend en met kleuren verduidelijkt . e 
omsch ri j  ving van het ontwerp en zijn constructie 
moeten duidelijk in eene memorie toegelicht wonlen. 

Voor het der  bekroning waardig gekeurde ont-
werp, wordt uitgeloofd het getuigschrift der
schapjiij met e premie van Vijftig  Hulden. 

e antwoorden vvorden vrachtvri j  ingewacht vóór 
of op primo November 1870, aan bet gebouw der 

, Wijde  2, te Amsterdam. 

e Scientific American 
beschrijft zulk een wagen, als er  thans gebezigd 
wunlen up de lange trajecten der  westelijke prairiecn, 
b v. np den c . e wagens 
wonlen gezeenl gemiddeld 30 Eng. mijlen, bij  stevi-
gen wind 40 mijlen in het uur af te leggen. Ze 
gaan, evenals de ijsboot, sneller  dau de wind die 
haar  drijft , liet vaartuig heelt 4 raderen, elk 30 
duim in , is 0 voet lang eq weegt 600 
pond (Engelsch); de mast is 11 voet hoog en het 
zeil heeft ruim gil J voet oppervlakte. k 
ten behoeve van deu eigen dienst der  spiorwegad-
ministiati e wordt van deze wagens gebruik gemaakt. 
n het stuk van bet Atnerikaatische Tijdschrif t wonlt 

herinnerd aau dc zeilwagens, die reals vóór eenige 
honderd jaren in gebruik zijn geweest, vooral in 

. 

e stoomketel-inspecteur  Siebdrath, 
in , heeft proeven genomen met het drenken 
van kledingstukken met onderscheidene stoffen. Eene 
5 pet. cn daarna tien 10 |»t. oplossing van aluin 
gaven geene goede resultaten: de stoffen brandden 
evenzeer met een lichte vlam. Ook wenlen de slof-
fen door de behandeling met aluin leelijk voor het 
oog. Eene S [>ct oplossing van phosphomire am-
moniak gaf uitstekende rusiiltateu i mi brandden <l< 
kleederen niet meer met een lichte vlam, maar  ver-
koolden slechts. Een oplossing, die 5 |»ct aluin 
5 pet. phnsphorzure ammoniak bevatte, maakte dat 
linnen en katoenen stofl.-n niet meer  brandden. < 
met phosphorzure ammoniak behandelde stollen brand 
den zelfs niet, als ze vooraf met buskruit sterk iu 
gewreven waren. t krui t pofte, maar  liet de stof-
fen cn verbrand. e kosten van het drenken van 
een kleed bedragen ongeveer ƒ 1.50. 

t 
schijnt wellicht vreemd iels over  verwarming van 
spoorwcgiïjtuigen ter  overweging te geven in een 
tijd , waarin men meer dan ooit de belmcfte. aim ecu 
doelmatige afkoeling der  verhitte rijtuige n gevoelt, 
doch wij  meenen dat juist uu ernstig kan geducht 
worden aan het nemen van maatregelen, die dan 
U-gen den eerslvolgenden winter  uitgevoerd konden 
zijn , inplauts dat men er  eerst dan aan begon, 

s vroeger  hebben we met een enkel woord 
melding gemaakt van de methode van y ter 
verwarming van sjmurwcgrijtuigen . , hoofd 
ingenieur  van den Eranschen Oosterspoorweg, brengt 
in elke te verwarmen coupé, tor  plaatse waar  zich 
de voeten der  reizigers , gietijzeren in den 
vloer  ingezonken stoven, die een lengte heblieii gelijk 
aan de breedte binnenswerks van de verschillende 
coupe's. n deze stoven circuleert water, dat in een 
bijzondere» , voor  dit doet geronstmeerden ketel wonlt 
verwarmd. e wagen bezit zijn eigen ketel, 
ongeveeer den vorm van een prisma beeft en met 
cokes gestookt wordt. e cokes bevinden zich 
bet binnengedeello van den ketel, terwij ) het te 
verwarmen water  tussehen het buitenschot (dat met 
vilt bekleed is) en het schot, dat de cokes-ruimte 
begrenst, opgesloten is. Een buis, die met de cokes-
ruimt e in verbinding staat eu even boven de kap 
van het rijtuig  uitsteekt, dient ter  verwijderin g der 
gasvormige vorbrandiiigsprodiieten. 

t verwarmde water  gaat door  buizen uit den 
ketel naar de verschillende stoven in de coupe's en 
komt afgekoeld, door een tweede stel buizen, inden 
ketel terug. Een veoligheidsbuu, in den ketel aan-
gebracht, dient ter  voorkoming van een overdruk in 
het toestel. r  dit systeem wonlt een zeer  vol-
doende verwarming verkregen, terwij l het bovendien 
het voordeel medebrengt, dat de reizigers niet lastig 
wonlen gevallen door de anders onvermijdelijk e ver-
wisseling der  ofgekoelde stoven tegen nieuwe. Een 
nudee] o. a. is, dat de apparaten voortdurend moeten 
gestookt wonlen, daar  anders, b v. des morgens, 
bet water  niet de gewenschte temperatuur zou be-
zitten , terwij l bij  uitredende vorst de buizen en sto-
ven licht zouden kunnen stuk vriezen. e cn andere 
nadoelen hebben den ontwerper  aanleiding gegeven 
een andere methode uit te deuken, die k reeds op 
den Eranschen Oostoi-sjioorweg in gebruik gekomen 
is. r  verschillende proefnemingen op groote schaal 
zal men 'lus kunnen uitmaken , welke van beide de 
voorkeur  verdient. 

Bij  de tweede is y teruggekomen van het 
gebruik van vaste stoven, en heeft zich ten doel ge-
steld de meest algemeene methode — die met losse 
waterstoven — te verbeteren. , bjertelande 
bijna uitsluitend iu gebruik, heeft, zooals een ieder 
weet, mui merkelijk e nadoelen : afgescheiden van deu 
last, dien de sloven veroorzaken bij  het in en uit-
stijgen, leveren zij  het beswaar op, dat de verwar-
ming er  slechts hoogst gebrekkig door  gtwchie.lt, 
daar in den regel tegen het einde van liet traject 
tie temperatuur der  stoven slechts luttel hooger is 
dan tie haar  omringende lucht. n kan voorzien 
wonlen door op verschillende stations gedurende het 
traject de afgekoelde stoven door  nieuwe te vervan-
gen. Om tegemoet te komen aan de vele bezwa-
ren, die hiermede gepaard gaan, beeft y sedert 
den afgeloopen winter  de volgende inrichtin g ge-
maakt, die totnogtoe zeer  voldaan heeft. -
bij  de perrons lieviii.l t zich iu een klein gebouwtje 
een gemetselde kuip van ruim vier  en een halven 
meter  diepte, die met water  genoegzaam gevuld is 
en tloor  ingeleiden stoom op een temperatuur van 
100 gr. gehouden wonlt. Boven de kuip en daarin, 
dichtbij  den liodem, bevinden zich twee ketting-
raderen, wsarover  twee ketens iu verticale richtin g 
loojien, tlie 38 ramen dragen, geschikt om de 
stoven op te nemen. t geheele Uiestcl wonlt door 
een kleine stoommachine van twee paardekracht 
in langzame beweging gebracht, waardoor  ieder 
raam, en dus ook de stoof, die er  in opgehangen 
is, langs tleu Bjocobsladder'' of w paternoster"  gedu-
rende ongeveer  vij f minuten door het water  gevoenl 
wordt. e tij d is voldoende om het water, dat 
zicli in de stoven bevindt, op een temperatuur van 
ongeveer 90 gr. te brengen. e jncubsladder  wonlt 
bediend door twee werklieden: de eeu zet de stoven 
in ile ramen, terwij l de tweede de verwarmde e  uit 
verwijder t en op een ijzeren karretj e laadt, dnt door 
een derde naar den aan het perron zich bevindenden 
trein wordt gereden, teneinde de afgekoelde stoven 
door  nieuwe te vervangen. e stoven wonlen in den 
herfst met water  gevuld, goed gesloten en eerst 
weer in het voorjaar, als de rijtuigen  niet meer be-
hoeven verwarmd te worden, geledigd. 

Een jacobsladder kan vier  en dertig stoven bevat-
ten; 'laai er  zich in den regel vij f en twinti g tegelijk 
in het water  bevinden en, zooals gezegd is, iedere 
stoof vij f minuten in het water  blijft , geeft de jacobs-
ladder om de twaalf seconden een verwalmde stoof 
af. n laatsien winter  waren er  op deu Franscheti 
Oosterspoorweg meer  dan elt duizend dergelijke stoven 
in gebruik. 

ADVERTENTIEN 
bestemtl voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
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te bekomen bij  den otidergeteekende. 
Namens de Commissie, 

. 
Zutphen, e  C 207. 
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All e soorten papier  van  Firma, waarvan bij  vc 

lie bouwkundige Tijdschrifte n of bladen, monsters liggen, /ij n 
prijzen zonder  verhuogiiig van vracht of rechten te verkrijgen in: 
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 de verschillende 
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le tabrieks-
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Th, J. E  Utrecht. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wonlen bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot welingericht N is daarvan 

 Alles  en solide bewerkt, 
teeds ruim gesorteerd, alsmede 
tegen zeer  billijk e prijzen. 

in

E N 

V A 3 , 
geeft berigt dut door  baar tot eenigo A (  E N T E N voor den 

verkoop van n zijn aangesteld: 

S &, C°.  Amsterdam, 
door wie ook tut het n inlichtingen worden verstrekt en s voor  geheel
land aangenomen o|i gelijke voorwaarden als uan de  llcltweg N" . 3, te Amsterdam. 
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 by G,  VAN  te Arnhem — Alle «tukken eu advertentien te adresseeren aan den r

EEN W . 
e eerste jaargang van een tijdschrif t is doorgaans 

goed «onderlegd." t is ook het geval  bet 
'/eitschrift für  van . \V. Wittmaiin , 
waarvan onlangs de twee  afleveringen versche* 
tien ziju bij  Theod. Ackerinaini , te . e 
Ondertitel luidt : Organ der Archilekten- und
genieur-Vcreine von  Wurttemherg,
den, Strasslntrg,  am  ,

 und Oldenburg (vier
levcringen 's jaars kosten 112 francs). t eerste 
opstel van Atdeeling  (oorspronkelijke verhandelingen) 
heeft tot titel :  des Trnnsport-
wesens in unserer Zeit, door  Buresch. e schrijver 
wijst o. a. op de Noonlamerikaansche kanuallxioten 
vau Baxter, vroeger in  Opmerker liesproken. 

t zij  eldei-s nog niet veel aangewend werden, 
schrijf t hij  daaraan toe, dat de vota1 het stelsel ge-
ëigende (voor de schroef genoegzame) diepte er  niet 
voorhanden en de kanaal vaart er  niet van groot ge-
wicht is. e laatste omstandigheid besrscht  niet 
iu Nederland. Wanneer  men i-imlclij k eens iu ons 

e kanalen zal graven en de belangen van vloeiing 
eu scheepvaart in overeenstemming te brengen zijn, 
deiike men ook aan Uaxtcr. Op het Eric-kanaal is 
uu de snelheid tweemalen zoo groot als vroeger  (met 
paarden) cn de kosten zijn slechts de helft. Uok de 
kettingsleepvaart woidt door h aanbevolen voor 
stroomende wateren, waur tie diepgang en het getal 
sluizen gering zijn. 

e schrijver  spreekt over de snelle ontwikkeling 
van het verkeer  sinds den aanleg van ipoorwegen. 

j  gelooft niet, dat deze zoo zal blijven voortgaan, 
lomdat de lieve God er  vooi- zorgt, dat de hoornen 
niet in tien hemel groeien." e wetten der  natuur 
stellen altij d grenzen. e snelheid zal dus niet veel 
meer  toenemen, dc kosten van vervoer  zullen niet 
veel afnemen. r het getal spoorwegen zal zich 
nog sterk uitbreiden. e kunst van exploiteeren heeft 
uiet gelijken tred gehouden ui.-t tlie van aanleggen. 

e werkzaamheid werd afgeleid vau het veld van 
den arbeid en geleid naar  dat dia-speculatie.
tralisatie van het verkeer  zal, vereenigd met minder 
eischen van het publiek, tie exploitatie-kosten doen 
dalen, door een gelijkmatiger  vi-rdeeling van bet ver-
keer op eeu grooter  aantal banen de overbelasting 
op enkele verminderen, en daardoor ook de hooge 
kosten voor  veiliglieiiisiiiaati-egelcn. 

r  daartoe is een voorafgaande juiste beoordeeling 
van de behoeften noodig.  middel  wonlen 
bepaald naar het doel. e meeste banen zullen dus 
een smal spoor moeten heblien. e schrijver  wil 
geen stantsbaneii, omdat de Staat  nijverheid 
moet drijven (ziet hij  niet voorbij , dat een spoorweg 
een mono|iolie is?). j  zegt, ten slotte, George 
Stephenson na: »Jongens! ik zal den dag niet be-
leven, maar  gij zult hem zien, waarop men met 
stoom op ijzer  rijdt  van dorp tut dorp!" 

t tweede optel (van Funk) handelt over den 
duur der spoorstaven. j  toont aan, dat die van 

s staal de duurzaamste zijn. Na een druk 
dertienjari g verkeer op cen baanvak aan het station 
Oberhausen waren slechts 4% onbruikbaar  geworden , 
terwij l dit cijfer  voor  puddelstaal steeg tot 33%. e 
gemiddelde slijt ing van 1 millimeter  in de hoogte der 
s|ioorstauf van l heeft plaats: 

1». bij  flauwe stijging en zachte bochten, nadat 
er  10 tot lt ! miilioen tonnen brutodast overheen 
gelold zijn. (Zij  zijn this eerst geheel afgesleten, dat 
ia in 't geheel 15 millimeter , rekenende op
dagelijksch vervoer  van3200 tonnen,  128jaren!); 

2°. bij  lianen met middelbare stijging en bochten 
ua een vervoer van G tot 8 miilioen tonnen; 

3". bij  baanvakken met hellingen van J,, tot 

lJrj j  en middelbare bochten na een vervoer  van 4 tot 
5 miilioen tonnen; 

 bij  banen met nog sterker  belling eu scherpe 
bochten na een vervoer van 1 lot 3 miilioen tonnen. 

n een volgend optel van den bekenden wiskundige 
Weyrauch ! Theorie der elastigen Hogentruger, be-
bandelt hij  de gebogen liggers analytisch, gelijk hij 
dit voor de rechte liggers reeds deed in zijne Theorie 

der continuirlichcn und einfachen Trager. e 
bijdrage is nog niet voltooid. 

a volgt: Der  der Akademie der 

bildendcn  zu  met  platen, door 
Prof. Von Neureuther. Vervolgens: Geometrische 

 und Anwendung derselhen auf 

die Stahilitütsbestimmung von Stützmauern und 
Gewólben. 

Geen thema uit het gebied der  toegepaste kracht-
kunde, zegt do schrijver, eigent zich meer  voor 
de graphische Wdiantleling dau de leer van den 
ftarddru k tegen i en het onderzoek 
van deze litatsten ten aanzien hunner  stabiliteit. 

r  kan liet voordcel van grootere nuuwkeuriglieid, 

tlat de berekening in de meeste andere gevallen 
xchenkt, zich niet doen gelden, want daar  de onder-
stellingen , waarvan tot heden alle onderzoek ingen 
uitgegaan zijn, niet juist aan de werkelijkheid be-
antwoorden, bezitten ook de op grond der  uitvoe-
rigste analytische ontwikkelingen verkregen formu-
les slechts de waarde vau beniiderings-uitkomsteii. 

r  bovendien de meiste dezer  formules omslachtig 
en lijd i 'ut.end zijn hij  de toepassing, zal elke gra-
phische methode, die, op gelijke onderstellingen ge-
grond, op eenvoudiger  wijze tot het doel voert, 
boven de gewone becijfering te verkiezen zijn. e 
schrijver  ontwikkelt daarom cen nieuwe geometrische 
methode tot liejialin g van den aarddruk en toont de 
toepassing daarvan op de vaststelling van de afme-
tingen der  steun muren aan. 

liijdrag e 7:  Veber die NarhtheÜe einer verlo-
renen Steigung der
bahn, von Frilli . 

e ingenieur  wenl geroepen als scheidsrechter 
in een geschil tussehen twee spoorweg-maatschap-
pijen. e  had een zijtak 
Troisdorf-S 'ldorl '  aangelegd, waarvoor  de Bergisch-

 bij  een kruispunt haren weg 
over een lengte van 100 meter, 3 . verhoogd 
had. e glooiing en dc korte afstand van het sta-
tion m dwongen haar nu tot het aanwenden 
vau meer  trekkracht , waarvoor zij  vergoeding 
eischte. e  achtte de vonlering te 
hoog. Beide maatschappen onderwierpen het geschil 
aan de beslissing van den beer  Frtib . 

e eerste vraag, die zich voordeed, was: s de 
klimmin g een onverschillige? 

Er zijn namelijk (zie ouk , Vorirdge 
tlber  klimmingen zoo gering, datde 
trein , aan de andere zijde van het verdeelpunt met 
zulk een snelheid kan dalen, dat dezelfde trekkrach t 
en dezelfde tij d noodig zijn alsof het baanvak hori-
zontaal was. Een hoofd voor  waarde hierbij  is, dat 
 li- klimmin g en de daling gelijke lengte en gelijken 
hellingshoek heblien. n is de noodige trekkracht , 
volgens de liekeude lormtlle , voor het 

oprijden Q(u + tang a) 
afrijden Q(u — tang a) 

dus te zamen 2 Qu 
gelijk op het even lange horizontale baanvak. Ge-
lij k vanzelf spreekt, blijf t deze stelling slechts juist, 
BOO lang het niet noodig is hij  het afrijden van tie 
helling een gedeelte van het bij  het oprijden gewon-
nen bcwcgiiigsmoment weer te vernietigen door  rem-
men , of zoo lang de vermwrdering van vaart bij 
het dalen niet lang genoeg kan werken um tien trein 
eene lied enkel ij  ke snelheid mede te deelen, dus zoo-
lang de daling kort genoeg is. 

e onverschillige klimmingen wisselen af naar  den 
last en de snelheid der  tremen, en kunnen dus voor 
dezelfde baanvakken, die met verschillende treinen 
bereden wonlen, niet standvastig zijn, noch wat 
hellingshoek noch wat lengte betreft. Als voorbeeld 
diene slechts tli t i 

5,5 m. snelheid in de seconde onversch. ktimm.
9,5 » » v e s s » 
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Naar aanleiding van het ingezonden artikel van 
X. X. in uw geëerd blad von 27 Juli 1.1. getiteld 
"Nederland op de internationale Tentoonstelling te 
Parijs" , n ik niet in gebreke blijven ook iu De 

Opmerker mijn gevoelen bekend te maken, even-
als in de Arnhemsche Courant van 18 Juli . 

t de plaatsing zult u mij  bepaald verplichten. 
y dunkt, r  de , wanneer men 

voor het feit staat, dat circa honderd meubelmnkcrs 
en, naar  men zegt, een vod grooter  aantal iudustrieelen 
te zamen op de Parysche Wereldtentoonstelling plaats 
gevraagd en niets ingezonden hebben, dat men dau 
wel degelijk vragen mag en vragen moet; wat kan 
daarvan wel de reden zijn? k geloof, dat hier  wel 
degelijk dc schuld elders te zoeken is, dan bij  de 
industrieclen hiertetunde. 

n de Arnhemsche Courant heb ik het vermoeden 
uitgesproken en herhaal dit hier, dat de ontwerpers 
vun het programma daaraan schuld zijn. 

Toen ik aan de Nederlandsche e 
kennis gegeven had, dat ik ook wel iets wilde bij -
dragen om de Nederlandsche e op de -
nationale Expositie tc Parijs te vertegenwoordigen, 
werd mij  door  genoemde Commissie een programma 
toegezonden. Nu het lezen ervan besloot ik mulere 

inlicht ingen te vragen en schreef ik , uitvoerig elk 
artikel besprekende, aan den heer  Secretaris, e 
heer  Jonckbloet beeft mij  evenwel in zijn antwoord 
niet kunnen Ofertutgen. dat het inzenden van instru-
menten tc Parijs, niet zuu zijn eene teer  kostbare, 
maar  vooral ook niet eene zeer  gevaarlijke zaak, 
daar de e mij  minder  waarliorgei) bood 
voor  mijne zaken, dau in gewone gevallen elke 
zending jier  spior  heeft, van dc verschillendespoor-

wegdiraetien. 
Art . 6 zegt toch, idat de Nederlandsche -

commissie zich niet verantwoordelijk stelt voor de 
schade, die mocht worden berokkend door  ontvreem-
ding of beschadiging der  goederen." 

t art. 4 schijnt X. X . niet bekend te zijn. Vol-
gens dit artikel is het de taak van den architect ge-
weest, in bet belang van eenheid en sierlijkheid, de 
collectieve etalages vast te stellen en wel uit eeu 

r  ruime beurs, de beurs namelijk van de inzenders, 
die volgens het pmgramma vau de t .commissie, 
goed gevuld geacht wonlt. 

e Commissie schijnt art . 7 niet toegepast te 
heblien, getuige het algemeene oordeel over de 
uualitcit van vele goederen. Wanneer  die qualiteit 
der ingezonden voorwerpen zoo berispelijk is, dan 
ware het dunkt mij  zaak, ja plicht geweest van de 

, deze te weigeren, zelfs op gevaar 
af, dat niets geëxponeerd kon wonlen. 

Art . 6 zegt: »hctdecoreeren van het hoofdgelwnw 
zal door de Nederlandsche g geschieden." 
n hoeverre is, naar het algemeen oordeel, daaiuan 

voldaan? Zij n e sommen, die de g daarvoor 
beschikbaar  gesteld heeft, wel verstandig gebruikt? 
s de. e gevel, tie ouderwetsche kamen 

tot kesjejlng vnu oude vreemde wajiens en meubelen 
ua publieke aanbesteding aan den n inscitrtfser 
gegund? Eu ware het niet beter  geweest deze zaken 
achterwege te laten , vooral onze poppen in nationale 
kleeding, die hoegenaamd niets met onze kunst of 
industrie te makeu hebben. Wanneer  men die sommen 
besteed had , om al de goederen van inzendei-s naar 
en van Parij s terug te zenden, zooals op vorige 
tentoonstellingen geschied is, dan zou voorzeker  onze 
afdeeling een beter  figuur  gemaakt hebben. 

r  de , ik betwijfel of het onver-
schilligheid van onze itiditstrieeleu is, of, zooals de 
heer  Van k zegt, »dat wij  niets doen willen 
wanneer het ons geld kost"  dat zoo velen plaats ge-
vraagd en er  geen gebruik van gemaakt lubben. 
k geloof, dat het een zekere zelfstandigheid toont, die 

prijzenswaardig is; san het «die ludie g ii t 
imfohlbar "  gelooven wij  niet meer, wij  hebben geen 
lust ons geld, dat zeker  door  zeer  vele iudustrieelen 
tegen woord ig beter  gebruikt kan wonlen, te geven 
om onkosten te dekken, die legio kunnen zijn. 

t is gemakkelijk gezegd : nonze iudustrieelen heb-
ben niets over  voor hun vak" ; het is gemakkelijk 
over de beurs van anderen te beschikken, adres het. 
programma van de Nederlandsche ; 
doch men moet op de Geografische Tentoonstelling 
geëx]>oscent heblien, om te weten dat het niet om 
een paar  guldens te doen is. 

k heb daarom mijne aanvraag teruggenomen; 
gaarne had ik geëxposeerd, geen lauwheid ol'  be-
krompenheid heeft mij teruggehouden, maar  uilslui-
tend het prognunms, dat mij  niet aanlokkelijk ge-
noeg toescheen, dat mij  geen waarborg gaf, dat ik 
mijne zaken ongeschonden zou terugontvangen, be-
nevens vele geldelijke bezwaren, die door  tie Oommissie 
op de schouders der  inzendei-s gelegd wenlen. 

k beaam ten volle de woonlen van X. X., datde 
schuld ligt in verkeerd begrepen zuinigheid; de zaak 
is niet bij  den kop aangevat, wat in Nederland 
zoo dikwijl s het geval is. 

Zeer  juist zegt de beer  Van der n Jr. : «Be-
droevend is het na te gaan. hoeveel tonnen gouds 
deze wereldtentoonstellingen verslonden hebben": ik 
voeg er  bij , — op deze wijze —verslonden hebben, 
zonder  voo  ons «eenig resultaat op te leveren"  , doch 
zeer  pessimistisch vind ik dc uitdrukkin g van dien 
heer, »dat alle ontvangen bekreiiingeii hierteluude, 
toe te schrijven ziju auu bewijzen van wellevendheid 
tussehen de verschil lende natiën." e wereldU'iitoon-
strllin g i.- Weenen maakt misschien daarop eene be-
dnievende uitzondering, waa  men zoo ruim met 
medailles of met geld voorzien was, dat, naar  uien 
zegt, lieden bekroond zijn, die niet gcexposecnl bobben. 

Nederland zou zeker  een goed figuur  maken, indien 
eene commissie benoemd weid, the kennis van onze 
industrie had en die begreep, tlat zij  benoemd wenl, 
uiet om onze eer  op te houden in het buitenhui! 
voor  hare persooi dijk heid, hoe eervol die ook is eu 
van goeden klank, maar om met het uit tleu mud 
der zaak geringer  aantal inzend ingen te woekeren, 
die smaakvol te elaleeron , zo zoodanig te doeu plaat-

sen, dat alles, zonder  onderscheid, iu het volle licht 

staat en om de betreflende jury' s opmerkzaam te ma-
ken op het wezenlijk vourtrellelijkc . 

k geef gaarne toe, dat de l en het 
m van den heer  Van der n Jr . goede 

vruchten zouden afwerpen , doch alleen of hoofdzakelijk 
voor dc stad waar  tleze geplaatst zouden worden. 

Bescheiden geef ik een ander  middel in overweging, 
om onze industrie op te heffen. Wanneer  de Neder-
landsche g in de eerste plaats, vervolgens 
alle personen vau rang, bekwaamheid, invloed en 
geld, zich hit regel stelden, alles, wat meu hierte-
luude even goed, en misschien beter, voor  nagenoeg 
denzelfden prij s kan laten vervaardigen, ook hier  te 
bestellen — en een weinig van het nationaliteits-
gevoel , dat verscheidene natiën te veel hebben, zou 
ons daarbij  goede diensten doen, — zonder  twijfel 
zouden de prijscouranten uit bet buitenland, voor-
zooveel betreft de meening dat wij  niet concAirreeren 
kunnen, dut wij  te duur  zijn, verre weggeworpen 
wonlen. liet zijn alleen die Nederlandei's, die alles 
uit het buitenland ontbieden en het ook lieter  vin-
den, uitsluitend omdat het van buitenslands komt, 
die schuldig zijn aan ons verval — zoo wij  ten-
minste vervallen. Nederlands industrie gaat daarbij 
verloren, Nederlands werkman kan zich niet ontwik-
kelen, Nederlands energie gaat teloor, omdat de 
Nederlanders wet veel praten, schrijven en vitten 
kunnen, maar  uiet handelen zooals landgetnxiten be-
taamt, namelijk datgene to doen, wat wezenlijk 
onse industrie kan opbellen. 

k kan mij  verheugen, r  de , bij 
het denkbeeld, welke schoone toekomst dan onze nijver-
heid tegemoet zou gaan, vooral wanneer het onze 
Wetgevende t behagen mocht, nog ter  elfder  ure 
de octrooi wet wederom iu het leven tc roepen , 
waardoor ook opnieuw die hersenen zouden ontsloten 
wonlen, die thans geketend liggen, omdat ze geen 
lust gevoelen, uitsluitend voor  andereu werkzaam te 
zijn. 

U voor de plaatsing dankzeggende, r  de 
, verblijv e ik 

Uw dv. dienaar 
. . 

E G 
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G G VA N FA-
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e 27e algemeene vergadering van de Vereeniging 
tol g vuu Fabriek- en -
beid werd Woensdag jl . to Utrecht gehouden. e 
Voorzitter , . , opende de vergade-
rin g met eene rede over de verhouding tussclieu 
arbeider  en nijverheid. Als voorzitter  der , 
die steeds het oog had  dit vraagstuk, juichte hij 
toe dat de werkman self  lotsverbetering tracht 

j  betreurde dat de rerdraagsaamheid bedreigd 

wordt door  de gclieurteuisseii in , en stelde 
Engeland op tli t gebied aan Nederland ten voorbeeld; 
hij  verlangde liclaugstelling van de patroons iu des 
werkman» lot en prees uit eigen ervaring het pre-
miestelsel, rechtvaardig toegepast, als een middel 
tol lotsverbetering van den werkman en een prikke l 
tot verhoogden ijver  eu zedelijkheid. j  stelde het 
premiestelsel boven het participatiesystcem. 

e taak van den patroon begintreeds bij  tie jeugd 
der arbeiders: hij  bevordere hunne opleidingen onder-
wijs; verder  lichte hij  spaarkassen op en stelle de 
deelneming in ziekenfondsen tegen een percent van 
het loon verplichtend. 

u richte ambachtsscholen op eu verlietere het 
werkuiaiislot stoffelijk en zedelijk. g der 

 is niet te  ; spreker  wekte elkeen 
op iu deze richtin g zijn plicht te betrachten. 

e heer  Van Eelde, vertegetiwoonllger  der  afdee-
ling Utrecht, roept bestuur  en afgevaardigden iu een 
kort , maar  welgekozen woonl, het welkom toe. 

Bij  de g der  afdeelingen blijken vertegen-
wool-digit te zijn \ Amersfoort, Amstenlam, , 

u , , , Tiel, Utrecht, 
Woerden en Zwolle. 

a wonlt liet verslag omtrent den toestand der 
Veneniging tor  tafel gebracht, en besloten dit te 
doen drukken eu aan de leden rond to zenden. Na 
behandeling vau eenige hiiishoudelyke zaken wordt 
de discussie over het uitreiken van ven-erende ge-
tuigschriften en medailles nau werklieden geopend 
en besloten: 

lo. tint voor het getuigschrift noodig zijn 35 jaren 
diensttijd, hij  a. intellectueele bekwaamheid of ge-
schiktheid voor  liet door deu werkman tc verrichten 
werk; benevens; h. ijver , eerlijkheid en goede trouw; 
 alleen voor  werklieden , die hij  particulieren , nijver-

heids-inrichtingen, vennootschappen, enz. werkzaam 
zijn (alzoo rijks - eu stedelijke werklieden uitgezon-
derd) ; (/. alleen voor  ambacht*- en handwerkslieden; 

W . VA N T JGsn. te Arnbem. — Uitgave van . A . . 
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2o. dat 40 en 50-jai ige dienst ook recht zullen ge-
ven |i medailles. 

Als leden van liet r  wonlen vervolgens 
gekozen tie heeren mr, ti . , J. G. de Bordes, 

. s ('s-Gravenhage) en P. A.  luèt(Amersfoort). 
Er weid geene beslissing genomen op het voorstel 

der  afdeeling Utrecht, om bij  bet doel der  Vereeni-
ging op te nemen nbevonlering van de algemeene 
ontwikkeling' 1, lOOdat de vergaderingen zich niet 
uitsluitend op nijverhuidsterrci n behoefden te bewegen, 
maar  allerlei zaken van algemeen belang zonden 
kannen . 

a kwam de vraag aan de orde, of arbitrage-
kamers voor  handelsgeschillen wenschelijk waren. 
Utrecht wenschte dit door de afdeelingen onderzocht 
te zien. t liuohllnjstuiirsli d s meende, dat 
het goede, goedkoops en snelle recht, dat men van 
arbitrage-kamers verwacht, even goed bij  kantonrech-
ters beslissing kan worden erlangd. e heer k toonde 
het verschil aan tusschen rechtbanken van koophandel 
en arbitrage-kamers, om aan te wijzen, in welke rich-
ting zich het under/nek dei'  afdeelingen zou moeten 
bewegen. Er  werd besloten de ipiaestie te m 
tloor een commissie te doen onderzoeken. 

e vraag, of de Staat toezicht behoort te houden 
op de maatschappijen van levensverzekering werd 
door  Utrecht bevestigend, door  den heer  Brediuzont-
kennend beantwoord, terwij l n g toezicht iu 
Engelschen geest wil. e Vergadering t het 

r  uit te noodigen een commissie te be-
noemen om te onderzoeken, hoe dit kau geschieden. 

Er wenl besloten een verzoek aan de g 
te richten, om de patent lieslast ing door eeu billijke r 

g te doen vervangen, waarna de vergadering 
gesloten werd. 

n den namiddag van Woensdag maakten de afge-
vaardigden gebruik van den rijtoer,  hun door de 
leden der  afdeeling Utrecht aangeboden. Over t 
en Zeist reed men naar , n 
en n en bewonderde, ouder  begunstiging vau 
uitlokkend weder, Utrechts heerlijke omstreken. Te 

g wenl de kujiel en de graftombe der  fa-
mili e Van l bezichtigd. n e Prins van 
Oranje"  te n had een vriendschappelijk 
diner  plaats, waarbij  een alleraangenaamste toon 
heerschte. 

g werd de tweede zitting der  algemeene 
vergadering te 10 uien door  den voorzitter  geopend. 

j  monde van den haar w uit t 
werden de afgevaardigden uitgenoodigd tot een be-
zoek uun de hanlglasfaliriek van de heeren Joekel 
en . 

Op voorstel van den heer y wenl besloten 
n telegram van ge luk wei lullin g te zenden aan deu 

heer , r  van e Zakeu 
en oud-voorzitter  der e afdeeling, ten bevrijse 
vau de hulde der  vergadering aan den voorsteller  der 
onderwijswet en vnu de ingenomenheid ook van de 
nijverheid met de aanneming der  voordracht. 

p werden de werkzaamheden volgens pro-
gramma hervat. t eerst kwam de vraag der 
wederinvoering van de octrooien aan de orde. t 
hoofdbestuur  lichtte toe, waarom het die wederin-
voering zou afkeuren; ook de heer  Swens verklaarde 
zich tegen de octrooien. e nijverheid zelve, be-
toogde hij , lmhoort onder de voornaamste consumen-
ten te worden geteld en /ij  geniet dus in de t«rste 
plaats het voordeel van de afschaffing. Namens de 
afdeelingen Zwolle en n g weid echter het 
octrooienstelsel krachtig aangeprezen. - atileeliug 
Amersfoort, de hoofd best uurdcr  lluet en de heer 

Van Stolk bestreden de gronden, door  genoemde 
afdeelingen in 't belang der  octrooien aangevoerd, 
terwij l de voorzitter  het voorstel um 't r 
om de zaak te laten rusten, tegenover de uitdaging 
in de Nederlandsche  verdedigde. 

j  de alsnu gevolgde liehundeling van de vraag: 
t de ondervinding reeds uitspraak gedaan iu 

de quaestie, of e gaskolen naast Engelsche 
op gasfabrieken aanbeveling verdienen?"  stekte de 
afdeeling t een motie VOOT, waarin dese 
zaak verwezen wordt naar de Vereeniging voor  Oas-
fahrikanteii , waarmede de vergadering zich verenigde. 

Eveneens werd, na eeuige toelichting, de vraag: 
»Zij n er  betrouwbare wijzen vau onderzoek bij  we-
tenschap eu practijk , om kunstboter  van natuurlijk e 
boter te onderscheiden?"  — terzijde gelegd, omdat 
bleek, dat er  een commissie zal wonlen benoemd, 
die dc botermiiiestie in haar  geheelen omvang zal 
onderzoeken. 

t voorstel van het d r  om de vragen 
te bespreken, ol'  een proefstation voor de nijverheid 
wenschelijk is en of dit vanwege particulieren dan 
wel door den Staat zou moeten wonlen opgericht , 
werd teruggenomen. 

a had eeu langdurige eu geanimeerde be-
raadslaging plaats over het gemotiveerd voorstel, dat 
de Vereeniging zich met nadruk tot de e -
geering wende smet verzoek , in navolging van hetgeen 
onlangs door de e g eu vroeger 
reeds elders is geschied, imk hiertelande te willen 
instellen: een goed ingericht rentnuil-buivui l van 
statistiek." 

c afdeeling Amstenlam lichtte het vooislel uit-
voerig toe. t verwijzing nnar  het werk , door  den 

r  Geertsema indertij d uitgegeven met eenige 
statistieke gegevens over  en voor  de nijverheid , werd 
de behoefte auu een centraal statistiek bureau iu 't 
licht gesteld. Zulk een instelling was ook, juist met 
het oog op de aanstaande nieuwe volkstelling, on-
misbaar. 

Ue voorzitter  constateerde, dat de statistieke op-
gaven der s van l in 't algemeen 
niet volkomen betrouwbaar  zijn, bepaald wut de 
opgaven bctrelTende de nijverheid aangaat. e mee-
ning werd door de heeren s en Swens geheel 
bevestigd. e heer  Van Eelde protesteerde tegen de 
opheffing der  afdeeling Statistiek hij  het t 
van Binnenlandsche Zaken, door  den r -
neyne. t voorstel werd hieropfUiiiguiiom.cn, nadat 
er  door een amendement vun den heer t eenige 
wijzigin g van redactie in gebracht was 

p kwamen de verschillende vooi-stellen, die 
betrekking hebben op de regeling van hel ambachts-

onderwijs , aan de orde. t eerste beoogt het -
bestuur, in afwachting van het rapport der -
commissie benoemd om cen rapport  uit te brengen, 
diligent te verklaren; het tweede om zich tot de 

g te wenden met verzoek het bedoelde onder-
wijs in zijn vollen omvang bij  de wet tc regelen. 

e 'heer  Oodnn lichtte do gedane voorstellen toe. 
j  betoogde, dat het amliachtsonderwijs behoefte 

heeft ann regeling en steun. Zooals het thans hier 
en daar  bestaat, kost gemiddeld elke leerling
dit gaat particulier e krachten te hoven. Er  moet 
van overheidswege iets gedaan wonlen en nu wacht 
hel opzenden van een adres, om van de g 
ivgeling te vragen, slechte op het rapport der -
gecringscommissie. p wenl het tweede voor-
stel , waarhij  in 't algemeen op regeling wordt .aan 
gedrongen bij  de , aangenomen. 

Bij  de heropening na de (muze heette het -
bestuur de heeren s en Charro Sr., inmid-
dels aangekomen, welkom. 

Vervolgens kwam in behandeling punt '22, een 
voorstel vail t r  otn een commissie te 

benoemen tol onderzoek der  vraag, iu hoeverre de 
invoering eener wet op den arbeid in Nederland 
wenschelijk is. e heer  Bmlius, die dit voorstel 
toelichtte, betoogde, dat voor ons land de e 
i lewerbe-t g moeilijk gevolgd kau worden, 
echter wel in hoofdzaken, bijv . wat het onderwijs, 
den arbeidsdag, de beslissing der  geschillen, de be-
scherming vau den arbeid, de leerlingen U-treft . j 
concludeerde, dat een dergelijke wet ook voor  Neder-
land noodig is, en de vergadering besloot om de 

j  lot Nut vun 't Algemeen, de -
schappij  van Nijverheid en het \ n Nederlandsch 
Werkliedenverbond uit te noodigen mede leden te 
benoemen in een commissie van ondersoek, die het 
volgende jaar  rapport aal indienen. 

Punt SS, loopende over het oprichten vuu een 
algemeen Nederlamlsch pensioenfonds voor  oude en 
gebrekkige werklieden uit particulier e bijdragen, wenl 
rioor rlc iifdeeling Utrecht toegelicht. Volgens haar 
wierpen rie rapporten rler n geen licht ge-
noeg over  de wijze van uitvoering a medewerking 
der  patroons wus noodig en oprichting van een locaal 
fonds mogelijk. g n g was voor  ecu al-
gemeen fonds. e heer n stelde voor  een com-
missie tc benoemen, gekozen uit leden vnn de 

j  van Nijverheid, die tot Nut van 't 
Algemeen en het Algemeen Werkliedenverbond. e 
voorzitter  vraagt exceptie om de quaestie van het al-
gemeen pensioenfonds uit het mandaat te nemen. 
Utrecht weigert dit en verkiest locaal ondersoek. e 
beer  Bredius bestreed het voorstel-Utrecht. omdat 

op kleine plaatsen rie arbeiders anders onmogelijk 
zouden kunnen deelnemen. t n wenl 
aangenomen, dat van Utrecht verworpen. 

Bij  rlc behandeling van punt 24 werd de briel 
van het r  ann rlen r  van Water-
staat over do tarieven en het antwoord van rlen 

r  voorgelezen, t voorstel van het Boon-
bestuur, om opnieuw hij  de g ann te 
dringen op eenvormige tarieven voor het goederen-
vervoer Op alle lijnen iu Nederland en de verkrijg -
huarstelling tegen billijke n prij s daarvan nan alle 
hoofdstations, wenl na eenige discussie van Utrecht 
aangenomen. 

Punt 2"», luidende. c commissie tot het ont-
werpen van wetsbepulingi'i: tegen vervalsching van 
levensmiddelen heeft nog geen tweede rapport uit-
gebracht. Slechts één der  drie leden heeft zich be-
reid , die taak te aanvaarden, en zul zich 
daaromtrent verstaan met een rechtsgeleerde. t 
lid verzoek! daarom tc wonlen diligent verklaard tot 
het uitbrengen van nader  rapport,  dnt werd toege-
staan. Punt -27, waarin bet r  voor-stelt de 
drukkosten te verminderen door de punten van be-
schrijving slechts eenmaal uit te geven en niet 
opnieuw bij  het Verslag te voegen, wenl aange-
nomen. 

a was punt 28: benoeming der  Commissie 
tot vaststelling rler  notulen vuu do vergadering, uan 
de orde. Gekozen weiden rie heeren: Van Eelde, 

, Van Stolk, Francois eu . j  punt 

29, bepaling van de plaats rler  volgende Algemeene 
Vergadering, liep rie keuze tusschen t cu 
Tiel , die zich beiden hadden aaugcUirlen. t aan-
bod vun Tiel wenl aangenomen. 

p wenl de vergadering gesloten, nadat de 
heer  Van Eelde rlen Voorzitter  den dank der  Ver-
gadering had lietuigd voor  zijn uitstekende leiding, 
en deze de afdeeling Utrecht had dankgezegd voor 
rie voortivlTelijk e ontvangst. 

J TOT G
. 

O . 
Buitengewone vergadering van 7 Augustus 1878. 

n deze vergadering, die uitsluitend belegd wns 
met het doel, het duor de j tut Bevor-
dering der  Bouwkunst aan Z. Exc. den r van 
Binnenlandsche Zaken gezunden verzoekschrift pi be-
spreken en te delibereeren over  een adres van arlhesie 
der  Afdeeling aan dat verzoekschrift, is daartoe met 
acclamatie besloten. 

Behalve hnre betuiging van eenstemmigheid met 
het adres der , spreekt rie Afdeeling als 
hare overtuiging ui l , dnt rie nu onder  den invloed 
rler  Commissie van r  gevolgde richtin g 
bij  rlc stichting van , ook belemme-
rend moet werken np de vorming van het schoon-
heidsgevoel en hei opwekken en naiikweeken van 
waren schoonheidszin bij  het volk. e bouwkunst 
toch kan daartoe krachtig medewerken, mite zij  zich 
vertoone in vormen die het volk begrijpt , wat niet 
kun geschieden wanneer deze niet zijn in overeen-
stemming met den tijd , waarin het leeft en met ziju 
zeden en gewoonten, iets wat in de nu gevolgde 
kunstrichtin g niet gezegd knn wonlen het geval tc zijn. 

Ten slotte ondersteunt de Afdeeling ten krach-
tigste de beide door het Bestuur  der j 
gefurmtileenle wenschen aan het slut van zijn ver-
zoekschrift. 

Over deze vergiuleriit g en de daarop onmiddellijk 
gevolgde bijeenkomst tot uitreikin g der  bekroningen 
aan de inzenders op de door dc Afdeeling gehouden 

tentoonstelling, wenl een sombere sluier  geworpen, 
door ile mededeeling, dat dc voorzitter  rler  Afdeeling, 
de heer C. B. van der  Tak, door een plotselinge 
ernstige ongesteldheid was overvallen, die voor het 
behoud van zijn leven deed vreezen. e vrees is 
gebleken niet ijrle l te zijn, want in den voormiddag 
vuu den 8steu Augustus is rie heer  vnn der  Tak 
overladen. 

e Afdeeling heeft dus een groot verlies geleden. 
Aan het omtrent de gehouden tentoonstelling uit-

gebracht verslag, ontkwnen wij  het volgende. 
Aanvankelijk had het plan bestaan zich uitsluitend 

tut m cn de onmiddellijk (aangrenzende gc-
i neen ten te l>e|ialen. t plan is later  uitgebreid 
tot de beide provinciën Noord- en , 
terwijl  ouk dc tentoonstelling zou opengesteld worden 
voor  werkstukken van leerlingen van ambachtsscholen 
en dergelijke inrichtingen in die provinciën. -
is daaraan nog eene afdeeling voor  oude meubelen, 
enz., toegevoegd. 

r  deze uitbreidin g had de Afdeeling behoefte 
aun connecties buiten , die zij  zich trachtte 
te verschalten door de afdeelingen en corres] tonden ten 
der j  aldaar te verzoeken subcommissien 
te vormen ter  medewerking in de bereiking van het 
doel. 

e afdeelingeu Schagen, Amsterdam, n eu 
, loomede de beuren correspondenten te -

der, n , , Purmerend , , 
Schiedam, t en Gorinchem verklaarden zich 
daartoe bereid. Ook het Bestuur  rler j 
zeide zijne medewerking toe, terwij l bovendien 
door  tusschen komst van bijzondere personen subcom-
missien te t en te Alkmaar zijn totstattrl gekomen. 

e Afdeeling wendde /ich ouk tot het centraal 
Bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werklieden-
verbond met verzoek otn medewerking iu die plaat-
sen, waar het verbond afdelingen heeft, doch waar 
zij  geen commissien hort kunnen vormen. Ook van 
die zijde werd de meestesymphatie betuigd en mede-
werking toegezegd. 

e ambachtsscholen te 's-Gravenhage en te -
tenlam zijn flink vertegenwoordigd geweest, alsmede 
eeu paa: particulier e inrichtingen van onderwijs iu 
het hout- en marmer-schilderen te . Na-
dat door de Vereeniging tot veredeling van het volks-
vermaak te Amsteidam besloten was, ook in den 
zomer van 1878 eene tentoonstelling te houden, die 
als eeu concurrente der e kau beschouwd 
wonlen, wenl door  de Amstenlamsche
liesloteii niet aun de door m uitgeschreven 
prijskampen, enz. deel te nemen. t de Amster-
damsche ten toonstelling niet vuordeelig voor de -
tenlamschc is geweest, blijk t uit tie omstandigheid, 
dat door rie laatstgenoemde slechts één werkstuk 
uit Amsterdam is getrokken. 

Voor  vrij e werkstukken zijn door 151 inzeiidei-s 
278 voorwerpen ingezonden en op de 43 uitge-
schreven prijsvragen vuor  werklieden, verdeeld over 
10 vakken, ziju 33 antwoontcn ingekomen, behan-
delende 19 vragen, verdeeld over 12 vakken. 

Voor dc leerlingen van ambachtsscholen en derge-
lijk e inrichtingen waren 25 prijsvragen uitgeschre-
ven, verdeeld over 8 vakken. p ziju van de 
beide ambachtsscholen te zamen ingekomen 73 ant-
woorden op 22 vragen, verdeeld over 7 vakken en 
door twee andere inrichtingen 25 antwoorden op twee 
prtjsonderwei pen, imitation van marmer en hout. 
Bovendien zijn van die inrichtingen nog te samen 
282 vrij e werkstukken ingezonden. 

Voor de prijskampen ziju toegekend: aan werk-
lieden 5 eerste, 9 tweede en 7 derde prijzen,cn unn 
leerlingen vun ambarditsscholen enz., 15 eerste, 21 
tweede cn 9 derde prijzen. 

Voor  vrij e werkstukken zijn toegekend: aan werk-
lieden 19 premien en 20 getuigschriften tin atm leer-
lingen  premien eu 14 getuigschriften. 

n het goh.el zijn toegekend 49 getuigschriften 
zonder er  80 met prijzen en premien in geld of ge-
reedschappen, alles tut een gezamenlijk bedrag van/"  750. 

Vnu betten toongestelde is  particulieren ver-
kocht voor  bedrag vun ƒ 9 5 . 50 en voor  een ge-
houden verloting aangekocht vour  ƒ323 .50. 

c bijdragen tot dekking rler  kosten, door  inge-
zetenen m verstrekt en de ontvangst van 
entrees zijn niet voldoende geweest, om de kosten 
te dekken. Üe rekening sluit tnct een niet onbelang-
rijk  tekort. 

Berichten ea mededeelingen. 
. 

'3 Gravenhage. Bij  koninklij k besluit is, met 
ingang van  September 1878, benoemd tot direc-
teur der  Polytechnische school dr .  Bosscha, boog* 
laaraar  aan die school. 

— Z. , heeft met het onderwijs in het scheeps-
bouwkundig teekenen aan de Polytechnische school 
te , gedurende den cursus 1878—1879, belust 
J. A.  Wolde, eerste teekenaar  aan 's s werf 
te Amsterdam. 

— Naar wij  vernemen, is door  den r  van 
Waterstaat, l en Nijverheid afwijzend beschikt 
op het verzoek vnn den heer s G  te -
terdam , om concessie voor  den aanleg van een spoor* 
weg van deze gemeente over  Baarle-Nassau naar 
Antwerjicn , cn wel omdat dc beoogde spoorwegver-
binding eerder  nadeelig dan voonleelig  Neder-
land zijn zou. 

— 1 den r vnn Waterstaat, enz. is nan 
de j  vergunning verleend om 
over  eene lengte van 300 meter  proef te nemen met 
een spoor, volgens het stelsel de Serres cn Bnttig. 

Utreoht. Tot dusver  hebben wij  gezwegen vnn 
rie plannen der  commissie voor het gemeentelijk ge-
schenk aim Z. . . Prins , bij . hu-
welijk namens de gemeente aan te bieden. Wij  kun-
nen thans mededeelen, dat de commissie een anntnl 
photographieén laat maken van gezichten op de stad 
Utrecht op loliu-rtirmout , die, in een keurige met 
zilver  geonienieuteerde portefeuille vereenigd, opeen 
smaakvol uutr-huumhotiten staander is geplaatst, die 
met zilver  gemonteerd is. Alles wurdt te Utrecht 
vervaardigd. 

Unkomliffingen van Aanbesteilin̂ en. 

, te 10 uren, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aau het gebouw vun het prov, best. 
de uitvoering vau eenige vernieuwingen eu hcrstol 

n aan dc gebouwen van het prov. gouvernement 
nldaar. ) 

 te  uren, iu het café Bolicviic: hut bot. 
wcu van een woonhuis aan het Stationsplein aldaar 
voor . G. Volkersz. 

 te 12 uren, door  burg. cn weth. v;... 
: het maken vun 

steenen walmuren langs de beide dirpswallon vau n 
dorp , met bijbehoorende werkeu. 

, te 12 uren, ten gemeentchuizc van F-
nekcradocl: het makon van eene ophaalbrug iu di 
kuustwegovcr  de Franeker-Arumer zeilvaart tu i 

 te 12', uren, door  burg. un weth. 
het metselen vau zinkputten eu leggen van huislei 
dingen in dc straat genaamd de Nieuwcwcg. 

.  . te 2 uren, door  kerkvoog 
den der  Nederl. . gemeente van Nieuw-un-St 

 nul, in e e : hut bouwen van cene 
nieuwe consistoriekamer. 

, ia

 te 11 uren, door  Emrik on Binger: he 
maken van een fabriekgebouw, lang ongeveer 40
breed 15 , inguricht voor  stoom steendrukkerij, or. 
ueu terrein gulugeu aau de . . bij  du» 
architect . E. . van den Arend. 

Z I H , tu 1 uur, door den dijkstoel ._. 
, in het Stadskouïe 

huis: lo. het makeu vau schooiingeu laugs eenige 
gedeultcu der e Wetering en het daarter-
plaatse uitdiepen der  wetering; 2o. het verrichten dut 
verschillende timmur- , metsel- en verfwerken aan «lc 
heide stuomgetnalcu, macbinistwonin; en en dijksmaga-
zijncn, benereus bet verven vaa peilschalen, onderhoud 
vau deu weg op den k eu levering van grint, 
iu verschillende perc; lio. het bouwen van ecu nieuw 
magaziju voor  noodmaterialen te Aalst. 

, tu 5 uren, ter plaatse in het bcsti. 
vermeld: hut maken van 560 . walbeschoonug, bt> 
aeveni bet aanvullen on egalisecren van den grom 
bijlaugs het land en voetpad i 
Aanw. door  den architect F. Brouwer, van Coruju 
12 Aug, te 10 uren. 

 te 7 uren, door  burg. en weth. van 
Smalliugerland: het uitbaggeren vau dc geul op .i. 
Wijd e Ee ten westen n Stobbehock, over  eeue lengt 
van circa 800 . Aanw. 12 Aug., le 3 ureu. 

i to in , te 1 uur. door de bouwkundigen . 
Verheul eu C. Bruijnzcel, namens A. e i dc 
bouwing cn vergrooting van het l Cootnans, café 
restaurant aan de , aldaar. 

, tc 1 uur, door het gemeentebestuur 
liet vernieuwen rlcr  buitenvlocddcureu van de h 
Sluis aldaar. Aanw. 12 Aug., te 11 uren. 

in-o- i i o lm , tc 1 uur, door  het gemeentebest uuj 
Nieuwleuseu: lo. het bestraten vau eer. gedeelte 
don Nieuwleusencrdijk, lang ongeveer  2000 ; so. 
het maken van een steenen duiker  ovor de Binnen 
dijksloot, nabij  de . kerk te Nieuwleuseu. 

v-.i/en, te 2 uren, door het hestuur vau tici 
Piersenspolder, iu het. Nederlandsch l t hp 
maken van 20,000 ' wintermat, idem 6000 '
mermat, idem 200 1 rijsheslag cn het leveren v.. 
50  vlotgroud. Annw. 13 Aug, te 9 uren. 

 te 9 uren, door  den eerzame A. Bru ij  nzeel, 
iu het Gemeentehuis: liet bouwen eeuer  nieuwe hof-
stede op zijne gronden in den f 
gemeeute , bestaande iu woonhuis, schuur, 
bakkcet, varkeushok onz. . bij  den bouwkundige 
A. le Cleicq, te . Aauw. tc 2 uren. 

 te 8 uren, door  den architect . k 
serua, bij  Wed. EekholT, aau de Groote : . 
bouwen van 2 burgerbchuizingcu. Bilj . iuz. cin uur 
vóór de besteding. 
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'il.oo, te 1 uur, door den rentmeester  vau liet 
, ten zijnen kantore: het doeu van

herstellingen aan de bouwhoeven Asselt, v 
goed en Uddelermcer, benevens het maken vuu
nieuwen duiker in den grintweg op het . 

 te 12 uren, in o : het houan 
van eene schoot met onderwiizerswoning. , bij  den 

. (i, , tc Winterswijk . 
t n i t i e r d a m ,  dc directie der i 

, op het bureau van de 
ingenieur van den weg, O. Z. Voorburgwal, . Sft 
145: het verrichten van pleister- cu voegwerken t* 
verdere herstcllingeu aan do kunstwerken, gebouwiu 
en trottoir s langs den Noordliollaudschun Staatsspoor 
weg, don Oosterspoorwegen dc lij n t 
in 4 perc. 

, tc 3 uren,  den eerzame . Pii; 
in het Gemeentehuis: dc herbouw der  door  brai 
vernielde schuur op zijne hofstede te Waarde. : 

den bouwkundige A. le Clcrq, te . Aan«-
te 2 uren. 

 to 3 uren, door het bestuur  der  wad 
keeriug van den cal. polder  Nicuwe-Neuzen, in 
Nederlandsch ; het maken van werken 
verdediging van ueu oever. Aanw. 12 Aug. 

 bij  S. 1). Twerda: hot bouwen 
burgerhuizing, lol. bij  deu timmerman B. J
aldaar. 

, <» * l , -

 te 11 uren, door  burg. cn weth.: l | f ' 
gereedmaken van aarde hanen, buuevuns het strati" 2 

van 113,000 stuks baznltkeicn, in oiidurschoiduue gr 
mecnlewogen. . bij  den gemeen te» rchitect. 

' « - l l a | t e , te 1 uur, door het ministerie van wnl*r" 
staat enz.: lo. ten dienste van dc
de aanleg van cene telegraaflijn met één draad U°P 
den spoorweg , met inbegrip * 
zijlijne n lang 34,000 . g ƒ1655; 6. het kri-
stellen en verbctereu van de n lan? 
de spoorwegen tusschen t en de * 
greus bij  Bocholtz, tusschen t en de 1 iel
greuscn bij  Smeermaas en bij  Eijsden, tusschen ' 
trich t eu Tilburg , Bokstel en , kW 
hoven en de Belgische greus bij  Borkel-Schaft, Bokk-
en do e grens bij  Gennep, Venloo en ̂  

e grous bij n cn tusschen Vet»"0 

en den SOOgenaainden g iu do richtin g 
Straelon. g ƒ1450; 2o. ten dienste der  l . ' : ; ! " 
gebouwen: het onderhouden van- en het doen ** 
eeuige herstellingen aan het postkantoor met aV' 
tcurswoning tc Eindhoven, ged. 1878, '79 cu > u' 

g ƒ 11S5. 

, tc 1'/, uren. door  burg. en 
het tweemaal verven der  buitenwerkeu aan den lx" 1'1, 

lop vuu deu Abdij  toren. 

, bij  duu admiuistreerend kerkvoogd 1 

E. van den Ende: bet maken eener  bevloering bij  het 
dorp Usbrcchtum, lang 174 , breed 2.40 . Aanw. 
12 Aug., te 11 uren. 

 13 Auf . 
 tc  uren, door den burgem. van 

Scliotcrland: het bouwen van eeu schoolgebouw en 
onderwijzerswoning te . Aanw*. 14 Aug., 
to 10 uren. 

Bergum, te 11 uren, door  burg. cn weth. van 
Tietjerksteradecl: lo. het uitbaggeren cn verbeteren 
vnn de vaart cn watcrlossiug gen. , loo-
pende van den straatweg in ilergumernieuwstad tot 
aan bet groot Schecpsvaarwater van Borgumerdam 
naar  Schuilenburg enz.; 2o. het verbeteren cn her-
stellen der  waterlossiug, gen. de Zijl , in het Gebuurte 
te Bergum. . bij  den gcmccntearchiicct 1'. , 
tc Bergum. Aauw. 14 Aug., voor  no. 1 te 1 uur en 
toor no. 2 te 4 uren. 

 te 12 uren, door  dijkgraaf cn hoog-
heemradou van du Zwijndrcchtsche Waard, iu ue 
herberg van J. Pieterman: lo. het bouwen van een 
magazijn voor  nood mat erialeu aau Nedurhoveu te 

; 2o. het levereu en iuheien vun vloci-
palcn eu hut plaatsen van meerpalen aan dc Oosten-
damsche losplaats te t un het 
maken van beschoeiing werk hij  dc u 
sluis; 3o. het vierkanten van den dijk op verschillende 
plaatsen iu dc gemeenten Zwijndrecht en -
Ambacht eu het herstellen van du brikglooiin g aan 
Nedcrhovon tc ; 4o. het herstellen van 
dc rijswerken aan Ncderhovuu uu aan de e 
en llcerjansdamsche haven; 5o. het leveren van 6S5 

1 grint o|i de verschilcndo losplaatsen van de Zwiju -
drechtsche Waard. 

, tc C uren, bij  Wed. Vau der  Wal: het 
hekkelcn der  waterlossiug rie Jou-en onder  Cornjum 
eu Britsum, beoevens ceuige herstellingen aan den 
zoogen. Steenendam en Pijpje. Aunw. te 2 uren. 

, door hut watcrsctiapshcsl uur van du 
Vereenigde-Polders-vau-Osseuisse, tii j  G. dc Waal: 
het makeu eu zinken van ecu kniagstiik, groot 555 

, met bijlevering vau 70 schecpstons afval vau 
n ik schen of n steen, 444 m gc-

woueu u of a steun, en het 
maken van 232 * rijsheslag met vlochttuinuu. 

 ten kantore van . . Albnrdn : 
het afbreken van het nog best itande vau de afgebrande 
stelphuizing onder  Wijns. in gebruik hij  VV. 8. Boon-
stra, en het houwen daarterplaatse van cene huizing 
en schuur, lui . bij  den architect J. , aldaar. 
Aunw. 18 Aug., te l ' / i uren. Bilj . merken lettor . 

 SO

, te 10 uren, ten raadhuize: het 
maken vau eenigu veranderingen cu ceuige onderhouds-
werken aan de school un -uderwijzcrswouiiig no. G, 
te Abcues. 

 te 11 uren, door  het ministuri e vau marine: 
het gereedmaken en leveren van het hardstccuwerk 
voor dc fundeering van deu iizercu kust lichttoren op 
het eiland Pauduug, hij  Pailang (westkust van Soe-
tuatra). . 17 en 19 Aug., bij  deu bouwkundigu 
van duu dienst van het loods sssen, aau genoemd 
departement. 

p mi i i.t i , tc 11 uren, door  burg. en 
woth. van Ede, iu t Wapen van Gelderland : het 
bouwcu te Geldorsch-Veencndaal vuu uene school cu 
onderwijzerswoning met eeu voel brug over dc Grift . 
Aanw. 13 Aug., vuu 10—12 uren. 

 te 3 uren, door  hurg. un weth.: het 
bouweu cener  torenspits cn het restaurcerun der  be-
staande muren met anuci. Aauw. 13 cn 10 Aug., 
tusschen (1 cn 7 uron. 

TTiemaag, , 

, te 11 uren, door hut ministerie vnu 
waterstaat euz.: bet verrichten van graaf- cu bagger-
werk cn van ceuige daarmede in verband stuaude 
werken, tot verruimin g van den bovcumond vau de 

e , onder de gemeente , behoo-
rende tot de e waterwegen. Aanw. 17 Aug. 

g ƒ 06,600. 
 te 11 uren, door den comm. der 

marine, op 's s werf: de levering van: lo. plaat-
ijzur , 2o. lederen sluurrcepeu, 3o. saai tot kardoozeu. 
Bilj . iuz. ter  griffi e vau de directie. 

 te 12 uren, door het ministuri e van wa-
terstaat enz-, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
voltooien van don spoorweg tusschen de brug over 
de Waal en den voet vau deu afri t in dc e en 
het maken van eenige auderc werken. . bij  den 
hoofdingenieur tc Arnhem on den ingenieur lc Nij -
megen. Aanw. 14 cn 16 Aug., telkeus tc 1 uur. -
miug ƒ 171,000. 

, tu 12 uren, aan het station vau don 
Noorderspoorweg: de bouw oener  locomotiovenloods, 
uuz., by bet station . g fr . 136,861. 

 te 2' , uren, door het ministerie van 
biuuenl. zaken, aau het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. dc opbouw van het te Amsterdam te bouwcu 

m met directeurswoning; 2o. het maken 
dur ijzer-, glas-, lood-, zink- en verdere budekkiugs-
werken voor  genoemd museum. . bij  den architect 
der  musciimgeooawen, Stadhouderskade tc Amsterdam, 
dagelijks van 9—12 uren. Aanw. 19 Aug., te 12 uren. 

 tS

 te 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat ent., aan het gebouw van het prov. best.: 
liet verwijden van brug no. 1 over  hot Thcsingermeer 
in den n weg van Groningen naar . 

 te 1 uur , door het ministerie van justitie: 
het doen van eenige vertimmeringen in het paleis van 
justiti e te Arnhem. Aanw. 10 Aug., te 10 uren. 

 tc 1 uur. door  burg. cu weth.: het 
maken van ren nieuwen straatweg van n 
naar . . bij  den gcmecntr-architect. 
Aanw. 20 Aug., te 11 uren. 

, te , uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw vaa het prov. bestuur: 
het uitdiepen van een gedeelte van den n 
Usel. Aanw. 21 Aug. g /"ÏOOO . 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: 
het lossen, iueeuzettca, klinken, afwerken en in-ge-
bruik-brengen vau een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst van de e in , 
voor  rekening van het departement van . 

0|i

: bet doen van eenige reparation aan de 
kerk en toren aldaar. Voorwaarden liggen bij  Auke 
Wicrsma, aldaar. Aanw. 18 Aug., te 10 uren. 

Atloop van Aanbestedingen. 

, 24 Juli : het doen van eenige vernieuwin-
gen aau- en het driejari g onderhoud van de twee 
windwatermolens c.  vnn den polder  Wcstzaan; 
miuste inschr. waron Vredenduin en Co., te Zaandijk, 
voor  ''3lü" . 

 25 Juli : het afbreken van 3 woningen cu 
het bouwen van 2 buizeu in de Boterstraat; minste 
inschr. waren Gebr. Van , te Utrecht, voor 
ƒ 7980. 

 27 Juli : het bouwen van eeu bovenhuis 
voor  J. . Benfer; minste iuschr. wasP. vanügmond, 
te , voor/1758. 

 27 Juli : hot maken van een afwaterings-
duiker  voor deu polder  van Blalo; ingekomen 4 bil-

1'etten, als: 
. Willighageu, te Zwolle, ƒ 144-4 

G. F. Paler, „  idem „  1385 
. , „  idem „  13.Pt 
. Bruins, „  idem „  1332 

gegund. 
, 27 Juli : het 3e perceel der  bedijking 

langs de ; gegund aan J. , te Graf-
horst, voor  ƒ4040. 

 27 Juli : lo. de onderhoudswerken over 
1878/79 aau het waterschap ; 
ingekomen 4 bilj. , als: 
P. Barrman, te , ƒ 1800 

.  „  idem „  1500 
J. Jansen, „  idem „  1500 
J. , „  idem „  1403 

2o. het maken van uen grintweg in den Willcms-
kerkc-polder; ingek. 6 bilj. , als 
C. Blok, 
P. Ba roman, 
l>. Tholens, 
O. Boot, 
J. , 
J. Jansen, 

tc , 
„  idem 
„  idem 
„  Neuzen, 
„ , 
„  idem 

/ 2740 
„  2730 
„  2500 
„  2230 
„  2222 
„  2187 

 27 Juli : het maken van stecnglooiing 
aan den zeedijk der  wateriug Buarlaud; iugckomun 
13 bilj. , als: 

te Breskens, / 17,400 
„  Sliedrecht, „  16,300 
„ , „  15,900 
„  Goes, „ 0 
, Borselc, „  15,200 

„ , „  15,149 
„  Bruiuissc, „  15,000 
„ , „  15,000 
„ , „  14,990 
., , „  14,900 

, 14,510 

1. vaa , 
T. . Volker, 
O. de Wilde, 
A. Foiidrainu, 

. rlc Vriend, 
J. , 
A. van Popuring, 
P. J. Visser, 
BJ. . 
P. ,1. van , 
J. , 
C. v. d. , 
J . de Jonge 

Neuzen, „  14,500 
_ Borselc, „  14,500 

aangenomen door C. de Wilde, te , voor 
ƒ14,01"  10. 

, 29 Juli : hot verbreeden vau con vak steen-
glooiing aan den Oudctandschen zeedijk min dc zuid-
zijde van hut uiland Cocdcreide: inguk. 4 bilj. , als: 
P. Griuvis, tc Ouddorp, ƒ 5380 
S. Bezooijen, „  idem ,, 5270 
IJ, lakker, „  Goedureode, „  5099 
W. Schaddclee, „  idem „  4942 

, 29 Juli : het uittrekken eu inheien van 
meerpalen; minste inschr. was C. dc Borst, te Papen-
drecht, voor  /3139. 

, 29 Juli : het bouweu van eeu burger-
woonhuis; ingekomeu 11 biljetteu, alt 

k Wegerif. 
B. J. van Esson, 
W. de Bruin , 
G. J. v. d. Braak, 

. Willemsen, 
J. , 
lis. Wegerif, 
G. , 
11. , 
Js. Wegerif, 
F. J. (it'l l rden. 
gogund. 

uu i -hum , 29 Juli 

te Apeldoorn, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
[dam 
[den 
idem 
idem 

ƒ 28S8.8! 
„  8790. 
„  2740. 
„  2092. 
„  269(1. 
„  2080. 
„  2498. 
„  2496. 
,, 2447. 
„  22S5. 
,, 2271. 

het bouwen vim 6 nieuwe ka-
mers eu euu turftnaguziju ; ingek. 8 büj. , als 

;e Workum 
idem 

, 
„  Workum, 
„  idem 
„  Uiudeloopeu, 
„  Workum, 
„  Bolsward, 

/ 7370 
„  7190 
„  6752 
„  053(1 
„  6530 
„  6460 
„  592 S 
„  5(191 

e Boer en Schaper, 
A. Bekcnia, 
O. , 
G. . 
J. . Groenhnf, 
A. WtVgerl , 
1). v. d. Wal, 
A. , 
gegund. 

 29 Juli : tic verbouwing van de pastorie 
der e gemeente; geguud aan . . E l -
ziuga, te Ternaard, voor  ƒ3590. 

, " " 
w 

A. Verduin, 
C. Speijer, 

. vau , 
G. v. d. Griju , 
J. , 

e Jough, 
J. Schouten, 
gogund. 

, 30 Juli : het doen der  onderhouds-
werken aan het waterschap; gegund aan P. Copijn, 
te , voor  ƒ326. 

30 Juli : het bouwen eener  nieuwe graau-
schuur  met stallen enz. voor T. Belpaire; ingekomen 
12 bilj. , als: 

te , 
„  Goes, 
„ , 
„  idem 
„ , 
„ , 

30 Juli : het gedeeltelijk afbreken cu 
 dur  secretarie; ingekomeu 7 bilj. , als: 

te Nieuwland, f 2800 
„ . „  2797 
„  Noordeloos, „  2795 
„ , „  2779 
„ , „  2689 
„  Ameide, . 2020 
„  Vianeu, „  2479 

ƒ 8200 
„  '900 
„  7790 
„  7710 
„  7709 
„  7700 

„ , 
„  Neuzen, 
„ , 
„ , 
„  Ovozande, 
„  Noordgouwe, 

, 7490 
, 7300 
, 7200 
, 0900 
, 6860 
, 679S 

J. F. , 
W. de Beste, 
. Peeters, 

J. Chamulau, 
P. k ers, 
J. Ocker, 
B. den Exter  vau den 

Brink , 
J. . , 

. de Vos, 
A. van Bezooijoti, 

. Schijf, 
B. van Verre, 
gegund. 

, 1 Aug.: het bouwen van enn pakhuis 
mot toebehooren aan dc t aldaar; 
minste inschr. waren J. s en Zn., te , 
voor  ƒ7489. 

Lelden, 31 Juli : het makeu van een gebouw ter 
uitbreidin g der  kweekschool voor de zeevaart; minste 
inschrijver was S. van , te , voor 
/ 44,444.44. 

 1 Aug.: het bouwen van 2 woonhuizen, 
op een terrein aan de Nieuwe-Ach tergracht, onder 
beheer  van den architect . Gosschalk; ingekomen 14 
bilj. , als: 
 ' ' "  1 1 te Amsterdam, 

„  idem 
„  Utrecht, 
„  Amsterdam, 

idem 

 1 Aug.: het bouwen eener  synagoge; 
ingek. 10 bilj. , als: 

. Warning, lc Almetoo, ƒ 2594 
E. Esbuis, „  Wierdeu, „  2500 

. , „  Vriczenveen, ,. 2527 
. Nijhof , „  Almeloo, „  2490 

W Jansen, „  Vriczenveen, „  24S8 
. Tersteege, „  Almcloo, „  2462 

G. Jansen, „  Vriezenveeu, „  2430 
C. Ekhart , „  Almcloo, „  2270 
A. , „  Vriezenveeu, „  2241 
11. Jansen, „  idem „  2208 
gegund. 

 Aug.: het amoveereu vau een oude 
klapbrug eu het bouwen van een nieuwe draaibrug te 
Borgercotupagnie, binnen die gemeente; ingekomen 4 
bilj. , als: 

. cn . Bulder, te Wildervank, ƒ 1 4 24 
J. G. Pruiruucl , „  Veendam, „  1419 

. Prummel, „  Wildervank, „  13S7 
. Vroom, ., Veendam, „  1165 

gegund. 

,  Aug.: het houwen van een tuinmans-
woning met oranjerie{ ingekomen 6 hilj. , uls: 

. Eldersvuhi, te , ƒ 8888 
. Jansen, „  Groningen, „  S760 

E. Berkenbosch, „  idem „  7187 
11. Olthoff, „ , 7100 

. Vogelzang, „  Oldehoven, „  6939 
E. W. Wietsema, „  Oroniugcn, „  0820 

, 3 Aug.: het bouwtm van magazijnen 
en werkplaatsen voor  Vollenhoven ea Co., onder het 
beheer  van deu architect O. B. Salm; gegund nan . 
Corlij n eu A.O.US , te Amsterdam, voor  ƒ87,500. 

 5 Aug.: lo. het rioleeren cn borstraten van 
de ; minste inschr. was . El -
frink , tu , voor/8450. 

2o. de bouw van 5 dubbele ovens, ten dienste 
van de nieuwe gemeentegasfahriek; minstu inschr. 
was E. du Baan, tc Scheveningen, voor / 2S10. 

to-oiihigei, 5 Aug.: het vullen eener  sloot en op-
hoogcu vim cen terrein langs het Wiiischoterdiep; 
minste inschrijver was A. Nijdam, tc Groniugcn, 
voor  ƒ528. 

 G Aug.: het leggen der  riolen, hut metselen 
vau vergaarbakken, het leggen der  trottoirbandc u eu 
het afbreken der  stoepen en bïjworkcn der  gevels in 
de Qinnekenslraal enz: ingekomen 6 biljetten, als: 
C. . , te , ƒ 5947 
C. A. Sehrijli ; „ , „  5196 
J. A. , „  Breda, ,. 5040 

, „  idem „  5010 
11. Verlegh, „  Ginneken, „  4080 
J. , „  Breda, „  3743 

2o. het leggen dur  riolen, het metselen van ver-
gaarbakken, het loggen der  trottoirbanden eu hrt af-
breken der  stoepen eu bijwerken der  gevels iu de 
Boscl-draat enz.; ingekomen 5 biljetteu als; 
C. A. Schrijff , to , ƒ 6428 
C. . , „ , „  6300 
Q. v. d. Sande, „  Breda, „  5677 
Th. , „  idem „  5135 
B. Verlegh, „  Ginneken, „  4748 

3o het leveren van Engelsche aarden buizen voor 
de nolceraig van de Ginnckenstraat en de Boschstraat: 
ingekomen Tl büj., als: 

. . vau Pelt, te Amsterdam, ƒ 1424. 
C. Bosmau, „ , „  1355. 
J. eu . v. d. Pot, „  idem „  1350. 
W. j  on Zoon, „  idem „  1230.16 

. , „  Utrocht, „  1220. 
 S. Stokvis en Zu., „ , „  1152.10 
e t cu Co., „  idem „  1090. 

u en Bruut, „  idem „  1088. 
11 F. g en Co, „ , „  993.75 
ti . J. r  Jr. , „  idem „  860. 

. F. n Co., „  idem „  823. 

tori); *  ti Aug.: tie steeubostortiug vau het oever-
vak tusschen tie peilraaien 30—32 van den polder 
Anna; ingek- 8 bilj. , als: 
J. van Eek, tc , ƒ 3200 

e Clercq. „  Selzaetc, „  3194 
. van , „  Breskeus, „  3188 

A. . van Oosten, „  Colijnsplaat,  3148 
P. . Volker. „  Sliedrecht, „  3139 
P. . v. d. Velde, „  Neuzen, ,, 3065 

. de Jough Az., ,, idem „  2910 
F. , „  Zierikzee, „  2909 

G«e«, 7 Aug.: dc aauleg cn dc herstclliug der 
aarde-, kram-, rijs- , stecnglooiing- eu andere werken 
aau deu zeedijk van den Bchcngepolder; minste in-
schrijver was J. , to , voor 
ƒ 2250. 

, S Aug.: de hoifuudeoring met onderbouw 
voor do bijker k van tic s in de Van-
Oldenbarneveldtatriuit ; iugek. 17 bilj. , als \ 
P. A. A. v. , te , ƒ 20,936 
G. , „  idem „  20,000 
Wed.G. Camcsi aa Co. „  idem „  19,999 

. Verbiest eu 
. U r. d.  .aar. „  idem „  19,986 

e Boer, „  Sliedrecht, „  18,949 
E. v. d. Wcijer , „  Gouda, „  18,750 
J. de 'v, „ , „  18,800 

e Waal cu , „  idem „  18,306 
J. C. Tom, „ , „  18.222 
W. J- (lodfroy. „ , „  18,200 
W. G. C. . „  idem „  17,500 
C. J. van Tusschenbroek, „  idem ,. 17,350 
O. Gulbransen, „  idem „  17,100 

. J. , „  idem „  16,949 
A.  „  idem „  16,859 
J. B. n en 

. W. Visser, „  idem „  16,699 
. Si el wagen, „  idem ,. 15,990 

o onlangs asubestede werken aan 
het l Etablissement aldaar, ziju gegund als 
volgt: lo. bet horstellen vsn dc fundeering enz. uan 

 .ak en Gude, te Amsterdam, voor ƒ 13,995, en 2o. 
het driejari g onderhoud en de gewone herstellingen 
aau . W. A. , te Amsterdam, voor /1350 
per  jaar. 

G. A. de , 
J. , 
B. v. a. Weerden, 
P. Warners, 
A. Aalders, 
W. . , 
J. J. Boukholts, 
A. Paans, 

. , 
J. Poet ma, 
11, . v. Voorthuijzen, 
('r n ij T ea Schouten, 
W. J. van Berkum, 
J. . Braskamp, 

idem 
idem 
idem 
idem 

m 
idem 
idem 
idem 
idem 

f 39,500 
„  39,300 
„  38,660 
„  37,300 
„  37,100 
„  30,836 
„  36,700 
„  30,200 
„  35,990 
„  35,035 
„  35,252 
„  34,890 
„  34,444 
„  33,900 

Vervolg der n en , 

Amsterdam. e lessen nau de kweekschool voor 
machinisten zullen met 15 Octolier  e. k. aanvangen 
en in twee ufdeelhigen gesplitst wonlen. g 
A, is bestemd vou  de opleiding tot machinist bij 
stoomgemalen, binnenlandsche stoomvaart, spoorwe-
gent enz.; terwij l de afdeeling B, meer  bepaald be-
steind is voor de grintt e stoomvaart, gouverncmculs-
marine in de n en groote werkplaatsen. 

e vereischten n te kunnen vuldoen rum het 
nd missie-examen vuor  afdeeluig A. zijn: goed lezen 

en het schrijven eener  goede hand ; de beginselen der 
Nederlandsche taal eu de vier  hoofdregels der  reken-
kunde, ook met gewone en tiendeelige breuken, ter-
wij l kennis van teekenen en van het stnidsvak tut 
aanbeveling strekt. Voor  afdeeling B. wurdt boven-
dien vereischt kennis der  meetkunst tut uan den 
cirkel en algebra, tot eu met. de vergelijkingen van 
rlen eersten graad met één onbekende. s van 
de Fransche cn Engelsche talen strekt tet aanbeveling. 

n elke afdeeling kmuien dit jaar  twintig jonge-
lieden geplaatst wonlen, wunrvan ft'en als internes. 

t examen wonlt iu dc eerste dagen van Septem-
ber  gehouden. 

. n tien avond van 7 dezer  zijn in 
de Nutszaal alhier  rie prijzen en premien uitgereikt 
aan de bekroonde inzenders op de tentoonstelling, 
die onlangs in de zalen rler  Academie vun Beeldende 

n en technische Wetenschapjieu, vanwege de 
ufdecling m der j ter Bevordering 
van Bouwkunst, wenl gehouden. Gelijk men weet, 
waren het inzendingen vau werklieden en leerlingen 

van ambachtsscholen iu Noord- en . 
e vergadering, waartoe tie leden der  Atileeliug 

en een aantal andere genoodigden waren opgekomen , 
wenl gehouden onder  voorzitterschap van den heer 
Joost van Vollenhoven, burgemeester, als eere-pre-
sideut der  tentoonstelling. 

e Voorzitter  opende de bijeenkomst met de treu-
rige mededeeling, dat de heer  C. B. van der  Tak , 
die als voorzitter  van het Afdelingsbestuur  bij  deze 
plechtigheid werd verwacht, in den voormiddag over-
vallen was duur een pkrtaeluigeongesteldheid van zoo 
ernstigen aard , dat er  vrees bestond dat hij  er  niet van 
zou opkomen. Spreker  verwachtte, tlat ieder  met hem 
instemde in de hoop, dat die vrees niet sou wonlen 
verwezenlijkt. Eu niet alleen zou meu dit ho|ien 
in deze vergadering, hier  waar  men hem in zijne 
werkzaamheden bij e j  van Bouwkunst 
hml leeren kennen en waartlis-ivn, maar evenzeer 
zou dit het geval zijn hij  de geheele burgerij . d 
toch Van der  Tak zich in den krin g der  maatschappij 
venlienstelijk gemaakt, nog veel meer  viel daarop 
te roemen iu zijne betrekking nis directeur der  ge-
meentewerken. 

p wenl door  den heer  Van Goor, secretaris, 
een breedvoerig verslag van de tentoonstelling uit-
gebracht. (Zié hieromtrent het in dit nommer 
opgenomen versing.) 

e Voorzitter  voegde een wuord van dank aan 
het Bestuur en inzonderheid nan rlen Secretaris hier-
aan tur' . Üp de tentoonstelling luid spreker  gezegd, 
dat het in 't belang was van de nijverheid in 't al-
gemeen en van de personen in 't bijzonder, wanneer 
werklieden tot zulk eene teiitmmstelliti g medewerken 
un er  hunne bekwaamheid doen uitkomen, terwijl 
het evenzeer iu het belang aar  patroons was, die 
zucht bij  de werk heden aan te wakkeren. Thans 
echter  meende hij  nog een krachtig wuord vuu op-
wekking ouk in ruimer zin te moeten spieken, door 
in 't algemeen aan te sporen tut gezamenlijke be-
vordering van de nationale nijverheid, rli e toch een 

machtigen invl  heeft op de nationale welvaart en 
tlaarom met de andere bestanddeekm vnn volksbe-
staan — met landbouw, handel, enz. — gestadige 
bevordering verdient. e inzenders hehhen zich al-
len venlienstelijk gemaakt met deel te nemen aan 
den wedstrijd, die hun was geopend. j  hoopte 
nu, tlat zij  zouden l>egrij[nui hoe ouk het leven up 
een wedstrijd gelijkt en zij , gelijk zij  hier  om den 
eereprijs hebben gekampt, in het leven hunne krach-
ten behooren iu te spannen um iets edels Uitstand 
te heljien brengen. 

Vervolgens werden de bekroningen uitgereikt. e 
bestonden in geldelijke premien, iu gereedschappen 
en benoorligherleu, benevens getuigschriften, welke 
laatsten, vervaardigd naar  liet daartoe door dc Af-
deeling rler  genoemde j  bekroonde ont-
werp van tien heer  E. G. A. Fol, bijzonder  de aan-
dacht trekken. 

r  een tier  bekroonden, Van Vlijmen , wcitl 
daarop uit aller  mum cen woord van dank gericht 
tot allen die, door  bevordering dezer  tentoonstelling, 
voor  personen uit rlen werkenden stand eene gelegen-
heid tot ouderlingen weilijver  hadden geopend. Tevens 
betuigde tie heer  Cramer, namens het Bestuur, in-
zonderheid dank aau deu eere-president voor  diens 
ijverige -iiiigeii . 

a werd de vergadering dour den voorzitter 
gesloten niet den wensch, dat, juist nu deze ten-
toonstelling niet in ulle opzichten aan de verwach-
ting heft voldaan, alle krachten mogen worden 
vereenigd um er  later  cene te openen, die, zoomen 
mag hopen, ul-duu ten volle eraan zul voldoen. 

— e heer C. B. van der  Tak, directeur  der  ge-
meentewerken alhier', is tengevolge eener  plotselinge 
ongesteldheid g vourmiihlag overleden. 
Onze stad verliest in hem een hoogst venlienstelijk 
tui ijveri g ambtenaar. Sedert 1801 bi bovengenoemde 
betrekking geplaatst, heeft hij , juist in een zoo ge-
wichtig tijd|ier k vuor unze gemeentewerken, menige 

belangrijke taak volbrachl, altoos met diaselfde kalme 
be nu len beid eu opgewektheid, die hem instaat stel-
den, binnen zijn werkkrin g tot zelfs de meest uit-

e zaken sterols geregeld te behandelen. Ouk 
bij  het |iersoneel zijner  afdeeling van openbaren dienst 
stond hij  hoog aangeschreven. 

— n het laatst rler  voorgaande week heeft de 
beproeving plaats gehad van de nieuwe, aan de 

n op Fijenuonl geplaatste kokervonnige 
ges lagen-ijzeren knian, iu tegen woo ri l ighe'ul van tie 
ingenieurs der j  tot exploitatie van Staats-
spoorwegen en belangstellenden , en onder  bijzondere 
luiding van den heer . van , hoofd-iuge-
nieur der j  de
vun Oranje te 's Gravenhage, duor  welke -
schappij  deze kraan, gelijk de reeds elders in Neder-
land bestaande kinnen vau dit system, geleverd is. 

e kraan heeft eene hoogte vun 11 meter, van 
den beganen grond tot aan de kettingschijf, en eene 
vlucht vuu 10 meter uil het hart vau den kruutiuii u 
tot uan den ketting, zoodat zij  een cirkel van Ü280 
meter  beschrijft. Zij  heeft een vermogen van 30,000 
kilogr . en is zoodanig ingericht, dat lichte lasten 
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spoedig kunnen verplaatst wonlen. e last van 30,000 
kilogr.  wonll gelicht door 8 man, 20,000 kilogr . 
door 4 man, lichtere lasten naai- evenredigheid. 

t strijken der  lasten tloor  middel van een vang 
geschiedt door  1 man, terwij l de geheele omvoering 
iler  kraan met den aanhnngenden last van 30,000 
kilogr . dour 2 man plaats heelt en kleinere lasten 
door  man. 

e doorbiiiging bedroeg bij  den last van 30,000 
kilogr . 72 millimeter , in de blijvende doorbuiging 
(ketting) is bevonden te zijn de geringe afmeting van 
13 millimeter . 

e nette eu soliede uitvoering van dit werktuig 
wordt zeer  geroemd. 

. Bij  het Gemeentebestuur  is thans een 
tweede aanvraag om concessie voor  eeu paarden-
spoorweg ingekomen. 

. e heer  G. N. J. van de 
Griendt is, ter  vervanging van zijn vader, denbeer 
J. van de Griendt, lionocmd lot directeur  der t -
schappij  tot ontginning en vervening der  Peel, ge-
naamd , onder . 

Aan teekeningen op het ontwerp van een ka-

naal door  de Geldersche Vallei, gemaakt 

op uitnoodiging van het Amsterdamsche 

ë door  J. G. van Gendt 

Jtinr. , r  te Utrecht. Uitgegeven 

ter  Stootul kdrukkeri j  en Steendriikkcri j 

"ti e "  van .1. van , 

t tweede deel der  brochure, tlie bovenstnanden 
titel draagt, is dezer  dagen verschenen. Wij  brengen 
hierbij iu herinnering dat het eerste gedeelte met 
een enkel woord besproken werd in bet nommer van 
li» Juni jl . en dat daarin meer  bepaald de aanslui-
ting van het kanaal aau de Oostzijde van Amster-
dam iu verband met de waterverversching aldaar, 
behandeld wenl. 

t nu uitgekomen tweede gedeelte heeft betrek-
king op tie travel's van den Nederrijn en de door-
-mj.lm i der  Betuwe. Schrijver  begint mei de op-
gave der  werken van Nederlandsche en buitenland-
se hc schrijvers, die hem ten dienste stonden hij  de 
liestudeering van het onderwerp, om daardoor  hel 
onvolledige vau de wetenschap op het stuk van ri -
vieren toe te lichten , en behandelt achtereenvolgens: 

A . den overtocht van den n zonder  stuw: 
B. den overtocht van den n met een stuw be-

neden den kanaabnond; 
C. de doorsnijding van de Betuwe. 

n overtocht van den n zonder  stuw bespreken-
de, wordt in de eerste plaats aangetoond, dat de bodem-
ligging van het kanaal, zooals deze wordt aange-
nomen iu het rapport der  hoolilingenieurs vnu den 
Waterstaai van 23 Januari , ten onrechte 
ontleend is aan het protocol der  technische -
varings-coinmissie van 1874, omreden het kanaal 
niets te maken heefl mei de algemeene riviervorbe-
tcring. Alvorens lol. theoretische lieschouwingeii over 
te gaan, wordt iu herinnering gebracht wat de 
praetij k leert bij  den g tusschen Vreeswijk 
en Vianen en waaruit blijkt : 1". dat de rivier  de k 
tusschen Vreeswijk en Vianen iu vorm geen nno-
incnswiuirdigo verandering heelt ondergaan bij  en 
sinds tie daarstelliug van het Zede rik kanaal , eu 2". 
tlat de rivierhrii'dt e daar r  plaatse tusscheu de 
hooiden van overvaart is vermeerderd. l er 
geene bijzondere kosten vau onderhoud gevorderd ut' 
bijzondere werken aangelegd werden, is het nooit 
voorgekomen dat een schip, de sluis gepasseerd zijnde, 
op de overvaart naar  hel Zederikkanaal bleef vast* 
zitten eu de vergelijking met den overtocht Vrees-
wijk—Vianen , die reeds ruim 50 jaar  bestaat. 
weerlegt de liezwaren tegen den riviemvergnng aan 
de Grebbe, die dan ook iu geeneii deele gedeeld 
worden door  de ingenieurs van den Waterstaat , die 
het ontwerp van een kanaal dooi- de Geldersche 
Vallei op last van den r  opmaakten. 

e heer  Waldorp daarentegen verheft oene waar-
schuwende stem tegen hel ontwerp, maar ziet daar-
entegen geen beswaar  in den overtocht te Jaarsveld, 
door  hem aanbevolen. 

e tpiaestie wordt daarop door  schrijver  uit een 
theoretisch oogpunt behandeld , om daarna hel maken 
van eeu gierpont met stoomtuig voor  den overtocht 
van schepen over  de rivier  aan te bevelen. 

J ile bespreking van deu overtocht van den n 
met een stuw beneden den kauanhnotid wordt de door 
den Waterstaat voorgestelde hoogte van 0.70 . f-Al' , 
aan critiek onderworpen en achtereenvolgens nage-
gaan, welke invloed een stuw nabij  de Grebbe sou 
hebben met eeu stuwjieil van U.70 , 0.00 . eu 
5.00 . 4- AP. Schrijver  komt tot de gevolgtrek-
king «lat een stuw minder  schadelijk is, naarmate 
zij  minder  hoog , maar iu elk geval na-
deel ig werkt voor  de scheepvaart op den Nederrijn 
en voor  de kanaalvaart. l makeu van eeue stuw 
wordt ontraden. 

e doorsnijding van de Beluwe, zooals zij  dooi 
den Walerstaat was ontworpen, vindt afkeuring hij 
den l van Overbetuwe, die zich met de ad-
viezen van den hoofdingenieur s vereenigt. 
Schrijver  geeft het middel aan de hand om aan alle 
bemerkingen van den l tegemoet te komeu eu 
behandelt daarna de bezwaren , die op dc kwel zijn 
gegrond. 

e gedane onderzoekingen leiden lot de volgende 
uitkomsten; 1", dat liet graven van hot kanaal geen 

.L i  geelt voor  kwelwater, mik ul werd de grint -
laag over  de gebeele lengte doorsneden; 2°. dat in 
het tijdperk , waai over  de waarnemingen loopen en 
waarbij  de rivierstand tot 8.30 . -f AP. klom, 
geen toevloeiing van kwelwater  zou hebben plaats 
gevonden eu bet uit dien hoofde te voorzien is, dat 
ile stoommachine slechts zelden zal behoeven te wer-
ken om het kwelwater  op tc malen. 

e brochure wordt duur  een paar  teekeningen 
toegelicht. 

Varia . 

Onbrandbaar -maken v an -
ken Ten vervolge op de mededeeling, omtrent dit 
onderwerp in het voorgaande nommer gedaan, dient 
de onderstaande beschouwing van het Scheikundig 
Bureau te Amsterdam, overgenomen uit Het Nieuw 
van (ten

sOnlangs werd .bovengenoemd ontwerp in eenige 
bladen besproken en daarbij  vermeld, dat het dien-
ken der  stoffen met een oplossing van aluin en van 
phosphorzuren ammoniak volkomen dienstig was voor 
het onbrandbaar-maken. r  het hier  een zaak 
geldt van hoog belang, wensch ik te wijzen op het-
geen in het buitenland in dit opzicht gedaan wonlt-, 
en voornamelijk dc proeven van Prof. Pepper te 

n te vermelden. r  den ontzettenden brand 
in het Brooklyn-tlteatcr , alsmede door  den dood 
cener  actrice in het Sheffield-theater, wier  lichte 
klecdercn met het voetlicht in aanraking kwamen, 
wenl dc algemeene aandacht op dc behoedmiddelen 
tegen brand gevestigd en kwam genoemde geleerde 

tot hot resultaat, dat aluin, borax, wolframsure soda 
en phosphorzure ammoniak de beste middelen waren. 

c phosphor/ure ammoniak werd door  hem boven-
aan gesteld, geheel overeenkomstig de proeven van 
Thourct en Schüssel te , die reeds vóór twin-
tig jaren nierop in Engeland een octrooi verkregen. 

. F. Versmann te n kreeg, geruimen tij d ge-
leden, de opdracht vanwege de n van Enge-
land, om al tie klceren, aan het Engelsche f in 
gebruik, met een middel tc beJoandekn, waardoor 
deze genoegzaam onbrandbaar  zouden worden. t 
geschiedde voornamelijk met het oog up de gevaren, 
voortspruitende uit het dragen der  crinoline, waar-
door  aan het f ongelukken vemor/aakt waren, 
door  het omverwerpen van theestoven of andere 
voorwerpen. e uitslag eener  reeks van proefnemin-
gen was, dat uitsluitend dc zouten vun het metaal 
Wolframiui n volkomen aan het duel beanlwoordilen. 
Stoffen, die anders oogen bl ik kelijk ontvlamden, wa-
ren na behandeling met deze zouten geheel onbrand-
baar; doch »n belangrijke zaak hierbij  is deze, 
dat dc stoffen, wanneer ze gefabriceerd wonlen, 
zoodanig geprepareerd moeten wonlen met dc zouten, 
dat niet na iedere uitwassching een hernieuwing van 
het behoedmiddel noodig is. 

- U  phosphorzuren ammoniak heeft men het na-
deel, dat hij  het strijken door  het heele ijzer  een 
ontleding van het zout plaats vindt, waarbij  vri j 
phosphorzuur  gevormd wonlt — hetgeen verterend 
Op de stoffen werkt. Bij  de wolframiuinzouteu ver-
valt dit beswaar, doch wn ander, niet minder  groot, 
doet zich daarbij  voor, n.l. tic zeldzaamheid en kost-
baarheid. 

e ertsen, die het metaal bevatten, worden 
fiScheelit" en uTungsteen"  genoemd, — men vindt 
ze vooral in Zweden, en naar  ik meen heeft de 
Ned. j  zich vroeger  ook belast 
met den uitvoer  uit , voornamelijk naar  Enge-
land. n zou het algemeen in toepassing 
brengen desez zouten, voor  het vermelde doel, aan-
leiding geven tot een betere exploitatie en dus goed-
kooperen prijs , — totnogtoe werd het, naar ik 
meen, niet tloor  do industrie voor  eenig technisch 
doel aangewen . 

«Behalve met het onhraiidhunr-maken vau klce-
dingstukken, beeft men zich in tleu laatsten tij d 
bijzonder  beziggehouden met middelen om groote 
gebouwen, theaters, enz., voor  brand te behoeden. 
n d wonlt op sommige plaatsen al bet 

hout, dc coulissen enz. van een schouwburg of con-
certzaal met een mengsel van waterglas (kiezelzure 
soda of |¥itasch) en lij n krij t bestreken. Als eeu 
plaatsvervangend middel voor  waterglas — waarvan 
liet gebruik als brand behoed middel reeds lang bekend 
is — wordt een mengsel van zwavelzuren ammoniak 
en gips genoemd, en met veel belangstelling ziet 
men iu d den uitslag dezer  proefnemingen 
tegemoet — die in ieder  opzicht de aandacht van 
het groote publiek verdienen." 

 goed bekend met het maken vau Grond -
plannen, Algemeene , -
ningen, etc. eenigzins practisch ervaren en goed 
met werkvolk kunnende omgaan, zoekt plaatsing als 

 of . Brieven met 
No. 2020 aan hel l , 

m 15 Amsterdam. 

e van Justitie. 

, 

Aanbesteding. 
üp Vri jda g den 23 Augustus 1878, des na-

middags ten één ure, zal iu een der  lokalen van 
het e van Justitie in de e Pooten te 'sGra-
venhage, bij  enkele inschrijvin g worden aanliesteed; 

t doen van eenige ver t immer ingen 
i n net Paleis van Justit i e te A rnhe m 

t beslek ligt ter  lezing: te 's Gravenhage in 
gemeld lokaal van het e van Justitie, te 
Arnhem iu het Paleis van Justitie. 

n wonlen gegeven door  den -
Aivhïtect voor  de Gevangenissen en , 
J. F.  te 's Gravenhage, cn door  den 
Opzigter  W. A. A tc Arnhem. 

Aanwijzin g zal worden gedaan op Vrijda g G 
Augustus des voormiddags ten 10 ure. 

's Gravenhage, den 7 Augustus 1878. 

Voor  den , 
 Secretaris-Generaal, 

. 

S , 
. 

 EN S der ge-
meente  zullen op g 26 
AugUStUS 1878, ten 12 ure des middags, op het 

, in het openbaar  hij  enkele inschrijvin g 
doen aanbesteden : 

t maken van den bekleedingsmuur 
langs den kop der e bui -
ten den Oosterdokdi jk , den onder-
bouw eener g en bijbehoo-
rende werken. 

g f 460.000. 
e voorwaarden dezer  aanbesteding met hijbehoo-

rende teekening zijn uitsluilend te verkrijgen ter 
j  der  gemeente, tegen betaling vun ƒ1 .50. 

Naden; inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den r  der  Publieke Werken 
op hel , des ochtends tusschen 11 en 12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

Ameteraam, N TEX . 
9 Augustus 1878.  Secretaris, 

E . 

e Aanbesteding. 
.  ES cn . . S Jr. q. q., te 

 zullen op g den S6sten 
Augustus 187S, des namiddags ten 1 ure, in het 
0[ienbaar  Aanbesteden: 

t maken vaneen 'St raa tweg aldaar, 
op een gedeelte van het perceel wei-
land , bekend onder  Sectie B N . 1136, 
met bijbehoorende werken. 

e aan lies letting zal plaats hebben iu het koffie-
huis Belvédère van ('. VA N N G te
haven, alwaar  het bestek a ƒ 0 , 50 verkrijgbaar is 
en, evenals do teekening, voor  gegadigden ter in-
zage ligt. 

e aanwijzing iu loco heeft plaats op g den 
20sten Augustus, des namiddags ten 2 ure. 

Nadere inlichtingen worden verstrekt door  den 
Architect N. , te

 cn S van
 zullen op Vrijdag den 23sten Augustus 

1878, des namiddags ten 1 uur , ten e dier 
gemeente, in het o[>cnl>nar  aanbesteden: 

t maken van een nieuwen Straat-
weg van n naar . 

Bestek en teekening liggen ter visie en zijn a f
verkrijgbaa r ter Gemeente-Secretarie, van af -
dag 12 Augustus 1878. 

c aanwijzing zal plaats hebben op Vrgdag den 
20""  Augustus 1878, des voormiddags ten 11 ure, 
beginnende aan het laag erf te

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij  den Ge-
meente-architect. 

 Secretaris,  Burgemeester, 
P. VA N . G. B. VA N . 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de HoUandêche Tuin, 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S van alle bekende typen 

cn reparat ien san bestaands S wonlen in 

den kortst mogsajken liji l gelerad nn uitgevoerd. 

t vooi' Nederland van  &  SON 
Engelsche N en N hij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

, gekookte- en S tando l i e, F A -
P A , P P A T E N T - en -

. Puike e en Frunsche 
- en , -

E in fusten, bussen en flacons. 
S toomfab r i ek r a n bere ide V e r w e n, 

- en . 

E N 

VAX J E S . 

geeft lierigt dat door  baar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

verkoop van T in brooden zijn aangesteld: 

S &  C°. te Amsterdam, 
door  wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel Seder-
land aangenomen o|i gelijke voorwaanlen uls aan de F a b r i e k , llcltvveg N" . 3, le Amsterdam. 

E . 

T 113/115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

, , Stoom- en , Stoom- eu , Stoom-
heimachines in diverse sooiteii, Stoomhamers, Fabr iekswerktu igen, s voor  houtbe 
werking; , Gereedschappen, - en , Centr i fugaalpompen, . 
Prima Porl landcement der  Barham Company, Amerikaanjch. amari lschi jven der  Tsnita Compear, 
voor  zagen scherpen, l'abrieksgebruik, enz., 1u kwaliteit Engelscbe kraan- en andere kettingen met 
guai-mtie van sterkte. 

E lect r isch l ich t mir  allerlei doeleinden. 
Afslui ters , k ranen, peilglastoestellen vooi stoom- en waterleiding. 

O  &  € ° . 
s te Oudewater, 

leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tut 'JO00 a |"* r 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen, , , , , 

- eu Tegelvormmachines, n - en B r u g c o n s t r u c t t ën enz. 

Aan dc Steenbouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vorvaaiiiigd: 

Een groot wel ingericht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede iu marmeren -
. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Eigenaars van Zullen- en Tafflbazall-uriievei i 

in , 

s in n en Belgischen Steen, 

Straatkerjen , Por t land-Cement, 

, E STEENES, ESZ-

.7m i  5 5, . 

S. N &  ZOON, le  «een uit : 

V A \ 

0

cr. ct. J Ü G T E W . 

Prij s /O.50. 

.  te . 
FA l Ui  en N van n 

voor  wetense)i:,|i|ielijk gebruik. All e soorten van 
Baro- en Thermometers. Ve ld-, n 
Theaterk i jkers , Br ie f balansen, enz. «nz. 

Bij  J. VA N , Stoomdrukkerij e -
dustrie" , Utrecht, is vers, henen 

Aanteekeningen op het p van 
een l doo de e Vallei. 

Opgemaakt oj, uitnoodiging van het -
E É door  J. G. VAN 

T Jr. ,
. 2. e travers van den n en de 

doorsnijding der  Betuwe.) t 2 knarten. l'rjjs/'l . 

n Juui verseheen  t niet 2 kaarten. P"j s 

ƒ 0 . 5 0. Afzonderlijk e A A worden niet verkucht. 

üedruk t ujj  G. W. VA N  &  C° te Arnhem. — All e .tukken en advertent iën te adresseren aan den r  F. W . VA N T JGsn. te Arnhem. Uitgave ran X A . . 

e . F. 33. g 17 Augustus 1878. 

VOO

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

A B O N N E  E N T : 

Vumdiunt btu&up . Prij s per i f 1-fiö. u nboiuieert zich ?oo 
i ja.rff.luj . Afz.nitlerJijt e nummer, bij  vooruitbe.tellin.  cc.t.. 

Al l e stukken en adver tent iën te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

V»u l 5 regel» fi.—, verder  vuur  eiken regel |>UaUruiiiii « UO pout« on 10 rteiiis 

vooreen nanimcr  vuu liet blad. Advertentiën vuur  hut buitenland Ü5 cents per  rty/el.. 

E . 
Veel is er  in Nederland geschreven en meer  nog 

gesproken over  deu n w te Amsterdam, 
over  den stijl waarin dit werk /.al worden uitgevoerd, 
over  den kunstroferenduris die daartoe zooveel heeft 
bygedragen, en over  de s tlie hem als 
ijverige apostelen volgden en hijstonden. Wat niet 
al heeft men den gi-ooteu liouwmeester  en zijn vriend, 
den uitstekenden kunstrefiarendaris, verweten, naar 
bet hoofd geworpen, toegedacht.... eu toch, heiden 
gingen desongehinderd rustig hunnen gang. 

t corouat opus, zegt een uud spreekwoord — 
ook zij  zien het bewaarheid. n spijt van tegen-
werking, in spijt van kamer-interpellatien, in spijt 
van letterlij k alles, schreden beiden op hunne ko-
ninklijk e i . i . i n rustig voort en brachten het ten slotte 
zóóver, dat toch lumin' plannen eu gcenc andere 
uitgevtierd wenlen, wonlen of zullen worden. e 
openbare meening, verecuigiugen van bouwkundigen, 
ja zelfs de Staten-Generaal un de r  bleken 
maehtelijos tc zijn tegenover dai geniale tweetal. 

e '2*2 Augustus /al voortaan bijna cene nationale 
lemfdsfi worden, want op den Ü'l  Aug. van dit jaar 
zal de g plaats hebben van den bovenbouw 
cn do bedekking vun het nieuwe -
gebouw tc Amstenlam, eene gebeurtenis die over 
waard is, dut er  hier  eens eenige «ogenblikken hij 
sl ilgcstuun WOrde, temeer  uu door  de teekening — 
hij  dc aaiibesteding-siukkeii gevoegd — een ieder  in 

de gelegenheid is om zich zelf te overtuigen van 
betgeen al dan niet juist wns in de vele daarover 
geschreven artikelen. Wij  tenminste achten het 
plicht om op vele onjuistheden te wijzen , teneinde 
den ontwerper  en zijn sooras eindelijk recht te doen 
Wedervaren SO zoodoend'- bij  té dragen tot de vidkomeu 
erkenning en dankbaarheid duur  en van geheel ons volk 
vuor  tie niet genoeg te waantceren verdiensten van 
de twee geniaalste mannen, welke op dit oogenblik 
in Nederland en zijne koloniën gevonden wonlen. 

n heeft veel getwist over  den stijl van het 
inuseumgebouw en zelfs durven beweren, dat bet 
plan (volstrekt niet in oiid-llollandsclien renaissance-
stijl der ' eeuw, gelijk voorgeschreven is) was 
nntwor !ii , maar  dat de stijl een soort hutspot 
was, waarvan gothieke en roti iaa use he elementen tie 

1 ,1 . l i l '  .'l  uitmaken, aangevuld met een cu 
ander  van eigen vinding. Grover  taiwaarheid kan 
echter  moeilijk versoenen wonlen : immers het plan 
is zoo zuiver  mogelijk in den stijl , die onzen glorietij d 
kenmerkt, ontworpen, 't s waar, er s geen enkel 

h geitouw iu Nederland, dat iu dien stijl 
opgetrokken is, maar  dit is alleen ecn gevolg van de 
onkunde onzer e bouwmeesters. Waren 
iJe Bray, Vredeman de Vries, Jacob van , 

k dit r  en boe zij  vertier  heeten mogen 
niet zulke ellendige brckcbcencn geweest, wij  zouden 
zeker  inplaats van prullig e gebouwen vol wansmaak , 
zooals de raadhuizen te 's-Gravenhage en n of 
zooals het s eu het Paleis te Amsterdam, 
thans evenzoovelc modellen van echten -
landschen renaissance-stijl bezitten. r  juist omdat 
geen enkel voorbeeld aan tt; wijzen, omdat alles wat 
wij  uit de ' eeuw nog bezitten zoo smakeloos 
en slecht is, is het zoo geniaal van den bouwmeester 
vau het nieuwe , dal hij  den luiversteo 
mid-1 lollandschen lenaissance-stijl heeft weten te 
linden m tut in het kleinste door  te voeren in zijn 
1 uitwerp. 

Uau zijn cr  stemmen opgegaan tegen het plan, 
Omdat men wilde beweren dat het volstrekt niet den 
indruk gaf van zijne bestemming, dat het niets minder 
dan een m voor  schilderijen schijnt te zijn. 

r  wij  vragen elk onpartijdi g , als bij 
neb dit zware groote gebouw met die driedubbele 
poort, geflenkeerddoor  kolossale torens, denkt, als 
l'i j  verder  dat heirlcger  van dak vensters, torens. 

n ens. ens. sioh voor  den geest stelt, of dan zulk 
O gebouw aan een klooster, een raadhuis, een 

kasteel, eene stadsjioort doel denken? s neen, 
g reept men uit : dit gebouw is, kan 

net anders zijn , dan ecn modem museum van schil-
derijen! Aanlig is dit aangegeven tloor  dc groote 
bakken met . r  is plaats voor 
alk- kaloiiderhciligeii der  wereld, hetzij  men ze processie 
bat houden gelijk in de voor- en achtergevels, 
keizij  ze in slagonle geschaard wonlen alsof het een 

u schutterij  was, zooals in de zijgevels. e 
Voorstellingen toch geven duidelijk tc kennen, dat 
'oi'u hier  schilderijen bewaart, evenzoonls men den 

- i ien winkel herkent aan de uitgestoken laars. 
SC ÏN het niet wederom geniaal dat, om die beelden 
eu voorstellingen welke nog niemand kent, waarvan 
leen enkele teekening overgelegd wonlt, geheel vol-
|S0S dt'i i stijl , ouberis|>elijk h te hebben, 

keus der  beeldhouwers geheel aau den architect 
o v «i gelaten wurdt , doch de aannemer de kleinigheid 

van ƒ 3 2 , 0 00 heeft voor te schieten? r vun 
kosten gesproken, kan men zich wel iets kletngeestigets 
eu hekromjieners voorstellen dun de aanmerk ingen door 
leden van de Tweede kamer gemaakt op het over-
schrijden der  oorspronkelijke raming van kosten met 
100 percent.' s van daarvoor  erkentelijk te 
zijn , waren er, die den bouwmeester  en zelfs den 
kunst referendaris daarover  hard vielen! n eeu land 
als het onze, waar  bijna geene belasting wonlt ge-
heven , waar  de schatkist overvloeit, zoodat de -
geering elke gelegenheid aangrijpt um de beslaande 
lielastingcii maar  te verminderen, en waar  men niet 
weet wat te doen met de ovefbodige middelen, daar 
moest men dankliaar  zijn wanneer  een bouwmeester 
etuis de kleinigheid van een milioen meer wist le lie 
steden, of wanneer  men iemand heelt gevonden, zooals 
de kunst referendaris, die door  allerlei bouwwerken en 
groote aankoopen van rarieiten terzelfdertijd , het geld, 
zooals men zegt, onder  dc menschen brengt eu zijn 
vaderland pakhuizen vol antiipiitoitt't i bezorgt, zoo-
dat het met eere aan den spits der  mtdragers van alle 

landen kan staan. Neen, de kortzichtigheid gaal al te 
ver: ziet men dan niet, dat bet voorden , 
bij  perceiitsgi'wijze bezoldiging, volkomen hetzelfde is 
ot hij  één millioen verwerkt of twee/ t is be-
treurenswaardig, tlat men hij  ons zóó weinig kunst-
gevoel en schoonheidszin heeft om np kleinigheden 
zooals een enkel millioen meer  ol minder, nog te 
letten en het is niet genoeg le waardeuren, dal zóó-
veel ondankbaarheid en kleingeestigheid bij  ons ge-
heel volk, bij  de Vertegenwoordiging, ja misschien 
hij  de g zelve, de beide geniaalste mannen 
vau Nederland niet afschrikt om voort te gaan, 
maar  dat. zij  kalm liiiiiuui i weg vervolgen , sender  zich 
Om iels te liokommeren. Zoovele ventien ste dwingt 
om erkenning, en daarom ware hel wn gelukkig denk-
beeld als men wilde besluiten tot een algemeen peti-
tionnement, waarbij  men het geëerbiedigde d van 
den Staat nederig smeekte om toch uan heide man-
nen, wier  knoopsgaten mi nog slechts gastvrij d 
verleenen aan pauselijke en andere buiteulandsche de-
coratieu, een gering blij k van erkenning te geven, 
door  beiden te versieren met het onleteeken van den 
Netlerlaiidscheii . t zou algemeen toegejuicht 
wonlen cn zeker  niet het minst door  die bouwmeesters, 
welke op even humane als eerlijke wijze ontheven 
werden van de hun door  de g opgedragen 
werken, omdat zij. gelijk vnteger  Van i cn/. 
bleken geen begrip te hebben vau den echten oud-

n stijl . 

r  ook al komt men niet tot ite uitvoering vau 
dit plan, ook al hly ven de vader  landsche ridderlinte n 
"ui de knoojisgaten van beide groote mannen ontbre-
ken, dan is het ontwijfelbaar  zeker, dut een dank-
baar  nageslacht hen zal ecren en verheerlijken door 
standbeelden, hetzij  afzonderlijk , hetzij  — en dit 
zou eene aandoenlijk diepe gedachte zijn — jgelijk 
de Siauieeschc tweelingbroeders in één groep, maar 
in elk geval onder  een baldakijn eu up een voetstuk 
iu echten n stijl . 

E G T OP E OPEN-
E GEBOUWEN. 

Uoor  daartoe gekozen leden van het Architecten-
und - Verein, het n , de 

e Akadenne der  bildenden e en tie 
e , allen te , 

is een geschrift vervaardigd, hetwelk zij  aan hunne 
e lakgenooten en kunstvrienden hebben aan-

geboden onder  den titel van:  über die 
 der  an den öffentliehen Bauwerke, 

met het doel de udhoesie van alle e kunst-
vereenigingen , t en -bevorderaars aan 
dit  te verkrijgen , um het, door  dezen 
gesteund, aan de n van het k en de ver-
schillende staten, het c Parlement en de -
dagen , alsmede aan de stedelijke n te zen-
den, met verzoek om in voorkomende gevallen tie 
daarin ontwikkelde grondstellingen in welwillende 
overweging te nemen. Zij  hopen, dat uit de toepas-
sing daarvan een nieuwe bloei VOOT de e 
kunst en handwerken zal geboren worden , die vau 
dc heilrijkst e gevolgen vour  het ulgemeeii moet ziju. 

e brochure, hoewel alleen met het oog op 
d geschreven, bevat te veel, dat ook voor-

en op ons land van toepassing is, dat het zijn nut 
moet hebben, dc erin vervatte denkbeelden hier  meer 
algemeen bekend te doen wonlen, waarom wij  een, 
hoewel niet geheel woonlelijke, vertaling er  van aan-
bieden. 

l de beeldende kunst in , in weer-
wil van enkele heerlijke scheppingen, gedurende ge-
ruimen tij d niet meer  de plaats inneemt die zij 
vroeger, niet alleen daar, maar  in alle beschaafde 
staten innam, doen tegenwoordig vele teekeiien de 

boop koesteren dat de ojieubare meening zich weder 
aan haar  wil laten gelegen zijn, en dat men zoo-
wel tiaar  wekladigen d op de schoonheid en de 
veredeling van bet leven als bare nuttigheid voor het 
inaterieele welzijn der  volken weder lieguit in te zien, 
lu dezen stand der  zaken ligt liet aan dc kunstenaar! 
die vlam te doen opflikkeren en te onderhouden, om 
dc kunst, -u nieuwen, niet minder n bloei 
te bereiden, als door  tiaar  in vroeger  tijdperken l»e-
reïkt is gewonien. 

Wat is te doen om dit doel te bereiken? 
Nooit zullen de kunstenaars alléén instaat zijn 

het gevoel van liehoefte aan kunst tri de massa. iu 
het volk. op te wekken, zóó dat het die als een 
onontlw'erlij k genot en als eene openbaring zijner 
schoone en edele gevoelens leert beschouwen. Zij 
zouden er  zelfs dan niet toe instaat ziju, wanneer 
een menigte hoogbegaafde kunstenaars door de groot-
Scbe scheppingen van hun genie alleen moesten wer-
ken. Nooit zullen zij  , wanneer  zij  niet ondersteund 
wonlen door de deelneming en het verlangen van het 
geheele volk, ertoe geraken om, in plaats van enkele 
bevredigende kunstvoortbrengselen te leveren,
waarachtig hooge ideale kunst te scheppen, onder 
welker  invloed ieder  der  duizendvoudige kunstmatige 
indivuliieele begaan1 beden hare plaats vindt, zonder 
dat  ervan hare eigenaardigheid verliest. 

t doel kan dus alleen daardoor  bereikt worden 
dat het volk, ontvankelijk als het daarvoor  is, duor 
bet schoone wordt aangetrokken. e vroegere tij d 
geeft ons het antwoord op de vraag: hoe dit kan ge-
schieden. 

e jieschiedenis leert ons dat Steeds een zware 
strij d gestreden is moeten worden voor de vorming 
en de verovering van hetphysisch en maatschappelijk 
bestaan van stalen of gemeenten , door  welken st rij d 
tevens de lichamelijke en geestelijke werkzaamheid en 
energie der  volken en gemeentenaren ontwikkeld werd. 

Niet alleen de oude oorkonden, maar  ook de over-
blijfselen van dikwijl s reusachtige, noodzakelijke en 
nuttige werken, van wier  ontstaan geen geschied-
kundige overleveringen tot ons gekomen zijn, bewijzen 
dat het mede narden arbeid kostte, om de ontwikke-
ling der  volken te verzekeren. Overal in dc oude 
beschaafde landen, waar  wij  deze, vaak voorhisto-
rische werken aantreden, zooals kolossale muren, 
werken ter  bescherming tegen de woeste kracht van 
zeeën en stroomen, kanalen tot bcvloeiïng of droog-
legging, door  welke moerassen en on vrucht tiara heiden 
of woestenijen in vruchtbare, vaak paradijsachtige 
woonplaatsen hervormd wonlen, vinden wij
dan. dat aan deze, geheel door  dc noodzakelijkheid 
gcliodcn krachtsontwikkelingen, de schoone kunsten 
niet geheel veronachtzaamd werden. Waar de nood-
zakelijkheid iu zoo hooge mate werkzaamheid gebood, 
bij  welke zooveel technische bekwaamheden aan den 
dag gelegd worden, openbaarde de beeldende kunst 
zich dikwijl s als eene behoefte van den geest in de 
schoonste bloemen van het menschelijk scheppings-
vermogen. 

e schoone mythe van den strij d vau Athene met 
Poseidon om het land, wijst er  op, dat ook Attika' s 
bodem eerst aan de zee ontwoekerd t wonlen, 
oin den olijfboom te kunnen dragen. En waar  kan 
men een glansrijker  voorlteeld dan daar  ervoor  vin-
den, hot'  aan de kolossale werken, die aan de nood-
zakelijkheid hun aanzijn dankten, zich onmiddellijk 
de monumentale kunst aansloot. Schiep daar  niet 
dikwijl s de bouwtechniek, nadat zij  de steile rotsen 
met geweldige cyclopen muren tot liesclionuuig van 
het eerste geineenehest omringd en andere nuttige 
werkeu uitgevoerd had, in vereeniging met beeld*  en 
schilderwerken, die monumentale gevviochteii van 
onnavolgbare grootsc.hbeid, bevalligheid en schoonheid, 
die duor  de geheele Oude Wereld bewonderd werden 
en voomltyd ecu onvergankelijke bron van genot 
cn studie gewonien zijn? Plutarchus zeide ervan: 
iTfl O tijd e van hun ontstaan lieten zij  hunne vol-
maaktheden als reeds lang bestaan hebbende voor-
komen ; thans daarentegen kan men tien wegens 
hunne frisctiheid voor  nieuw en als eerst gisteren 
voltooid beschouwen, zoo glinstert iu hen de onver-
wclkclijk c bloei der  jeugd. t schijnt dat een 
onsterflijk e adem hen met een niet-veranderenden 
geest vervult." 

l de geschiedenis ons geen volk leert kennen, 
waarhij  zich de harmonische ontwikkeling van alle 
geestelijk en lichamelijk weiken in hoogcren graad 
vertoont dan het Grieksehe, hetwelk al het door  de 
oudere beschaafde volken verworvene in zich opnam 
en de kiem voor eene nieuwe, de geheele wereld 
omvattende beschaving legde, dun kunnen wij  met 
zekerheid zeggen, dat de kunst aau deze hooge vor-
ming ecu krachtig aandeel had cu dat wy ons dit 
schitterend fOOlbeeld niet zonder  de kunst kunnen 
denken. 

Ook het practische volk vau e kou tie knust 
niet ontberen, al ware het slechts om aan het in-
nerlij k bewustzijn zijner  macht een zichtbare uit-
drukkin g tc geven. t e ito wereld l.elieoisclile 
zou ons door  de majesteit zijner  monumentale weiken 
en de kunstvolle uitvoering ervan reeds*  aangetoond 
wonlen, al ware het ook dat de geschreven geschie-
denis van dat k was verloten gegaan. 

u de daarop volgende tijden eeuer  wilde, chaoti-
sche beweging der  volken, welke van een algemeen 
verval tier  wetenschap en kunst, «lus van het gees-
tesleven, vergezeld ging, vindt de opmerkzame on-
derzoeker, trots alle , toch de kiemen 
vooreen nieuw leven der  kunst iu  nieuwen vorm, 
under  welke zij  iu tie middeleeuwen zulke htvrlijk c 

vruchten over  de westerscbe landen verspreidde. Toen 
die landen daarna de nalatenschap van den antiek-klas-
siekeu tij d aanvaardden en daardoor  een wedergeboorte 
tier  kunst invoerden, iu welke de rijkdo m vau den 
ouden zich met den nieuwen geest vereoiiigde, ont-
stond weder eene nieuwe glansrijke kunstjicriode. 

e kunst, welke men de moderne noemde, hield 
gedurende vnecheïdene eeuw-en en in menigvuldige 
vormen in verschillende lauden stand; hier  met een 
edele schoonheid in haar  vormen, daar  streng en 
krachtig , oldoi-s weelderig en laulastisch-rijk , doch 
ten laatste wel sierlijk maar week. tot zij  tegen net 
einde der  vorige eeuw geheel ontaardde iu schep-
pingen welke jn denkbeelden, vormen en kleuren een 

nuchterheid en gebrek aan fonteis ie tentoonspreidden, 
uls dooi'  de gebeele geschiedenis heen niet meer s 
aan le wijzen. Was do kunst vroeger steeds diep 
in tiet leven van het volk geworteld en van alle 
arbeid van handwerk en nijverheid aan haar  invloed 
onderworpen geweest, thans maakte zij  zich geheel 
van het leven los cn hield op belangstelling bij  het 
volk te vinden, gezwegen nog van er  cene behoefte 
voor  te ziju 

Zuo trad een tijd(>erk iu, waarin men, op zeer 
weinig kringen en personen na. niets meer  van de 
kunst wist en zij  slechts als een op zich zelf staand, 
overlioilig, geen rentegevend en daarom dikwijl s 
uls een schadelijk weeldeartikel beschouwd werd. 
Wild e men in bij/onder.'  gevallen en om zich van 
het gewone te onderscheiden de kunst gebruiken, 
dan bestonden bare toepassingen in zulke waarde-
looss  nietige (sprookjes, dat zij  niet den minsten 
indruk maakte. 

r  deze verarming der  kunst kou zij  natuur-
lij k den handwerken niets  aanbieden en vervielen 
deze overal ill een waren wedijver  om het meest 
smakelooze en gedachtekxme iu vorm en stof voort 
te brengen. Aau die producten van eenige tiental-
len van jaren, moet dan ook in elk opzicht de 
prij s  niet te overtreffen onbeschaafdheid wor-
den toegekend. t totale verlies van zin voor  vor-
men tiad nug een  ernstig gevolg, dat wel de 
moeite waard is vermeld te wonlen, en hij  gezette 
overweging ook bun gewichtig moet voorkomen, die 
van idealistische beschouwingen verre verwijderd zijn. 

r  dit verlies namelijk van alle kunstgevoel en 
streven naar  schoonheid, ging ook de techniek in 
alle kunsten en handwerken  achteruit. 

t verlies van bekwaamheid in den arbeid is ge-
makkelijk te verklaren.  kunstmatige vorm van 
>en voorwerp voor  gewoon gebruik kan eerst din 
'Uitslaan , wanneer  hoogere gedachten eraan wonlen 
verbonden dan die, welkt! zich beperken tot het bloote 
zien op de behoeften waaraan het voorwerp moet vol-
doen. e hooge gedachten moeten zekerlijk mede be-
trekkin g hebben op tiet naustedoel, maar  zij  moeten 
dit venier  uitwerken: zij  vestigen zich ook op de 
soorl van het werk, de samenstelling, de behandeling 
van de stof. die een grootera liekoorl ijk beid aan hel 
werkstuk geven, of zij  richten zich meer  of minder 
op de ethische bedoelingen vun het voorwerp, welke 
zij  door  vorm en versiering trachten uit te drukken. 

r  daarnaar  te streven maakt de handwerksman 
niel meer  bloot  voorwerp dnt voldoet nnn de 
nooddruft ill' s levens, maar  een levensvol organismns. 

t eerste loon, dat hem door  zoo te werken ten 
deel valt, is zelfvoldoening, die echter  van meer 
geestelijken dan materieelen aard is; maar  bovendien 
wurdt daardoor  zijn geest gescherpt en zijn fantai-ie 
opgewokt; hij  vvonlt vindingrijker , en daar  de werk-
stukken steeds moeilijker  wonlen, leiden hem bist 

 noodzakelijkheid tot  menigte hulpmiddelen, 
waanloor  hij  zijn werkstuk in den hoogst en graad 
van volkomenhek] uitvoert.  arbeider  heeft vreugde 
aan zijn werk, wonlt  door  opgewekt en in hooge 
mate nioi-eel verheven.  hij  uu zelf ziju arbeid 
hooger  schat, geeft hij  zich ook veel moeite dien 
technisch beter  en duurzamer te maken, omdat hij 
zelf hem waard acht duur/aam instund te blijven. 

r  wien hei-oep of liefde voor  de zaak veel t 
handworks- en ambachtslieden in uauiukiii g brengt, 
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 gelegenheid  vergelijkingen te mukcu 
tusschen werkstukken uit ver-schillende tijden, zal de 
juistheid vun liet e bevestigen. t kan 
hein niet ontgaan hm' hemelsbreed de , het 
huisi-and, de hout- en metaalwerken. alle bouwam-
bachten,  in den tij d van venal der  kunst, ten 
opzichte vau soliede technische uitvoering en duur-
zaamheid, achterstaan bij  die welke in niet lang daar-
aan voorafgegane tijden zijn vervaardigd. t is alleen 
hierdoor te verklaren, dat met het terzijdestellen 
van den kunstmatiger  vorm, ook de aanleiding om 
technisch bedreven  moeten zijn voor de vervaar-
diging van het voorwerp minder  wordt. Noch dc 
geest wonlt tot ontwikkeling aangespoord, noch
lust tot den arbeid bevorderd. u i 
wordt geen vrnolij k veld voor e werkzaamheid 
meer  aangeboden, en hij  vervalt bijgevolg tot uit-
sluitend mechanische werkzmuiibeid. 

Toen men weder  liegon hoogere eischen ie stellen 
op bet gebied der  schoonheid, in het bijzonder  bij  de 
bouwwerken, toen was de hoogen' bekwaamheid, 
welke voor de vervaardiging vau kunstmatige werk-
stukken gevorderd woidt, verdwenen en moesten de 
eischen in dat opzicht zeer  beperkl wonien. t 
heeft lang geduurd eer  weder  solied en schoon werk 
geleverd kon worden en in vele takken van den 
haiideuarlieii l kunnen nog slechts enkele handwerks-
lieden voorwerpen maken, voor  welks vervaardiging 
vroeger  ook de gewone arbeider de gevorderde vaar-
digheid bezat. Ook bij  de op|>orvlakkigste («'schou-
wing moet hierin een groot nadeel voor de moreele 
vorming en een groote schilde voor  ih* materiele wel-
vaart van het volk erkend, en ingezien worden, dat 
het een peremptoire eisch non af len is, tic knust 
Zooveel mogelijk tc bevorderen. 

Onwillekeuri g doel zich de vraag voor, welke de 
oorzaken vau dit verval der  beeldende kunsten waren. 
Willen wij  die zoeken in de door  de groote revolutie, 
onder  schoone namen iu het leven geroepen en in 
pradij k gebrachte theorieën ter  nivelleering der  maat-
sehuppij, dan zou daarvoor iets te zeggen zijn , want 
niet alleen vallen deze heide gebeurtenissen in den-
zelfden tijd , maar de kunst kon ook niet be-
staan bij  de ruwheid, met welke die rondwarende 
furi e haar  verwoestingen aanrichtte. (') 

Een andere oorzaak kan gevonden wonien in den 
algemeenen n , die ontstond, door  den daarop ge-
volgden langdurigen oorlogstijd, hoewel hier  tegen-
over is te const at eei-eti, dat kunst en kunst-nijverheid 
in den dertigjarigen oorlog niet zijn ondergegaan. 
) wel deze een totale verarming en verwoest ing van 
groote landstreken ten gevolge had. e kunsten 
waren tnen zoo diep in de algemeene behoeften ge-
worteld, dat eerst meerdere, elkander  opvolgende 
oorzaken baar  verval konden bewerken. 

Opmerkelij k is het , dat dit verval samenviel 
met een tijdjierk , dat met betrekking tot litteratuu r  en 
poëzie schutterend genoemd kan worden en waarin 
groote denkers leefden en leeitlcn. Zou toen een 
andere werkzaamheid van den geest de ontwikkelden 
geheid voor  zich ingenomen en de trek uaar de 
beeldende kunst ontrooft! hebben.' Een antwoord op 
deze vraag kan zijn , dat.de hoogere litterariach e 
vorming en de opgewekte poëtische gewaarwordingen 
niet het minst hebben bijgedragen, om neiging 
eu lust voor  de beeldende kunsten weder  op te wekken. 

r  welke oorzaken ook de kunst aan het volk 
ontroofd i- geworden, bel i- zeker, dat die biesland 
slechts van langen duur  kan zijn bij  een volk welks 
geestesvorming tot een lager  jieil zinkt, en vnu de 
Westerseho volken kan dit nog niet verwacht wor-
den. e geesten hebben dan ook reeds 
weder  erkend , dat de knust niet bloot een aange-
naam , maar een onontbeerujk deel der  bescha 
ving is. Eeu man, van dexeovertuigingotordrongen 
en in het bezit van energie en genoegzame midde-
len , de Beiersche g e wijk , stond als 
schitterend voorbeeld aan hel hoofd, niet om door 
kunstscheppingen uit le blinken of zich zelf te ver-
hellen, zooals zijne woorden bij  herhaling getuigen, 
maar  omdat het hem nn aan het harte lag, de 
liefde voor de kunst bij  het volk op te wekken en 
overal kuuslvoriniii g te verspreiden. 

Andere vorsten volgden dït voorbeeld en wel liet eerst 
de kunstminnende g Frederik Willem V van 
Pruisen, die ann de door  Schinkel uitgestrooide 
zaden de gelegenheid lol omwikkeling en wasdom 
in hooge mate aanbood. 

l de aanleiding ertoe niet overal zoo gun-
stig was als daar, volgden tot op den togen woonl igen 
tij d veel andere e vorsten , als b.v. te Weenen, 
waar het den regeerenden r  vergund was, zijn 
hoofd- en resedentiestad een geheel nieuw, monu-
mentaal aanzien te verschuilen, 

e echter,  weerwil van date gunstige verschijn-
selen, de verhouding tusschen de kunst en dc maat-
schappij  in het algemeen was, wonlt aangetoond 
door  de omstandigheid, dat dit schoone streven g.-ens-
zins de algemeene sympathie verwierf, maar  dikwijl s 
streng berispt werd en op kracht igen tcgeiisiand 
stuitte; en al vertoonen zich ook, zelfs bij  de op-
pervlakkigste beschouwing, de weldadige gevolgen 
ervan, zoo bestond, eu bestaat nog beden, in veel 
hooge kringen eeu sterke afkeer  om door het ge-
brui k van de algemeene geldmiddelen de kunst we-
derom tot volkseigendom te maken. n 
wonlt ouk, al ontbreekt de goede wil  niet 
altij d de eenige goede weg ingeslagen om het doel 
te lierciken. 

Welke is nu de goede weg om het volk tot het 
schoone op te leiden en daanloor de kunst tot 
zijn eigendom te maken? t kan wel
ziju , dan dat naar  volkomenheid iu de knust ge-
streefd, en zij  voor het volk zooveel mogelijk toe-
gankelijk gemaakt wordt, en dat wel in de veree-
inging  alle beeldende kunsten, als wanneer zij 
het krachtigst op het gemoed werken. 

t doel en de taak der  kunst is, indenlleieerste 
plaats, bevordering van het schoone, zooals dc taak 
der wetenschap geene andere is dan do ojwjioriii g 
dei waarheid. e onbantzuchtigcr  deze dat doel 
zonder te wankelen tracht te lwmiken , des te meer 
zul zij  de schoonste gevolgen voor het motcriccle 
leven hebben. Evenzoo de kunst; lus'  volkomener 
zij  hare voornaamste tank, de bevordering vuu het 

schoone, vervult, des te dieper zal zij  op het gemoed 
werken, en wanneer zij  zich onderwerpen tei'  be-
handeling kiest in welke het volk zich in ziju beste 
hoedanigheden, in zijn edelste en schoonste gewaar-
wordingen, in zijn idealen terugvindt, dan zal zij 
het in zijn gezindheden lonteren; zij  zal de vonken 
van het geestesleven in het volk ontsteken en tol 
een heldere vlam aanblazen. 

(*; Wel wat eenzijdig. t verval tier  kunst wan ook 
renin ingetreden vóOr ile groote revolutie uitbrak ,  0.) 

(Wordt vervolgd.) 

Berichten en mededeelingen. 

 A

ij  Wij  vestigen de aandacht der  ingenieurs, ar-
chitecten en bouwende particulieren op N u . 00 der 

 Bauzeitung van dit jaar. 
Tot besparing van  stelt daarin de inge-

nieur s n voor, het tongewelf te vervangen 
door  den korfboog of het verhoogde gewelf. s 

m beval dit aan in den Civiel-ingenieur, 1868, 
bl. 208. e schrijver  maakt vergelijkingen tusschen 
de tonvoriuigi '  norinaalhruggen vnn enkele e 
spoorwegen en de koifvormigc van de llheinische 
Bahn. 

 besparing in houivsiof neemt met de span-
ning toe. Bij  5 . wijdt e is zij  2!)% (20.40 
tcerling-meter  metselwerk bij  een noniianlbrug der 
Hnnnowr-Bahn , 14.40 "  bij  de llheinische; ver-
schil 5.94 . 

—|S " r  Schmidt, uit , heeft een 
stoomwagen . waarmede hij  uaar  Parijs 
is vertrokken over  den gewonen weg, zelf zijn voer-
tuig besturende. j  is Zaterdag avond, 3 Aug., 
te Bazel aangekomen. e machine weegt met haren 
voorraad water en kolen en de twee personen, die 
baar  leiden, 128 oude. centenaars, en de bagage-
wagen, dien zij  voorttrekt,  ongeveer 100. Zij  dient 
niel alleen om te sleepen, maar is zóó ingericht, 
dat zij  ook kan dienen tot stoompomp, /i j  pompt 
bet water op een afstand van 20 voeten op cn werpt 
het tot een hoogte van 180 voeten, (2000 Sjarsin 
de minuut). |)e locomotief vertegenwoordigt 25 paar-

dekrachten. 
Na te Bazel gerust te heblien, is hij g 

doorgereisd uaar  Belfort, onder ecu toevloed van 
nieuwsgierigen. 

— tj  Wij  vestigen de aandacht onzer  moederland sein-
en e ingenieurs op de jongste aflevering van 
The Graphic (3 Aug.), die de beschrijving eu af-
beelding bevat van A pioneer railwag. 

Vóór ongeveer  twee maanden werd een vak van 
een nieuwen militaire n spoorweg gebouwd op den 
braak liggenden grond achter  Whitehall Palace in 
vier  uren. t eenvoudige van liet werk blijk t 
hieruit , dat de bouwmeesters waren: tien soldaten 
van de Grenadier Guards en één of twee gewone 
werklieden. e spoorweg is de uitvindin g van den 
heer J. . lladdun, vroeger  hoofdingenieur  in Turk -
schen dienst, en was aanvankelijk bestemd om te 
voorzien in de behoefte van het Oosten aaneen snel 
te vervaardigen, goedkoop en doeltreffend middel tot 
vervoer  van menschen en goederen door eeu woeste 
strivk , zonder de noodzakelijkheid van opmeten, 
waterpassen en de andere voorbereidende werkzaam-
heden van gewonen s|«xo'weglvoiiw. e uieuwe rail -
way heeft slechts ééns spoorstaaf. s en gewone 
fundeeringen zijn niet noodig. e lij n rust op /.even 
voots stijlen. 440 in een Engelsche mij l van ruim 
1000 meter; het rollend materieel heeft bijna den 
vorm van een omgekeenle Ven is ontworpen volgens 
het kaineelzadels-l>eginsel. e wagens en het stoom-
tuig hangen nan heide zijden van het raamwerk , 
dat op de stijlen rust, als manden langs de beide 
zijden van een dier. 

e bouwstoffen voor  den nieuwen spourweg bestaan 
geheel uit hout, dat bekapt cn gereed tot gebruik 
op het bouwterrein wonlt gebracht. Nadat de plans 
den sergeant waren uitgelegd geworden, werden de 
stijlen in den grond gedreven. de kruishouten spoedig 
bevestigd en aaneengehout, en door een reeks van 
vernufti g liedaehte wiggen was een vak van 80 tot 
100 voet, op een zeer  oneffen bodem, spoedig 
gereed. 

Toen rle uitvinder iu een zitting van The Bogal 
United Service  over  zijne denklteeldon 
een voordracht had gehouden,  Generaal Sir 
Gamel Wnlselcy, de overwinnaar  van Asjanti, dezen 

spoorweg aan, als voorziende in de behoefte vaneen 
leger,  Veldtochten in landen met slechte wegen. 

j  zou dus misschien in Atjeh goede diensten kun-
nen liewijzen. 

d man kunnen gemakkelijk in éénen dag 
een Engelsche mij l aanleggen. V stijlen steken drie 
voet boven den grond uit , doch in kuilen meer. 

e vracht wordt geladen in beweegbare kisten, 
zoodal overladen vennedan wordt; aauurbevcni rijn  de 
zitplaatsen der  troepen. g kunnen de kisten 
dienen als ambulance-draagstoelen of als , e 
bakken voor  paarden zijn hooger en wegen elk 12 
centenaars, de andere 1 ton. e machine , die slechts 
vier  tonnen weegt, en vnn 100 paardek nichten is, 
vereischt given gewicht om trekvennogen te kunnen 
uitoefenen, en kan, door  middel van hare acht hori-
zontale grijpraderen, gemakkelijk een heuvel van -.'o 
helling bestijgen met een last van 100 tonnen ach-
ter  zich. n vindt in het tijdschrif t ook tie nflieel-
diri p van Cameron's ponton-kar, voor  tochten in 
Afrika . 

— Er  heeft zich te Chalons-sur-Snónc eene com-
missie gevormd, om te dier  plaatse een standbeeld 
op te richten voor  Joseph-Nicénhore Niepen, uitvin -
der der  photographic cn geboren te Chalons-sur-Sn6ne. 

e gemeenteraad der  plaats i« voorgegaan met cene 
inschrijvin g van 5000 fr. ; liet aldaar  gevestigde ge-
nootschap voor  geschiedenis en oudheidkunde is ge-
volgd met eene inteekening van 2000 fr . 

e commissie, die circulaires heeft verspreid, 
geeft de verwachting tc kennen, dat alle natiën zul-
len bijdragen om monument tc doen verrijzen 
voor den man, nan wien men do onwanrdeerltfir e 
uitvindin g der  photographic te danken heeft. 

. 

s Gravenhage. e  vnn 
Nederlandsch e beeft de volgende beschik-
kingen genomen bij  het koi|is van den Waterstaat 
eu 's s burgerlijk e  Werken: 

1". bij  de Burgerlijke Openbare Werken: be-
noemd: tot opzichter  der 3d < klasse J. W. van de 
Graaft* ; 

ontslagen: eervol, niet behoud van recht op pen-
sioen , de opzichter 2'lc klasse E. A. Stuur; 

geplaatst: te Tjirilm n de herl>enoeuiih' opzichter 
der 2**  klasse A. W. C. Bake; te r  de be-
noemde opzichter der  3Jt"  klasse J. Wielaudt; te 
Soerabaia  opzichter  der  3l l e klasse . 

: te Soerakarta de  oprichter  dar 
3 J r klasse A, W. J. Goseowj

opzichter  der 3d r klasse E. F. Godin; 
overgeplaatst: van Padang naar  Tjiriboi i de in-

genieur  klasse J. W. P. ; van Grobogaii 
naar l de ingenieur  der 2'1'  klasse VV. van der 
Worff ; van k naar  Poerwodadi de ingenieur 
der 2, l r klasse . P. : van Priainar i naar 
Padang de opzichter  der 1'"  klasse F. VV. : 
van r  naar  Soerabaia de opzichter  der itU 

klasse ; van Tangerang nanr  Pesing de opzich-
ter  der  l * t e klasse . J. ; van Soerabaia naar 

i de opzichter  der  l ' , r klasse A. ; van 
n naar  Poerwodadi de opzicht er  der ' klasse 

J. E. Schaffer; van Tjiribo n naar  Tjikessik de op-
zichter  der  klasse W. ; van Bundjormasin 
nuar  Pengaron de opzichter der "  klasse . . 
Joosten; van Padang naar i de opzichter 
der 2'1'  klasse , J. : van Ambiiraw a naar 
Poerwodadi de oprichter  der 3*1 klasse J. J. P. C. 
Burchartz ; van i naar  Bandong de opzichter 
der S*> klasse F. . Wouters; van Padang naar 
Poerwakarta  opzichter der  8*"  klasse . ; 
van Soerabaia naar o de opzichter der 
klasse A. . J. . Schwalm; 

ingetrokken :  detaclieoiing bij  het t 
der e van den opzichter  der  l»1'  P. Elen-
baas, met bepaling dat hij  bij  zijn kor[i s teruggevoerd 
en te g werkzaam gesteld zal wonien; de 
overplaatsing van den opzichter der  2J '  klasse VV. 

r  van Toeban naar  Blora, met bemaling dat hij 
te Sloekc werkzaam gesteld zal wonien; 

gedetacheerd: bij  het t dar , 
de ingenieur der  3l '  klasse A. P. . r en 
de opzichter der  1ir klasse . , inet lie-
palïng dat zij  bij  hun korji s zullen worden gevoerd 
a la suite; 

geplaatst: bij  de afdeeling Stoomwezen in de 1*" 
afdeeling, met aanwijzing vau  tot standplaats, 
de benoemde ingenieur  der  3' l e klasse G. W. Beltrand. 

2". bij  den dienst der  Staatsspoorwegen : benoemd: 
tot opzichter der  2J l klasse .1. A. , thans 
teekenaar; tot opzichter  der 3J*  kkisse C. . A . P. 
van . 

ontslagen: eervol uit zijne lietrekking , de opzichter 
der 3J*  klasse C. . van Schieivtaedt; 

overgeplaatst: naar den spoorwegaanleg Buiten -
:  sect ie-ingenieur n 

en de derde commies J,  J. F. Baugert, beiden 
van den ; 
de adjunct-ingenieur s. harsten en de oplichter  der 
2' le klasse d de Froideville, bakten van het 
hoofdbureau der  Staatsspoorwegen te Buitenzorg; de 
adjunct-ingenieur J. . Sweep, de hoofdopzichters 
11. . C. . Saroléa, . J. Stam en J. B. ; 
de oplichters der  8*  klasse J. . A. , F. 

a en J. A. , en de opzichter  der 3l , e 

klasse J. , allen vau de opname van ge-
melde lijn ; — naar den spoorwegaanleg -
Blitar-Soerabaia; de adjunct ingenieur . . J. Baron 
van ; de hoofdopzichters J. , . 
Sanders en Th. C. Colenbrander; de opzichter
1»"  klasse F. .1. Nellenstein, eu de opzichter  der  3** 
klasse . , allen van den spoorwegaanleg 
Soera baia-Pasoerooa . 

3". bij  den dienst der  Bataviasche Havenwerken: 
ontslagen: eervol, de opzichter . de . 

— Aan de heeren . k en P. de Wilt , 
te Antwerpen, is door  den r  van Waterstaat, 

l en Nijverheid vergunning verleend voor een 
paardenspoorwegdienst tot vervoer  van personen eu 
goederen tusschen Stadskanaal cn het station van 

den Staatsspoorweg te Zuidhroek. 

— e r van  heeft de
verleende concessie aan de Zuid-Oostei-spoorweginaat-
schappij  tot den aanleg van een s|<onrweg Tilburg — 
's-Bosch—Nijmegen, die op 31 Juli eindigde, opnieuw 
verlengd tot'  31 Juli 1879. 

— r den heer  mr. F. A. van l is hij  den 
r  van Waterstaat, l cn Nijverheid aan-

vrage gedaan voor de concessie, tot aanleg en ex-
ploitati e van ecu directe s|ioorwegliju Amstenlam— 
Botterdam door  den llaarlemmeiineer  over  Alphcn, 

— Volgens de eischen, aan de mededingende 
kunstenanrs gesteld, moet het nationaal huldeblijk , 
op het voorplein van het [«leis van Prins k 
te Soesülijk op te richten , uit twee fonteinen liestnnn 
die op zinnebeeldige en artistieke wijze het denkbeeld 
vnn ccn nationaal blij k van hulde uitdrukken . 

Aan den voet moet elke fontein een middellij n 
hebben van minstens 10 nieter, en zij  kunnen ver-
vaanligd wonien van natuurlijke n steen, brons of 
eene andere bouwstof. Beide fonteinen, waarvan de 
te kiezen vorm aan den ontwerper  overgelaten wonlt, 
zullen in hoofdvorm dezelfde en in overeenstemming 
moeten zijn met de omgeving. 

Vanwege de e znl de nniiliesteiling 
onderhands geschieden van de steenen fundamenten, 
metselwerken en het krachtig werkend stoomwerktuig 
dat de fonteinen drijven znl. e kosten danrvnn zijn 
op ƒ 2 5 , 0 00 geraamd. 

e kosten der  fonteinen zullen het bedrag van 
/ 35,000 niet mogen overtreffen. 

c prijsnntwoonleii n vóór of op den SO*1" 
September  ingezonden te ziju. Prins k zal 
daarna zelf, volgens eenc vnoi-dracht van de Com-
missie , uit de ingekomen ontwerpen eene keuze doen. 

i vao Aanbestedingen. 

»

 tc 12 uren, door  lint gemeentebest.: lo. 
het leveren vnu ongeveer 150 \l  1 steenpuiu op den 
wal hij  de Pnpemwibriig te Apeldoorn; 2o. het ver-
voer  ervan naar  «li i i tc maken kunstweg door  Broek-
land por ' t 3o. het stukslaan der  puin, opronden 
der aardebaar.  inloggen vnn puin cu grint op dun 
weg door  Broekland; 4o. het in .orde-brengen der 
aardebaan van den weg over  drn Ankclaar, van deu 
beslaauden grintweg tot de brug over de wetering; 
5o. het stukslaan van eeu parti j  veldkcieu; lo. liet 
leveren vau grint aan de kunstwegen in Apeldoorn. 
Beekbergen cn . 

, tc 12 uren, ten rand hui ze: het makeu 
cn stellen der  pneumatische rioleering volgens het 

, voor  ecu gedeelte van deu Singel, bij 
den Spuiweg, nldaar. 

 tc 12 urm, tloor  burg. en weth. vuu 
Snelrcwoard, op de raadzaal: het uitvoeren vnn eenige 
vernieuwingen tun dc Vrouwenbrug over  de n 
onder  Snclrcwaard. Asnw. te 'J uren. 

 te 12'. uren, door  hurg. cu weth.: lo. 
het vergrooten van het. schoolgcbuuw in het : 
2o. het maken cn leveren van schnolmcubolen cn 
gordijnen voor die school; 3o. hol verrichten van verf-
werken aan gebouwen der  brandweer, brandlaildor s 
en haken: to. het verven van zitbanken cn richelingen 
in het Sterrcbosch. 

 to 0 ureu, door  de regrlingseommissie voor 
de op 14—10 Sept.. a. s. aldaar te houden Tentoon-
stelling van , Tuinbouw cn Veeteelt, hij 
G. O. Bloem: het maken vuu eono planken beschut-
ting om bet tentoonstellingsterrein, ter  hoogte vnn 
1.80 . en ter  lengte van ongeveer 500 , cu van 
ccnigc loodsen. Aanw. tc 5 uren. 

, ten kantore van . . Albania 
het afbreken van het nog beslaande van de afgebrande 
stelphuizing onder  Wüns, in gebruik bij  VV. 8. Boon-
stra, cn het bouwen daarterplnutsc vuu cene huizing 
cn schuur. . bij  den architect J. , alduur. 
Bilj . merken letter . 

, te 10 uren, ten raadhuize: liet 
makeu vau eenige veranderingen cn eeuige onderhouds-
werken aau do school cn onderwijzerswoniug no. 0 
tc Abcnes. 

 te 11 uren, door  het ministerie van marine: 
het goreedmaken cn leveren van het hnrdsteeuwerk 
voor de fimdecring van den ijzeren k u>t lichttoren op 
het eiinnd Pandnng, bij  Padang (westkust van Soc-
matra). n 10 Aug., bij  den bouwkundige 
van den dienst van het loodsweeën, aan genoemd 
departement. 

t . te  uren, door  burg. en 
weili. van Ede, iu t Wapen van Gelderland: liet 
bouwen te Gcldersch-Vceuondaal van eene school en 
onderwijzerswoniug met ccn voetbrug over de Grift . 

 tc  uren, door het polderbestuur, hij 
Wiering : de levering cn het stollen vau 4 sluisdeuren, 
ten behoeve van den polder. 

lledeniNvaarl, te 12 urcu, door . van Gelder, bij 
den hotelhouder  Vnn Urk : het houwen van ccn woon-
huis. Aanw. tc 'J uren. 

, e 3 uren, door  hurg. on wetli.: hei 
bouwen eener  torenspits cn het restaureereu der -
staande muren met anucz. 

 hot bouwen van ecu hoerenhuis tc Smililc. 

Vl lagr , te  uren, door het ministerie van 
waterstaat euz : het verrichten van gnuif- ou bagger-
werk cn van eenige daarmede in verband Staande 
werken, tot verruimin g vau den boveuniond van dr 

e , onder dc gemeente , behoo-
rende tot dc e waterwrgon. g ƒ

 tc 11 uren, door den comm. der 
marine, op 's s werf: de levering van: lo. plaat-
ijzer, 2o, lederen stinirrccpen. 8o. saai tot kardoozen. 
Bilj . iuz. ter  grifti e vnu dc directie. 

, te 11 uren, in het Waterschapshuis: 
het doen van eenige herstellingen ann bruggen enz. 
biunen het waterschap, ui 2 pcrc. en in massa. 

Vnor«t , to 12 uren, door  den notaris e  mij ff, in 
t Wapen vnn Gelderland: het verzwaren van i 

pcrc. dijk , als, lo perc. op de , 
OUgev. 290 . cn 2e pcrc.  de weide der  Erven van 
Beek, ongev. 90 . Aanw. van 9—10 uren. 

 , tc 12 uren, ten hnrberge van A. Nieuwe-
hocr: liet doen van 8 perc. slootwerk, iu do hamie 
eu den polder  Ursem, ter  geznmclijke lengte van on-
geveer  39S5 . Aanw. 19 Aug., te 9 uren, bij . 
Nol, te Ursem. 

 tc 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz-, ten dienste der  Staatsspoorwegen: het 
voltooien vau den spoorweg lussrlien de brug over 
dc Wanl cn den voet van den afri t in do Betuwe en 
het maken van oenige audcre werken. . luj  den 
hoofdingenieur tc Arnhem cn den ingenieur tc Nij -
megen. g ƒ 171,000. 

i . tc 12 uren, aan het station van den 
Noorderspoorweg: dc bouw eener  locomoticvenloods 
onz., bij  het station . g fr . 1 Sfi.Sfil

0» , te 8 uren, door het bestuur  der c 
gemeente, bij . : het bouwen van een kerke-
lij k bad cn schoollokaal. . bij  J. Vcrkuijlc n Jr.. 
aldaar. Aanw. tc 11 uren. 

 bij  den administrecroiid-diakca Siunema: 
het bouwen eener  bijna nieuwe stelphuizing op <1? 
zathe in gebruik bij  A. . Tilstra , onder  Welsrijp 

. bij  deu timmerman A. Venstra, aldaar. 

, tc ~"  , urcu, door  hot ministerie van 
binnenl. zaken, nan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. dc opbouw van het tc Amsterdam te bouwen 

m met directeurswoning. g ƒ 657,00"; 
2o. het maken der  ijzer-, glas-, lood-, zink- en ver 
dere bedekkingswerken voor  genoemd museum. " 
ming ƒ 319,700. . bij  den nrchitcct der  museumgt' 
bouwen, Stadhouderskade tc Amsterdam, dagelijks van 
9—12 uren. Aauw. 19 Aug., te 12 uren. 

l.eeu-, tc d urcu, door het gemoeutebcst,: het laf 
gen vau een grintweg, van de straat te s ovrf 

, tut aan den prov. grintweg nabij  Zuur-
dijk , lang 2987 . Aanw. te 11 uren. 

farnjnm , ter  plaatse in het bestek vermeld: het 
opmaken der  aardebaan en het leggen van een straat-
weg, onlangs dc , van den Sticnser k " 
tot de boerenhuizing in den Zuidhoek ondor  Vroiivc -
parochie, in gebruik bij  P. S, Bouma, ter  lengte va* 
p. m. 527 . Aauw. door  deu nrchitcct F. Brouwer, 
aldaar, 20 Aug., tc 10 uren. 

 1*

Baardwijk , le l l uren, door het gemeetitebcsl-j 
hij  Jan de : het bouwen vnu oen sehoollok»»1 

enz. Aauw. 22 Aug., te 10 uren. 
«rol l ingen, to 12 uren, doorliet ministerie v n " 

waterstaat enz., anu het gebouw van het prov. bcsU-

bet verwijden van brug no. 1 over  het Thesingermeor 
ju den n weg van Groningen naar . 

g ƒ4230. 
 te 12 uren, door het prov. bestuur: 

liet beplanten vnu prov. wegen, mot net onderhoud 
tot 1 . 1881. 

 te  uur , door het ministerie vnn justitie: 
het doen van eeuige vcrlimmcriiige n in liet paleis van 

 te Arnhem. 

neir»havcii , te 1 uur. door  burg. cn weth.: het 
maken van < eu nieuwen straatweg vnn n 
naar . . bij  den gcmccutenrchitcct. 
Aanw. 20 Aug., te 11 uren. 

 te 1 uur, donr  liet prov, best.: het 
opruimen vau ondiepten in eenige kanalen en vaar-
waters, in onderhoud on beheer bij  de provincie 
Friesland, in 2 perc. Aanw. 19 en 20 Aug. 

 te 1'/, uren, door  hot gemeente bes 
hel opruimen der  oude vlcugelbesehoeiiiî en aan dc 
Seisbinnenbrug en het ilaarterplantse maken van beton-
vleugelmiireu met klhikervoormctsoliiig , het verlagen 
van de brug met dc rcchtslandsniureu eu het verlagen 
van het naugreuzend terrein. 

/ u i l e n , te  uren, door  den architect 1) , 
voor  C. Schillcmnns: de bouw van een woonhuis en 
drukkeri j  nabij  het Station aldaar. Aanw. 19 ou 2U 
Aug , telkens le 11 uren. 

 te  uur, door  burg. en weth.: hot ver-
nieuwen cn herstellen van ccnigc kaaimuren en schoei-
ingen lungs de stadshinnengrachteu, het slaan van 
keer- en meerpalen en liet verrichten vau ccnigc 
werkzaam heil en aan de Wecrdsluis. Aanw. S Auj:. , 
lc 1 . uren, beginnende aan den d huiten 
dc VVeerdOarri i rn. 

i . tc 3 uren, ten gemernlcliuize vun 
Oostdoageradoell hel geheel vau huilen eu van binnen 
vervcii van de , in gebruik bij  Brant n 
onder  Engwicriim . 

 bij . A. : het bouwen van een 
fabriek-gebouw niet schoorsteen, op het perceel sectic 
G, no. 3132, ann het Zuidvlict , te . . 
bij  don architect . . 

 to 10 uren, tloor  het gemeentebestuur: liet 
houwen vnn eenc school te s mi ldc. 

 te 11% uron, door het ministerie van wa-
terstaat cuz., aan het gebouw vnu het prov. bestuur: 
het uitdiepen vnn een gedeelte van de-i n 

. Aanw. 21 Aug. g /"2000. 
 tc 12 uren, door  burg. en weth.: het 

mnken van den hcklceiluigsmuur langs den kop dor 
e buiten den Ousterdokdijk, dc onderhouw 

eeuer  draaibrug cn bijhclioorcudc werken. g 
ƒ400,000. 

 . te 12 uren, op het raadhuis: het ver-
nieuwen van een gedeelte der  beschoeiing Achter 

s te . Aauw. 24 Aug., te 2 uren. 
, te 1 uur, door . s en J. . 

llcnkcs Jr- , in het koffiehuis Belvédère: het makon 
van een strantweg aldaar op een gedeelte vau het 
perceel weiland, bekend ondor  sectic B no. 13110. mot. 
bijbehoorende werken. . bij  den architect N. Bicze-
veltl , aldaar. Aunw. 20 Aug., te 2 uren. 

, tc fi urcu, door hot departement 
n dor j  tot Nut vau 't Algemeen, 

bij  VV. Feenstra: hel bouw n van eene bewaarschool. 
Aauw. 22 Aug., tc 10 uren. . inz. bij  den presi-
dent J. E. Enklaar, op 24 Aug. 

, te 11 uren, door  burg. cn Weth.: het ver-
mlilen vau 4  - bestrating. Aanw, te 10 uren. 

g
 te 11 uren, door het ministerie van wa-

terstaat enz.: de uitvoering van baggorwerk ui dc 
, tussehen do kilnnieterrr.nic n 134 en 138, 

behoorende tot de werken van dc s in de proviucic 
. Aanw. 24 cn 26 Aug., waartoe een 

stoombootje anu het Otidehoofd bij  de g te 
hotterdam gereedligt. g ƒ60,000. 

 te 11 uren, doorliet ministerie van wnter-
staut enz.: het herstellen der  winterschade aan den 
stroomleidciidrn dam,gelegen nau den rechteroever  van 
de , even boven dc , Ouder de 
gemeente Nedcrhemcrt, prov. Gelderland, tusscheu de 
kilometerraaieu 253 cu 254. Aanw. 24 Aug. g 
ƒ 12.100. 

 bij  don secretaris van het bestuur  van den 
Veenpolder  van Echten: lo. het aanleggen vau kavel-
strook en door  verzwaring der  aanwezige wallen langs 
de hoofd vaarten iu den polder, in 11 pcrc; 2o. het 
maken van 0 lioutcu duikers onder de lioofdvaartcn: 
8a het verzwaren van den dam, ten wasten van de 
kolenloods hij  het stoomgemaal, lid daarin plaatsen 
van een nieuwen duiker enz. Anuw. 21 Aug., tc 9 
uren, bijeenkomst bij  Pccrcbooin. 

V l l i i - i - i i , tc 10'/, uren, door het minisl. van water-
slaat euz., aan het geb. van het prov. best.: het ma-
ken van eeue ijzeren brug met steenen landlioofden 
en toegangswegen, ter  vervanging van dc houten brug 
no. 5, in den n weg vun 's-Bosch nanr 

. Annw. 24 cn 2'i Aug. g '21,200. 
 tc 12 urcu, door het ministerie van wa-

terstaat enz., aan het gohouw vau het prov. best.: liet 
vernieuwen van do brug over  de c to Geldcrm ilscn, 
in den n weg van Utrecht naar  's-Bosch. 
Aanw. 23 cn 24 Aug. g /*32,500. 

 te 11 ureu, door het minist. vnu water-
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
houwen van eene opzichters woning tc Gocdcrccde. 
Aauw. 5 dngen vóór dc besteding. g ƒ5335. 

 tc 12 uren, door het . . 
kerkbestuur vnn de Ui l . Petrus en Paulus, bij  C. 
van : hot bouwen cencr  uieuwe kerk met 
toren en pastorie. . bij  den architect E. J. , 
te . Aanw. 28 Aug., te 11 uren. 

. tc 12 uren, door  den ontvanger  der 
reg. en dom, in de Unie: het vergrooten cn verbe-
teren van het exercitieveld en het in verband dnar-
iiicde sloopen van verdedigingswerken, benevens het 
verleggen ran eun gedeelte van den straatweg naar 
Asseu, een cn ander in dc linie vau n bij 
Groningen. o tc verwerken hoeveelheden bedragen 
ouder  andere ongeveer: 51,260 J aardewerk, 3050 
\T breekwerk, 747 - bestrating met nieuwe klinker s 
en 980 5 bestrating met ouden steen. . aaa de 
directiekect bij  dc voormalige , aldaar. 
Aauw. 2 Sept., te 10 nren. 

 a

, lc 12 uren, door bet bestuur  van het 
waterschnp der  rivier dc , op liet raadhuis: 
liet verbeteren van de rivier de , van 
de uitmonding in de l beneden Opwetten tot 
aan dc vereeniging van de Aa en Sterkselsche Aa, 
nabij  het kasteel llcczc- . hij  don ingenieur te 
Stratum. Aanw. 27 en 28 Aug., te 10 uren. Bilj . 
iuz. 4 Sopt., bij  don secretaris-penningmeester te 
Bokstel. 

Beats, to 12 urun, 'door  burg. en weth,, bij  Wed. 
P. : het houwen eener  school en onderwijzers-
woning aldaar. . bn den architect . P. van den 
Anrdweg, te Purmerende. Aanw. te 10'/, uren. 

 tc 12 uren, door het ministerie vau 
financiën, nan hot gebouw der  prov. iuspectic: liet 

 en vnu dc gebouwen der  invoerrechten cn 
uccijnsou te , van dou dag dor  goedkeuring 
van de aanbesteding tot 31 . 1880. . bij  den 
ingenieur-architect der , te e cu 
den hoofdopzichter  G. . Wijndels de Jongh, to Am-
sterdam. Aauw. 30 Aug., te 1 uur. 

 tc , door  het miuiaterie van marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken cn tn-ge* 
hruik-brengen van ecu ijzeren drijvend droogdok voor 
deu dienst vnu do e in , 
voor  rekening van het departement vau . 

iioi-u-ant , door  voogden van het St.-Antoniegast-
huis: het vervnn der  naaischool. 

 :; Aug.: het bouwen van een woonhuis 
iu dc Agricoluslriuil ; ingekomen 12 biljetten, als: 

. 11. , te Groningen, ƒ ) 
11. Jansen, „  idem ,, 6540 
W. Cones, „  idem „  6478 
.1. Boelens en T. Jansen. „  idem „  6394 
S. de Wit , „  idem „  6270 
11. J. v. d. Nap, „  idem „  ÖlSli-
G. , „  idem „  6100 

 J. . Walker, „  idem „  5875 
T. , „  idem „  5S49 
F. , „  idem „  5792 

. , „  idem 544S 
(i. A. do r en 

F. T. Elzcr, „  idem „  5170 
gegund. 

 3 Aug.: het houwen vnn ccn woonhuis, on-
der leiding vim A. ; ingek. S hilj. , als: 
,1. F. Buskeni en Co., te , f 11,777.77 
A. , „  idem ,, 8,995. 
.1. Avce, Schiedam, „  8,300. 
.1. de Winter , „  Pernis, „  8,845. 
.1. Pinkster, „  Schiedam, „  S.200. 
P. Sliedrecht, „  Uselmoiidc, „  7,888.88 

. Weeds Ut., „  O.-Beieriand, „  7,:i7S. 
Bouwman, „  Bboon, „  7,371. 

 5 Aug.: lo. het leveren van 120 gegoten-
ijzeren ramen met roosters en 15 dilo ramcu met 
luiken voor  de, riolcrriu g van dc Ginuckcnstrnat en de 
Bosehstraat; ingek. 7 bilj. , als: 
A. . de , to Breda, ƒ 9 6 2. 

 A. Schretlcn eu Co., „ , „  904. 
. n cn Co., , „  84S. 

Eugilmaiin en Van 
Slirnm , „ , „  785. 

0. p de Bruijn , „  Breda, „  769.S4 
,  bail 

cn Co., „  Prinsoiihage, „  754.50 
J. v. d. Pol, t 

cn Co., „  Oosterhout, „  582.50 
2o. het. leveren vnn 500 zinken privaattrechters, ten 

behoeve van de goinceutereiniging: ingekomen 7 bil-
jetten , als: 
F. VV. Braai, tc , / 390. 
E. . Versteeg, „ , „  321. 
Gebr. V. d. , „  Breda, „  2S5. 
A. van Asperen, „  idem „  2811. 
V. d. Gijp en Co., „ , „  282.50 
A. C. Becns, „  Breda, „  270. 
J. A. Willemsc, „  idem „  249. 
alles gegund. 

i i . i i i e i n . 5 Aug.: liet maken vnu vernieuwingen aan 
hel schoolgebouw iu de ; ingekomen 5 
bilj. , als: 
J. van Nispen, te , ƒ 2425 

. v. d. Sluis, „  Zwolle, „  2250 
B. , „  idem „  2230 
E. , „ , .. 2220 

. ten , „ , „  2168 
gegund. 

i i i iu , 5 Aug.: do levering ami 's s mngnzijn 
van mil it. kleed ing van voorwerpen voor het nacht-
leger  ; minste inschrijvers waren: 

). van n cn Co., te Bokstel: 1800 eenmans 
linnen bcdznkkcn, a ƒ1.68; 1700 kussensloopen, ii 
/088*j  2000 bedlakeiis, ii /1.176, nllos per  stuk. 

 Elias, tc Strijp : 3500 eenmans bovenlakons, u 
ƒ0.92»; 8500 idem onderlnkens, a ƒ0.94»; 650 twee-
mans bedlakcns, ii ƒ1 .50, alles per  stuk. 

Vissers cn Eijcken, tc Geldrop: 3500 eenmans bo-
venlakons, S ƒ 1.01; 3500 idem onderlakens, a ƒ1.015 ; 
150 tweemans linnen stroozakken, u. ƒ2 .39, alles 
per stuk. 

Gebr. Van Wij k en Co., te : 1000 eenmans 
wollen dekens, a ƒ 4 . 6 0; 150 twecmans idom, a/5.S5, 
alles per  stuk. 

noem 5 Aug.: lo. dc g van 100,000 vlakke 
Waalstraatklinkcrs ; ingek. 10 bilj. , als: 
Zcijlemaker en Tiel, te , ƒ 21.50 
C. p tinna Tbormnu en Co., Uselstcen 

voor  20,000 stuks, » 21.50 
1). Smits ou Co., te ,  20.99 

. , „ , „  20.50 

. Smits cn Co., „  20.25 
 Verwaaijen . cn Co., „  Arnhem, „  20.20 

Zcijlemaker cu Tiel, „ , „  19.50 
Gebr. Form  ne, „  Tiel, „  19. 
G. S. A. Stuart, Vianon, „  19. 
Gebr. Van t cn 

, „ , „  18.C0 
per mille; gegund aan J. Verwaaijen . cn Co. 

2o. fijne grint 100 stère; ingek. 7 bilj. , als: 
1). Smits en Co., tc , ƒ 4.74 
 van , „  idem 3.60 
. , „ , „  3.50 

Zcijlemaker  on Tiel, „ , » 3.50 
iielir . Bos, „ , „  3.25 

. Smits  Co., „ , „  8,23 
Gebr. Peters,  Nijmegen, » 2.50 
por  stère; gegund ann . Smits eu Co. voor „  3.74 

t rn po»(, 5 Aug.: het bouwen ocner  nieuwe voor-
huizing  de Westerhorn gemeente Grijpskerk ; inge-
komen 6 bilj. , als: 

, v. d. , tc , ƒ 3800 
A. de Groot, „  Bergum „  3349 

 Pijnakker , » , . 3310 
P. ,1. Schaafsmn, „  idem „  29S9 

, „ , „  2945 
 G. v. d. Veen, „  Augustinusga, „  2935 

geguud. 

 5 Aug.: het bouwen van een nieuw 
gebouw: ingekomen 6 biljetten, als: 

. , tc . ƒ 3947 
. Boertje, „  Puttershock, „ ) 

G. , „  Papendreelit, „  3400 

. de e Sr., „  Alblasscrdam, „  3350 
G. Wapperom, „  Papendrecht, 3290 
Wed. E. A. Boclc, „  Albiasserdum, „  3290 
gegund. 

 5 Aug.: het bouwen van eeu steenen 
duiker in den straatweg nabij  dc Zuidpoort lc Sluis; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
P. , te Breskens, ƒ 1196 
,1. Bcrtou, „  Biervliet, „  1178 
.1. Elfrink , „  Sluis, „  906 
J. van Baal, „  Oostburg, „  995 
J. , „  Cudzand, „  910 
gegund. 

 6 Aug.: het bouweu van ecu woningiu 
den polder  Prins-Alexander; n 8 hilj , als: 

. Oprol,  O.-Bcicrland, ƒ 15,200 
W. Saorherg, „  Zevenhuizen, „  13,050 
C , „  Waddinksveen, „  13,000 
P. Blanken, „  Bergambacht, „  12,999 
A. J Stuurman, „  Ammerstol, „  12,989 
C. vau , „  Waddinksveen, „  12,100 
G. p ...rt. „ , „  11,000 

. Tieleman, „  idem „  10,098 
gegund. 

 6 Aug.; het maken vau ven meetstation; 
ingek. 6 bilj, , als: 
P. , lc , ƒ 5699 
P. Verlirv , „  idem „  5488 
P. Spruijt , „  idem „  5390 
Gebr. noorman, „  idem „  5300 
J, T. , „  idem „  4S10 
A . Vos, „  idem „  4631 

. 6 Aug.: het houwen vnu ren hraudspuit-
buis; minste inschrijver was A. Baten, te Venloo, 
voor ƒ 489. 

ttauda, 7 Auu,: het houwen cencr  bouwmanawoning 
euz. voor  J. F. C. Prince, onder  do gemeente Zeven-
huizen: ingekomen  bilj. , als: 
J. cu W. dc Jong, tc Gouda, f 7290 
Van . „  Bodegraven, „  6S50 
Van lioeuwcu, „  Waddinksveen, „  6660 
J . v. d. Stam, „  Zevenhuizen, „  6135 
Saarberg. „  idem n 6529 
Van der , „  idem „  6525 
J. v. d. Biest, „  idom „  6490 
P. Sanders, „  Gouda, „  5748 

 7 Aug.: hot herstellen en plaatsen 
van school banken en net maken van verschillend 
meubilair  in de gemeenteschool no. 1 iu dc Uoster-
straat; minste iuschr. was P. Boormans, tc -
wnrdeji , voor  /1689. 

 S Aug.: het doen van stron- cn helmbe-
nlanlingcn in de n onder  Petten cn Schoorl, 
behooreude tot de zeewerken in Noord-1 lol land; 
minsle iuschr. was J. Oldenburg, te Borgen, voor 
/uu. 

 S Aug.: liet bouwen van een bcurslokaal: 
ingek. 11 bilj. , als: 

 Bronder, tc Barsingcrliorn , f 0 
A. Vos , „ , „  12,690 
P. Nomes, „ , „  12,660 
J. , „  Wiukel, „  12,300 
l). , „  Schagcu, „  12,130 
P. Wilms, „  Anna-Paulowna, „  12,002 
.1. , „  Valkoog, „  11,900 
E. , „  Schagcn, „  11,600 
J. Seldcrbeek, , idem „  11,590 

. Blom, „  idem „  10,493 
G. , „  idom „  9,963 

 B Aug.: het verbouwen vau oen huis 
iu do Torenstraat; ingekomen 3 bilj. . als: 

. , te Winschoten, ƒ 8S8S 
P. en .1. , „  idem „  3160 

. S. Timmer. „ . „  3107 
gegund. 

 8 Aug.: hot bouwen eener  verdiepiug op 
de Beurs te Neuzen, tcu behoeve van hot kantonge-
recht aldaar; ingek. 11 bilj. , als: 
1). P. J. van , te Neuzen, ƒ 3450. 
1). W. F. , „  „  3229.50 
G, J. Balkenaiein, „  Neuzen, „  3176. 
J. . , „  idem „  2960. 

. Walraven, „  idem » 2910. 
J . Sobeele , „  idem „  2900. 
A. n Jz., „  idem „  2756. 

. , , idem „  2722. 
. 1). de Putter, „  idem „  2701. 

P. , ,. Akse), „  2635. 
 Tbolens, „ , „  2497. 

, 9 Aug.; lo. dc verlenging cu verhoo-
ging vnn den slijkvaugcr  cn dwarsdani, met het onder-
houd tot 1 i '79, golegen voor  don -
polder  cn de , gcm. St.-Annaland; ingek. 
2 bilj. , als: 
C. , tc St.-Annaland, ƒ 2420 
C, Boot Wz., „  Neuzen, „  23SO 

2o. het onderhoud der  3 slijkvnngcrs nabij  den 
polder de e in deu Brakman tot 1  '79; 
ingekomen 6 biljetten, als: 
C. , te , / 380. 
G. , „  idem „  279. 
J. Tbolens, „  idom „  249. 
1). Tbolens, „  idem „  216. 
P. , „  idem „  208. 
C. Blok, „  idem „  194.90 

Zwalle, 9 Aug.: het maken der  gehouwen, schoor-
steen en verdere kunstwerkeu voor het te stichten 
stoomgemaal van den ; ingekomen 6 
bilj. , als: 
J . . van Osch, le Zwolle, ƒ 29,654 

. J. v. d. Berg, „  idem „  29,140 
11. Bruins cn A Blocks, „  idem ,, 2S.447 
G. Schutte, „  idem ,, 24,930 
J . Willighagen, „  idem „  24.49S 

, a idem „  24,419 
, 9 Aug.: het makeu vau cene houten 

beschoeiing langs dr  uoonlzijdo van het Vliet, aan-
sluitende togen dc Poppcbrug, en het maken van 2 
beweegbare brugjes met wnlhoofden ovor  2opvnartcu; 
minsle inschr. was P. , te , 
voor ƒ 2384. 

i.rollingen, 12 Aug.: het metselen vau zinkputten 
en leggen van huisleidingen in de straat genaamd de 
Nicuwcwcg; minste inschrijver was J. 1'oclinau, tc 
Groningen, voor  ƒ1197. 

 14 Aug.: do herbouwing van het -
Coomans; iugek. 13 bilj. , als: 
J. de Brey, tc , ƒ 88,290 
Weeldenburg, „  idem „  87,908 

 en dc Geus, „  idem „  37,960 
Cramer, „  idem ,, 37,555 
Zonneveld, „  idem „  37,500 
Znaijcr , „  idem „  36,800 
Gouverneur, „  idem „  36,500 
llijtnans , „  idem „  35,900 
Vau n „  idem „  35,600 
Stelwagen, ,. idem „  35,500 
Wed. Camcsi cn Zn., „  idem „  33,900 
Pieiin, ,. , „  29,737 

, „ , „  89,250 
gedund. 

« ran lngen, 14 Aug.: het bouwen van 2 burger-
huizingen, ouder  hrhecr  vau dou architect . -
zcuia; ingek. 15 bilj. , als: 

. J. , tc ( , f ll,o:i: i 

.  v. d. Nap, idem ,. lo.itr . 

. Wieringn, „  '1 en Post. „

c r en Elzcr, „  Groiiiiiircn , „  ! l ,5 jü 
. vau , „ idem „  9JUB 

, w idem „ .4.15 
.1. do Vries, idem . »,4W 

g en s . „ idem .. ' J . i iS 
s cn Sohrender, „ idem „  8,WX) 

. A. , ,, idem ,. 
s SS Vekkes, „ idem .. 

1 , „ idem „  s.7Sli 
J. N. Boolons, „ idom ., 8,619 
E. Berkonboscli, .. i „ 0 
Schuur, „ idem „

: der  Beriehten 

N 1. A N

s-Gravenhage. n bet verslag over 1 s77 spreekt 
de Baad van Toezicht op de s[ioorwegdiensteii o, a. 
over de ivmmiugswijzen. i verslag zegt daar-
over 0. u. het volgende: 

ol'i t hel boveiislaaiule blijk t genoegzaam hoe 
moeilijk bel zijn zal, om vonr  sneltreinen eeu vol-
doend rein vermogen te vei krijgen , door  verzwaring 
van het gewicht der  gewone rein wagens. Naar  ons 
gevoelen is de oplossing van het vraagstuk alleen te 
verkrijgen door  invoering van het stelsel van zelf-
werkende doorgaande remmen. Van de verschillende 
wijzen waarop men getracht heeft dat stelsel in 
toepassing te brengen, komt het ons voor, dat aan 
de toestellen van den Aiueiikaaiischen ingenieur 
Weslinghouse verreweg de voorkeur is te schenken. 

e zeer  vernuftige vinding berust op de werking 
van door  stoom samengeperste lucht op de eigenlijke 
remklossen en hmft boven de verder  voorgestelde 
toc|«ssingen van het beginsel van doorgaande rem-
men , dit overwegend voordeel, dat bij  eenig defect 
aau rle toestellen of bij  het breken van eenige ver-
binding, dc remmen vanzelf worden vastgedrukt 
zoodat de trein stilstaat. Tevens werkt de toestel, 
zoo bij  het remmen als bij  het breken der  geleiding, 
nagenoeg o.igenblikkelijk , onulal de kracht voorliet 
aandrukken der  blokken vereischt, niet beboefl te 
worden aangevoerd, maar reeds te voren is verza-
meld iu de hulpreservoirs. 

nBij  de vergelijkende proeven, welke van 1 tot4 
Augustus 1877 op den n Wesersj  rweg nabij 
Cassel ziju genomen, met locomotieven en verder 
materieel, voorzien zoo van toestellen volgens VVes-
tinghouse, als volgens Smith en , zijn eerst-
genoemde proefhoudend bevonden. 

 Wij  stellen ons voor op deze zoo belangrijke aan-
gelegenheid nader  bij  Uwe Excellentie terug te komen." 

, li s vorig nommer meldden wij 
met een enkel woord het onverwacht overlijden van 
den directeur  der  gemeent werken, deu heer C. 11. 
van der  Tak. Wat de gemeente, aan wier  bloei 
bij  jarenlang zijne beste krnchtten wijdde, in hem 
verliest, blijk t voorzeker uit de hulde, hem bij  zijne 
liegrafeiiis — die g jl . op de begraafplaats 
te Crooswijck plunis had — zoowel door het hoofd 
der gemeente als door  vakgenooten en vrienden ge-
bracht. Burgemeester en wethouders, de commissie 
voor de plaatselijke werken, leden van den Gemeen-
teraad, beambten van bet stadhuis en van de plaat-
selijke werken, alsmede depiitatien van de verschil-
lende wetenschappelijke cn andere vereenigingen, waar-
mede do overledene in betrekking stond, waren met 
een groot aantal zijner  vrienden en n 
op den doodenakker  bijeengekomen om hem de laat-
ste oer  te liewijzcn. 

Toen de buitengewoon talrijk e stoet rle geopende 
groeve genaderd was eu het stoffelijk overschot van 
tien heer  Van der  Tak op het punt stond uun zijne 
laatste rustplaats toevertrouwd te worden, nam de 
burgemeester het woord. 

Wi j  zijn bier  verzameld"  — zoo sprak hij  — 
m het graf van een man, die een merkwaar-

dig man was wat zijne vorming n ver-
dienstelijk man uaar de wijze waarop hij  zijne be-
trekkin g als directeur  van e gemeentewerken ver-
vulde, — een beminnelijk man door  zijn omgang 
met iedereen. k wensch een enkel woord in het 
midden te brengen om dit nader  te ontvouwen. h 
wanneer ik dit doe, dan ligt het niet in mijne be-
doeling een betoog te leveren en kan ik ook niets 
nieuws mededeelen. r wij  allen zijn hier  bijeen-
gekomen om aan Van der  Tak de laatste eer  te be-
wijzen, cn uit dat verlangen vloeit bij  mij  de behoefte 
voort om te spreken, terwij l ik mij  tevens hij  voor-
haat van  aller  instemming mag verzekerd houden. 

*  Van der  Tak was in alle opzichten eeu iiiorkwaanli g 
man. Gein,ren uit ouders, wier  geldelijke omstandig-
heden zelfs niel veroorhmfden hem iu eene naburige 
stad school te doen gaan, miste hij  iu ziju prill e 
jeugd alle opleiding. Op achtjarigen leeftijd kou hij 
schrijven noch lezen. En diezellde man heeft hier 
eeue brug over de s gemaakt naar  een door  hem 
ontworpen plan, dat door de kundigste ingenieurs 
als het beste der  ingekomen ontweren werd bekroond. 

e dat mogelijk is geweest? Werklieden, die hier 
vereenigd zijt , dat merkwaardig verschijnsel is moge-
lij k geworden door  altijddurend e inspanning, door 
rustelooze werkzaamheid en toewijding. Gelukkig 
Nederland, dut uit de minste zijner  burgers zóó ver-
dienstebjke mannen kan vcorthrengenl En soudt ge 
denken dat men, hetgeen men in den vreemde een 
self made man noemt, zoo gemakkelijk kan wor-
den? Neen! —er is krachtige, schier  bovenmensche-
lijk e ius|iaiining noodig, om een man le wurden ge-
lij k hij  er  een was. Vereert gij  dat iu hem werkelijk , 
laat dan zijn voorbeeld allen tot navolging aans|>oi eu. 

r  hij  was, zeide ik , ook een venlienstelijk man 
als ambtenaar  van rle gemeente. k zeg dut eu ik 
verklaar het hier  0]ienlijk in naam van dc gemeente. 

t verlies dnt zij  in hem lijd t is groot. j  is iu 
dienst van de gemeente onafgebroken, ja, laat ik het 
getuigen, te veel misschien werkzaam gewi-est. Zijn e 
vrouw, zijne vrienden eu de autoriteiten die n 
bom geplaatst waren —, allen heblien gedaan wal 
mogelijk was om van hem te verwerven dal bij  zieh 
nicer  zou spareu, maar  ' l mocht niet baten, j  kou 

http://dat.de


E  — Zaterdag 17 Augustus 1878. 

niet besluiten mimlcr le iloen «lan hij  deed, Eu aan 
die bekwsamheéd en rnsteloose werkzaamheid paarde 
hij ecu heriiiiineiiswaunii g karakter . Waar men ziju 
hulp inriep, vond men hem ten allen tijd e bereid. 

t zijne meerderen zoowel als met zijne minderen 
 zijn omgang beschaafd, minzaam, aangenaam. 

m was hij dan ook algemeen gezien.

heb ik niet te zeggen. Alleen dit wil ik er  nog bij -
voegen, dat wanneer wij  hier  vandaan gaan, bet 
txtorbeeld van deu waardigen overledene ons moge 
leeren, dat toewijding aan het doel dat men zich 
voor  oogen stelt, ijver , arbeidzaamheid en een be-
minnelijk e omgang deugden zijn, die hel leven ver-
sieren en veraangenamen." 

e heer  Schollen, ndjuuel-directcur  van de ge-
meentewerken, bracht hulde  de groote deugden 
en zeldzame hoedanigheden van den man dien hij 
leerde liefhebben, hij  en het gansche personeel van 

de plaatselijke werken. Zij n afsterven heeft hen allen 
innig getroffen en diep bedroefd. Allen verliezen in 
hem een bartelijkeii , vriendelijken eu bekwamen chef. 
Zij n voorbeeld zal allen lot navolging strekken. Zijn e 
nagedachtenis zal in levendige herinnering blijven. 

e heer . Cramer riep den overledene namens 
de afdeeling m van de j tot -
vordering van Bouwkunst een laatst vaarwel toe. 

11 roemde daarbij  de adviezen, gegrond op rijke 
ondervinding, de vele verdiensten en kundigheden 
van den ontslapene. Wat hij  in deze gemeente tot-
staudhraclit zal, beter  dan eeu monument op zijn 
graf, ook iu latere tijden ter  zijner  eere getuigenis 
uileggen. »Wij  brachten — zeide spreker  — een goed 
mensch ter  aarde, wiens voorbeeld navolging moge 
vinden. Zij n sssche ruste in vrede!" 

e schoonzoon van tien overledene bracht zijner-
zijds hulde aan den man, die voor  hem een rader  en 
een leermeester  was geweest j  schetste Van der 
Tak als een goed mensch, altij d eenvoudig en waar, 
in den familiekrin g zoowel als in de corporaliëli 
waarmede hij  in betrekking stond — , eenvoiitüy en 
waar ook in de werken die hij  totstandbracht. 

e spreker  bracht ten slotte naiu«ns de diepbedroefde 
weduwe en verdere nabestaanden aan alle aanwezigen, 
u in het bijzonder  aan tien burgemeester, dank voor 

tie laatste eer  den overledene bewezen. 

e was de treurige plechtigheid, die op 
allen die Van tier  Tak gekend hadden een diepen 
indruk achterliet, geëindigd. 

— c Gemeenteraad heeft met 22 tegen 1 stem 
het vooistel  B.  W . aangenomen,  de 
concessie voor het aanleggen en exploiteren van 
tramwegen in die gemeente te gunnen aan de 
hoogste inschrijvers de heeren W. . van k 
te Prompt en . B. J. de Bruyn &  Co. te Tiel. 

— n de laatste zitting van den Gemeenteraad 
is een brief ingekomen van mevrouw de weduwe 
Van tier  Tak, bevattende het bericht van het over-
lijden van haar  echtgenoot. Naar  aanleiding daar-
van deelde tie V<wrzittor  mede. dat Burgemeester 
en Wethouders aan de weduwe bereids [icrsooiilij k 
hunne deelneming hebben betoond. Sprrkcr  bracht 
nogmaals buide aan de groote venlienstcn  den 
overledene, eu herinnerde, tlat in den laatsten tij d 
dri e ingenieurs gestorven zijn , die op verschillende 
doch belangrijke wijze hebben medegewerkt tot het 
totstand brengen van tie uitbreidin g van . 

t zijn tie heeren , oud-directeur en later  in-
genieur  van da gemeentewerken; Stieltjes, technisch 

adviseur  van de e , 
en Van tier  Tak. directeur  tier  gemeentewerken. 
Burgemeester en Wethouders zijn eenparig tol het 
besluit gekomen om aan dat drietal hulde te bewij-
zen , door  drie straten, tlie aan de overzijde zijn 
ontworpen, naar  hen te noemen. Burgemeester eu 
Wethouders helilieii dienvolgens lieslotet) le noemen : 

1». de straat langs den spoorweg van het pleintje 
bij tie bruggen tot  het Spuikanaal, de voor-
name lij n iu tie verdeeling van , waarvoor 
de plans in de eerste plaats door deu heer e 
zijn ontworpen: de j 

2°. de straat langs de zuidzijde der n 
van evengenoemd pleintje tot  tie Spoorweghaven, 
waarin de brug ligt die de heer  Stieltjes aau tie 
overzijde beeft gebouwd. namelijk tie g 
over de Binnenhaven: dc S t i e l t j ess t raa t; 

3°. de straat op het Noordereiland , tusscbeu tie 
Willemsbrug en de gemeentebnig over de -
haven — de beide bruggen door  tien heer  Van der 
Tak gebouwd: de Van der  Tak-s t raat . 

[leze mededeeling van Burgemeester  en Wethouders 
werd door  den d met sympathie ontvangen. 

. Naar  men verneemt, heeft een 
hierterstede gevestigde lirm a vergunning gevraagd en 
verkregen tot oprichtingen exploitatie van een Stoom-
boot-omnibus-dienst op het J en aan den Buitenkant 
dezer  stad. 

t plan bestaat hij  de ondernemers, voorloopig de 
volgende vaarten te maken: 

1 « lijn ; van het Fiuien via , 
, Schreiers toren, , Wester-

viaduct, Suez-steigers naar de n tut terug 
dezelfde route; — 2*  lijn : vau de t vin 
tie Oosterdoksluis, k der j , 

k der n von ) naar de Suez-steigers 
en terug de/elfde route: — 3 , e lijn : van het k 
naar  het C'entnialstatioii , naar  de , nadat 
deze butsten voltooid zullen zijn. 

Van ieder  der  genoemde punten zal alle l mi-
nuten een boot afvaren, waartoe een groot aantal 
doelmatige eu soliede stoomscheepjes zullen worden 

aangebouwd. 

. e tentoonstelling vau voorwerpen 
van vrouwelijk e nijverheid en kunst is -
namiddag 4 uur  gesloten. Zij  duurde tien weken. 
Vooral in de laatste paar  weken, toen tie entree tot 
50 en vervolgens tot 25 cent was verlaagd, was het 
bezoek druk te noemen. Ook dc verloting heeft in 
ruime mate de belangstelling gewekt: er  zullen 
p. iu. 4000 loten zijn geplaatst. 

lu het algemeen genomen, heeft de tentoonstelling 

een goeden indruk achtergelaten. Zij  moet worden 
beechonwd als eene proeve om aan te toonen, wat 
ook in Nederland de vrouw op het gebied van nij -
verheid en kunst instaat is te leveren. Wel hadden 
de inzendingen vau voorwerpen vuu nijverheid ruimer 
kunnen zijn; maar cr  was ook iu dit opzicht toch 
genoeg te zien, om ten voordeele van de vrouw te 

kunnen getuigen. e te n gedane eerste 
stap op een tot dusverre in Nederland nog niet l«-
treden gebied ral ongetwijfeld goede vruchten dragen, 
en dit zal wel de beste voldoening zijn voor  tie dames, 
die maandenlang tij d cn moeite aan tie bevordering 
dezer  zaak heblxui willen wijden. 

Nijmegen. n 10 Augustus had de beproeving 
van de spoorwegbrug plaats. Zij  begon te 1 uur 
door  van de zuidzijde der  Waal de brug zeer  lang-
zaam te berijden met twee naast elkander  loopende 
treinen, ieder  van S locomotieven met tenders, elk 
stel minstens 50,000 . wegende. e geheele 
trein moest op ieder  punt minstens 15 minuten stil-
houden, waarbij  dan telkens door  een groot jietnl 
ingenieurs en bouwkundigen waarnemingen weiden 
gedaan omtrent de doorbuigiug, enz. Van alle zijden 
waren technici overgekomen om het trotsche gevaarte 
na te gaan en met instrumenten iedere afwijkin g op 
te nemen en nan te teekenen. Bij  de groote over-
spanningen, dis eene wijdte nebben van 127 meier, 
gemeten tussehen de pijlers, bedroeg hij  eeue lielas-

ting van cen half miilioen . de doorbuiging nog 
geen 4 centimeter eu de blijvende doorbuigiug min-
der dan 4 millimeter . Gaat men hierbij  nn, dut 
door  de bijzondere warmte op dien dag het ijzer  eene 
grootere elasticiteit bezit dan gewoonlijk, dan kou 
men hieruit zien dat tie schoone en indrukwekkende 
ijzeren gevaarten van eene bijzonder  soliede constructie 
ziju. Nadat op deze wijze de brug tot tie noordzijde 
was beproefd, reed de trein, nog verlengd met 20 
zwaar  beladen landwagens, terug met eeue snelheid 
van bijna 10 meier  per  seconde; nu bedroeg de be-
lasting naar  schatting meer  dan 800,000 . Op 
elk der  groote overspanningen ̂ werd nu de Nederland-
sche driekleur  gehescheu, terwijl  hel geschut de 
tot-gestroomde menigte verkondigde, tlat het trotsche 
werk op glorierijk e wijze tie proef had doorstaan en 
was goedgekeurd. 

e bouw tier  brug werd aanbesteed den 1 n 
November  1875 en aangenomen door de Union Ac-
tien-Gesellschaft für Bergbau,  und Stahl-
htduetrie te , voor  eene som van 
/1,440,000, zijnde /160,000 minder  dan de be-
grootingsom en ƒ1,005,310 minder  dan de hoogste 
inschrijver . e brug hestuut uit 8 oversjiaimingen, 
de drie eersten lang 1 27 en de 5 overigen ieder  53.50 

. gemeten tussehen tic pijler s eu landhoofden. -
den hoveu tie drie groote overspanningen en boven 

het linker  laiulhoofd ligt de lwveukatit der  sta-
ven 23.8 . -f- A. P. e spoorbanen op de kleinere 
overspant!ingen liggen onder eene helling van 200 
OJ 1, terwij l geen deel der  groote overspanningen 
lager  ligt dan 22.50 + A. P. 

. e Gemeenteraad 1 lt besloten alle 
beschikbare vestmggronden van hei k aan te 
koopen voor  f 51,000 en alle gebouwen, die het 

k iu bruikleen heeft van de gemeen lu, d aaien boven 
aan het k in eigendom af te staan. 

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

n
van genoemd Weekblad. 

l l i t - j f . - n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

. 

 en S van
 zullen op Vrijdag den Walen Augustus 

1878, tics nnmidtlags ten 1 uur , ten e dier 
gemeente, in het openbaar  aanbesteden: 

t maken van een nieuwen -
weg van n naa . 

Bestek en teekening liggen ter  visie en ziju a f 1 
verkrijgbaar ter  Gemeente-Secretarie, van af -
dag 13 Augustus 1878. 

e aanwijzing zal plaats heblien op Vrijdag den 
20'" n Augustus 1878, des voormiddags ten 11 ure, 
beginnende aan het laag erf te

Natiën- inlichtingen zijn tc bekomen bij  tien Ge-
meen le-aivhitect. 

 Secretaris,  Burgemeester, 
P. VA N . G. B. VA N . 

e Aanbesteding. 
.  ES en J. .  ES Jr . q. q., te 

 zullen op g den SOsttt 
Augustus , ties namiddags ten 1 un;, in bet 
Openbaar  Aanbesteden: 

t maken van een' g , 
op een gedeelte van het l wei-
land , bekend onde Sectie  N-. 1136, 
met e . 

e aanliesleding zal plaats hebben in het koffij-
huis Belvédère van 0, VA N N G te
haven, alwaar het bestek ü / 0,50 verkiijgbaar is 
en, evenals de teekeuiiig, voor  gegudigden ter  in-
zage ligt. 

e aanwijzing iu loco heeft plaats op g den 
2Usten Augustus, ties namiddags ten 2 ure. 

Nadere inlichtingen wonlen verstrekt door den 
Architect N. , te

Een , zoowel bij  ile uitvoe-
rin g van Gebouwen, als op Bureaus hij n Ar -
chitecten, en hel laatst bij  de e Genie werk-
zaam geweest zijnde, zoekt ten spoedigste . 

Adres onder  letter B. bij  dc Boekhandelaren 

. , te '» Botch, 

E 
 N" 7. 

ONTVANGE  da E en -
Groningen n l , op Woensdag den 

i 
N la Greningn»! zul 

4den Septembe 1878, d 
mi-, in liel s .tie Un. 
min ile llroote l ulilnar , il 

ililuin > ten 12 
lii j . BOVEN 

i openbaar 

: 
t n en n van het 

d en het in d 
e sloopen van -

, benevens het n van 
een gedeelte van den g naa
Assen, een en ande in de linie van 

n bij . 

. e te verwerken hoewelheden bedragen 
onder  anderen ongeveer: 

51260 ' , 
3050 » , 

747 - g met Nieuwe -
s en 

980  »  Ouden Steen. 
e G geschiedt bij  enkele inschrijving. 

BESTE  en TEE G liggen van 20 Augustus 
1878 nf ter inzage aan de N der -

E en N te Winschoten. Assen, 
 en Groningen, eu zijn aan laatstge-

noemd kantoor  tegen g van één gulden |«r 
exemplaar te bekomen. 

e G in O wonlt gegeven op 
g den 2den September  1878, des voor-

middags ten 10 ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan de -
T bij  tie voormalige t te Gro-

ningen. 

Aanbesteding. 
r  of van wege het Besuur  van het -

schap der  de l c. a. zal worden 

A AN B E S TE : 
t n van de  de e 

l van af de uitmonding in de 
l beneden Opwetten tot aan 

de g van de Aa en k 
selsche Aa. nabij het . 

llestckken /ij n Op frullen aunvrae/e tegfill betaling 

vnn f u.50 per  stuk rarkrügbaw  t.ij  d n Secreta-
ris-Penningmeester te Haxlel en lii j  den r 
te Stratum. 

Aanwiilin g n|i liet terrein /nl exilnnu wonlen n|j 
dell 27 en 28 Augustus a. S. e 'l'i i 
27' bij  liel l ie lleeze, il org len 10 un. 

n /ij n te liekomell lii j  tien r te 
Stratum. 

n iiite/emlen , vuor of op den 
4 Septembe 1878 by n Becrataris.Peaning-
meester te Wortel. 

0|ieniiit'  iler  Billetten u|i net , te Boxtel, 
den 5 Septembe a. s des middags ten 12 nur. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUand*che Tuin, 

t 20 en 22, te . 
S vnu alle bekends typen 

en n aan bestaande S worden in 

den kortst mogenjken c i  gekrrard en uftgtnoerd. 

S , 
. 

 en N vao - en 
t , alle soorten vnu 
. , gebate . 

, en/, eu/. 

s te Oudewater, leveren en vervaardigen iu den kortst mogelij  keu tij d alle soorten van Btoombaggermolens in hout- of 
ijzercoiislrurtie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 s

werkdag, en verder  Stoomwerk tu igen, , , , . 
Steen- eu Tega lvormmach lnes, n - en Bru ; construct ien enz. 

Aan dc Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, wonlen hij  alle 

E ï:N- en , 
ook voortdurend vervaardigd \ 

N . 
Een Bioot welingelicht N is daarvan

N Alles net eu solide bewerkt, 
eils ruim Besnrteeril , e 

n /eer  billijk e |irijzen. 
n -

.  6  ZOON, 
S te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

, B , 

,. - - geeft berigt dat doo haar  tot eenige A G E N T E N voor  den 

'\  verkoop van T in n zijn aangesteld : 

S  C°.  Amsterdam, 
door  wie ook tot het leggen van n inlichtingen worden verstrekt en s voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke n als aan tic , Beltvveg N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

S & VAN . 
in , 

s in n en n Steen, 
, , 

Nieuwehaven N.zijde 5 5, . 

Stoomfabriek van 

, - EN , 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen E — gekookte-
Standolie — . 
t vooi- Nederland iler  Engelsche -

N N van  AN
SON, te leerton, Surreg bij

t op e . 

T 113 115 

n vau Stoom- en e n 
N : 

Locomotieven, Locomobielen, Stoom- eu , Stoom- en , Stoom-
heimachines indhsrsosoort , , s voo  houtbe-

, , - en , , , 
Prima t der  Bukhara Company, Amerikniuisrli e n tier  Tnuite Com|>any, 
voor  ngen scher , tiibrieks^eljruik , era., 1 0 kwaliteit Engelsche - en ander, kettingen met 
guarantle van sterkte. 

h licht voor  allerlei doeleinden. 
, , peilglastoestellen vooi stoom- en . 

Gedrukt Uj  G. W . VA N  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseeren anu deu r F. W. VA N T JGsn. te Arnhem. Uitgave van , A. . 

e . F . 34. 24 Augustus 1878. 

VOO

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

: 

Verachynt Zuterinura . 'nj . per  .1 maanden / Ufli , n abonneert xich voe-

ten .  nunimcra l  vouruitbeatellin  16 centa. 

All e stukken en advertentien te adreueeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Van l &  regeli fl.—, vertier  roor  eiken regel plaatsruimte 20 oent» en U 

vooreen nommer ran hetblad. Advertentien voor  het buitenland 25eenUper  regel 

C. . VAN . 

n liidei i Augustus j l . , juist ile (J4ste verjarin g 
van zijn , wenl het stoiïelijk overschot 
van den man, wiens naam wij  hierboven stelden, aau 
den schoot der e toevertrouwd. n 7den Augus-
tus wenl hij  plotseling door  eene ongesteldheid overval-
len , welke oogen blik kelijk slechts weinig hoop op 
ziju liehiiui l overliet. e gekoesterde vrees was niet 
ortgegrond, want S4 oren Late was Van tier  Tak aan 
zijn uitgebreider! werkkrin g en zijn vrienden ontrukt . 

t volle reelit is Van der  Tak aan tie geopende 
groeve tloor  [ïotlerdams T  merk-

g man genoemd. t tli t niel te veel gezegd 
is moge blijken uit het volgende korte levensbericht, 
waarvan de hij zont e rhei len zeker  niet algemeen be-
kend zijn ; velen ervan ontleenen wij  aan de ons dooi-
den schoonzoon van den overledene volstrekte gegevens. 

n n Augustus 1814 te Voorschoten geboren 
uit zeer  beschaafde ouders, die echter, tengevolge van 
tegenspoed hunner  luniilic , iu min of meer  gedrukte 
omstandigheden verkeerden, kon e  oiet aan gedacht 
winden hem een ' opvoeding te f-re-
ven, maar moesten zij  zich tevredenstellen hunne 
kinderen het onderwijs op de dorpsschool te doen 

genieten. 
Als kind scheen de later /oo groote man niet 

byzonder  vlug. e letters en cijfers der  school trok-
ken hem niet aan, tot een zeer  eenvoudig teil tleu 
eersten stoot aan zijn leerlust gaf. j  hel n 
lenen van een brief van zijne moeder, in den hui-
selijken kring , ontstond ojieens het denkbeeld bij 
hem, dat lezen is: het liekcud wonlen met de 
gedachten van afwezigen. Van toen al'  legde hij 
zieh met alle kracht op het lezen toe. t hij 
daarin t«>en goede vorderingen maakte, was van tien 

o knaap te verwachten. — t volgende 
staaltje getuigt voor  zijn goed begrip. Voor  de -
ste maal met zijn moeder  Amstenlam bezoekende, 

t de tienjarige knaap alleen tloor  middel van 
een plan tier  stad op kleine schaal hen Opdeplaate 
hunner  bestemming. 

Ten bewijze, dat Van der  Tak reeds vroeg inzag 
dat, wilde hij  meer  wonlen dau een ulledaagsch 
werkman, theorie en practij k hand aan hand moes-
ten gaan, diene de volgende trek uit zijn jonge-
lingsjaren. Op veertienjarige)! leeftijd stond de tim-
iiierinansl"erliii g voor  een boeken kraampje, het oog 
op een onaanzienlijk boekje gericht en met zijn nog 
ongeschonden vij f stilivei-s wekelijksch zakgeld bij 
zich. j  kocht het boekje eu dit was tie eerste 
stap lot het verkrijgen eener  eigen technische bi-
bliotheek. 

Na n schooltijd wenl hij , -
stig zijn verlangen, bij  den timmerman in het na-
burige Valkenburg als leerling besteld, waar hij 
bleef tot de loting voor de Nationale e besliste, 
dat hij  in den militaire n statui zou opgenomen wor-
den, t gewone, halfleeg loopende garnizoensleven 
te Gouda beviel hem niet. Al npoedlg verbond hij 
zieh voor zes jaren hij  het werkbataljon te , 
wuar hij  weldra als leerling tier  artillerieschool 
de achting cn tevredenheid zijner  officieren ver-
wierf, waarvan de schriftelijk e bewijzen nog be-
staan. Van leerling wenl hij  onderofficier eu 
leermeester. Veelvuldig waren tie aanzoeken om zich 
voorgoed aan tien artilleiïedienst te verbinden, die 
steals met stellige beloften van bevordering d 
gingen. h tevergeefs; steeds bleef hij  voor 

bevordering bedanken en keerde hij , na volbrachten 
diensttijd, in het burgclijk e leven terug. 

Spoedig daarna trad hij  in het huwelijk en vond 
hij eene plaats als opzichter, >t>ekend met bouwkun-
dig- en liandteekeneii", in dc fabriek vnn de heeren 

n te 's-üra ven hage. r  was voor de tech-
nische talenten van den jongen man een veelom vat-
tende oefenschool geopend, en d is het, 
boe gretig daarvan door  hem gebruik wenl gemaakt. 

r  eu meer  wenlen nu s 's mans verdiensten 
bekend en gewaardeerd, wat o. a. hieruit blijkt , dat 
toen hij  gedurende eenigen tijd , ter verbetering zijner 
linancieele positie, de fabriek van de heeren Enthoven 
bad verlaten, daar  spoedig weder  op aannemelijke 
conditiën terugkeerde. 

Gedurende den tij d dat hij  daar  werkzaam was, 
"iiiwikkelde n zich zijne groote talenten, vooral ten 
opzichte van ijzeivoustructièii , die met den brug-

, zijn s|>ecialitcitcn uitmaakten. Onnoodig zal 
bet wel zijn hierbij te voegen, dat Van der  Tak ook 
Op ieder  ander  gebied van het bouwvak ver  hoven 
de gewone alledaugsche kennis verheven wa». 

Toen in 1851 tloor de j 
'«sloten S lot het houwen vnn den weg Anihem 
l" t tie Pruisische grens en van tie lij n -
teiduiu, wenlen tlie werken aan een Engelschen 
*uinemer Ï. forfai t opgedragen, die dau ook belast 

was met hel maken van de ontwerpen, waaronder 
de brug met draaibaar  gedeelte over  den Usel te Wes-
tervoort behoorde. Eeu bezoek in 1852 voor  dienst-
zaken aau Utrecht gebracht, gaf aanleiding, ilut 
hij in dienst van genoemde j  trad als 
opzichter, onder de leiding van den ingenieur  Van 
lïheede vau Oudshoorn, en meer  speciaal belast 
werd met ' l geheel omwerken en detailleren van het 
uit Engeland ontvangen ontwerp voor  tie Ueelbrug. 

Van der  Tak h<>eft zich van tlie taak met lof 
gekweten, en dat deze destijds uiet gering , be-
hoeft niet geragd te worden. e tJselbrug toch 
is de eentn groote brug over de rivier  voor  den 
overgang van spoortreinen in ons land. l toezicht 
bij den bouw wenl hem mede opgedragen. 

Na de voltooiing dezer  brug werd hij  als hoofd-
opzichter  naar m verplaatst, en wel speciaal 
voor bet ontwerpen en uitvoeren vnn de scheeve draai-
brug over hel . Onder  meer  autlere werken 
zijn door hem toen ontworpen en uitgevoerd; de 
groote huiteiilandsche goederenloods met ijzeren kap, 
het tijdelij k stationsgebouw, en anderen. 

Toen de werken te m voltooid waren, heeft 
bij als hoofdopzichter  het onderhoud van wegen en 
werken beheerd van Amsterdam tot m en 
van Utrecht tot . 

n 18(11 aanvaardde hij  de betrekking van r 
der Gemeentewerken van . 

Was die betrekking vroeger  altij d eene, waar-
aan vele en belangrijke werkzaamheden waren ver-
bonden, in l kon men voorzien dat dit niet 
minder  zou wonlen, want vele omvangrijke werken 
lagen in een niet ver  verwijderd verschiet. Een korte 
opsomming der  werken te , door  Van tier  Tuk 
ontworpen en totstandgt-brachl, zal voldoende zijn 
om te doen zien waartoe hij  instaat was. 

Noemen wij  eerst de drinkwaterleiding , waarvan 
eene beschrijving niet aflieeltlingen in  Opmerker 
1872 is opgenomen, en welke ongeveer  1 */ 3 miilioen 
gulden beeft gekost. Evenals alle overige werken, 
is ook dit geheel alleen tloor  Van der  Tak iotstand-
ge bracht. 

2o. e havens en katten op Eijenoord, met de 
kapitale draaibrug over tie , tie brug 
over het Spuikanaal en de bovenbouw der  brug over 
de Spoorweghaven. 

. e Stads (Willems-) brug over de . 
Als werken van minder  omvang komen in aan-

merking : 
4o. Een kapitale draaibrug met twee doorvaart-

openingen; drie dubbele en twee enkele bsaculeerende 
bruggen en een vaste brug, waarvan nog twee in 
aanbouw zijn. 

oo. e hoogen burgerschool mot vijfjarige n cursua 
voor  jongens , sen idem voor  meisjes en die met drie-
jarigen cursus voor  jongens ; twaalf scholen voorlager 
onderwijs, waarvan nog twee in aanbouw eu een 
in ontwerp zijn , en do gebouwen van de Academie 
van beeldende kunsten en technische wetenschappen. 

6o. e herbouw vau het ; de 
overdekking van het binnenplein der  Beurs; de Vleesch-
hal; de Veemarkt; gehouwen voor  den haven- en 
loodsdienst, enz. enz., nlsmcde het ontwerp vaneen 
siiccursaal Ziekenhuis. 

7o. Voegt men hieraan toe de rioleering van de 
geheele polderstad ; de verbetering daarvan iu het 
overige gedeelte der  stad; de verbreeding van kaden 
en andere werken, die niet van liehmg ontbloot zijn — 
dan kunnen wij  niet anders dau verbaasd staan over 
de werkkr.icht , die Van der  Tak in de 17 jaren, dat 
hij aan het hoofd van s gemeentewerken 
heeft gestaan, heeft ontwikkeld en zal hem de naam 
van een merkwaardig man niet onthouden kunnen 
WOlden. j  toch heeft nooit dat onderwijs genoten , 
wat als tie grondslag van hetgeen hij  gewrocht 
heeft kan wonlen aangemerkt. Van der  Tak is ge-
heel-en-al door  eigen studie en onderzoek en door 
eigen krach g geworden wat bij  geweest is i 
oen siciaad van Nederlands ingenieurs en architecten. 

Een welverdiende hulde uan zijne bekwaamheden 
viel hem ten deel, toen Z. . de , na den 
eersten risen voor de Willemsbrug over de s te 
hebben gelegd, hein benoemde tot officier  der  oide 
van de Eikenkroon. 

t zijne bekwoomlieden alom in den lande op 
hoogen prij s werden gesteld , wordt bewezen door  de 
menigte adviezen, die hem van overal en omtrent 
allerlei onderwerpen werden gevraagd. 

Stellen wc ons het beeld van Van der  Tak, ge-
lij k wij  het hier in weinig regels getracht hebben 
te schetsen, voor  onzen geest, dan mag het 
veilig een raadsel worden genoemd, hoe het voor 
hem nog mogelijk was, tij d te vinden, om zich onder 
kunstvrienden en vnkgenooten van zijn dagelijksche 

S lommer ingen te verpoozen niet alleen, maar  tmk 
nog voor  hen nutti g werkzaam te zijn. 

Zij n huiselijk leven was, nadat hij  in het huwelijk 
trad , niet rijk  tuin vreugde, rpoedig reeds open-
baarde zich bij  zijne echtgenoot de kiem ider  wreed.-
kwaal" , waaraan de lijder of lijdercs langzaam weg-
kwijnt . Vier of vij f jaren na zijn huwelijk verloor 
hij zijn eerste vrouw, tlie hem twee, natuurlij k zeer 
jonge, kinderen naliet. 

m een jaar  daarna huwde hij ten tweedemnle 
met haar, die verder  alle f eu leed met hem deelde 
en hem uu als zijne weduwe betreurt. 

e jaren 1873—75 waren smartelijk . Achter-
volgens verloor hij  toen zijn vader, zijn eenigen 
zoon en eenige dochter. 

r  lauweren noch doornen konden zijn vrien-
delijk en nobel, maar  ook standvastig en krachtig 
karakter  schaden. j  was en bleef onder  alles de 
groote maar  eenvondige, de hartelijk e en innemende 
Van der  Tak. 

A G 

VOO T
AA N 

Z. . . S . 

t programma, dezer  dagen iu druk verschenen, 
is van den volgenden inhoud: 

Art . 1. t iNatkmaal "  zal bestaan 
uit twee fonteinen, tlie, volgens nevensgaande plan-
en teekeningen , opgericht zullen wonlen op 
het voorplein van het Paleis te Socstdijk. 

Art . 2. Beide fonteinen, waarvan de te kiezen 
vorm aan den ontwerper  wonlt overgelaten, zullen 
iu hoofdvorm dezelfde en in overeenstenaining met 
tie omgeving moeten zijn. 

Zij dienen voorts op artistieke en zinnebeeldige 
wijze het denkbeeld vau het «Nationaal " 
uit te drukken, 

Elke fontein moet aan den voet een middellij n 
hebben vau minstens 10 meter. 

Art . 3. Beide fonteinen mogen geheel voltooid 
niet meer  kosten dan ƒ 3 5 , 0 0 0 . —. r  is 
niet begrepen het metselwerk voor de fundamenten 
en de leidingen tot aan- en afvoer  van het water. 

Art . 4. Tot deelneming aan dezen wedstrijd 
wonlen uitgenoodigd alle kunstenaars, geboren in 
het k der  Nederlanden, hetzij  hier  of elders 
gevestigd. 

Art . 5. e plannen, doorsneden en opstandtee-
keningen wonlen verlangd op 1/20 der  ware grootte. 
Uit die teekeningen moet duidelijk de bedoeling van 
tleu ontwerper  blijken , ook met betrekking tot de 
speling van het water. 

e ontwerpen moeten wonlen toegelicht door  eene 
nauwkeurige omschrijving en tevens vergezeld ziju 
van eene opgave der  som, waarvoor tie ontwerper 
zich verbindt de beide fonteinen, hetzij  van natuur-
lijk e steen, brons of eene andere bouwstof, te 
leveren cn geheel gereed te plaatsen. 

Art , ö. e teekeningen en dnarbijbelioorende 
stukken moeten vrachtvri j  worden ingezonden aan 
het Bureau der , gevestigd in het 
gebouw der  Nederlandsche Handelmaatschappij, 
lleerengnicht 466, te Amsterdam, vóór of op 30 
September 1878. 

All e later in te zenden ontwerpen komen niet in 
aanmerking. 

e stukken moeten zijn gemerkt met een spreuk 
of motto en voorzien van een naam brief, waarop 
van buiten dat motto is herhiutld , benevens een 
geheim teeken ter terugvordering. 

e brief moet van binnen duidelijk vermelden den 
mum, voornaam, tie betrekking en woonplaats van 
den inzender. 

t schrift der  omschrijvingen , begrootingen en 
, stukken, alsmede het letterschrift op tie 

teekeningen, moeten door eene andere hand dan die 
des vervaardigers n zijn. 

e ingezonden n wonlen in handen 
gestcltl van Z. . 11. Prins k der  Nederlanden, 
met verzoek daaruit eene voorloopig» keuze te doen. 

Art . 7. d moeten tie inzenders, bin-
nen vij f weken, na bekomen aanzegging, van hun 
ontwerp een model in pleister  leveren op minstens 
1/10 der  ware grootte. r  zal aan elk hunner 
 400. , als vergoeding worden uitbetaald. 

Uit deze modellen zal de keuze geschieden. 
Behalve de vergoeding van f 400.— zal mm den 

vervaardiger  van bet best gekeurde p wonlen 
toegekend eene premie van f 500.—; aan den daarop-
volgende van '800.  en nau den n e 
eene premie van ƒ 2 0 0 . —, 

e bekroonde , zoowel in teekening als 
in model, blijven het eigendom van Z. . . Prins 

k der  Netlcrlandeii. 
Art . 8. e e voor het nNationoal 

"  behoudt aan zich het recht om deu 

eersten bekroonden  de uitvoering der beide 
fonteinen al of niet op te drogen. 

t hem de vervaardiging worden toevertrouwd, 
dan zal hem noch tie toegekende premie voor  zijn 
ontwerp, noch de som van f 400.—, als schadever-
goeding voor  bet model iti pleister, worden uitbetaald. 

n de uitvoering hein niet wordt opgedragen 
ontvangt hij , behalve het reeds tloor  hem genotene, 
nog ƒ 5 0 0 . . Voor  tlie som verkrijg t de -
couunissie alsdan liet recht zijn ontwerp door  anderen 
te laten uitvoeren. 

Tot meerderen waarborg, dat bij  de samenstelling 
tier  fonteinen de bewerking met zorg geschiede en 
do opvatting eene kunstrijk e zij , heeft Z. . . 
Prins k der  Nederlanden de bevoegdheid, eene 

nnmissie van deskundigen te benoemen, die daar-
over het toezicht houdt. 

Art . 9. e uitslag der  bekroningen wordt bekend 
in de Staatscourant, het Algemeen Handelsblad, 
de Nieuwe  Courant, de Amster-
dumsehe Courant, Het Nieuws van den
het  van Zuid-Holland en 's Gravenhage, 
Het Vaderland,  Tijd,  Standaard eu
Opmerker, e. n. 

e niet-lrokroonde ontwerpen moeten, binnen drie 
weken na die bekendmaking, wonlen afgehaald aan 
hel Bureau tier , op vertoon van het 
iu Art . 0 vernielde geheim teeken. 

Amsterdam, 15 Augustus 1878. 
Namens dc Hoofdcommissie voor het 

a Nationaal Huldeblijk", 
 Commissie van préadvies: 

S. . 
. O. A.

Het Comité van uitvoering: 

Jhr . . 0. J. A. N TEX , Voovzilter. 
I. . 

. . 
N. A . 
J. i i . l , Secretaris. 

E G T OP E 
E GEBOUWEN. 

(Vervolg van No. 33). 
Van alle lieeldende kunsten is het de monumentale 

kunst, wtdke de krachtigste indrukken teweegbrengt; 
aan haar  invloed zijn alle kunsten en handwerken 
onderworpen; met haar  verhellen deze zich of ver-
vallen. Zooals tie geschiedenis ons leert, vormde zich 
de hoogere knust alleen aan de openbare, door het 
volk gestichte gebouwen. t was hetzelfde of het 
de meest democratische bestellingen bezat, of onder 
een monarchale, zelfs despotische g leefde. 
Noch de grootsche tempels, paldisn en grafmonu-
menten in Egypte, Assyrië en Perth), noch de ver-
hevene, deu goden gewijde heiligdommen van Grie-
kenland eu het e k , noch hunne cirques, 
theaters eu basilieken. noch tie middeleeuwsche ka-
thedralen , raadhuizen cn sloten hadden kunnen ont-
staan, wanneer zij  niet met het wezen en willen 
der volken in overeenstemming waren geweest. n 
eerbied, hunne liefde en hunne vrees voor het bo-

venaaidscbe en voor hunne c e 
vonden zij  erin uitgedrukt , zoowel uls hunne eigen-
waarde , fierheid, rijkdom , politieke macht en ach-
ting voor  hunne burgerlijk e instellingen. 

e gebouwen waren de scholen voor  kunstenaars 
en handwerkslieden; van hen ging de kunst iu het 
maatschappelijke leven over. Nimmer wenl uit tie 
profane kunst een werkelijk hooge kunst , 
maar slechts wn dilettantische, welke geen waanle 
voor de algemeene beschaving heeft; een kunst, die 
alleen ternetlenlrukt,  nooit kan verhelTen. 

l is daarom niet genoeg, dat een voor  godsdienst, 
regeering, rechtspleging , volksvertegenwoordiging , 
onderwijs, landsverdediging, openbaa , ge-
zondheid , ja zelfs voor  tie verjioozing of het vermaak 
van het volk bestemd gebouw, alleen maar tegen tie 
guurheid van het wider  beschermt cn de noodige 
ruimt e aanbiedt. t dit het eene noodige was, was 
tot voor  korten tijd , en is zelfs nog heden, het ge-
voelen van tie meerderheid eu zelfs van hooggeplaatste 
en «len toon aangevende personen, liet is zoo uiet. 

e waanligheid en het aanzien van deu Staat of de 
gemeente, tie betamelijkheid en zelfs de nuttigheid 
gebieden, tlat die en voor  andere einden bestemde 

gebouwen, onde den d de kunst, gebouwd en 
versienl wonlen. t is geen nutteloos verspild ka-
pitaal, dat op die wijze daarvoor  besteed , 
zooals de geldmannen, die slechts de onmiddellijk 
ie trekken rente berekenen, kunnen aantoonen, ol' 
de statisüekei-s en , tlie met het om-
zetten der  kracht en ile stofwisseling in het volks-
leven van nabij  bekend zijn. 

, beeldhouw- en schilderkunst moeien ver-
eenigd aan tie openbare gebouwen werk/aam ziju. 
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lli' t is du roeping der  houwkunst aan har*» pro-
ducten een doelmatige inrichtin g en grootte te geven; 
hen zoo te ordenen, dut het uiterlij k aanzien tot 
binnentreden noedigt, en dat de hinnengotrodene er 

behaaglijk  in gemeenschap met anderen, in ver-
heven of feestelijke stemming gaarne vertoeft, /i j 
moeten de gewaarwording opwekken, dat achting, 
betamelijkheid, waardigheid en welwillendheid jegens 
een ieder  niet alleen gevorderd, maar  ook aange-
leiden wonlt. n duidelijke, begrijpelijk e en over-
zionliare verbinding der  lokalen voor  de te verrichten 
bezigheden moet overal gevonden wordeu. t ge-

w moet op den r  niet eng of liekleumieiid 
weiken, maar  het l opwekken vau zich gemak-
kelij k te kunnen bewegen. m mag niet klein-
geestig-karig met de ruimt e gewoekerd en die tot 
het uiterste angstvallig be|ierkt of voor  het een of 
ander  aangewend worden; daardoor  verkrijgen de on-
derdeelen het terneerdrukkende aanzien van klein-
heid eti armoede. Zulke gehouwen zijn beschamend 
voor  den landgenoot en spon-n den vreemdeling tot 
spot aan. Zij  moeten veelmeer  liet karakter  dragen 
van kracht, verhevenheid, ernst, rijkdom , bewoon-
baarheid , vruolijkhei d en waarheid: zij  moeten in 
overeenstemming zijn met het doel waarvoor  zij
steind zijn en doorannleg, bouw, omgeving, mate-
riaal en kleur  en door  de toepassing ener  oorspron-
kelijk e versiering ecu het doel uitdrukken d aanzien 
hebben. Ook voor  de andere lieeldeiido kunsten , 
beeldhouw- en schilderkunst, inoct dc bouwkunst 
plaats laten, opdat ook deze op de meest werkzame 
wijze tot hare waarde kunnen komen. 

Een monumentaal gebouw is zonder  de toepassing 
van dc beeldhouw- en schilderkunst nauwlijk s denk-
baar. Zooals vanzelf spreekt, behoort dc plastiek 
meer  aan hel uitwendige, dc schilderkunst meer  in 
het inwendige eu in uveidekte doch overigens ojieu 
galerijen tehuis. e plastische versiering geeft aan 
de buitenomtrekken en de vlakken, in tegen stelling 
met de geometrische teekening. leven en beweging; 
zij  heeft met de architectuur  bet lichamelijke ge-
meen , zoodnt zij  uit verschillende standpunten be-
schouwd kun worden; zij  verhoogt voornamelijk de 
op elkander  volgende indrukken , door  de beschou-
wing der  menigte afwisselende vonnen teweegge-
bracht , die echter  allen te zamen één totaal-indruk , 
dien van het geheel, voortbrengen. 

e schilderkunst, welker  producten meer  op de 
beschouwing uit één standpunt zijn berekend, werkt 
hei krachtigst in besloten ruimten en hij  geconcen-
treerd licht. r  de kleur  is zij  overal een mach-
tige factor  in den indruk dien het geheel doet ont-
staan. Worden uu belangrijke onderwerpen der oude 
id' nieuwe geschiedenis, der  mythe of sage, hetzij 
aaneengeschakeld op friezen voorgesteld, of door  op 
zich zelf staande -eldingen, die weer  rythmiscli 
aan elkander  gekoppeld zijn door  figuren vnn alle 
gotische beteekenis of |nn>onificatien van natuur-
krachten of verschijnselen, van wetenschap|n-n of 
menschelijke bedrijven — welke den gang der  hande-
ling wel afwisselen, doch gezumenlijk in zinnebeel-
den overgaan, waanloor  de hoogere zin vnn het 
geheel wordt opgehelderd — en wonlt dit alles inge-
sloten door  ingenieus gedachte plastische of geschil-
derde ornementen, dan ontwikkelt zich een rijkdo m 
vnu denkbeelden en schoonheden, die niet nalaten kan 
op ieder  beschouwer aangrijpend te werken. 

Wat de architectuur  roet de haar  ten dienste staande 
middelen niet vermag uit te drukken, dat spreken 
beeldhouw- en schilderkunst uit. All e drie moeten 
zich tot een harmonisch geheel ven-enigen, hetwelk 
vnn ééne gedachte, dïe uit het behandelde onder-
werp voortvloeit, doordrongen is. Bij  zulk een samen-
werking is aau iedere afzonderlijke kunst het gunstigste 
resultaat verzekerd. 

t hoogste richtsnoer  voor  den kunstenaar  is, 
de verschillende lieeklende kunsten zóó te doen sa-
menwerken , dat diuirui t één gnwU» kunst-dij l voort-
komt. e indruk , welken zij  zoodoende zullen 
voortbrengen, moet verhetn-nd op het volk werken, 
den krin g zijnerdenklieelden vergrooten, zijn smaak 
vormen en veredelen, in 't kort : het volk tot het 
schoone opleiden. e handenarbeid komt hierbij  in 
ul zijn takken in aanmerking, waarvoor  het zich de 
technische vaardigheid en kunstmatige denklieelden 
zal eigen inaken, en in hooge mate ontwikkeld wonlen. 

t is te verwachten , dat dan ook de groot-nij -
verheid deze aanwijzingen in hare voortbrengselen 
zal volgen. 

e particulier e gebouwen moeten zich overal op 
soliede wijze, in smaakvollcn aanleg en uitvoering, 
naar  in zuiveren stijl gestichte monumentale gehouwen 
lichten. Bij  deze gebouwen moeten ook de andere 
takken der  beeldende kunsten worden toegepast, wel 
in nederige vorm, doch steeds tinder  tien invloed cn 
met ondersteuning van den grooten kunststijl . t 
landschap, het stilleven enz., vintien hier  hunne 
plants. 

Wi j  zien lu-t duidelijk en kunnen het Uit in hij -
zotidei-heden aanwijzen, hoe de monumentale gebouwen 
der oudheid, met hunne beeldhouw- en schilderwer-
ken, op den aanleg van profono geitouwen en woon-
huizen, tot het kleinste toe, invloed hebben uitge-
oefend. e ruinen der  onder  tie asch en lava van 
den Vesuvius begraven, onbeduidende landstad eu 
het i m te Napels zijn daar  om 
dit te bewijzen, ofschoon beiden ons wel een uit-
gebreide, maar  nog niet volkomen voorstelling daarvan 
geven. En welk een d heeft het ontgraven 
kleinste gedeelte vnn die stad nu reeds op onze 
moderne kunst uitgeoefend! Zouden ook wel die 
rijkversierd e gevels, die schoone binnenplaatsen, die 
kunstrij k vcrsienle vertrekken tier  miildeleeuwsche 
woonhuizen, niet alleen in de steden maar  ook op 
het land, hebben kunnen ontstaan, wanneer  uiet 
de in monunicntah-n stijl gebouwde kerken, raad-
huizen, sloten, enz. wuren voorgegaan? 

n den bespraken kimstloozen tij d heeft men er 
goed voor  gezorgd, dat duizenden van die voort-
brengselen der  volkskunst uit vroeger  tijden vernietigd 
zijn geworden, um plaats tc mnken voor  werk-
stukken van niet te overtreffen ruw- en leelijkheid. 

t publiek e hierin met de , 
welke met ware vyandige vernietigingswoede, bij -

zonder  wanneer  een gebouw uit den ouden tij d onge-
lukkigerwij s voor  uiiihtsgehruik licstcuid werd, alles 
wat van schoon stukadoor-, hout-, snij-, ijzer-, 
schilderwerk, meubelen, euz. voorhanden tras, aan 

het vuur, tie witkwast ofdergelijken prijsgaf, wan-
neer  niet een speculatieve uitdrager  of een sonderlinge 
verzamelaar  van rariteiten gevonden wenl, tlie er 
eenige stuivers  wilde geven. e hureaticnitie 
schaamde zich letterlij k dergelijk onnut tuig in een 
vertrek voor  ambtelijke werkzaamheden te laten blijven. 

Welk een nationale rijkdo m is daardoor  verloren 
gegaan! En toch is tli t hijna nog minder  te bejam-
meren dan tint op tleze zucht tot verwoesting een 
restauratie-koorts volgde, welke bij  de verwm-sting 
tie misvorming voegde, en nu nog niet ophoudt, 
zonder eenige piëteit, de belangrijkste geschiedkundige 
gedenkteekenen en de schoonste tiicestei-stukketi der 
oude kunst, onverantwoordelijk te schenden. Van de 

e geldsommen hiervoor  aangewend, zou 
dikwijl s een gedeelte toereikend zijn geweest om eene 
liehoefte van onzen tij d tloor  i-en vervroolijkende nieuwe 
schepping te bevredigen. En deze ziekte heerscht nog 
op bedenkelijke wijze. t aan dit vandalisme 
een: tot hiertoe en niet verder, wonlen toege-
iw |ien. 

Wij gelooven in het voorgaande gronden genoeg 
te hebben aangevoerd, om te bewijzen, dat de aau-
kweeking der  schoone kunsten een zaak van het 
grootste gewicht is. 

(Wordt vervolgd.] 

S J TOT G 
T E E E 

VA N . 
u het nommer van 10 Juli 1878 deelden wij  den 

inhoud mede van het verzoekschrift der j 
tot bevordering der  Bouwkunst inzake de samen-
stelling der  Commissie van . Wij  laten 
hieronder  volgen tie adressen door  tie afdeelingen 
Amstenlam, , n g en n aan 
den r  van Binnenlnndsche Zaken tot onder-
steuning van genoemd .oekschiïft ingezonden. 

Amstenlam, 1 Augustus 1878. 

e afileeling Amstenlam van de j  tot 
lievonlering der  Bouwkunst heeft met belangstelling 
kennis genomen van een adres, doorde j 
tot bevordering der t d.d. 10 Juli jl . aan 
Uwe Excellentie toegezonden. 

e Afdeeling zich geheel aansluitende non bedoeld 
ndres, neemt de vrijhei d Uwe Excellentie te naderen, 
met het eerbiedig maar  dringend verzoek, tlat het 
Uwe Excellentie moge behagen een ernstig onderzoek 
in te stellen naar  de beswaren, die daarin zijn uit-
gedrukt 

Ook zij  vermeent, dat een samenstelling van de 
Commissie van s voor  de monumenten 
van Geschiedenis en , waarbij  het bouwkundig 
element krachtiger  is vertegenwoordigd , evenals zulks 
in andere Staten het geval is, beteren waarborg voor 

-u onpartijdig e behandeling van zaken zal opleveren. 
Zij  vereenigt zich tevens goheel-en-al met het oor-

deel door  di' j  uitgesproken over  tie een-
zijdige kunstrichtin g die thans krachtig wonlt voor-
gestaan door  hen, die bij  het ilanrstellcn van -
gebouwen hun invloed uitoefenen. 

n waarom de afdeling de hoop koestert, 
dat het Uwe Excellentie moge behagen de conrlusieii 
van het adres tier j  tot bevordering der 
Bouwkunst in ernstige overweging te nemen. 

't Welk doende, 
Het bestuur der afdeeling voornoemd. 

N. . 
Voorri f ter. 

G.  , 
 Secretaris. 

 den 10 Augustus 1878. 

e afdeeling m van de j  tot 
Bevordering tier  Bouwkunst, in bare vergadering 
van tien "den Augustus 1878 kennis genomen heb-
bende van het tloor  genoemde j  aan Uwe 
Excellentie gezonden verzoekschrift, ter  zake de te-
genwoordig gevolgde kunstrichtin g bij  de stichting 
van 's s gebouwen, onder  den invloed der  Com-
missie van s voor  tie monumenten vau 
Geschiedenis cu , 

spreekt als hare overtuiging uit , dat deze richting 
niet dan belemmerend knn werken op de vrij e ont-
wikkelin g en bevordering der  Bouwkunst in Neder-
land, eu daardoor  ook op tie vorming van het schoon-
heidsgevoel en het opwekken en aankweekcit van 
waren schoonheidszin hij  het volk. 

e Bouwkunst toch kau daartoe krachtig mede-
werken , mits zij  zich vertoone in vormen die het 
volk begrijpt , wat niet kan geschieden, wanneer tleze 
niet in overeenstemming zijn met den tij d waarin het 
leeft en met zijn zeden en gewoonten, iets wat iu 
de nu gevolgde kunstrichtin g niet gezegd kan wor-
den het geval te zijn. 

Onder  betuiging barer  adhesie nan het verzoek-
schrift der , ondersteunt tie Afdeeling 
teu krachtigste tie daarin uitgesproken wenschen, 
dat er  door: 

eene andere samenstelling eu regeling vnu den 
werkkrin g der  Commissie van s voor 
de monumenten vun Geschiedenis en t dan de 
tegenwoonlige, worde tegemoet gekomen aim de 
beswaren der  groote meenlerheid van de Nederlund-
sche ; 

en dat: 
eene regeling van dc zaken der n 

geschiedt, waanloor  aan eiken , in 
den meest uitgehrciden zin, de vrijhei d tot het uiten 
van ziju eigen kunstrichtin g wordt vcrzekenl. 

Om mogelijke onjuiste gevolgtrekkingen te voor-
komen, JU hl de Afdeeling het gebist tc doen opmer-
ken , dat zij , evenals ul de overige afdeelingen vun 
de j  tot Bevordering tier  Bouwkunst, 
wel tloor  doel en werken cn op andere wijzen moreel
uun do j  verhonden zijn, doch overigens i 

op zich zeil -taande onafhnnkelijke vereenigingen van 
bouwkunstenaars en bouwkundigen, 

't Welk doende, 
Het Hestuur der Afd. voornoemd. 

's-Gravenhage, Augustus 1878. 
e j  tot bevordering der  Bouwkunst 

heeft zich bij  schrijven van den 10 Juli jl . tot Uwe 
Excellentie gewend met verzoek cen nauwgezet on-
derzoek te willen instellen naar  de gegrond beid der 
daarin vervatte bezwaren, wuanloor  de vrij e ont-
wikkelin g der  Bouwkunst wonlt . 

e bezwaren bestaan vooral: 
lo, n de gebrekkige samenstelling van tic Com-

missie vun s voor  tie n vun 
Geschiedenis cn t door  eeu U- geringe verte-
genwoordiging van het bouwkunstig element onder 
hare letten. 

2o. n tie eenzijdige richting , waarin tie Bouw-
kunst zoowel tloor  tlie Commissie uls door  de -
rin g gedreven wonlt. 

e afdeaUng 's-Gravenhage vnn bovengenoemde 
j  acht zich geroepen, ju tens verplicht 

tlie betwaren te steunen, aangezien ze de gegrond-
heid daarvan duidelijk meent te zien in het moeren-
tleel der  nieuwe, bouwwerken, die hetzij  geheel often 
deele op hosten van het k of onder  den invloed 
der g zijn of wonlen tntstandgebrucht, 
en in een aantal benoemingen van personen aan het 
hooltl van publieke werken of instellingen geplaatst. 

Zij  neemt daarom de vrijhei d zich evenzeer  tot 
Uwe Excellentie te wenden, met beleefd doch drin -
gend verzoek : 

lo. e Commissie van s beter  sa-
men te stellen tloor  het getal barer  bouwkunstige le-
llen aanmerkelijk te vergrooten. 

2o. Slechts te streven naar  één doel, 0.1. tie 
gahaal vrij e ontwikkeling der t in Nederland. 

 17 Juli 1878. 

e utdeeling u cn omstreken van tie -
schappij  tot Bevordering der  Bouwkunst, instem-
mende  tien wensch door  vele letten op tie jongste 
Algemeene Vergadering geuit, dat er  verbetering 
gebracht worde iu het beheer  der , 
wat betreft de areheologische richting , welke sedert 
de laatst voorgaande jaren, bij  alle van e 
uitgaande bouwplannen is op te merken, 

Vermeent niet achter  te mogen blijven, Uwe Ex-
cellentie als het gevoelen tier  Afdeeling kenbaar  te 
maken, zoodanige eenzijdige richtin g op het gebied 
der Bouwkunst ten teerste te betreuren: omdat 
daardoor  ann de ontwikkeling op dit gebied, van 
dri e a vier  voorgaande eeuwen, wonlt te kort ge-
daan, sehepin-mle kunstgeest wordt uitgedoofd, cn 
alle samenhang van uitdrukkin g iu groepeering en 
gedaante, welke zich tloor  de Bouwkunst, in over-
eenstemming met tie zeden, tie liehoefte, liet wezen 
en ile hulpmiddelen der  negentiende eeuw, laten 

wedergeven en aanduiden, teniet wonlt gedaan. 
e overtuiging der  Afdeeling doet haar  de vrij -

heid nemen, aan Uwe Excellentie ic verklaren, vol-
komen adhesie te .schenken aan hel adres van het 

l bestuur  der j  te dier  zake unu 
Uwe Excellentie gericht, zoodat de Afileeling zich 
aansluit hij  het versoek, daarin vervat, bestaande: 

1°. in eeue betere sumenstelliiig van de Com-
missie van s voor  tie monumenten vun 
Geschiedenis en ; en 

2". in eeue regeling van tie zaken tier -
geboiiweu, waarbij  aan eiken , in 
deu meest uitgehreiilen zin, de vri j  beid tot het uiten 
van zijn eigen kunstrichtin g windt vcrzekenl. 

't Welk doende, 

t Bestuur  tier  Alileeling looiden 
en Omstreken van de j 
tot Bevordering tier  Bouwkunst. 

. e Commissie, indertij d samenge-
steld voor  de oprichting vun aan gedenkteeken op 
het graf van Potgieter, beeft thans een besluit ge-
nomen. t graf zal versierd wurden met het borst-
beeld vnn den overledene, geplaatst op een voetstuk. 

e vervaanliging vun beeld en voetstuk is opgedra-
gen aan professor  F. Stracké. 

Utrecht . t de werken voor  den tramway zal 
den i Septembei, na alloop van tien plcchtigen 
intocht van Prins k der  Nederlanden, een aan-
vang wonlen gemaakt. 

T i l b u r g . e Gemeen tenuul heelt besloten tot 
het unugaun eener  geldleeuing tot cen bedrag van 
ƒ 35,000, in aandeelen van ƒ 500, rentende 4 pCt., 
met allossing a pari binnen vij l cn dertig jaren. e 
gelden zullen uitsluitend wonlen gebezigd tot ver-
betering tier  bestrating en het maken van riolen en 
trottoii- s in verschillende wijken der  gemeente. 

Woerden. n plaats van den haar  Arnold , als 
gemeente-architect te Weesp benoemd,  de hcerJ. 
Welsink voorloopig als ai-chitect aangesteld. 

Bolsward. e ingenieur  tier  Friesche -
mui j  , de heer  A. G. Tengbergen 
alhier, heelt concessie bekomen voor  tie droogmaking 
vun de vllrekken" , in het zuiden van Friesland, 
nabij e r  gelegen. 

Nijkerk . e gemeenteraad heeft, den heer  C. 
. Jiirling , gedurende 40 jnren controleur  der  ge-

meen te werken alhier, twee prachtige kristallen kamf-
fen, met zilver  gemonteerd, ten geschenke aange-
boden. Zij  zijn voorzien van de volgende inscriptie: 

e gemeente Nijker k ann C. . Jurling , controleur 
der gemeentewerken, 1838 — 10 Augustus  1878." 

. 
n het eerste deel van het artikel over  dc toe-

passing tier  kunst op de openbare gebouwen, opge-
nomen in het voorgaande nommer, komt eeue zinsto-
rende drukfout voor. Op bludz. 1 , kolom 4, regel 
47 v. h. staat i sprookjes", men leze daarvoor 
» sprankjes". 

lankondiffiniren van lannestedinsen. 

 tc 10 uren, door  het gemeciitcbesl uur: hol. 
bouwen van cene school te . 

 tc 11 uren, door  burg.  weth. van 
Tietjcrkstcradocl : het uitbaggeren cn verbeteren vau 
dc vaart  waterlossiug, genaamd dc . 

) 
 to 111  uren, door  het ministerie van wa-

terstaat enz.,  het gebouw vau het prov. bestuur: 
het uitdiepen van ecu gedeelte vun deu n 
Usel. g f2000. 

, tc 12 nren, door  burg. en weth.: Bet 
maken van den beklccdiugsmuur langs deu kop der 

e builen den Oostordokdijk , dc onderbouw 
 draaibrug  bijbehuorcudu werkeu. g 

/460,000, 
 tc 12 uren, op het raadhuis: het ver-

nieuwen van  gedeelte der  beschoeiing Achter 
s te . 

 tc 12',. uren, door  burg.  weth.: lo. 
het Verrichten vau eenige herstellingen  verfwerken 
aan openbare privaten eu urinoirs , in 2 perc; 2o. id. 
van eenige herstellingen  weeghuisjes voor  gruncn. 
So. idem  ecnigo  en witwerken  gebouwen. 

 te 1 uur, door  burg. en weth.: het maken 
van i enkele grafkelders op dc burgerlijk e begraaf-
plaats. 

n . tc 1  door . s en J. . 
s  in het kofliehuis Belvédère 1 hot muken 

 eon straatweg aldaar  op een gedeelto van het 
perceel weiland, bekend onder sectie B no. 1336, met 
bijbehoorende werken. . bij  den architect N. Biczc-
vchl , aldaar. 

, te 8 uren, bij  A. : 
het res tan roeren tier  pastorie van de . gemeente 
altlaar. 

*  e e n. te 6 uren, door  het dcpartomont 
n der j  tot Nut van't Algemeen, 

hij  W. Fconstra: het bouwen van eene bewaarschool. 
Bilj . inz. hij  den president J. E. Enklaar, op 24 Aug. 

 tc  uren, door  hurg. en weth.: het ver-
richten van 203.94 - bestrating. Aanw. tc 10 uren. 

 te 12 uren, door  burg. cn woth.: het 
bouwen van  b rug wachters woning bij  dc klapbrug 
over  hot Terapelcrkanaal. 

, tc 12 uren, door  dc commissie
den landweg van Gouda naar  Goejanverwclle, bij  den 
kastelein : het bouwen van een nieuw tolhuis 
nldaar.  2 uren vóór de besteding. 

 lo 12 nren, door  kerkvoogden der . 
gemeente: het mnken van eon kerkraam en veranderen 
der cour  aan dc zuidoostzijde der  kerk. 

 te 4 ureu, door  het waterschapsbestuur 
 bay: het metselwerk van p. m. 90,000 steenen 

tot  watermolen, zonder  bijlevering van materialen. 
 tc 5 uren, door  het kerkbestuur  der , 

gemeente, in het Veerhuis: hot maken cener  verdie-
ping op-, het met Portland-cement bezetten der  buiten-
muren eu nndere verbeteringen aan de pastorie dier 
gemcento. Aanw. tc 12 uren. 

 tc 11 uren, door  het ministerie
terstaat  de uitvoering van baggerwerk in de 

, tusschen de kllometernuucn 184en 188, 
behoorende tot dc werken van de s iu de provincie 

. Aanwijzing 2G Aug., waartoe ecu 
e  het Oudehoofd bij  de g te 

m gereedligt. g ƒ60,000. 
 tc 11 uren, doorhol ministerie  water-

staat  het herstellen dor  winterschade  den 
stroomleid enden dam, gelegen aan deu reohteroever  vau 
tic , oven boven de , onder  dc 
gemeente Nedorheniert, prov. Gelderland, tusschen ilu 
kilometerraaien 253 eu 254. c ƒ18,100. 

 te 1  door  don dijkstoel
Wagen ingen-en-Bcnnekom, op het l lokaal: het 
witten, schoonmaken, reparecren, verven onz.  het 
dijkstoelloknal. Aauw. 27 Aug., te 1

 aan do fabriek der  firma Becker  en 
lïiiddiugli : liet verrichten van verfwerk. 

 bij  deu secretaris van het bestuur  vau deu 
Veeupoldor  van Echten: lo. het aanleggen van kavel-
strooken door  verzwaring der  aanwezige wallen langs 
do hoofd vaarten in dou polder, in 11 perc.; 2o. het 
maken van 8 houten duikers onder  hoofdvaartcu; 
'.io. het verzwaren van den dam, teu westen van de 
kolenloods bij  het stoomgemaal, het daarin plaatsen 
van een nieuwen duiker  enz. 

 tc fi  uren, door  den bouwmeester  P.
do Bruin , in het hotel e : het bouwen
een dubbel woonhuis in , aldaar, vuur 
mejufvr . Verster. 

 tc lO  uren, door  het minist. van water-
staat enz., aan het geb. van het prov. best.: het sis-
ken van eene ijzeren brug met steenen landhoofdm 
cu toogungswegen, ter  vervanging van dc houtou brug 
no. 5, in den n weg van 's-Bosch naar 

. Aauw. 26 Aug. g / 21,200. 
 te 11 uren, door  het bestuur  van den 

polder  Assendelft, in het s Assumburg: het schil-
deren vau 3 watermolens en vnn 40 bruggen  ge* 
zegden polder. 

 tc 12 uren, door  het ministerie vnn wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
vernieuwen vau de brug over  de e te Geldcrm tlst-n. 
in don n weg van Utrecht naar  's-Bosch. 

g /"  32,500. 
 hij . de Windt : het bouwen van ceti 

nieuw pakhuis met kantoor. . bij  Joh. , 
aldaar. Aauw. 28 Aug., vau 11—12 uren. 

 tc 11 uren, door  burg. en weth. vao 
Baarderadeel: dc slatting van de , ler 
lengte van 570 . Aanw. 28 Aug., te 10 uren. 

 2 uren, door  het bestuur  der  water-
keering van dc calamiteuse polders , -

s en Eendracht, in dc t van den 
: het inaken cn zinken van 1700 ' 

zinkstuk van 2 rijslagen,  bot leveren en verwerken 
van 1190 scheepstons gewoucu n steen, 
510 Bchccpstons afval van u of " 
schen steen. Aauw. 30 Aug. 

 2 uren, door  burg. en weth. van 
: het vervloeren on verlagen van ó\cv 

Achterwog te m over  eene lengte van p s* 
300 . Aanw. te 10 uren. 

«odkerk , door , J . : het bouwen oC0& 
nieuwe boerenplaats aldaar. . bij . van

n aldaar. Aanw. 26 Aug., van 10—12 uren-
- , hij  B. A. dc Jong: de herbouw van ee 

afgebrande stelpnnizing aan den straatweg hij  den 
r  onder . . bij  1'. del"".- ' 

Jz., aldaar. Aanw. 30 Aug., te 10 uren. 

 tc 11 urou, door  het minist. vau water-
staat euz., aan het gebouw van hot prov. best: l ;' ' 
bouweu van oene opzichters won ing  Goederen!»'-
Aauw. 5 dagen voor  de besteding. g ƒ5335-

E  — Zaterdag 24 Augustus 1878. 

 tc 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het 
leveren van 1030 . trottoirban d voor  do Sophiaslraat, 
de Nieuwc-Priuscnkndc, de Gasst raat enz.: 2n. het leg-
gen dor  riolou, hot metselen vuu verganrbukkeu en het 
hggcii der  trottoirbanden in de genoemde straten, 
enz.; 3o. het levereu vau 49 gegoten-ijzeren ramen 
met roosten, cn 4 dito ramcu met luiken voor  dc 
rioleering van die straten. Annw. vun uo.  en 2, 
28 Ang., te 10 uren. 

 tc 1 uur, door  hef ministerie van justitie: 
hrt doen vun ceuige herstellingen eu vertimmcringen 
aan het paleis vau justiti e (gedeelte kantongerecht 
cn aaahoonghedeo) tc . . hij  den inge-
nieur-architect J. F. , tc 's . Aauw. 
27 Aug., tc 10 uren. ' 

 tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot nxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan hot nentraalbnrean: het 
leggen vnn -a cn wissels cu het maken vnu ceuc 
wnchlcrswotiiug bij  kilometerpnal 40.687 met bijbe-
boorende werken up tic halte , teu behoeve 
van tien spoorwag . . hij  den 
sectieingeniciir  tc Groningen. Aauw. 27 Aug. 

 tc 12 uren, tloor  het . . paroch-
kcrkbesluur  van dc . Petrus cn Paulus, bij  C. 
vnn : bet. bouwen eeucr  nieuwe kerk met 
toren eu pastorie. . bij  den architect E. .1. , 
te . Aanw. 28 Aug., te 11 uren. 

 tc 12 uren, door  den ontvanger  der 
reg. cn dom , in tic Unie: bet vergrooten en verbe-
teren van bet exercitieveld en het iu verband daar-
mede stoopcu van verdedigingswerken, benevens het 
verleggen van een gedeolte van tien straatweg uaar 
Assen, eeu eu ander  in dc linie vau n bij 
Groningen. u tc verwerken hoeveelheden bedragen 
ouder  andere ongeveer: 51,860 1 aardewerk, 3050 

' breekwerk, 747 ' bestrating met nieuwe klinker s 
en 980 1 bestrating met ouden steeu. lui . aan de 
dircctickect bij  dc voormalige , aldaar. 
Aauw. 2 Sept., tc 10 ureu. 

 voor  rekening van E. Slaat): het schil-
derwerk van 90 woningen, van dc te stichten gebou-
wen  hot Funen. . aldaar. 

 tc 11 uren, door  den eerstaanwezend 
ingenieur  tc Zwolle, in dc bureaukamcr van den hoofd-
opzichter  van fortificatiën , iu het : 
bet bouwen van eene wachters won bag en vau 2 maga-
zijntjes, alsmede het veranderen vnn dc schietbaan, 
alles iu do voormalige liuie vau , bij  Gronin-
gen. Bilj . inz. 4 Sept., tc 3 ureu, op genoemde 
bureau kamer. 

, te 12 ureu, door  het bestuur  vnu het 
waterschap der  rivier  de , op het raadhuis: 
het verbeteren vau tic rivier  de , van 
de uitmonding iu de l beneden Opwellen tot 
uan dc vereeniging van de Aa cu Sterkselsobe Aa, 
nabij  het kustecl llceze. . bij  dun ingenieur  te 
Stratum. Aanw. 27 en 28 Aug., te 1') uren. Bilj . 
inz. 4 Sept., bij  don secretaris-penningmeester  te 
Bokstel. 

 tc 10 uren, door  het bestuur  der  water-
keering van het ealauiiteuse waterschap Ellewoutsdijk 
en lier, cal. polder  Borselc, iu het gemeentehuis: het 
maken van Werken tot oevervcidetliging nau den cal. 
polder  Borselc. Aauw. 30 Aug. on 3 Sept. 

 to  ureu, aan het koloniaal etablis-
sement; dc levering, in 07 perc. van: smeedkolen; 
cokes; divers staal; tlivcr s ijzer; gietijzer; heng- en 
sluitwerk; boutschroeven; draad- cn s cn 
spijkers; gaspijpeu; blik , lood, zink en looden pijpen; 
loodwit, menie eu zinkwit ; gestookte pek j couipositie-
knarsen; sloepriciueu eu hoosvaten : vuurvaste steenen; 
glasruiten; olieflcschjcs; gewecrricnicn; klccdingtas-
srheii; grij s keperluken; blauwe baai; blauw doorverfd 
katoen; bont katoen; ougebleelt voeringhatoea; dril ; 
blank linnen: kotonncttc voor  ziokeujassen; oogjesrood; 
spinualgaren; elistiekc pakkingstof; poutskatucu cn 
breeiiwerk; groene erwten. 

 te 12 uron, door  burg. cn weth., hij  Wed. 
. : het houwen eener  school en onderwijzers-

woning aldaar. . bij  den architect . P. van don 
Aardweg, te Purniercude. Aanw. tc 10  nren. 

; .n i, tc 12 uren, door  lei ministerie van 
financiën, nnu hel gebouw der  prov. inspectie: het 
Onderhouden vnn dc gebouwen der  invoerrechten cu 
soaüossa tc , van don dag der  goedkeuring 
vnu de aaubestcdiug tot 31 . 1880. . bij  den 
ingenieur-architect der , tc e eu 
den hoofdopzichter  G. . Wijndcl s de Jongh, te Am-
sterdam. Aanw. 30 Aug., tc 1 uur. 

 door  bestuurders vau de Vereeniging 
„Werkniausbloei" : het bouwen van 12 woningen, bui-
ten dc Sncckorpoort aldaar, met bijbehoorende werkeu. 

. bij  Joh. G. Flamcliug. Aauw. 4 Sept., te 2 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie van water-
staat enz.: lu. dc levering van stalen spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen en van haakboutcu, iu 2 perc. 

: perc. 1 /,240,0OO, perc. 2/8600; ZO. het 
leveren, kepen cn carbonisceren van eikenhout voor 
150 wissels met 750 dwarsliggers, ui 2 perc. : 
perc. 1 ƒ52,000, perc. 2 ƒ 4000. . voor  beiden op 
liet bureau van den directeur  der  spoorwegeu tc 

. 

 tc 10 uren, door  het prov. bestuur: 
hel maken vun 3 duikers iu deu weg tusscheu Zie-
rikzee en Zijpe. Aanw. (1 cn 9 Sept. 

 tc 12 uren, door  het minist. van watcr-
stnat enz , aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hot bouwen van oene brugwachters won ing bij  de brng 
over  de e te Gcldormalscu. Aanw. 0 uu 9 Sept. 

g ƒ3250. 

 SS

 tc 2 uren, door  den architect .1. , 
bij . Piel: lo. het bouwen van een dubbel woonhuis, 
op een uitgegraven terreiu, gelcgeu O.Z. vuu dc Groote 

t aldaar; 2o. het leveren, bowerkeu en aanbrengen 
van dc benoodigde Belgische graniet, dienende ter 
bok leed ing van don voor- cu zuidelijken zijguvel c. a. 
vnn bovengenoemd woonhuis. . bij  den architoct 
J . . Aanw. 3 cn 10 Sept., telkens te 10 uren. 
Bilj . iuz. bij  W. A. Seliolten, fabrikant , uiterlij k 15 
Septembor. 

 S

. te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegeu, aan het centraalbureau: lo. het 
uitroeren van ecnigo werken aan de toegangswegen 
dor stations , g cn Zwaluwe, ten 
behoeve van den spoorweg -
terdam. . bij  den sectieingenieur  A. W. T. , 
te ; 2°. het maken eener  keibestrating
bijkomende werken en van eene koplading aan dc ver-
hoogde los- cu ladingplnats np het station Bokstel, 
teu behoeve van den spoorweg . 

. hij  don sectioingenieur  te 's-Bosch. Aanw. 4 Sept.; 
3°. het veranderen van eon privaatgebouwtje in goo-
dcreubergplaats, bet verbreeden van een gedeelte uar-

debaan, het leggen van sporen en wissels mot daarmee 
in verbant] staande werkou op het station Wolvega, 
ten behoeve van den spoorweg . 

. bij  den scctieingenicur  te . Annw. 4 Sopt. 

, door  het ministerie van koloniën, ten dienste 
der Staatsspoorwegen in Nederl : de levering 
van dwnrsscllotion, vorbindingstaiigcn. 

l , tc 10 uren. op liet bureau der  genie: 
het maken van oen fort hij  duu Uppelschedijk, iu het 

, Aunw.  Sept., van 11—12 ureu. 
g ƒ 323,000. 

 te 1 uur, ton raadhuize: do slechting 
van net gedeelte der  vestingwerken, gelegen tusschen 
dc , , cu het stationsterrein 
van den SUatss poor  weg, benevens tien aanleg van een 
boulevard tusschen de verlengde - cn Qesel-
strsten. o tc verwerken hoeveelheden bedragen o. a. 
807,000 ' grondwerk cn 7500 J breekwerk. . 
bij  den iugenieur  tc t cn bij  den opzichter 

, te Nijmegen. Aauw. 20 cu 21 Sopt., telkens 
te 11 uren. 

 to 11 ureu, door  het ministerie vaa marine: 
bet lossen, ineenzetten, klinken, afwerken cn in-te-
bruik-brenges van eeu ijzeren drijvend droogdok voor 
deu dienst van do e iu , 
voor  rekening vuu het departement vau . 

, door  burg. C  weth.: lo. het inaken vau 
nieuwe zinkputteu op aan te wijzen plaatsen; 2o. het 
maken vau 2 nieuwe priemen op het hamergohint
eeu uieuwcu wjpnak aan dc wipbrug bij  dc St.-.lans-
poort; So. het maken van een scheidingschot in het 
2e lokaal der  tiisschcusctiool. 

 7 Aug.: het bouwon vau cotifi 
behuizing te ; ingekomen 12 biljetten, als: 
J. , te lippenhuizen, ƒ 7997 
B. Schuur, „  Grouingen, „  7494 
F. Wcrsiug, „ , „  7089 

. Wierinjm , „  Ten-Post, „  0920 
A. Teuinga, „  Grootegast, „  0643 

. Bos, „  Uithuizeu, „  0815 

. , „  Stedum, „  0000 
J . Pot, „  idem . 0515 

. Bos, „  Uithuizermeedeu, „  6260 
B. , „ , „  5998 

. Jeltes, „ , „  5790 
. , „ , „  5062 

gegund. 

, 9 Aug.: hut houwen vau eeu fabriek voor 
. Vcrburgh ; ingek. 0 hilj. , als: 

C. Brand, te Nijmegen, f 12,300 
. Opzomer, „  idem „  11,700 

J. W innk, „  idem „  10,185 
11. J. Bcuming, „  idem „  9,592 
J. Tcuuisseii, „  idem „  9,487 
li . Verbef, » i ( , o m » 9,300 

 , 10 Aug.: het houwen vuu eeu gmanpak-
huis voor r  eu Co., tc Olst; ingekomen 11 
bilj. , als: 

. van Werven, tc , ƒ 0300. 
Vau Straten, „  Zwolle, .. 4819. 
Vuu der  Sluijs, „  idem „  4734. 
B. v. d. Worp, „ , „  8988. 

. v. d. Spoel en Co., „  idem „  3900. 

. Beltmnn, „  Olst, „  8880, 
G. .1. Carmiggclt en Zn , „  Brammen, „  3876. 

. , „ , „  3740. 

. B. , „  idem ,, 3739. 
J . v. d. Woerd, „  idem „  3059. 
J. Wittevccn, „  idem „  3007.50 
gegund. 

 lu Aug.: hot muken van eene houten 
beschociiiig laugs tic noordzijde van hc*  Vliu t cn het 

 van 2 beweegbare brugjes met walhooftieuovcr 
2 opvnarten; minste inschrijver  was 1' Boermans, tc 

. VOOr /2384. 
 10 Aug.: het makeu van oen gcmetsol-

dcii schroefbuk met toobohooreti, benovens hel ver-
vaardigen vau beschoeiingen bij  het stoom watergei naai 
te Wiiischoter-Oostereindc; ingekomeu 4 bilj. , uls: 
E. v. d. Voort, to Winschoten, ƒ 4800 
J. ter  Velde, „  idem » 4800 

. van , „  Beurta, „  4700 
P. , „  Winschoten, „  3712 
gegund. 

, 12 Aug.: hot bouweu vau eeu hcercuhuis 
aan het Stationsplein voor  E. tl . Volkersz; ingekomen 
9 biljetten, nis: 
J . . , te Zutfen, ƒ 14,276 

. , „  idem „  13,702 
A. Garvelink, „  idem „  13,100 
G. J. , n idem „  12,080 
W. Uiterwij k cu Zn„  „  idem „  12,425 
J. C. Carmiggelt, „  Brummen, „  12,386 

. Nijland . „  Zutfen, „  12,300 
11. VV. , „  idem „  12,285 
A. W. Welsing, „  Brummen, „  12,176 

 12 Aug.: het bouwen van eeu woon-
huis; ingekomen a bilj , als: 
J. , te Eppenhuizcn, / 8995 
J. Pot, „  Stedum, „  6345 
J. Zeldcnrust, „  WarlTum , 5800 

. Bos, „  Uithuizen, „  5780 
 Bos, „  Uithuizermeeden, „  5530 

geguud. 
 12 Aug.: het makon eeucr  nieuwe op-

haalbrug over  dc Arumerzeilvaart in deu kunstweg te 
; ingekomen 13 biljetten, als: 

J . Posthumn, te , ƒ 2190 
. F. v. d- , „ , „  1940 

Ü. v. d. Baron, „  Franeker, ,> 1780 
S. Bergsma, „  idem „  1755 
T. , „  Tzum, „  1690 
C. BooUma, „  Franeker, „  1650 

. v. d. Zee, „ . ,, 161S 
T. G. Fekkos, „  Tzummarum, » 1610 
P. J. Nijdam, „  idem „  1596 
E. Statoma, „ , „  1557 

. J . , T » 1525 
F. Bruinsma, Achlum, „  1524 
J. G. , „  Tzum, 1479 

 , 12 Aug.:  bouwen van 
eene consistoriekamer hij  dc . kork; iugekomeu 
7 bilj. , als: 
J. Schietekatie, te Nicuw-en-St.-Jooslaud, ƒ 1800 

. van , „  idem ,, 1734 
. J. van Pagé, „ , „  1710 

A. , „  Wcstkapelle, „  1039 
J. P. Akkerman, „ , „  1546 
A. C. , „  Arnemuiden, „  1535 
J. . Crucq Jr. , „  idem ,, 1517 

 , 12 Aug.: dc uitvoering van eenige 
vernieuwingen cn horstel!ingen aan de gebouwi-n van 
bet prov. gouvernement; ingekomen 5 bilj. , uls: 

G. Wittelings. 
J. . v. d. , 
J . Gozé, 
J. C. t kem-

pen aer, 
J . , 

, 13 Aug.: 
ttoom-steendrukkcrij 

*  B_. i  _. 

te , 
„  idem 
„  itlem 

f 1500 
B 14»7 
 1435 

„  idem „  1420 
„  idem ..14 12 

hot bouwon van een nieuwe 
ui ecu terrein anu de -

f 42,638 
„  42,600 
„  42,200 
„  41,450 
„  41,180 

straat voor  Emri k eu Biugcr; iugek. 18 bilj. , al: 
Gebr. . en . P. , te , 

Amsterdam, 
idem 
idem 
idem 

i Aarlandervccn, „  40,870 
„ , 
„  Amsterdam, 
„  Zandpoort, 
„  Overveen, 
,, , 
„ , 
„ , 
„  idem 
„  idem 

, „ , 
„  Overveen, 

, 

39,800 

,700 

35,200 
35,200 
34,700 

31,160 
31,0110 
30 l 

1*. Warmers, 
 J . s Jz., 

P. fl. Bloem. 
J . J .  holt >, 
.1. s cn 

 J. van Vliet, 
G. , 

. . van , 
P. , 

. , 
A. Picna, 
.1. v. d. Vlugt Jr. , 
J . , 
B. J . Fibhc, 
J . Visscher, 
P. A . A.vau , 
A. , 
Verhagen ou Van 't Wout, 
gegund. 

 13 Aug.: lo. het bouweu van cen 
magazijn voor  nood materialen voor  het dijksdistric t 

k ; minste iuschr. was 
.1. vun , tc Poudcroijcn, voor  ƒ 1420. 

2o. hot makon vau 102.28 1 schoeÜug langs dc 
e Watering: minste inschr. was . van Ooijen, 

te Gameren, voor  ƒ1730. 
, 14 Aug.: het vernieuwen der  buiten-

vlocddeuren van do e Sluis aldaar; ingekomen 
7 bilj. , als: 

tc , 
„  Ecthen, 
„ , 
„  Vlaardingen 

„  Amsterdam, 
„  (ïouda en 
„  Nieuwerkerk a , „  2949 

d , 14 Aug.: het maken oener  nieuwe hofstede 
voor  A. Bruijuzucl ; iugek- 13 bilj. , als: 
T. van , te , ƒ ?0,20O 
G. Windhorst, „ , „  20,100 
J . van , „  idem „  20,000 
1). Bolier, „  idem „  19,S99 
J . . , „  Neuzen, „  19,800 
P. , „ , „  19,079 
J. Okker, „ , „  19,600 
A. , „ , ,. 19,520 
B. den Ester  van deu 

Brink , „ , „  19,400 
C. , „  Wcmeldingo, „  19,000 
J. . , „  Oud-Vosscmecr, „  18,240 
J . J. , „  Bergeu-op-Zoom, „  17,990 
A. van Bezooijen, „ , „  10,509 
nog niet gegund. 

 14 Aug.: bet herstel, de veruieuwiug en 
het ouderhoud der  aarde-, kram- en rijswerken san de 
waterkeering van den Piersenspoldcr; ingekomeu 9 
biljetteu, als 

ie , 
„  Zaamslag, 
„ , 
„  Neuzen, 
„ , 
a idii n 
„  idem 
„  idem 
„  idem 

P. vau Goor, 
G. Schermers, 
A. van Zeist, 
J. , 
W. Galmau, 
J. Gal man. 
G. , 

. , 

ƒ
„  3350 
„  3200 
„  3190 
„  3170 
„  3145 

/ 9800 
„  9666 
„  25U0 
„ ) 
„  2099 
„  1971 
„  1970 
„  1923 
„  1840 

C. Blok, 
A. v. d. Beek, 
J. Blok, 
C.  iele man, 
P. Barcmau, 
,1. Tuolcn», 
1). Tholeus, 
J. , 
J. Jansen, 
gegund. 

 14 Aug.: lo. het maken vnu eeu steenen 
duiker ; minste inschrijver  was . , te Zwolle, 
voor  ƒ710; niet geguud. 

2o. het bestruten van een gedeelte vau den Nieuw-
leusenerdijk, lang ongeveer  2000 : gegund aan . 
Posthouwcr, te Putten, ii ƒ0.25 per . 

, 15 Aug.: het bouwen vnu con huis 
aan de ; ingek. 2 bilj. , als: 

. , te Winschoten, f 4483 
E. v. d. Voort, „  idem „  42S0 
geguud. 

Ven  15 Aug.: het maken vau werken tot ver-
dediging van den oever  van den polder  Nieuwe .cn; 
ingekomen 5 bilj. , als: 

c Filis, tc Vlissingen, / 10,748 
 v. d. , „  Neuzen, „  9,675 
. , „ , „  9,630 

V . de Clercq, „  Solzaete, „  9,546 
. de Jong, „  Neuzen, „  9,478 

 15 Aug.: het bouwen eener  nieuwe graan-
schuur; iugek. 12 hilj. , als: 

te Neuzen, / 11,000 
„  Waarde, „  11,000 
„  Poortvliet, „  10,500 
„  Oud-Vosscmcer, „  10,490 
„ , „  10,400 
„ , „  10,375 
„  Wemeldinge, „  10,300 
„  Bergon-op-Zoom, „  10,200 
„ , „  10,130 
„  Waarde, n 9,950 

J. .
J . , 
G. . , 
J. . , 
Th . van , 
P. , 

, 
J. J. , 
J . Okker, 

. , 
B. den Exter  van den 

Brink , 
A. van Bezooijen, 

„ ,  9.749 
„ , „  7,950 

gogund aan B. den Eztcr  van den Brink . 
, 16 Aug.: lo. het onderhoud van- on het 

doen van horstelliugen aan het s post- eu tele-
graafkantoor  te Eindhoven, ged. 1878, '79 eu '80; 
mgek. 3 bilj. , als: 
P. , te Eindhoven, / 1475 
J. , „  idem „  1210 
J . van Nucoen, „  idem ,. 1052 

2o. de aaulcg cener  telegraaflijn langs den spoorweg 
; ingek. 10 bilj. , als: 

P. , te , / 2239 
11. J . Nederhorst, „  Gouda, „  1590 
S. . Tassemeijer  Jr. , „ , „  1576 

, „ , „  1510 
. G. van , „  Groenloo, „  1499 

W. van , „  Jutfaas, „  1-480 
. van Berkel, „  Goudn, „  1490 
 v. d. Sluis, „  Zwolle, „  1471 

B. v. d. Weerden, „  Utrecht, „  1345 
 A. Wildberg, „  Buunik, „  1300 
3o. het herstellen cu verbeteren van ecnigo -

telegraaflijnen in ; minste inschr. was Ph. de 
Quinze, te Venloo, voor  ƒ 1148. 

f , 17 Aug.: het bouwen eeucr  feesttent 
voor  de Vereeniging voor  Volksvermaken; iugekomeu 
0 biljetten, als 

J . ten , 
A. Nichuis, 
 Vim , 

W. . ter  Stege, 
J . Scholtemeijer, 

. Octs, 
gegund. 

tc , 

/ 1530 
„  1310 
 1290 
„  1280 
„  1270 
„  1230 

 17 Aug.: het maken van worken (ot 
oeververdediging vau het waterschap c Vereenigde 
polders van Ossenfsse: ingek. 7 bilj. , als: 
C. do Wilde, te , ƒ 3325 

 van Popering. „  Bruinisse, „  8960 
P. J . Visser, „ , „  307S 
P. .1. van .rlcl , „ , „  2500 
W. , „  idem „  2490 

. de Jong, „  Neuzen, „  2488 
 v. d. , „  idem „  2075 

gogund. 
 19 Aug.: lo. het vergrooten van het 

schoolgebouw in hel ; minste iuschr. was 
Ph. , te Groningen, voor  /5161. 

2o. dc levering van schoolmen beien eu gordijnen; 
minste inschrijver  was E. Peters, te Groningen, 
voor  / 005. 

3o. hot verrichten vnu verfwerken uan gemcentcge-
bouwen: gegund una . Alsoma, te Groningen, 
voor  ƒ 225. 

, 20 Aug.: liet bouweu aldaar 
van eeue school mot onderwijzerswoning met ceno 
voetbrug over  de Grift ; ingekomeu 5 biljetten, als: 
G. , te Arnhem, ƒ 26,210 

. de Vries , „  Wngeniugen, „  20,333 
W. A. Nahuysen, „  Utrecht, „  18,200 

. A. J. Popping, „  Wagcningcu, „  18,000 
P. tie , „  idem „  17,987 

 20 Aug.: het gereedmaken cn levereu van 
het hardstcenwerk voor  do fundeering van tien ijzeren 
kustlichttoren op het eiland Paudaug; miuste inschr. 
was E. . Oziuga, te , voor  ƒ1779. 

 21 Aug.: dc levering ten behoeve van 
het departement vau , van: lo. 134 tons 
plaatijzer; reinste inschr. wuren . S. Stokvis
tc , voor  ƒ17,054. 

2o. 30S . lederen stuurrecpen; minste inschr. 
waren N. en A. W. , te , voor  ƒ1010.10. 

3o. 35,000 . kardoessaai; minste iuschr. waren 
P. Clos cn , to , voor  ƒ2075. 

 21 Aug.: lo. het verrichten van graaf- eu 
bnggerwerk en van eenige daarmede iu verband 
staande werken, tot verruimin g van den bovenmond 
van de c , onder  dc gomeente ; 
ingekomen 6 bilj. , als: 
J. v. d. Velde, tc Papendrecht, ƒ 68,400 

. van Wijngaarden, „  Sliedrecht, „  62,600 
. A. van , „  idom „  62,000 

J. C. van , „  idem „  61,700 
A . Volker , » idem „  58.000 
C. v. d. Plas, „ , „  57,489 

2o. het voltooien van don spoorweg tusschen de 
brug over  de Waal en den voet vuu den afri t in dc 
Betuwe en het makeu van eenige andere werken; 
iugek. 7 bilj. , als: 
J. J. Bakker, te , ƒ 177,750 
J. , „  Grave, „  169,000 
(i. . vnn , „ , „  108,000 
J. van Oijen Pz., „  Nijmegen, „  159,839 
G. Slrautmau, „ , „  153,520 
G. A. van , „  Sliedrecht, „  146,400 
B. A. Wiegerink, „  Groenloo, „  141,900 

 21 Aug.: het doen vau eenige her-
stellingen ann bruggen enz. binnen het waterschap, in 
2 perc. en in massa. 

lo perc. 2e perc. a 
W. Staal, te Zoutkamp, ƒ 1700 
A. J. Benninga, tc Bedum, 1500 ƒ 1800 f 3260 
B. Jeltes, te , 1392 1759 3140 
J. Pot, te Stedum, 1500 1595 3085 
T. , te -

buren, 1315 
E  Smit, to Ulrum , 1280 1 040 2900 

. . , te , 1248 
A. Aikcnia, idem, 1118 
G. Wolthuis, te Bedum, 1000 1950 3010 
l). J . Veldman, idem, 888 1602 2490 

Begrooting 1450 1450 2900 
Perc. 1 gegund uan G. Wolthuis, perc. 2 aau  Pot. 

 22 Aug.: 1°. de opbouw van het -
museum te Amsterdam, met directeur»wouinz; miuste 
inschr. waren J. Schoouenburg en C. J. , te 
Amsterdam, voor  ƒ 738,000. 

2°. het maken van de ijzer-, lood-, zink-en verdere 
hcdekkingswcrkeii voor  lui museum; minste iuschr. 
wns J. , tu s (België), voor 
/ 299,500. 

Vervol*  der n en . 
. 

5 n schrijf t uit Aarherg, onder  dagteekening 
van 17 Aug.: 

>Gelijk de teleginaf u reeds heeft doen weten, 
heeft de rivier  tie Aar  zich niet verwaardigd het 
middaguur  van den l7en Aug. 1878 af te wach-
ten, tlat door  tie ingeuieui-s was vastgesteld voor 
tie oiïlcicele opening van het kanaal uit Aarherg naar 
het meer  van Biel. e een zegt, dat zij  ongeduldig 
was nnar  het genot van het zachte bed, dat zij 
sinds bijna tien jaren voor  zich zag bereiden, dat zij 
vuri g haakte naar  de rust en kalmte, die haar 
wachtten iu het Bialermeer. Een ander  beweert, 
tlat , daar  zij  toch reals Vrijda g het officiecle bezoek 
vau den kolonel e la Nicca had ontvangen, zij  den 
Uien Aug. heeft willen vieren, die de 84e verjaardag 
was van tien peter  der  ingniving van Aarberg. 

e het zij , zij  heeft gaan eerbied getoond voor 
de toebereidselen tot bet werk vun den volgenden 
dag, zij  heeft den lCeu Aug. aan de deur  van tie 
stuw geklopt; toen zij  geen antwoonl ontving, heelt 
zij  tien kunst matigen «lijk , die huur  tien toegang tot 
het e land afsloot, weggeslagen. e dijk , 
van mijiikumo r eu dynamiet vtnjrzien, die des Zater-
dags om twaalf uur  moest springen, is medegevoerd 
geworden als een stroolinlm. 

e Aar  is blijd e en vertrouwvol voortgeschreden 
tot tie sluizen, die eerst op het uur  vau de rede-
voering officieel en plechtig moesten geo(icnd wonlen. 

Toen zij  tiaar  een tweede weigering tot doorgang 
onderging, heeft zij  zeer  kiesch een hondcnltal tcer-
liiigmeters grint langs den rechteroever  der  sluizen 
opzij  de geworpen , en na dan hinderpaal bevallig te 
zijn omgegaan, heeft zij  bezit genomen vuu den 
nieuwen weg en, zonder  te weifelen, brommende eu 
zegepralende tie vij f mijlen uitgravtng doorloopen, die 
haar  naar  het Bielermeer  hebben gevoerd. 

Toen tien volgenden morgen tie otTicieele uiacht-
hebbenden eu andere aanzienlijken verschenen, was 
het kluchtspel afgespeeld. 

t nieuwe werk zal 30,000 bunders grond aan 
tien landlnuiw hergeven, het landschap droogleggen 
en tie oeverbewoners van de verlaagde  vnn 

, Neiichatel eu Biel voor  oversirooming be-
boet len. 

lu de officieels redevoeringen, tlit '  niet mochten 
uitblijven , werd hulde beweSSU aan deu geest vun 
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broaderschap, dis «geankerd"  is in elk h 
hart , gelijk nog pai gebleken was hij  de beraad-

 over  den St.-Oothard.'1 

Een klein hors d'oeuvre. c lelograaf meldde, 
dat tic Zvritscrsche Nationale d een rubsidie van 
2 inillioen francs vooi'  deu aanleg van den spoorweg 

o te Can ere, in het Zwitsersche kanton Tesnno. 
en toegang tot de Sl.-tlothanl-tiinnel , ingewilligd had. 

t Bolterdamsch Nicitwshla.il maakte daarvan 
/eer  snugger t Cenis , een siioorwegtuunul buiten 
Zwitserland, die, als mededinger, natuurlij k aan de 
lij n door  den St.-Gothard nadeel zal toebrengen. 

g lezer  zal zich afgevraagd hebben, of de Zwit -
sers met hun geld geen raad meer  wisten. 

— e g der -
vrrsitei t te Straatsburg heeft een prij s van 2400 
mark uitgeschreven vooi'  de liearheiding van het vol-
gende onderwerp: «Welken invloed hebben de nieu-
were vormen van het nijverheidslied rij f (Gewerbebe-
ttieb) en de oplossing van de oude n ij  verheid srege-
ling op de humanitaire en technische opvoeding iu 
de midden- en laagste klassen en, in verband niet 
dat laatste, op de organisatie, vau dc maatschappij 
uitgeoefend.'  En welke eischen ontstaan daaruit voor 
de oplossing vau het conflict tusschen de technische 
eischen aan den ééiien kant en de humanitaire en 
Sociaal-politieke aan den anderen kant/"  — e ant-
woorden moeten vóór 1 Januari 1880 ingezonden 
worden. , ook buitenlanders mogen aan den 
wedstrijd deelnemen. 

Correspondentie. 
 lieer V. 11. tc li. t toegezonden stuk: 

*  over  octrooien op uitvindingen"  zul waanch\jn-
lij k iu het volgende noinmer geplaatst worden. 

, 

. 
 van ilt'i i siaai ) 

Op  %\m 17''"  Septemlier  1878, des namid-
dags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der -
schappij  tut Exploitatie van Stautss(>oorwegen hij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n°. 203. 

t veranderen van een Privaatge-
bouwtj e i n goederenbergplaats, het 
verbreeden van een gedeelte Aarde-
baan, het leggen van Sporen en Wis-
selsmet daarmede in verband staande 
werken op het station Wolvega, ten 
behoeve v an den spoorweg van A r n 
hem naar . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art. 23 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 20"' "  Augustus 1878 ter 
lezing aau hel Centraalbureau bij  de e n 
en aan het bureau van den See r  te
pel en is op franca aanvraag op gemelde plaat-
sen te bekomen. 

n wonien gegeven door  den -
genieur  te

Utrecht, den 24*™ Augustus 1S78. 

(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.» 

. 
Op  den l" 1'»"  September  1878, des namid-

dags ten 2 ura, aan het Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij  de 

e n te Utrecht, van: 
Bestek n". 201. 

t maken eener  keibestrating met bij -
komende werken en van eene kop-
ladin g aan de verhoogde los- en lading-
plaats op het station Boxtel, ten 
behoeve van den spoorweg van s 
t r ich t naar  Breda. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens Art . 25 van het Bestek. 

liet Bestek ligt van den 20"" » Augustus 1878 ter 
lezing aau hel Centraalbureau bij  de e n 
en aan bet bureau van den r  te 's-Bosrh 
en is op /ratten aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen, 

n wonien gegeven door  den -
nieur  te 's-Bosch. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
4d r B September  1878. 

Utrecht, deu 24  Augustus 1878, 

Aanbesteding. 
r  of van wege hel Bestuur  van het Water -

schap der r  de l c. a. zal worden 

t verbeteren van de r de e 
l van af de u i tmondin g i n de 
l beneden Opwetten tot aan 

de vereeniging van de A a en Sterk-
selsche A a , nabij  het l . 

bestekken zijn op franco aanvrage tegen g 
van f 0.50 per  stuk verkrijgbaar  hij  den Secreta-
ris-Penningmeester te Boxtel en bij  den r 
te Stratum. 

Aanwijzing op het terrein zal gedaan wonien op 
den 27' en 28 Augustus a.  beginnende den 
27» hij  het l t«  , des morgens ten 10 ure. 

n ziju le liekomeii bij  den r  te 
Stratum, 

n intezeudeil, vóór of op den 
4 September  1878 bij  den Secretaris-Penning-
m.sstcr  te Boxtel. 

Opening der  Billetlen ,.p hei s te Boxtel, 
den 5 September  a. s., des middags ten i 2 uur. 

len  van goede familie, 
eenige jaren in de bouwkunde zoowel pract isch 
als theoretisch werkzaam geweest zijnde, wenscht 
om zich verder  theoretisch te bekwamen G E -

T te wonien hij  een der  eerste architecten 
in . 

Adres onder r S nau den Uitgever  deter 
Courant. 

. . 
Een pract isch en theoretisch -

E zoekt, na nlloup van een belangrijk bouwwerk , 
E E N , om weder  als zoodanig 
inet een dergelijke uitvoering te wonien belast. Adres 
met franco brieven, r  Y, Bureau van dit Blad. 

. 
(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.) 

Op  den 1 7*™ September  1878 , des na-
middags ten 2 ure, aan het Ceiitraalbuiean der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
hij  dc e n tc Utrecht, van: 

Bestek u".  202. 
t ui tvoeren van eenige werken aan 
de toegangswegen der  Stat ions Gilze-

n , e weg en Zwalu w e , ten 
behoeve van den spoorweg van s 

r  dam. 
e ltesteding geschiedt hij  enkele inschrijving , vol-

gens art. 37 van het Bestek. 

t Bestek ligt van den 36** ° Augustus 1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
cn aan het bureau van den r  A . W. 
T .  te Botterdam en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen, 

n worden gegeven door  den -
nieur  voornoemd, door  wien tevens de aanwijzing op 
het terrein zal geschieden. 

Utrecht, den 24""  Augustus 1878. 

e van Justitie. 

Aanbesteding. 
0]> g den  September  1878, des 

namiddags ten één ure, zal iu eeu der  lokalen van 
het e van Justitie in de e Pooten te'.*  Gra-
venhage, bij  enkele inschrijvin g worden aanbesteed: 

t doen van eenige herstel l ingen en 
ver t immer ingen aan het Paleis van 
Justit i e (gedeelte t en 
aanhoorigheden) te . 

t bestek ligt ter  lezing: te 's Gravenhage in 
gemeld lokaal van het e van Justitie, te 

 iu het Paleis van Justitie. 
Zi j  zijn voorts op franco aanvrage te bekomen 

aan het e vau Justitie, eu bij  den Opzigter 
G. S le . 

n worden gegeven door  den -
Architect  de Gevangenissen en , 
J. F.  te 's Gravenhage, cn door  den 
Opzigter  bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal wonien gedaan op g L'7 
Augustus des voormiddags ten 10 ure. 

'eGravenhage, den 17 Augustus 1878. 

 van Justitie, 
Voor deu , 

 Secretaris-Generaal, 
C  A NT. 

B E S T E  N 7. 

c ONTVANGE  der E en -
N te Groningen zal, op Woensdag den 

4den September  1878, des middags ten 12 
ure, in het s  Unie",  bij . N 
aan de Groote t alduar, in het n|icnbuar 

: 
t vergrooten en verbeteren van het 
exercit ieveld en het i n verband 
daarmede aloopen van verdedigings-
werken , benevens het verleggen van 
een gedeelte van den straatweg naar 
Assen, een en ander  i n de l in i e van 

n bij  Groningen. 
N . B . e te verwerken hoeveelheden bedragen 

onder  anderen ongeveer: 

51260 1 Aardewerk , 
3050  Breekwerk, 

747 1 Bestrat ing met Nieuwe -
kers eu 

080 - »  Ouden Steen. 
e G geschiedt hij  enkele inschrijving. 

BESTE  en G liggen van 20 Augustus 
1878 af ter  inzage aan dc N der -

E en N te , Assen, 
 en Groningen, en zijn aan laatstge-

noemd kantoor  tegen betaling van é én golden per 
exemplaar  te bekomen. 

e G iu O wonlt gegeven op 
g den 2den Septemlier  1878, des voor-

in idling- ten 10 ure. 
Nadere inlichtingen zijn te liekomcn aan de -

T bij  de voormalige t to G'ro-
ningen. 

.  te . 
 rn N vnn n 

voor I  f - f .  11 f k gehruik. All e soorten n n 
Baro- cu Thermometer* . Ve ld-, - en 
Theaterk i jkers , Br ie f balansen. cm. enz. 

E STATEN' Aa prarlade
maken bekend, t door  lm» /.al worden over. 
Begaan tot de banonutog vun een 

\ T 
in  um aau het hoofd vau de Waterstaats-
dienst iu dat gewest tc Staan. 

Aan de betrekking is verbonden eene jaarwedde 
van dri e duizend gulden, met vergoeding van 
reis-, verblijf - en bureaukosten. 

Zij . die voor  genoemde betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, worden uitgenoodigd, oiu zich 
daartoe vóór 10 Septemlier aanstaande hij  geze-
geld adres tot Gedeputeerde Stalen te wenden, on-
der overlegging van de stukken, die zij tet onder-
steuning van hun verzoek dienstig achten, 

A s s E N, 10 Augustus 1878. 
Gedeputeerde Staten voornoemd, 

VA N , Voorzitter. 
, loco-Griffier. 

e Aanbesteding. 
Ontmanteling der  Vesting. 

Op Woensdag den 25 September a. B., des na-
middags to één uur, zal te Nijmegen, in het open-
baar  ten e worden naijliesieed: 

de slechting van het gedeelte der  ves-
t ingwerken, gelegen tusschen de 

, t en het 
Stat ionsterrein van den Staatsspoor-
weg, benevens den aanleg v an een 
Boulevard tusschen de verlengde 

- en . 
e te verwerken hoeveelheden bedra-
gen ongeveer: 

207000 - grondwerk eu 
7500 . breekwerk. 

Bestek cn teekeningen liggen van af 1 September 
c. k. ter  inzage op de Gciueente-serrotario, waar  zij 
tevens tegen U-taling van vijf  gulden te verkrijgen zijn. 

e aanwijzing zal plaats hebben op Vrijda g eu 
Zaterdag den 30 en 21 Septemlier  a. s., telkens 
des voormiddags te elf uur  beginnende aan do
lenpoort. 

n worden gegeven door  den r  W. J. 
 a N , r te

cn van al'  den 10 Septemlier  mede door  den r 
W . C. A. , Opzichter  voor  de ontmante-
ling te Nijmegen. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandache 'Ë'iiin, 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S van allo bekende typen 

on reparat ion aan Uwtaandc S wonien in 
don kortst moelijken lij d geleverd on uitgevoerd. 

. 
(Voor  rekening van den Staat der  Nederlanden.) 

Op  den 3J e n September  1878, des nu-
middags len 2 ure, aan het Centraalbureau dei 

j  tut Exploitatie van Staatss[tourwegen 
bij  de e n te Utrecht, vau: 

Bestek n°. 201. 
t leggen van Sporen en Wissels en 
het maken v an eene Wachterswo-
n in g bij  k i lometerpaal 40.537 met 
bi jbehoorende werken op de halte 

, ten behoeve v an den 
spoorweg van l naar  Gro -
ningen 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , 
volgens | 72 van bet Bestek. 

t Bestek ligt van den * Augustus 1878 ter 
lezing aau het Cciitnuilhiirca u bij  de e n 
en aan het bureau vau den r  te Gro-
ningen eu is op franco aanvraag op gemelde plaat-
sen te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur  te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein /nl geschieden den 
27»'» Augustus 1878. 

Utrecht, den 17**  Augustus 1878. 

S , 
. 

,lil,.|i6i voor  Nederland van ) Jfc SUX 
Engelsche N en N l,i| 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

, gekookte- en Stand-ol ie, PA-
E . , P A T E N T - en -

. Puike c en . 
- en , -

E in fusten, bussen cn flacons. 
k van e , 

- en . 

S T
s van Zuilen- en n 

in , 

s in n en Belgischen Steen, 

Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nieuwehaven N.zijde 5",, . 

E N 

-'UT  S ST V A S , 
A ™ m%%Êam%Wi.Vr geeft hcrigt dnt door  lianr  tot eenige A  E N T E N vonr  den 

* . A , . . - . A - w ; . - - « u c verkoo|. van T i n broodon zijn aangesteld: 

S &. C°. tc Amsterdam, 
door  wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vooi- geheel Neder-
land aangenomen oj> gelijke voorwaarden als aan dc F a b r i e k , lleltwcg N». 3, lo Amaterdam. 

E . 

T
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

, , Stoom- en , Stoom- en . Stoom-
heimachines in diveraesoorten, Stoomhamers, Fabr iekswerk tu igen. s voor  houtbe-
werk ing , Oereedschappen, - en , Centr i fugaalpompen, . 
Prima Por l landcement der  Burham Company, Amerikaanseho amari lschi jven der  Tanite Company, 
voor  zagen scherpen, fabriek .gebruik, enz., 1"  kwaliteit Engclsche kraan - en andere kett ingen mei 
guarantie vnn sterkte. 

E leet r isch l ich t nor  allerlei doeleinden. 
Afs lu i ters , k ranen, peilglastoestellen voor  stoom- en water leiding. 

Aan dc Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden hij  allo 

O STEEN- en , 
nok voortdurend vervaanligd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren -

. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E „  O. 
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijkcn tij d alle soorten van Stoombae/germolen. in hout- of 
ijzerconstnictio, volgens eigen «ysteeui, gehikt roor  elke diepte en opbreng* van 1511 tot 1000 "  fat 
werkdag, cu verder  Stoomwerktu igen. , . , » 
Steen- cn Tegel v o r m m a c h i n e. n - eu B r u g c o n . t r u o t l ë n cuz. 

Gedrukt hij  G. W . VAN  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentien te adresseren aan den r  F. W . VA N T « U n. te Arnhem. — Uitgave van l). A . . 

VOO

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

: 
Vertchijn t . Prij s per  3 maanden f 1.05. n abonneert zich

.en junnuift . Afzonderlijk e nommer. luj  voornitbctellin  15 cent.. 

AUe stukken en n te n aan 

de e te . 

: 
Van 1 5 regel» .'1,—, verder  voortikt *  regel |>UnUruiiiit e 20 rent- cu lOcenti 

voor  een nommer  van het blad. Ad verten tieu voorliet btiiteulnin l :J5 cents per  rej/cl. 

E G T ÜP E 

E GEBOUWEN. 

(Vervolg  slot van no. .'(4). 

n den herfst van 187G wenl in een bijeenkomst 
van kunstenaars eu n te ü lichen 
een voorstel gedaan vau den volgenden inhoud : 

t is de wensch der  Vergadering, de hooge 
e regeeringon  verlegen woon ligingen, als-

mede den geiaei'tltebesturen le verzot-ken, bij  de 
stichting van ojieiihare gebouwen de noodige mid-
delen toe tc sUian, dat zij  uj> monumentale wijze 
worden gesticht, daar  zij , naast hunne bestemming 
om te voldoen aan hooge belangen , bijzonder  geschikt 
zijn  een juist denkbeeld te geven van de waar-
digheid van den Staat, de algemeene welvaart en 
di: beschaving van het volk in haar  gebeeleii omvang; 
alsook dat de beeldhouw- eu schilderkunst en de 
kunstband wei-ken het hun toekomend aandeel aan 
hel uit- en inwendige ervan vorzekert wonlt." 

. voorstel wenl daar  met algemeene stemmen 
aangenomen, evenals in een andere talrijk e bijeen-
komst vau kunstenaars en kunstvrienden te . 

Tot bestrijding vau dit voorstel zou kunnen wor-
den aangevoerd : 

1". dat hel overbodig is, dewijl in de kringen, 
waaraan bet gericht is, in deu laatsten tij d niet 
meer  die miskenning nl'  geringschatting der  kunst ge-
vonden wordt, welke er  vroeger  over  het algemeen 
hcorschte. 

Ten bewijze dat dit inderdaad zoo is, zou
/ich  menig, in de laatste jaren gesticht. n|wnhaur 
gebouw kunnen beroepen, alsmede hierop, dat uit 
de staatsgelden ondersteuningen zijn verstrekt voor 
de aaiikweekiiig van kunst en het kunstonderwijs; 

2". dal bij  dc groote uitgaven voor  andere drin -
gende zaken, tlie uit de staats- en gemeente-fondsen 
bestreden moeten worden, het niet raadzaam schijnt 
die nog te vergrooten, door  het in-jmictijk-bivugei i 
van de denkbeelden iu bet voorstel vervat. 

0|> tie eerste bedenking kan geantwoord worden, 
dat hel in elk geval zeer  verblijdend is, tlat er  in 
den laatsten tij d overal meer  naar  gestreeld wordt, 
de openbare gebouwen niet meer  in die anneajke vor-

 te stichten, S dit tot voor k 
korten tij d geschiedde, n zal zich echter 
nog wel herinneren, tlat zelfs nog onlangs bij  de be-
handeling der  bogniotingen, bijna geen andere uit-
gaven zulke heftige aanvallen heb'ocii moeten venlu-
ren, als die voor  openliuro gebouwen. l de 
noodzakelijkheid hunner  stichting niet werd betwist, 
wenlen de bittei-ste klachten over  kunstweelde aan-
geheven, zelfs dan reeds, wanneer  ook maar  het een-
voudigst architectonisch lijstwerk iu het ontwerp 

voorkwam, gezwegen nog wanneer  een ornement of 
andere kleine versiering was aangebracht, welke 
door  een beeldhouwer of schilder  moest vervaardigd 
worden. t is niet te ontkennen dat de stolling: 
er mag aan openbare gebouwen niets, ook niet 
het geringste worden gemaakt, dat boven het 
strikt noodige gaat, gelukkig niet meer  door  zoo-
veel invloed rijk e personen gehuldigd wonlt als vroe-
ger  | doch het aantal van hen die eraan vasthou-
den blijf t steeds aanmerkelijk. Wij  zien in menige 
gnmte- en residentie-stad van het een en ander  het 
liewijs in san aantal gebouwen, in waardige vormen 
en niet geheel-en al zonder  kunstmatige versiering 
gesticht; er  zijn daarentegen ook een menigte roor* 
beelden aan te wijzen, niet alleen in kleine- maar 

 in groote steden, waarbij  de bovengenoemde 
slelling met de gi-ootste strengheid is toegepast. 

t de kunst meer  gcw;ianloord wonlt, bewijst 
ook de omstandigheid, dat in veel e staten ii: 
den laatsten tij d voor  het onderwijs in de kunsthand-
werken grootere sommen wonien aangewend dan 
vroeger. n vele stalen wonlt ook ccn kleine som 
onder  de staatsuitgaven gebnicht, om aan eenige 
kunstenaars werken op tc- drogen. 

Wat het kunstonderwijs betreft, is het zeker  zeer 
goed, dat leeraars en leermiddelen verschaft, worden 
en dc jongelingschap in de gelegenheid gesteld wordt 
zich te kunnen doen onderwijzen. Voor hen, die dat 
onderwijs hebben genoten, zal het echter  eerst dan 
een weldaad zijn, wanneer  zij  in de gelegenheid ge-
steld wonien het geleerde in practij k te brongen en 
tot hun levensonderhoud te doen sti-ekkon. r 
dit gevolg van het onderwijs is alleen dan te ver-
wachten, wanneer  aan den vroeger  gestelden eisch: 
de hoogere kunst moet zooveel mogelijk bevorderd 
Worden in ruime mate gevolg wonlt gegeven. Ge-
schiedt dit niet, dan zullen de  ontwikkelden 
en geocfenden geen hun beloonenden werkkrin g vinden. 

r  zullen zij  hetgeen zij  eerst geleerd 
hebben, omdat het geleerde niet wonlt onderhout len, 
 uaar  bovendien zullen zij  tut een proletarismus van 
de ergste soort vervullen; uu zoo zullen du vooi- liet 

ouderwijs door  de open hare kassen gebrachte offers , 
eer  na- dau voordeelig werken. 

Wat hel middel betreft, om uit de staatsfondsen 
gelden r  le stellen, teneinde aan kunste-
naai-s hestellingen te kunnen doen, dit zal velen hun-
ner wel een voordeel opleveren , maar  het zal niet 
strekkeu tot bevordering van de kunst in haar  geheel. 

Tegenover  de tweede liedenking, dat de Slaat, voor 
de bekostiging van zooveel andere taken reeds zoo 
veel geld noodig beeft, dat er  voor  de kunst geen 
middelen meer  beschikbaar  /i ju , kan gezegd worden, 
dat de tij d wel nooit zal komen, waarin dit niet 
meer  het geval is. n die bedenking ligt stilzwij -
gend opgesloten, dat de kunst niet als eene behoefte 

wordt beschouwd. n laat het voorkomen, alsof 
Staat of gemeente ternauwernood aan de dringendste 
eischen vau 't oogenblik kunnen voldoen en hunne 
financiën aan den rond ties oiulergaiigs staan, waar-
om zij  zich geene uitgaven mogen veroorloven dan 
alleen die, welke dienen om zich recht nooddruftig 
te kunnen voonloen. 

Als men eene vergelijking met vroeger  maakt, dan 
is bet niet te loochenen, dat de algemeene welvaart 
eu tie hulpbronnen van den Staal veel grooter  ge-
worden zijn dan ooit te voren het geval is geweest. 

l de Staat thans zijn zorgen, ter  voldoening 
aau vtvl meer  ulgemivne l>ehoefteu , vei der moet uit-
strekken dan vroeger, liehoet't hij  zeker  in de ver-
zorging daarvan geen vermindering te brengen, als 
luj  den gesteldou eisch ook als gegrond erkent en 
dienovereenkomstig bij  de stichting van openbare ge-
bouwen handelt en voorgaat. j  is volkomen in-
stant het een tc doen, zonder  te behoeven het an-
der na te laten. 

t is overigens oen groote dwaling te gelooven, 
dat daardoor  de itaatBuUguven tot iu het oneindige 
verhoogd zouden wonien. e Slaat heelt voor  ziju 
dienst veel gebouwen noodig, die groote uitgaven 
onvermijdelij k maken, welke slechts met een betrek-
kelij k klein gedeelte verhoogd behoeven te wonien om 
aan die geitouwen goede vormen en gejiasle versie-
ringen nau te brengen. e geringe verhooging 
moet zeer  zeker  ook door  de belastingschuldigen 
betaald wonien, maar  dat weinige wordt niimscbo-ils 
vergoed door  hei voordeel, hetwelk er  voor  hen uit 
voortvloeit, dal aan aldus gesticht wordende openbare 
gehouwen een menigte geschikte arbeiders worden 
gevormd; zij  zeiven genieten daarvan deroehtstreek-

sche voordeelen. 
n verlangd wordt moet echter  niet zóó ver-

staan worden, dat ieder  openhaar  gebouw met dc 
grootste weelde gebouwd en met een menigte orne-
menten, beelden of schilderwerken, zoo in- als uit-
wendig, versienl moet zijn. e schoonheid vau een 
gebouw hangt niet vau zulk een rijkdom  alleen 
al', maar  meer  van de gepaste uitdrukkin g die aan 
het geheel gegeven wonlt. n verreweg de meeste 
gevallen is een gering aantal veitieringen voldoende. 
u vroeger  tijden werd niet één o|»enbaar gebouw 

gesticht, al ware het slechts een klein raadhuis of 
een ambtemutrswoning, evenmin als een gewoon 
woonhuis, tot het boerenhuis toe, waarbij  niet ge-
streefd wenl — en meestal niet gunstig gevolg — het 
in kunstmatige vormen te stichten, welke, al naar 
het doel eu deu aard vau het geitouw, ernstig eu 
waardig, of schilderachtig waren. u onzen tij d is 
hetzelfde te doen met iu verhouding zeer  geringe 
verhooging van kosten boven die, welke reeds voor 
de armelijkste stichtingen gevorderd wonien. 

r  met de tweede bedenking het vraagstuk 
geheel op materieel gebied wordt overgebracht, moeien 
wij , indien wij  ons ook op dat gebied verplaatsen eu 
de ideale zijde ervan huilen g laten, do 
bewering vooropstellen, dat tloor  de uiet-opvolging 
van den gesteldeu eisch, een gevoelig materieel nadeel 
aan de e natie berokkend wordt; waarom men 
ook op zuivere nuttighcidsgromlcn de bevordering 
der kunst niet mag nalaten , maar  die met alle kroch-
ten, /:elfs met gebruikmak ing dor  openbare kassen, 
moet bevonleren. liet is on weder  legbaar  bewezen, 
dat alleen met de kunst ook de kunsthandwerken en 
de kunstnijverheid zich kunnen ontwikkelen eu een 
hooger  standpunt bereiken. Voor die bevordering dei-
kunst wordt in de aan d grenzende staten 
met de grootste inspsauung gewerkt, terwij l de eischen 
der consumenten hoe langer  hoe hooger  worden ge-
steld. Nn is het ook ecu gebiedende noodzakelijkheid 
dat d zijn krachten in die richtin g inspant 
cn verdubbelt, teneinde niet achter  tc blijven, maar 
zoo mogelijk de omringende volken te overtreffen. 

t gevoelen van vele tot oordeeleu bevoegde 
mannen iu zaken van handel en nijverheid leidt daar-
henen, dut voor d het kunsthandwerk en 
du kunstnijverheid een rijke  bron van welvaart kan 
worden, daar  dit land de krachten bezit om de 
mededinging met uudciu lauden vol tc houden, beter 

dan in andere takken van nijverheid en den landbouw, 
waarop het van nature bij  andere landen ten achteren 
is. t is alzoo voor d noodig dc groote 
markt daarvan te blijven, wil het niet (belangrijke 
schade beloopen. 

lu ieder  geval zijn wij  thans nog niet in de ge-
legenheid het doel overal te bereiken, omdat de 
technische- en kunstmatige krachten, waarover  daar-
voor  beschikt zou kunnen moeien wonien, niet toe-
reikend aanwezig zijn. Wij  vinden niet meer, zoo-
als vroeger, ook in de kleinste plaatsen bekwame 
handwerksliitien en dikwijl s ook deugdelijke kunste-
naars. e moeten eerst weder  op groote schaal 
gekweekt wonien. 

e reden ervan, dat thans zoo betrekkelijk weinig 
kunstmatig gevormde werklieden gevonden worden, 
is geen andere dan deze, dat gedurende geruimeu 
tij d de o|»eiil(U.v gebouwen geen scholen meer  voor 
hen geweest zijn; zij  zijn niet in de gelegenheid 
gesteld geworden om bonne krochten te vergrooten. 
Alleen het ouaigebroken bezigzijn in het oplossen 
van moeilijke vraagstukken, en het vervaardigen van 

schoone werkstukken, kan hen tot bekwame werk-
lieden vormen. h de verkregen bekwaamheden 
moeten ook even onafgebroken onderhouden wonien: 
want geschiedt dit niet, dan gaat die weder  veel 
spmiligor  verloren dan zij  in de gunstigste gevallen 
is verworven. t aankweeken en behouden van 
zulke werklieden is een even onmisbare behoefte voor 
de inaatachappy, als de vergrooting van dun natio-
nakui rijkdom . 

n verwondert nch niet recht, hoeveel er  ook 
reeds vernietigd mag zijn, over  de menigte kunstige 
cotistruclién cn werkstukken uit vroegeren tijd , die 
niel alleen in groote steden, maar  ook in kleine ge-
vonden worden. r  zou men tol het gelooi' 
verleid kunnen worden, dat in die plaatsen een 
groote rijkdo m moet bestaan hebben , om dergelijke 
gclxiuwen te kunnen stichten en zulke kunstschatten 
op te boopen. e geschiedenis leert ons echter  dat, 
toen zij  gemaakt wenlen, door  bijna onafgebroken 
oorlog en audero oorzaken, dikwijl s armoede en nood 
heblien geheerscht. Wanneer  men daarbij  naar  de 
tegenwoordige waarde van het geld berekent hoeveel 
al di<? voorvverjieu wel gekost moeten hebben , dan 
komt men tot kolossale sommen. n wij  echter 
in authentieke oorkonden wat er  werkelijk voor  be-
taald is, dan vinden wij , zelfs mei inachtneming 
van het verschil in waarde van het geld tusschen 
toen cn nu, dat die kosten veel geringer  waren, 
dan zij  nu souden zijn. 

e rijkdo m in vormen en versiering, het is 
reeds gezegd, is niet noodig om een gebouw, of wat 
het ook is, schoon le doen zijn, en dil is gelukkig 
ook, want menig oud kunstig werkstuk iu steen, 
hout of ijzer; zou thans niet gemaakt kunnen wor-
den, niet alleen omdat de daarvoor  gevorderde krach-

 ontbreken, maar  ook omdat wij  den tijd , die 
voor  de vervaanliging ervan noodig is, niet zouden 
kunnen betalen. 

, die het lot van d in handen hebben; 
hun, wiens n>eping het is voor  het l en 
materieel welzijn der e staten cn gemeenten 
te waken en dat te ; allen, wien het aan 
het bail ligt dat de waarde eu de beteekenis der -
sche natie zich ook door  haar  uiterlij k voorkomen 
doet eerbiedigen, eu dat het aanzien onzer  steden het 
getuigenis allegt, dat zij  door  beschaafde menschen 
bewoond wonien; en allen, die weten dat dc gemeen-
schap met het schoone. het leven veredelt en de be-
koorlijkhei d ervan verhoogt, ja zelfs dc liefde voor  het 
vaderland lievordert — hun allen wordt de gestelde 
eisch ter  ernstige overweging aanbevolen. Wij  hopen, 
dat door  de be vordering van de kunst, een nieuwe 
bron van loom en welvaart voor d zal 

ontstaan. 
B. V . G. 

EEN W . 
(Vervolg vu slot van n".  32.) 

n het eerste deel van dit artikel wenl er  op ge-
we/en dat de ingenieur  Frii h als scheidsrechter  in 
een geschil tusschen twee spoorwegi naai schappijen 
optrad en zijne bevinding in bijdrage 7 vau het be-
doelde tijdschrif t mededeelde. 

e scheidsrechter  cn schrijver  stemt toe, dat de 
 baan aanspraak had op eenige 

vergoeding, dewijl de vaart van den trein bij  het 
aid alen van de naar  Gladbach gekeerde, G00 ellen 
lange glooiing vau ï 0 - j  eene versnelling aniuieemt, 
die tut dc niet te gedoogen eindsnelheid vau onge-
veer  17 meter  iu de seconde, tot o|-stuwing van 
ile wagens eu tot het gevaar  van broken der  kop-
pelingen moei leiden, zoodat remmen noodig wordt. 

r  ten onrechte grondt de eiseheres zich op de 
door  Sternberg ontwikkelde formule r  vou 

Waldegg, Specieüe  Bd. , 
Cap. . e formule toch lieantw.sa-dt slechts 
dc vraag, welke last door  zekere locomotief onder 
aanneming v;m zekere snelheid op eeu gegeven klim -
ming kan wonien voortgetrokken. r  deze for-
mule geeft geen uitsluitsel omtrent verscheidene fac-
toren, die op de kosten der  trekkrach t invloed uit-
oefenen. e nauwkeurigste oplossing is te verkrijgen 
door  proefnemingen. Want vau een volstrekte nauw-
keurigheid zal men moeten afzien, als men in het 
oog houdt, dat op de exploitatie en de gezamenlijke 
kosten daarvan op hellende baanvakken in het al-
gemeen van invloed zijn: 

1* e wederstand van den trein (zie de verhan-
delingen van Vuillemiii , é en Guebhard); 
8' het gewicht der  locomotief; '.i'  het aanklenimings-
gewicht der  locomotief: 4e de aanklemmings-cocffieifiii 
der  drijfraderen ; 5*  het stoomont wikkelend vermogen 
der locomotief; G' de kosten van het leegloopeu der 
locomotief j  7e de e kosten TOOT de per  hvn> 
et-iiheid vereisehte trekkracht ; 8e de van de trek-
kracht onafhankelijke, maar  aan dc baan lengte en 
de te vervoeren massa geëvtmredigde exploitatiekosten; 
ü e de bruto-last en de netto-last der  te vervoeren massa; 
10e het aanlegkapitaal voor  het nieuwe werk, enz. 

t is niet noodig al deze momenten in aanmer-
king tc nemen, daar  hier  slechts betrekkelijk e uit-
komsten kunnen wonien verkregen; men kan s 
bij g tot oplossing geraken op grond van 
algemeene proefondervindelijke uitkomsten en gemid-
delde cijfers (b.v. voor  de rubrieken 2 tot 9), daar 
meu anders voor  eiken op andere wijze saamgestel-
den en op andere wijze belasten trein, bij  elke an-
dere locomotief, bij  eiken anderen prij s der  kolen, 
euz. tot eene nieuwe g zou moeten over-
gaan. t op den voorgrond stellende, is onder  alle 
den schrijver  bekende pogingen tot oplossing (Fliuiiat , 

e l-'rovcinet, , Scliwarz, , -
dière, l'Eveillé , , enz.) die van laatstge-
noemde de beste. Zij  geeft cijfers, die het meest 
met de werkelijkheid oveivoiikomon. t bovenstaande 
zij  voldoende om tot kennisneming van het bclang-
rijke  opsttd op te wetten. n het tweede gedeelte 
volgt de schrijver  nog een anderen weg. j  doel 
ook, op grond vau zijne ondervinding, cene Opgaaf 

van den tijd , waarin spoorwegdamman uit aand-
achtige klei vast worden: 

."1—4 meter  hoogte 4—5 jaren, 
2—3 o o 3—4 » 
1—2 »  2—3 » 
0—1 » s 1—2 » 

e 8 is van Fr . Engesser  en bevat eene 
Geometrische Bestimmung der in eincm
werklrdger unrkenden inneren  Als aan-
hangsel geeft de schrijver  eene Tabellc der gleich-
fórmig vcrlheilten Bclustungsüquioalente, welche 
einem  bcstehend aus 3 scAweren 
badisciwn Gi'ttcrzugsmaschinen und darauf fol-
genden beladvnen Gütcrwagen, substituirt werden 
konnen. 

a volgt een beschrijving van het jongste 
Parijsche tentoonstellingsgebouw. 

n de tweede afdeeling wonlt de reeks oorspron-
kelijk e bijdragen geopend met de afbeelding van 
een Wtihn- und Gcschiiftshuus te Frankfor t . 

a levert Weyroiich iets zur Theorie des
drucks. j  bestrijdt zoowel Coulomb als Poneelet, 
die beiden in uitersten zijn vervallen en, de een na 
den ander, blindelings gevolgd wenlen. Vervolgens: 

 zu  {zonder  platen) van Prans 
Sclunitz; Bau der  liei

 (inet 3 platen, ook afbeeldingen van de stei-
gers en van de werkbrug), door  Sc'unor  von Cu* 
rolsfehl en . c drie hoofdspaimingen 
zijn elk 68 11 wijd ; de pijler s 49 . hoog; de kosten 
1,700,000 mark. a  Vorrichtungen 
zum Ucberladen von Steinkohlen in den

 door  8chnitger, met twee platen cn 
vele houtsneden in den tekst (nog niet voltooid). 

e tweede rubriek bevat Sonstigc
zooals een iuuiteekeiiing over  het roesten van spoor-
Staven. , die aan eeu station zeven jaren tang 
opgestapeld waren geweest, hadden een roestlaag 
van 3 millim . gekregen cn bleken, na roiniging, 

kilogram of 5% aan gewicht te heblien verlo-
ten. a  Gothardbuhn door  Stutlgardter, 
en een mededeeling omtrent den grootsten schoor-
steen der  aarde, te Glasgow. n het Unrein 
verheft hij  zich 138.38 . Zij n fundeering heeft 
een grootste middellij n van 14 33 ; zij  eindigt 
aan den grond in een ring van 9.57 uitwendige en 
5.59 . inwendige middellijn . Glooiing van hel 
buitenvlak des schooisteens iJiit. n G500 [mud 
sterling, of per  meter  hoogte 550 gulden. Gewicht 
4,976,800 k.g., druk op den vierkanten centime-
ter  van het grondvlak 1UC k.g. 
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E  — Zaterdag 31 Augnattu 1878. 

Onder de Sonttige  verdient nog 
aandacht de aanbeveling tot bet verroer  van den 
inhoutl iler  riolen langs de spoorwegen. Uit de dag -
liladen /al meu gezien hebben, dat on hot Congres 

r  Wereldtentoonstelling te Parijs voor  Gezondheids-
leer, het vloeien van landerijen met letale stollen nog 
steeds in Frankrij k wonlt aanlievolcn en ook in -
sehe steden nagevolgd. l verklaarde, dat hel 
daartoe eveneens zou overgaan. r  volgens onze 
Zeitschrift denkt men er  niel overal in d 
zuo over. Stuttgart verkoopt ziju ferule stoffen. 
Vroeger gaf de stad 100,000 mark 's jaars uit 
vour  reiniging van hare privaten, eu nu nog slechte 
8000. Eerlang zal zij  op dien handel winnen. 

u maakt zich zelfs sterk, hij  sjioor  weg vervoer 
koopers te vinden tot op 0 kilometer  afstand. 

e derde rubriek : lleferate ous Heit schriften, is 
een zeer  belangwekkende eritisrhe bibliographic. e 

e periodieken echitteren er  niet. e ru-
briek is verdeeld als volgt: algemeene bouwkunde, 
(statica, bouwstoflen, fundeeringen), echoone bouw-
kunst , aanleg en uitleg van steden . waterbouwkunde, 
aanlewerken en lunnels, bruggenbouw, gewone we-
gen, aanleg van sjwnrlianeii , exploitatie van dc 
spoorbanen. Zij  is zóó uitgebreid, dut de ruimt e 
van dit weekblaadje mij  verbiedt ze even uitvoerig 
te bespreken als de andere. 

n de afdeeling «Statica"  wordt verwezen naar 
menig opstel, waarin de grafische methode wonlt 
gevolgd tot oplossing van mathematische vraagstuk-
ken. n de Zeitschrift für Bauwescn van 1S77 
heeft Schüffer  zijn vroegere opstellen over  Be-
lastungsgesetze far den einfaclien Balkentrager 
(jaargangen 1870, 1874 en 1870) snaingovat en 
omgewerkt, wat hun, voor wie tlie arbeid ontoe-
gankelijk is, niet onwelkom zal zijn. e Uresse 
heelt het/eltile onderwerp liehaiideld in de .1"//. tics 
ponls et ch., 1877, maar  voor  rulle liggers, eu 
komt tot dezelfde grafische methodes, tlie Culuinii n 
langs anderen weg ontwikkeld had iu de tweede uit-
gaaf zijner  Graphische Slatil;, welke e Brosse eerst 
heeft leeren kermen na voltooiing van zijn opstel. 

u de Zeitschr. f.  1877 komt eeu opstel 
voor  van Prof. W. Bitter , uit : Versteifungs-
fuchwerkc bei Bogen- and lidngcbrarkeni, wiens 
uitkomsten meer de werkelijkheid nabijkomen ihm 
die van Ciilinai m in hei reeds aangehaalde boek. 

e referent Wevrauch vestigt de aandacht op een 
arlieid van Pelletreati (Ann d. p. et ch., 1870 en 
1877) over het wederslaiulsveimogen van muren 
legen den waterdruk , h. v. in vergaarkoiiimen, 
maar  wijk t eenigszins van den schrijver af, wat de 
eischen vatl stabiliteit betreft. 

n de Atti del ll.  veneto di setenze, 
1877, wenlen eeuige wegbereiders van tie grafische 
statica herdacht. Bekend waren aan tien referent 
Varignon (172")) en y (1840), maar  nieuw wa-
ren voor hem twiv schijnbaar in vergetelheid ge-
raakte verhandelingen vau é en Clupcyrui i
sur la constr. des polyg, funiculaires en
sur  polyg. funic par les lteut..colonels
et Clapeyron, iu het .Uturn, des voies et commu-
nie,,  182U, ir . 0 en 1827, 
n°. 1), alsook  sar lu stabilité des 
votitcs et des murs dc rceétement par le capit. 
ilu  génie. n , |Si,'{, 

n tic Zeitschr, d. oesterr. Arch.- und
Vercins, 1877, leverde Winkl- T een opstel: Wahl 
der zuldssigea Beanspruchang für
Uonen, maar  Wevrauch is niet van meening, dat 
zijn methode te verkiezen is boven tie reeds bekende, 
zooals li . v, die van . 

u gelijken geest als referent oordeelt y 
in tie Wochenschr. van hetzelfde Verein, 1877, 
bl. 203—205. 

n de  des Arch.- u.  far 
Böluacn vindt men een lielangwckkend opstel:
Anspruchnahme des Schmiedeeisens, door G. 
Schmidt, waarin de formules van Gerber, Winkler , 
l.aiinhanlt en Wevrauch worden . Ook 
Vou Otter  behandelt de twee laatsten in Techn. Blat-
ter , 1877. Eveneens geeft tie n Biadcgo in 
dc Alti del Collegia degli  ct Archi-
tctti di  1877, de voorkeur  aan tie door 

. en W. uit Wöhler' s proeven afgeleide formules 
tot berekening van afmetingen. 

|)e reed* genoemde Schalier  vuil in de
Bauzeitung, 1877, zijn vroegeren arbeid aan door 
eenopstel: Bcstimmung der zulassigcn Spawning 
und der Oucrsrhnittc für  ionen. 

e heer  Wevrauch geeft van tie meeste statische 
opstellen een korte ontleding en beoordeeling (wij 
verwijzen dus naar  zijn tijdschrift , dat de aanschaf-
fing van vele andere onooodig zal maken), alsook 
van de bepaling van de afmetingen der  deelen van 
ijzeren bruggen door  Cu in, professor aan een -
taire Sri  iu de Vereeuigde-Staleii (Van Nostrand's 

 Èngin.  1877), die den stoot of 
schok anders beschouwt dan Wevrauch deed in zijn 

 und  mit
sicht auf die ncueren Versuche, 1870. 

n het e Tijdschrif t voor s 
en Architecten had r in 1870 de verdeeling van 
de noruiaulspamiingen over  de doorsnede van een piïs-
matiscben bulk bij  gegeven lengte en grootte der  re-
Bulteerende uitwendige kracht grafisch bepaald. u 
den jaargang 1877 vult hij  ziju arbeid aan. 

Vermoedelijk zijn er  enkele klassen onder  tie lezers 
van  Opmerker, die weinig belang stellen bi de 
i ., mules van « . Wevraui , l en andere 
u i kiiinli-.-ii . i >! , hun belangstelling in bei nieuwe 
tijdschrif t in le , zal ik eenige leerrijk e 
.. it.  uinvoeren nil autlere rul ken.  bouw-
stoffen zijn thans aau de beurt Otn hout tegen ver-
rottin g en verbranding te beveiligen , zegt dc referent 
Stnttgardter, moet meu het eerst in eeu oven sterk 
drogen; daarna ineen hermetisch sluithaar, cilindrisch 
vat brengen, waarin zich kalkwitter , vermengd met 
zwavelzuur, bevindt, en waarin door  z waren druk 
deze oplossing in de (ionen van het hout gedrongen 
wonlt; waarna men bet water  door  drogen weder 
verwijder t  1877, bl. 222). 

Naai de door  ver>. billende sjtttorwegbestureii gedane 
statistische opgaven kan tie gemiddelde duur van 
sjworwegliggei's worden aangenomen uls volgt: 

Eiken . 
n 

Vuren . 
Beuken 

. 

Niet Vau chloomok 
doortrokken iloort rukken 
13 jaren 39 jaren. 
4 e 10 » 
5 i 12 » 
3  13 P 

10 P 

e prij s van «len ligger, geheel geplaatst, laat 
zich berekenen als volgt: 

fit  heel gelegd. 
1 n Niet doortr. 

Eiken . . . fr . O . 8.44 fr . 7.45 
n . . 3.50 4.98 4.08 

Vuren. . . 3.70 5.19 4.29 
n . . 4.80 6.34 5.44 
n . . 4.90 G.45 5.55 

 1877, bl. 240). 
Een aiUiscpticum uit de chemische fabriek van 

Villai n en Cie, te Berlijn , schijnt zeer  doelticlleud 
en tevens goedkoop te zijn. t is een heldergroen, 
uit verscheidene zuren, zouten en andere stollen 
saaingesteld preparaat, en zou, zelfs onder  tie ongun-
stigste voorwuanloji van stand en ballastlaag, een 
nuttigen duur van 25 jaren verzekeren. c kosten 
bedragen per  teerling-ol hout 3.30 marken tegen 

3.50 met ijzervi l riool, 
4.50 » chioorzink, 
0.00  kopervitriool , 

24.00 i> kreosool. 
(Organ für die  d.  1877, p. 35.) 
Werktuigen tot bearbeiding van het hout, tlie 

zeer  volledig mogen boeten, werden te Philadelphia 
tentoongesteld door Fay cn Cie, en daarvan velen 
beschreven in de  Allgem.  Zeitung, 
1877, bl. 249 cn 553. Zou ik mij  niet bedrieg, 

is dit een , lie uithaal van het Engelsdie week-
blad n het voorbijgaan teeken ik 
aan, dat men ook beschavingen en afbeeldingen van 
die werktuigen vindt in tie twee eerste der  drie roods 

verschenen afleveringen van Brockhaus' geUlustreer-
den  tier  Purijsche Wereldtentoonstelling van 
dit jam-. e catalogus /al 15 ad. bevatten, elke 
van 2 mark. Eeu all. behelst 24 folio's tekst, waar-
bij  op elk folio prachtige houtsneden zijn gevoegd. 

n kom ik daarop terug, maar reeds uitdur f 
ik veilig den lezer  deze uitgaaf aanbevolen. Ook de 
kunst, toegepast op de nijverheid, is er  uitstekend 
iu vertegenwoordigd. 

liet doortrekken van versch hout met beveiligende 
dampen (kroosoot, carbol/uur  ol' naphtaline), volgens 
bet stelsel van Paradis, vermeerdert ook aanmerke-
lij k de vastheid van het hout. , op deze 
wijze behandeld eu sinds vij f jaren in ingrnviiigen 
gelegd, tlie aan de meest ongunstige invloeden waren 
blootgesteld, bleven ongeschonden.  p. 300). 

Als middel tegen tien houtworm werden kortelings 
lienzine, benzol of zwavelkoolstof aanbevolen. , 
die reeds door  houtworm waren aangetast, wenlen 
in een sluit bare ruimt e gebracht, waarin men schalen 
niet lienzul ter  verdamping plaatste en bijtijd s we-
der vulde  Bauzeitung, 1877, bl. 170.) 

G . , 27 Aug. '78. . v. E. 

S OVE N OP , 
Op tie jongste vergadering der  Nijverheids-vciveni-

ging wenlen weder de Octrooien ter  sprake gebracht, 
en was het meerenihvl der  leden aiel Voor de weder-
invoering eener  ocln-oiwet, op gi-ond van eenige na-
deden die aan eene dergelijke wet kleven. e 
wenlen bekende n aangevoerd, en zeker 
zal niet 't minst zijn gewezen op het monopolie voor 
tleu uitvinder ol'  voor  dien industrieel, welke het 
geheim tier  vinding van den uitvinder of psemli'-uit-
vinder  koopt, en daardoor  zich het recht van dien 
alleen-handel verschaft. 

Terecht wonlt daardoor de concurrentie aan kete-
nen gelegd, en hierdoor de waarde van het voort-
gebrachte werk menigmaal met tien dubbelen prij s 
betaald. 

t dergelijke toestanden groot nadeel voor de 
Nijverheid moeten veroorzaken, wordt in 't minst 
niet tegengesproken, maar ten volle beunt ud, eu on-
getwijfeld zijn meer motieven nau te voeren, tlie de 
nadoelen eener  octrooiwet in 't licht stellen. 

Om bovengenoemde redenen worden dan ook door 
onze g geene uitvindingen meer in bescher-
ming genomen en laat men elk uitvinder , die dik-
werf jaren achtereen dog en nacht rusteloos heeft 
gearbeid, die zijne gezondheid heeft Opgeofferd, ja 
zelfs zich tien dood heeft berokkend, geheet aan neb 
zelven over, zonder  eenigen steun, ronder  eenige 
hoop op de verwezenlijking van zijne plannen. 

r is tlat een blij k van erkenning van de gave 
des geest es? 

s tlat niet een bewijs van ondankbaarheid instodc 
van dankbaarheid aau elk individu , die tloor  zijne 
geestesv n menigmaal eem; weldaad aan 
de maatschappij  bewijst.' 

Zou men niet kunnen zeggen, dat eene zoodanige 
onliesohemieinlo wet elk uitvinder , tot loon voor  zijnen 
arbeid, ten prooi geeft aan diegenen, welke zich niet 
schamen om met een anders voeren te pronken, en 
bovendien tie vruchten te plukken van een boom, 
die hun niet toekomt? 

Uit vrees daarvoor  wordt de geschiedenis van menig 
uitvinder en diens uitvindin g als van dengeen, die een 
ongekende hloemstek vond, die stek, ah eene gave 
van den Alliestuurder , in een pot met rijkltemeste 
aarde plaatste en door  onverpoosde zorg tot eene 
prachtvolle bloem aankweekte. Zoolang tlie bloem 
in hare omwikkeling was kon zij , ter  beveiliging 
voor  beschadiging, aau elks oog omtrokken worden, 
maar toen zij  tot huur  vollen wasdom was gekomen, 
eu elkeen daarvan een stekje ol'  bloem, zoo niet don 
geheelen stam, wilde hebben, wenl het moeilijker 
dieu kostbaren stam, beladen met ongekend schoone 
bloemen, tegen eiken hebzuchtige te beschermen. 
n plaats toch dat dergelijke nieuwe plant iu den 

maat scha p| wlij  ken tuin, voor/ieu van vruchtbare narde , 
teu bate des kweekers, beschermd en vermenigvul-
digd moest wonlen, beschouwde de maatschappij  tlie 
opgekweekte bloem niet nis 't eigendom van den 
k woeker, maar ais haar  eigendom, cn trachtte haar, 
zoo mogelijk niet wortel cn tak, op eerlijke of on-
eerlijke wijze, hou dau ook, zich eigen to maken, 

waardoor de waanle van die kostbare bloem voor  den 
kweeker  verloren ging. — Wat deed nu e kwee-
ker? — hij  nam zorgvuldig zijne bloem binnenshuis, 
verborg die op eene veilige plaats en was daanloor 
voor  beschadiging of ontvreemding gnwaaihorgd. 

r wat was daarvan bet gevolg? — tlat de 
bloem de wanne zotinestaleii luiste en geen enkelen 

verkwiklveuden regendroppel ontving, waardoor zij 
langzamerhand wegkwijnde en na korter of langer 
tijd , naar  gelang harer  levensvatbaarheid, met den 
kweeker  stierf. 

Ziedaar het beeld van menige uitvinding. 
«Welk een pessimistisch beeld!"  hoor ik uit me-

nigeii mond mij  toevoegen. n kan immers in 't 
buitenland, waar  octrooien gegeven wonlen, zich 
een octrooi verschaffen eu daar de vruchten pluk-
ken vnn zijnen arbeid. t is zoo, — maar van-
waar  bekomt men hulp daartoe, wie verstrekt de 
middelen lot verkrijgin g van zondanig patent, want 
tli t verkrijg t men lang niet kosteloos; integendeel 
het zich verschaffen van zulk een octrooi of patent 
gaat niet nlleen met vele moeilijkheden, maar met 
belangrijke kosten gepaard. 

n bedenke slechts, dat iu Frankrij k elk uit-
vinder, gelijk tie geestige Jobanl hel noemt, eene 
boete vnn 100 francs 's jaars moet betalen, in. a. w. 
een octrooi kost den uitvinder  jaarlijk s 100 francs, 
te betalen aan deu Staat. Over dat bedrug was nog 
heen (o komen; hoewel dikwijl s een uitvinder  juist 
uitvindt , omdat hij  geen 100 francs bezit. 

r  't wordt moeilijker , als meu niet alleen in 
Frankrijk , maar ook in Engeland, , 

, de Vereenigde-Staten, enz. octrooi wil nemen. 
e kusten worden dan hmtansporighoag, want men 

moet bij  de gezanten vau tlie landen hij  de 1400 
francs storten. Voegt men daarbij  de voorloopig te 
maken kosten van correspondentie, teekeningen, 
iiieiiioiïeu , vertalingen, enz., enz., dan kan men 
gerust de totale kosten op nagenoeg 1000 gulden 
stellen. n vindt this bet meerended tier  uitvin -
ders onoverkomelijke bezwaren. 

 tergeli jke toestanden doemen vele geestesvoort-
brengselen en maken, dat althans geen Nederlander 
*tzich met uitvindingen druk maakt, en, too hij  iets 
uitvindt , tlie uitvindin g aun de maat schappij  ont-
houdt t dit tot groot nadeel voor de Nijverheid 
aanleiding geeft, zal wel geen venier  lietoog -
hoevcn. 

Alleen op grond van het aangevoerde sou het dus 
hoogst wenschelijk zijn, dat onze e g 
niet slechts de octrooiwet weder  invoerde — waar-
door dan zeker de buitenlander met zijne vinding 
tol ons zou komen , welke hij  nu aan ons onthoudt — , 
maar dat zij  zelfs meer  deed en trachtte, inphats 
van eene nationale, eene internationale wet in 't 
leven te roepen, n.l.: dat eene gelijke wet vooralle 
beschaafde landen wenl ingevoerd. waai door elk 
uitvinder  zijne rechten, bijv . door een deel van-, 

zoo mogelijk, geheel Europa zag verzekerd. 
m eene dergelijke wet totstninl en een Ne-

derlander  deed eene uitvinding , waarvoor hij , nn 
nauwgezet ondersoek door eene jury , bij  onze -
geering octrooi verkreeg, dan zou syne vinding door 
die landen, waarvan de n tot het octrooï-
wet-bond waren toegetreden, in bescherming wonlen 
genomen. Tal van nuttige uitvindingen zonden daar-
tloor aan tie maatschappij  ten gtutle komen, die nu 
bij  ban; geboorte reeds sterven of met tie uitvinders 
ten grave gaan. 

Om echter de biervoren besproken nadoelen, 
welke nnn elke octrooiwet kleven, weg te nemen, 
moet eene zoodanige internationale wel op andere 
schroeven gesteld worden. 

Wanneer eene uitvindin g productief wordt gemankt, 
moet niet, als thans, de uitvinder  het recht van ver-
koop, direct noch indirect, alleen voor  rich behouden, 
want daardoor  eischt hij  eiken willekenrigen en dik-
wijl s veel te hoogen prij s voor  hetgeen hij  te knop 
aanbiedt, en wordt alle concurrentie uitgesloten. 

t gevolg daarvan is, dat de gefortuneerde in-
dustrieel, zoo hij  niet zelf uitvinder is, voor  eene 
belangrijke som zich van de uitvindin g meester 
maakt, en alsdan zijn waar  dikwijl s tot ongekend 
hoogen prij s opvoert Wat wonlt er  dan van tien 
minder  gotórtiineerden industrieel: hij  kan of liever 
mag niet concurreeren en raakt langzamerhand aan 
lagerwal. 

Eene dergelijke octrooiwet zon men als eene jiest 
voor tie maatschappij  kunnen beschouwen, en vandaar 
tlan ook zoovele tegenstanders. 

Bovenbedoelde internationale wet zou natuurlij k 
door  mannen met heldere hoofden en warme har-
ten, ïn 't belang van nijverheid, publiek en uitvin -
den, ontworpen moeten wonlen en alsdan in hoofd-
trekken o. in. kunnen vaststellen (bijvoorbeeld): 

dat wanneer  door  eene jur y van beoordeeling eene 
uitvindin g theoretisch bruikbaar  werd lievoudeii, 
daarvan onmiddellijk , onder  overlegging von do 
noodige teekeningen, memorieh en verdere beschei-
den, ann de tot het bond toegetreden n 
kennis werd gegeven, opdat, zooveel mogelijk, niet 
tegelijkertij d voor  eene zelfde uitvindin g in de ver-
schillende landen octrooi worde verleend. Voorts 
konden, na ilie kennisgeving, de noodige practische 
proeven genomen wonlen, om, na gunstig resultaat 
en constatcering door  eene jury , het brevet van bruik -
huarheid aan den uitvinder uit te reiken. 

t eene uitvindin g zich toevalligerwijze tegelijk 
op meer  dan ééne plaats voordoen, dan zouden daarin 
de noodige bepalingen, bijv . vau splitsing der  vin-
dingswaarde, kunnen voorzien. 

r  eiken nijverheidslied ri j  ver  moet eeue uitvin -
ding in tie practij k kunnen gebracht worden, onder 
verplichting dat door  iederen fabrikant of vervaar-
diger  voor elk exemplaar der  vinding eene zekere 
uitkeering aan den uitvinder  moet verstrekt worden. 

e uitvinder  bekwam dan bijv . 5 of 10 %, of wel 
een vastgesteld hcdiag van de waarde van elk voor-
werp, tlat iu tien handel kwam. 

Voor eene geregelde controle zou door e 
g zeer  gevoeglijk, evenals de voren bedoelde 

commissie vnn beoordeeling, kunnen wonlen be-
noemd : eetie commissie vnn controle, die, evenals 
thans iu het buitenland plaats heeft, anti elk voor-
werp, dat ouder het recht van een uitvinder  valt 

een kennelijk teeken verleende, of wel elk zoodanig 
voorwerp, vóór het in den handel mocht worde) 
gebracht, evenals de edele metalen, met een waar-
borg-sternpel voorsag, 

r  zou dan een zeker  recht van den uit-
vinder  kunnen geheven wonlen. 

r  deze controle alleen in ' l behing van den 
uitvinder , is, wilde ik bedoelde uilkeeriii g alleen 
ten last.; vnn tien e (d. i. de uitvinder) 
brengen, eu weder geen nieuwen last, nis. onze 
patentbelasting, op tie schouders der  nijvereii leggen. 

n moest elk uit vinder  kosteloos octrooi 
bij  zijne g kunnen verkrijgen , waardoor  ook 
tie nijvere onbemiddelde werkman, die iu zijne vrij, , 
uren zijn geest tot nut der  maatschappij  heeft 
dienstbaar  gesteld, zijne vinding aan de beschenning 
tier g zou kunnen afstaan. 

t ware te wenschen, dat eenige lichamen op 
't gebied van nijverheid, bijv. de Vereeniging tot 

g vau Fabriek- en d , 
het k t van s en meer 
amlere Nijverheiils-Verceiiigingen of . 

iu den lande stemmen deden opgaan, of beter, bei 
initiatie f namen om bij  deu liet rokken r aan 
te kloppen,  bet onze g moge behagen 
de noodige stappen  doen voor tie totstandkoming 
vau eene bovenliedoelde 

 Octrooiwet. 
 v. . 

 van Aanbestrdinicen. 

g . 2 .Nept. 
, tc 1) ureu, door het iiiiiiist . van water-

staat enz., aan het gehouw van het prov. best: liet 
bouwen van cenc oprichters woning e Goedereede, 
Aanw. 5 dagen vóór de besteding. g ƒ5385. 

.11 i . te 12 uren, op het raadhuis: liet ma-
ken eu stellen der  paeninalischc rioleering, volgens 
het , iu cen gedeelte van den Singel 
bij  den Spuiweg. 

i n m l n dam, tloor den architect Y. Bijvoets (iz., 
voor  J. J. .lurrissen, tinna . Jnrrlssen en Zoon, te 
Naarden, in n Wnekwitz: het bouwen van ecu 
tuinmanswoning cn schuur, op sijnc kwcekerïj  bij  net 
station Naarden — . 

, te 19 uren, door  burg. cn weth.: lo. bet 
leveren van O . trottoirban d voor  de Sopbiastrnat, 
dc Nieawe-Prinsenksde, de Gssstrsat ens.; so. het leg-
gen tier  riolen, bet metselen vau vergaarbakken en hel 
leggen der  trottoirbanden in dc genoemde stralen, 
enz.; Uo. het leveren vau 49 gegoten-ijzeren ramen 
met roosters eu 4 dito ramen met luiken voor de 
rioleering van die strateu. 

, te 12 uren, tloor bet bestuur  der -
nekcr , iu het logement vau A mclink: 
bet bouwen van 4 aaneengebouwde woonhuizen, op 
een terrein gelegen nnn den Oldcuzaalschcn weg. 

 te l i 1 / , uren, door  burg. en weth.: 
het verbeteren der  afwatering van gangen aan bet 
Bobniteadiep. 

. te /'i uren, door  liet gcuiuoiitcbe st.: 
bel maken van de beschoeiingen voor  eeue nienw 
losplaats cn ccnig bijbt boorcud werk. 

Lot-hem, tc 1 uur. iu bet logement van Beunk: 
bet bouwen van ecu vilta voor li . Naeiï. 

si , . te 1 uur, tloor bet gemeentelied.: 
het maken van ecu houten walbesohoeflng langs den 
oever vau ile rivier do ; bel litdiepeu van dc 
buiten- cn binnenhavens, in 5 pcre. 

kampen, door het bestuur  van het lo l 
iu Overijsel, in c : lo. bet maken ceucr 
vaste brug in de ; 2o. idem eener  vaste 
meuuobrug aau de Groencstccg; 3o. idem vnn een 
krooslick enz. aan het e stoomgemaal  lo. liet verven 
der gebouwen cu machinist won ingen nan genoemd 
gemaal. 

,  Nept, 
Zui len, tc 11 uren, tloor , Vredenburg: bet lood-

i n zinkwerk der  huizen, gelegen boek NleOWStad eu 
. . bij  deu architect J. Uitcrwij k Wz. 

, tc  uur, door bet ministerie vnn justiti e : 
het doen van eenige herstellingen eu vertimmeringen 
aan liet palcis van justiti e (gedeelte kantougcri c
cn aanhoorighciien) te . . bij  den inge-
tiicnr-architcc t .1. F. , te 's . 

. te l uur, tloor tie comm. van beheer 
der gemeentegasfabriek: het. maken vnn een boog* 
reservoir, ten dienste tier  waterleiding, met oplevering 
tier  materialen, op den g aan deu Borg-
en- . Aanw. 2 Sept., tc 10 uren. 

, tc 1 uur. door  lif t gemeente-
bestuur: het maken vnn eenige veranderingen en on-
derhoudswerken aan dc school cn wouing no. fi te 
Abcues. ) 

, tc uren, door dc maatschappij  tot exp
van Stnatsspoorwegen, aan het centrnalbureau: het 
leggen van sporen en wissels en het mnkcu van eene 
wnclitcrswoning bij  kilometerpaal 40.587 niet bijbe-
hoorende werken op de halte llooglialcu, ten behoeve 
van den Spoorweg . . bij  den 
scctieingenicur tc Groningen. g ƒ:1140. 

, tc 4 uren, door den architect ï
s Gz., voor . : het bouwen van een 

woonhuis cu pakhuis, op ecu terrein aau deu Weer-
wal aldaar. 

Wocnadag,
Ui.s ie i i i i io i 'k . tc 11 uren, bij  C. : bet bou-

wen van een boeren woon hu is mot stal voor  dc erven 
. Aanw. > Sept., te 11 urou. 

i.eia-. lo ' i i . i .on, tc 12 ureu, door het . . paroob. 
kerkbestuur vau de 1111. Petrus cn , bij  0. 
van : bet bouweu ceucr  uieuwe kerk met 
toren cn pastorie . bij  den architect E. , 
te . 

, te 12 uren, door den ontvanger  der 
reg. cu dom , in de Unie: het vergrooten cn verbe-
teren vau het exercitieveld cn het iu verband daar-

 sloopen van verdedigingswerken, benevens liet 
verleggen van cen gedeelte van den straatweg
Assen, een en ander in dc linie van n bij 
Groningen. o te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  audere ongeveer: 51,200 1 aardewerk, ) 

' breekwerk, 747 - bestrating met nieuwe klinker s 
ou 9S0 - bestrating met oudvu atceu. , aau dc 
dircctickcct bij  dc voormalige , aldaar. 
Annw. 2 Sept., te 10 uren. 

. voor  rekening van E. Slaap: hetschil-
derwork van '.10 woniugen, van dc tc stiouten gebou-
wen op hot l-'iiiicii . . aldaar. 

Lln»cb»ten . tc 12 uren, door  burg. en wetli. van 
Snolrcwaard; het uitvoeren van eenige vernieuwingen 
aan dc Vrouwenbrug over  do u onder  Suelrc-
wnard. Aanw. tc Ö uren. . inz. vóór 11 uren-
eer  bested ing,) 

vviniiiroiitt c door . llcenk : het bouwen van oen* 
bouwman» won ing met nnnhoorigheden. 

 ,  .ie 
t.nmiiif i f  . te 11 uren, door  deu eerstaanwezend 

ingenieur te Zwolle, iu de hurcaiikamcr vau den hooW' 
opzichter vsu fortificatiën , in het ; 

E  — Zaterdag 31 Augustus 1878. 

het bouwen van eeue waclilcrswoniug en van * 
ritjes, alsmede lint veranderen van de schietbaan, 

alles iu do voormalige linie vuu , hij  (ironin -
gen. . iuz. 4 Sept., te 3 ureu, op gonocnidc 
biireaukniner . 

k « ie l, le 12 ureu, door het bestuur van bet 
waterschap der  rivier dc , op het raadhuis: 
het verbeteren van dc rivier de , van 
de uitmonding in tic l beneden Opwetteu tot 
aan dc vereeniging vau de Aa en Sterksclscho Aa, 
nabij  liet kasteel lleeze. . bij  tien ingenioiir  te 
Stratum. Bilj . ins. 4 Sept., bij  den secretaris-pen-
ningmeester tc Bokstel. 

i t i-i ikei , tc 2 uien, tloor  kerkvoogden der  llerv. 
gemeeute, op bot gemeentehuis: l o. het maken en 
verven vnu eene parti j  banken in de kerk; So. het 
roparecren cn verven der  oude banken. 

o tc uren, door dc firma Uur mans cn 
, te Eindhoven, bij  VV. vau dc Ven: het bou-

wen vau ecu sigarenfabriek. Aanw. tc 10 uren. 

, .1. 

. tc 10 uron, tloor het bestuur der  water-
keering van het cnlamitoiise waterschap Ellcwoulsdijk 
eu den cal. polder , iu het gemeentehuis: het 
maken van werken tot ucvcrvcrdcdigiug aau den ral . 
polder  Borsele. Aanw. '.i Sept. 

voi-i i  . tc 11 uren, aau bot koloniaal etablis-
sement: de levering, in 67 pcrc. vnn: smecdkolcn; 
cokes; divers staal; divers ijzer; gietijzer; hung- eu 
fluitwerk ; hout schroeven; draad- en klinknagels en 
spijkers; gaspijpen; blik , lood, zink cu looden pijpen; 
loodwit, menie en zinkwit ; gestookte pek; compositic-
kaarsen ; lloepriemen eu hoosvaten; vuurvaste steenen; 
glasruiten; ; geweerriemen ; klecdiiigtns-
BOhen; grij s keperlnkcu; blauwe baai; blauw doorverft! 
katoen; bout katoen; ongebleekt voeringkalocn; dril ; 
blaak linnen: kotonnctte voor ; oogjesgoed; 
sptiinalgarcu; elastiek»! pakkiugstol; poetskatoen ou 
breenWWOrk; groene erwten. 

k n d  « f l . le 12 UttU, doorburg. cn 
weth.: het uitbreken der  bestaande- en het leggen van 
cent! nieuwe straat met macliinaal-gevormde \ \ aal-
kliuker s iu de kom van het dorp. . bij - cn aauw. 
door  deu architect .1. Oudijk , aldaar. "> Sept. 

 to 12 uron, door  burg- cn wetli., bij  Wed. 
P. : bet bouwen eener  school 011 onderwijzers-
woning aldaar. . bij  den architect 11. P. van don 
Aardweg, lo Purmerende. Aanw. te 10", uren. 

t i i i . f i ' n ia i i i . te 12 uren, door het miuisterie vau 
tiuanci.ii , nnn het gebouw der  prov. inspectie: het 
onderhonden vnn tie gebouwen tier  invoerrechten en 
accijnson te , van dou dag dor  goedkeuring 
van de nanbestcding tot :tl . . . bij  den 
ingenieur-architect der , le e en 
den hoofdopzichter  G. 1). Wijndels de Jongb, te Am-
sterdam. 

- ll»!;.- , tc 11 uren. door het ministerie van 
waterstaat enz., ten dienste der : lo. 
het heretellen cn verbeteren van de -
nen laugs tien spoorweg tussehen Veenwouden cu dc 

e grens bij  Nicuweschans, tussehen Groningen 
eu Zwolle cn tussehen Zwolle eu . g 
ƒ4000; So. idom idem tusschou Ede en dc e 
grens bij  /evenaar, Anihem cn Zwolle, Zutfen cn tie 
Glniicrbrug , Almeloo on de e grens bij  Oldcn-
zaal cn tussehen Amersfoort en Zutfen. g 
ƒ 12S0. 

, door  bestuurders van dc Vereeniging 
„W-rkmaiisbloet" : bet bouwen van 12 woningen, bui-
ten de Sneckerpnort nidaar, met bijbehoorende werken. 

. bij  Joh. (i. Planteling. Annw. 4 Sept., te 2 uren. 
. 7 Ncpl. 

, tc 2 uren, tloor het waterschapsbestuur 
van , Sticht eu Voorburg, in bet gebouw van 
bet prov. bestuur: het verzworen, versterken cu ver-
hoogen van den waterkecrenden ring om het watcr-
waterschnp , Sticht cn Voorburg, van het 
station van den g tc Nicuwersluis tot de 
grens vnn het Oostzijusclie waterschap. . hij  deu 
opzichter 11. ii. de , tc . Aanw. 8 Sept., 
te 10 uren, te beginnen uin het station tc Nicuwersluis. 

* in  le :i uren, tloor de architecten 1). -
werda eu J. A. Vonk, iu t Oude Slot: de bouw 
van eeu hoerenhuis tc Winkel. Bilj . iuz. fi Sept. bij 
genoemde architecten te Winkel. 

, 9 . 
. te U/, uren, door  burg. en weth.: het 

vernieuwen van den voorgevel aan tie onderwijzers-
woning vnn school  in den , mot het op-
ruimen en lot kamers inrichten van tie poort en het 
daarboven gelegene, benevens het vernieuwen van tic 
dakbedekking. 

, O . 
, tc 12 uien, tloor  deu notaris Van de Garde, 

hij . B. , nau den : het maken van 8 
dwarskribben nnn uiterwaarden van Jhr. Van , 
aldaar. 

, tc J uur, door  den kerkcraad lUr -
gezinde gemeente! het bouwen vnn 2 woonhuizen cn 
eeu brandspuithuis te Alkmaar, op den hoek der  Ge-
dempte Nicuwsloot cn , lal . bij  den ar-
chitect W. F. tin Croix, tc Alkmaar . Aanw. 5 Sept., 
te 1 uur. . inz. bij  de-n president . J. Bruinvis. 

, tloor dc directie der e 
, op het bureau van den 

iugeuieur  van don weg: het uitvoeren vnn buitenverf-
werk cn sauswerk aan ccnigc statious op den spoor-
weg . Aauw. 3 Sept., to 9 
uren, vanuit het station . 

,  Nept. 
, te 12 uren, door  bet ministerie van water-

staat enz.: lo. dc levering van staleu spoorstaven met 
ijzeren eindverbindingen cn van haakbouten, in 2 perc. 

: pcrc. 1 , pcrc. 2 ƒ 8600; Ha. het 
leveren, kepen en carlionisecren vaa eikenhout voor 
150 nissels met 750 dwarsliggers, in 2 pcrc. : 
pcrc. 1 ƒ52,000, perc. 2 ƒ 4000. . voor  beiden op 
bet bureau van don directeur der  spoorwegeu tc 

. 
, tc 4 uren, door de gonieentcbcsturen vnn 

s cn , ten raadhuize: bet maken ccnor 
aardebaan cu griutweg met de daariu behoorende 
kunstwerken euz., imnvnugcudc aan don prov. grintweg 
te s ea eindigende aau do losplaats, gelegen aan 
dc s te , cenc lenglc uitmnkcndc van 4003 

. . bij  dc genoemde gemeentebesturen cn hij  tien 
architect Achterbergh, te Boksmeer. Annw. tc 10 uren. 

, S Nept. 
k (bij  Aruhem), tloor  den comtnaudant: dc 

levering van 120,000 . vette steenkolen. 
,  Nept. 

, to 10 uren, door bot prov. bestuur: 
hot maken van 8 duikers in deu weg tussehen Zie-
rikzee on Zijpe. Aauw. 0 en 9 Sept. 

Anthem, te 12 uren, door  liet minist. vun water-
staat caz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hol bouwen vau oene bnigwachterswoning bij  dc brug 
over do c te Goldormalscn. Aanw. ü cn 9 Sept. 

g /3250. 
, te Sopt. , 

, te 2 uren, door  den architect , 
bij . Piel: lo. het bouwen van een dubbel woonhuis, 
op een uitgegraven terreiu, gelegen O.Z, vnn dc Groote 

t aldaar; 2o. het leveren, bewerken cn aanbrengen 
vnn de bcuoodigdo Belgische grauict, dienende ter 

bokloeding van don voor- eu zuidelijken zijgevel e. n. 
van bovengenoemd woonhuis. . bij  den architect 
J. . Aanw. 3 cn 10 Sept., telkens tc 10 uren. 

. inz. bij  W. A. Scliolten, fabrikant , uiterlij k 15 
September. 

Wagenlngen, te 11 , uren, door  burg. en wetli.: tic 
levering van 0 vlakke- en 14,000 balfgetrokkcn 
straatklinkers, Waalvorm, in 2 jierc-

i i i . i i u . to 2 uren, door tie maatschappij  tot expl 
van Staatsspoorwegen, aan belt centrnalbureau : lo. het 
ophoogen nn herstellen vau den toegangsweg nanr 
het  te Akkrum , ten behoeve vau den spoorweg 
Arnhem - . , bij  den sccticingoiiicur  te 

; 2o. het leggen cn verleggen van sporen en 
wissels en bijkomende werken op de stntioust-mplace-
mentcn liurt'iidrcch t cu , teu behoeve vau 
deu spoorweg . . bij  ilensectie-
iiigeuicur A. W. T. , te . Aanw. vnn 
beide 4 Sopt. 

, 17 Sept. 
. i . i i i . ' i k , tc 10 uren, door het gemcontebcst.: bet 

leggen van oen planken vloer op eiken ribben, en tic 
leveriug van eenigo meubelen iu hot schoollokaal. 

i te 12 uren, door  do gemeentebesturen van 
Bokstel cu , ten rantlbuizo: het maken 
vau dc aardebaan mot kunstwerken en liet met klin -
kers bestraten van: lo. een bestaande» weg tusschou 
den prov. weg onder l door do koin 
tier  kerkgemeente Gemonde naar  de kom der  gemeente 
Bokstel, ter  lengte van 7494 ; 2o. van oen bcstaan-
den weg, aanvangende nnn den prov. grintweg vnn 
Vught naar  Sl.-Ocdeurodc door  dc t naarden 
straatweg van 's-Bosch naar  Eindhoven, ter  lengte van 
8817 . . op de secretarieën der  beide gemeenten. 
Aanw. 12 en 14 Sept., tc 9 uren, . inz. aan 
bet gemeentebestuur  van Bokstel uiterlij k 16 Sept., tc 
5 uren. 

i i n . L i , te 2 uren, tloor tie maatschappij  tot expl. 
van Staatss poo rwego n, aan het centraalbureau: lo. het 
uitvoeren van eeuige werken aan de toegangswegen 
tier  stations Gilze-liijen, g en Zwaluwe, ten 
behoeve van tleu sjioorweg -
terdam. . bij  den scctieingcuieur  A. W. T. , 
tc . g /1130.; 2°. liet muken eener 
keibestrstlna met bijkomende werken en van coue kop-
lading ann de verhoogde los- cn ladiugplaats op het 
station Bokstel, ten behoeve van den spoorweg -

. . bij  deu scctieingcuieur  to S-Bosoh. 
Aanw. 4 Sept. g ƒ 6200; 3°. het veranderen 
van een privaat gebouwtje iu gocderenbergplaats, bel 
Verbreeden van ton gedeelte aardebaan, het leggen 
van sporen on wissels met daarmee in verband staande 
werken op hel station VVolvega, ten behoeve vnn den 
spoorweg . . bij  den scctie-
ingcuieur te . Aanw. 4 Sept. g ƒ6686. 

Waeiifldag, l t Nept. 

, door  het ministerie van koloniën, ten dienste 
der Staatsspoorwegen in : de levering 
vnu ilwarsscbottcn, verbitidingstaugcn. 

, *  Nept. 
t , te 2 uren, door dc maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen,aan het Centraalbureau: lo. het 
bouwen van eeu wnchtorswoning aan tien overweg bij 
kilometer  7,801 tussehen d en , ten 
behoeve vau tleu spoorweg l -Groningen, on liet 
bouwen van ecu sloenon wachters huisje aan den over-
weg bij  kilometer  101.990 tusscbeu Wirdu m cn -
warden, ten behoeve van den spoorweg Arnhem — 

, . bij  den scctieingcuieur tc . 
Aanw. 10 Sept; 2o. het afbreken van ecu wachthuisje 
en het bouwen van ecu wachterswouiug bij  tfen over-
weg voor den grintweg van Grootogast uaar  Visvliet 
bij  kilometcrpunl 57.788 met bijbehoorende werken, 
teu behoeve van tleu spoorweg n — Nieuwe-
eehans. . bij  den sectie-ingenieur te Groningen. 
Aanw. 9 Sept. 

, 20 Sept. 
, tloor het gemeentebest. van : 

het vervloercu van cenc balsteenbestratiug ter  opper-
vlakte vau 'JO , zonder  bijlevcrin g van steen. 

, 21 . 

, tc 10 uren, op hot bureau der  genie: 
bet maken van oen fort bij  den Uppelschedijk, in bet 

. Aauw. 14 Sept., van 11—12 ureu. 
g ƒ323,000. 

, 2£ Nept. 

Ni jmegen, te  uur, teu raadhuize: dc slechting 
van liet gedeelte der  vestingwerken, gelegen tussehen 
de , , eu het stationsterrein 
vau tleu Staatsspoorweg, benevens den aanleg van een 
boulevard tussehen de verlcngtlc - cn llozcl-
strateu. e te vorwerkeu hoeveelheden bedragen o. a. 
Ï07,000 *  grondwerk cu 750(1 1 breekwerk. . 
bij  tien ingenieur te t en bij  tleu opzichter 

, tc Nijmegen. Aauw. 20 eu 21 Sopt., telkeus 
te 11 ureu. 

p liite  te bepalen datum. 
, door  J. P. de Jong Wz.: het amoveeren van 

eeue burgerhuizing en wederopbouwen ceucr  herberg, 
stalling, doorreed, eu bergplaats voor  gedistilleerd 
aldaar. 

A p van Aanbcstedinsen. 

, 14 Aug.: hot bouwen van een burger-
behuizing; ingek. 15 bilj. , als: 
11. .1. , tc Groningen, ƒ 5510.50 

. J. v. d. Nap, „  idem „  6122.50 

. Wieringn, „  Ten-Post, „  4S00. 
G. A. tic r en 

F. T. Eisen, „  Groningen, „  4777.50 
. vnn , „  idem „  4775. 

J. V. , „  idem „  4717.5(1 
J. dc Vries, „  idem ,, 4709.50 
J. g cn 

J. , „  idem 4611. 
. S. , „  idem „  4495. 
. Oosterlingen cu 

, „  idem „  4439. 
. s cn Fekkcs, „  idem 4437. 

1). F. , » i<ïom „  4393. 
J. N. , „  idom „  4309.50 
E. Bcrkcnbosch, „  idem » 4250. 
B. Schuur, „  idem „  4245. 
gegund aan E. . 

, 15 Aug.: het bouwon eener  school voor 
Chr. nat. onderwijs, mot ovordckto speelplaats; miuste 
iuschr. war  A. Nuijs, te Winterswijk , voor ƒ 12,115. 

W a n i m i i l . 15 Aug.: bet bouwen coiior  burgerhui-
zingc uldaar; ingek. 8 hilj. . als: 
.1. Veltmuii , tc Cubaurd, ƒ 5589. 
U. Wijma, „  Wommels, „  53(19. 

. , „  idem » 0-
11. v. d. Valk, „  Cubanrd, „  5000. 
J. a en 

J. üoslinga, „  Welsrijp , „  1941. 
F. Gaastra, , „  456». 

, » Fraueker, ,, 4444. 
. Fckstrn, .. idem » 4352.37 

gegund. 
, 10 Aug.: het maken van nieuwe straat-

wegen, het uitbreken van oude keien, enz.; ingekomon 
3 bilj. , als: 

te , / 3456 
„  Tilburg , „  3149 
„  Oosterhout, „  3141 

C . vsu Zwol, 
J. vaa Empel, 
J. do , 
gegund. 

, )7 Aug.: hut bouwen vaneen woonhuis 
met ééne verdieping, voor F. s aldnar; ingek, 
13 bilj. , als: 
G. , te Apeldoorn, f 3079. 
J. , „  idem „  3000. 

. Wegerif, „  idem „  2999. 
. , „  idem „  2994. 
. Willems, „  idem „  8990. 

U. . Wegerif, „  idom „  2888.88 
F. W. Geurden, „  idem „  2888. 
.1. Wegerif, „  idem „  2S50. 
F. . Tiethoir , „  idem „  2729. 
J. v. d. Braak. „  idem „  2719. 

. Schollen, „  idem „  2600. 
A. , „  idem „  2599. 
T. Broekhuijsen, „  idem „  21-99. 
gegund. 

. 17 Aug.: lo. het bouwen van cen 
magazijn voor  noodmaterialen; minste iuschr. was J. 
Snoek, tc , voor  /"795. 

2o. het leveren cn inheien van vloeipalen en hot 
plnatsen van meerpalen aan dc Oostniiunmschc los-
plaats, alsmede hei maken van bescli oei ingen bij  dc 

e sluis; minste inschr. was J. van Trigt , 
te , voor  ƒ 5 5 0. 

3o. bet vierkanten van den dijk op verschillende 
plaatsen; minste inschr. was J. O. Woudenberg, te 

, voor  ƒ374.60. 
4o. bet herstellen van rijswerken aan dc havens; 

minste inschr. was dczelfdo, voor  ƒ 1 7 5. 

, 17 Aug.: lo. het uitbaggeren vnu dc op-
vaart te Bergumornieuwstad; iugek. 4 bilj. , als: 
J. A. Tuinier , to Oudemirdum, ƒ 2600 
P. S. Voenstra, „  idom „  1361 
G. T. Praamstra, „  Veenwouden, „  1333 
A. J. v. d. Werf, „ , „  1159 
niet gegund. 

2o. het verbeteren cn herstellen der  waterlossing 
en zijl in het gebuurte te Bergum; gegund aan  dc 
Graaf, te , voor ƒ 469. 

, 17 Aug.: het bouwon van oen nieuw 
schoolgebouw cn annexe ouderwuzerswoning te -
stcrhaulc; minste inschr. was G. , te 't , 
voor  ƒ15,140. 

, 19 Aug.: het maken en stellen der 
pneumatische rioleering, volgens hot . 
voor cen gedeelte vau den Singel bij  den Spuiweg 
aldaar; ingek. 3 bilj. , als: 
Pctin en , tc , ƒ 1 
A. , „  Zovciibcrgou, „  798 
Compagnie Générale dos 

Conduitcs d'Ëau, „ , „  599 
gegund. 

, 20 Aug.: hot maken van eeuige 
veranderingen en onderhoudswerken aan dc school en 
wouiug no. 6; iugek. 2 bilj. , als: 

. van , tc m nier  meer, ƒ 1559 
. , „  idem „  1239 

niet gegund. 
, 21 Aug.: hel. bouwen eener  uieuwe 

stelphuizinge onder  Welsrijp ; ingok. 9 bilj. , nis: 
G. Brugsma, te Fraueker, f 5974. 

. Jonkers, „  Ooslerüttcns, „  5830. 
 .1. , „ , „  5415. 
. S. , „ , „  5398. 

G. Brouwer, „  Franeker, „  5390. 
.1. Nijdam, „  Welsrijp , „  5282. 
F. Bruinsma. „  Achlum, „  5187. 
A. J. v. d. , „  Berlikum, „  4825. 
J. , „  Welsrijp , „  4725.9S 
gegund. 

, 22 Aug.: lo. dc opbouw vau het -
museum te Amsterdam, met directeurswoning; ingek. 
3 bilj, , als: 

. de , te , / 875,000 
c Cruijf f cn Schouten, „  Amsterdam, „  758,000 

J. Sclioononburg cn 
O. J. , ,, idem „  738,000 
2o. het maken van de ijzor-, lood-, zink- on verdere 

bedekkingswerkeii voor net museum; ingekomen 5 
bilj. , als: 

. A. Schretleu en Co., te , t 373,048 
, „ , „  359,490 

Utrechtsche , „  343,000 
Nicaise en , „ e 

(België), „  315,987 
J. Puris-lsnac, „ s 

(BèlgiS), „  299,50(1 
Wehe, 22 Aug.: bet aanleggen vau ecu grintweg, 

van het dorp s uaar bet dorp Zuurdijk ; iugek. 
15 bilj. , als: 

. J. Sijdzcs on 
J. J. Sijdzcs, te Farmsum, ƒ 11,227 

S. . Woldringh eu 
 de Wind, „  Zoutkamp, „  10,516 

. A. Smit on J. Smit, „  Ulrum, „  10,500 
J. Pot en . . 

, „  Stedum, „  10,500 
P. . a cu 

. . , ., Warfhuizcii , „  10,460 
11. Nieland cu 

J. Zeldenrust, „  WarfTmn. „  10,300 
S. do Wit n i B. . 

, ,, Groningen, „  10,250 
J. , „  Zuidwolde en 

P. Westerhof, „  Noordwolde, „  10,800 
V. . , „  Gronmgou cu 

W. Bos, „  Zuidbroek, „  9,820 
A. J. Benninga cn 

S. . . „  Bedum, „  9,740 
E. Gissen en A. , „  Zuurdijk , „  9,700 

. a Sz. eu 
S. F. , „ , „  9,695 

11 Boersma, „  Warïliuizen eu 
. Wassing, „  Groningen, .. 9.CS0 

P. Timmer, „  Ulrum cu 
VV. Stnal, „  Zoutkamp, „  9,595 

J. Voldkamp cu 
.1. , „  Bedum, „  9,574 

, 23 Aug.: liet doen vnn eenige vertimme-
ringen ïn het paleis vau justiti e te Aruhem; ingek. 
6 biii. , als: 
11. , tc Arnhem, / 2886 
li . van . „  idem „  2256 
W. v. d. , „  idem „  2225 
.1. Post, „  idem „  1999 
N. v. d. , „  idum „  1895 
G. , „  idem „  1869 

uen . 23 Aug.: het maken vnu cen nieuwen 
straatweg vnu n naar ; ingekomcu 
14 bilj. . als: 
A. G- Verbeet, te , ƒ 49,900 
.1. Bouwman, „ , „  35,527 

. A. van llaafteu, „  Sliedrecht, „  85,900 
G. , „  llotterdam, „  33,(150 
J. v. d. Vlugt Jr., „ , „  88,800 
J . de n en 

Joh. Willems, „ , „  32,480 
. dc Borst,  Papoudrecbt, „  31,874 

P.A. A. v. , „ , „  31,000 
P. k , „ l , „  31,590 

, ƒ 30,050 
W. , to , „  29,687 
W.  „  Strijen, ., 28,987 

. Naaktgeboren, „ , „  28,957 
C G. v. d. , „  O-Beierland, „  20,S07 

gegund. 
Wiinineen 23 Aug.: bet verwijden van brug uo.

over bet Thesingermaar, in tien n weg van 
i naar ; iugek. 7 bilj. , als: 

P. Velt man, tc Zeerijp, / 418S. 
. A. Smit, „  Ulrum, „  4187. 
. J. Sijdzcs, „  Farmsum, „  4139. 

J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  4188. 
J. do Vries, „  Groningen, „  4135. 

. Nieland, „  Wirdum , „  4088.60 
J . v. d. Veen, „ , „  3825. 

, 23 Aug.: het opruimen der  oude vleu-
gclbesclioeiiugcn aau tie Seishiunenbrug en het daar-
terplaatsc maken van bctonvleugelmnren met klinker -
voor  metsel ing, bet verlegen van de brug met de recht-
standsmuren cn het verlagen van hot aaugrcnzcutl 
terrein; ingek. 6 bilj. , nis; 
J. van Page, tc , ƒ 4480 
W. P. van Page, „  idem „  4-150 
C. A. Goot hals, „  idem „  39U0 
P. , „  idem „  3956 
P. J. Jansscns, „  idem „  3461) 
B. Jansc, ., Vlissingen, „  3400 

, 23 Aug.: bet opruimen van ondiepten 
in de SudsZuitlergracbt aldaar en in dc PohuOOt 
wederszijds de nieuwe draaibrug te Akkrum , in 2 
pcrc; minste iuschr. waren: pcrc. . . , 
te Echten, voor  /755, pero, 2 W. , tc Oudo-
haake, voo r ƒ099. 

, 23 Aug.: het bouwen van oen school-
lokaal; ingekomen 11 bilj. , als: 
A. , te , ƒ 13,890. 
G. van , „  Waalwijk , „  13,00(1. 
. Smits, „  Wijk , „  12,900. 

N. van Well, „  Waalwijk , „  12
. van Well, „  idem „  12,512-

A. Snijders, „ , „  12,447. 
P. van , „  Baardwijk , „  12,325. 

. va» , „  Waalwijk , „  12,299.75 
J. C. van , „  idem „  12,200. 
J. J. J. van , „  idem „  18490. 
J. , „  Nederhemert, „  12,080. 
gegund. 

; 25 Aug.: het bouwen ccnor  bewaar-
school voor hef Nut van 't Algemeen; miuste iuschr. 
waren Brouwer  tui Post, tc , voor  ƒ 9 9 1 1 3. 

 in , 20 Aug.: bet vernieuwen van een ge-
deelte der  beschoeiing Achter ; minste in-
schrijver  was . do , tc Papcndrccht, voor  ƒ 2096. 

m , 26 Aug.: bet muken van cen heklcc-
dingsmuur laugs deu kop der e buiten deu 
Oostcrdokdijk , benevens dc onderbouw eener  draai-
brug met bijbehoorende wrrkon ; minste inschr. was 
J. C. van , te Sliedrecht, voor  /494,000. 

, 27 Aug.: hot verrichten van 258.94 : 

bestrating; ingekomon 13 bilj , als: 
J. Willems, te , ƒ 4700 
Janus Prast, „  idem ,. 3840 
J. de , „ , „  3300 
J. . , „  idem „  3300 

. Jongculiurger, „  Waddinksvcen, „  8993 
J . Sas, „ , „  3245 
P. v. d. Poll, „  idem „  3210 
P. , „  Utrecht, „  3100 
11. dc Goederen, „ , „  3055 
Jan Prast, „ , „  3025 
Job. Bouwman, „ , „  2909 
.1. , „  Utrecht, „  2041 
11. van Vliet, „ , „  2015 
gegund. 

Vl lage, 28 Aug.: lo. het herstellen der  winter-
schsde aan deu slrooitileidenden dam nau den reehti r-
oever  van tie , msscben de kiloinetcrraaien 
253 eu 254; ingekomen 10 biljetten, nis: 
P. Pannckoek, tc , ƒ 11,740 
T . Smits , „  Wijk , „  11,700 
A. v d. . „ , „  11,600 
A. Pippel, „  Biuchem, „  10,975 
W. P. de Vries, , „  10.S44 
A. Bongasrds, „  Zalt-Boinmel, „  10,360 
A. Volker la., „  Sliedrecht, „  10,000 
A. G. , „ , „  9,955 
A. van , „  Nederhemert, „  9,769 
P. J. , „  Woudriebem, „  9,595 

2o. dc uitvoering van baggerwerk in do Nicuwe-
, tusschou tic kilomcterraaien 134 eul3S; ingek. 

4 billetten, als ; 
. v. d. Velde, te Papendrccht, f 61,900 

A. Volker , „  Sliedrecht, „  49,980 
A. G. , „  llcdol, „  49,836 

. A. vau , „  Sliedrecht, „  48,790 
, 30 Aug.: het vernieuwen van dc brug 

over de e te (Jelderinalson, iu den u 
weg van Utrecht naar  's-Bosch; minste inschr. wat 
11. . Bennik, te Vreeswijk, voor  ƒ29,837. 

Berichte n ca mededeelipgen . 

's Gravenhage. Bij  beschikking van 23 Augustus 
1878, n" . 42, afdeeling l en Nijverheid, is de 
aan tie firma e n en e Vries verleende ver-
gunning voor een stoombootdienst tot vervoer van 
personen, goederen en vee, alsmede tot het sloepen 
van schepen tussehen Bergum en n en tus-
schen Bergum en Groningen , overgeschreven op naam 
tier  Bergumer Stooiubootre-etlerij  , gevestigd te Bergum. 

— Bij  beschikking van 20 Augustus 1878, n°. 
59, afdeeling l en Nijverheid, is aan ü. W. 

, te Amsterdam, tot wederopzegging, ver-
gunning verleend voor  eeno stoombootdienst tot ver-
voer van goederen en vee, alsmede tot het sleepen 
van schepen tussehen Breda , Zaandam eu Amstenlam. 

— Bij  beschikking van 27 Augustus 1878, lit . 
F , afdeeling l eu Nijverheid, s de aan J. J. 
Plainer, te , verleende vergunning voor  eene 
stoomsleepdienst op de wateren tussehen , 

m en Amstenlam, overgeschreven op de naam-
loose vennootschap: mie e BlCQpStOOmboot-
maatschappij", gevestigd te . 

— e iJouveiïieiir-Generaal van Nederlandsch Oost-
' heeft bij  den Waterstaat aldaar  benoemd tot 

opzichter 3e klasse J. W. van de Graait' . 

— t k t vau s zal np 
g 10 September in bet lokaal  ver-

gaderen. Na discussie eu stemming over tic Notulen 
der vergadering van den lXden Juni 1878 en aan-
kondiging van ontvangen giften worden de volgende 
ingekomen stukken aan de orde gesteld, als: 

a. Brieven vau den hoofdingenieur  van den Water-
staat in , ten geleide van de waarne-
mingen aan u r gedurende de maanden Juni 
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E  EU  Zaterdag 31 Augustus 1878. 

en Juli 1878, opgemaakt door  liet lid VV. Ph. de 
. 

b. Programma van de Nederland sehe l  pp ij 
ter  bevonlering van Nijverheid 1878. 

e. Brief van het lid A. A. Bekaar, ten geleide 
van een verslag over  eenige mutsclprueveu, gedaan 
hij  het bouwen van de Nieuwe Statenzijl en een ba-
/allmuur  iu de haven van . 

d. g van het lid . de Borden over 
deu stoom train way tc . 

c. Brief van het lid G. van , ten geleide 
van een nota bet rellende proeven omtrent de verbin-
dingen van keepen aan palen hi den dag van sluizen 
eu enkele andere onderdeden van sluisfum leering. 

f. Brief van het lid A. , ten geleide van 
eene mededeel ing over  verbeterde lialans-uurvvei ken. 

g. Tentoonstelling van eenige toestellen door  het-
eelfde lid. 

h. Brief van het lid Jhr. E. J. de Savoruin -
man , ten geleide van eeue verhandeling uver  de uit-
werkingen van eene verplaatsbare groep gewichten 
op een in twee punten onderstel inden . 

ï. Brief van het lid (i. A. A. , ten 
geleide van opmerkingen omtrent de theorie van het 
lid .1. . C. . de , ter  verklarin g van het 
slipjien der  drijfwiele n van locomotieven, enz. 

j. Verslag van het lid  A. A. Waldorp, e 
hetgeen de tentoonstelling in 1878 te Parij s oplevert 
op hot gebied vau de kunst en de wetenschap van 
den ingenieur. 

k. Brief van den heer . Buret dc , te 
Parijs, betreffende recht van prioritei t tegenover  den 
heer  A.  Beljiairc , ten aanzien van stoomrijtuigen. 

 Brief vim deu heer  C. , te St.-Ghistuhi, 
ten geleide van eene eimilair e betreffende een door 
hem uitgedachten verticalen stoomketel. 

m. Brief van den heer . Gruson, te Buckau-
, ten geleide van eene brochure over  mon-

sters van hanl gegoten staal. 

Amsterdam. c op 22 dezer  gehouden aan-
besteding van den opbouw van het m te 
Amsterdam is niet toegewezen aan de heeren Sehoo-
nenberg eu , wier  inschrijving , hoewel de laag-
ste, nog boven de raming was. Er  zal eene her-
besteding plaats hebben. 

Arnhem. g jl . bad ln het w 
eene vergadering plaats der  aandeelhouders in het 
waarborgfonds voor de in 187Ü te tonden natio-
nale tentoonstelling. r  den Voorzitter  der  voor-
loopige commissie werd mededeeling gedaan, dat 
reeds tot een bedrag van /*126,550 was ingeschre-
ven, zoodat nog p. m. ƒ 3 0 , 0 00 aan hot geheele 
kapitaal ontbrak. Staande de vergadering wenl 
alsnog door de leden voor  /17,000 geteekend, 
terwij l het Bestuur  de volteekening van het resteo-
rende op zich nam. Nadat alzoo de geheele voltee-
kening van bet waarborgkapitaal, zijnde /"  150,000, 
had plaats gehad, wenl overgegaan lot regeling der 
concept-statuten en de definitieve vaststelling daarvan, 
waarbij  o. a. wenl besloten, dat de tentoonstelling 
ten doel zal heblion het bevonleivn der  vaderlandse he 
nijverheid en die der  overzeesrhe liezittiugen, met 
een daaraan verbonden internationalen wedstrijd 
voor  enkele fabrikanten en voor  werktuigen. e 
Vereeniging wordt aangegaan voor  den tij d van drie 
jaren, te rekenen van den lsten Juli 1878, en den 

g zal voor  haar  ijk beid worden 
verzocht. 

Verder  werd bepaald, dat de lentoonstellings-coin-
missio zal bestaan uit 17 leden, waartoe wenlen 
gekozen de heeren: .1. J. van Braam, tnr , . Everts 

,  Nagel  A. J. Bergsma, J. Norfier , 
P. W. van der  Sleydcn, . A . F. de Vogel, A.
van Nelden, . . , G. T. Coers, C. . Co-
chins, A. Pitlo, A. E. Cohen, P. Noppen, . W. 
Fromberg, . J. k en B. Veth. 

. j  den Gemeenteraad is een aanvraag 
ingekomen om concessie voor  een waterleiding. 

— e heer  P. van , adviseur  der 
j  tot exploitatie van Staatsspoorwegen en 

hoofd-ins|iecteur  der e lijnen, is 
plotseling te k overleden. 

Gouda. e Gemeenteraad heefl den 2.1 dezer 
definitief de voorwaarden vastgesteld, waarop de con-
cessie tot unnleg en exploitatie eener  waterleiding 
binnen die gemeente aan de heeren e Vries e 
cn n wonlt verleend. 

e quaestie der  ccntróle over  de ipialitci t van hel 
water, waarover  in de vorige vergadering dc stem-
men staakten, werd thans uitgemaakt, overeenkom-
stig hut voorstel van Burgemeester  en Wethouders, 
die U-palingen daaromtrent noodig achtten. 

Zalt-Bommel. e weduwe e Gaay heeft van 
den Gemeenteraad concessie verkregen voor  den aanleg 
van een tramweg van bet spoorwegstation, dat 20 
minuten buiten de stad ligt , naar  haar  logement. 

r  gemis aan deelneming zal het plan meer  dan 
waarschijnlij k niet doorgaan. 

Advertentiën . 

Opzichter. 
, theoretisch en practisch ervaren. 

bekend met bouwkundig teekenen, en die de 
geschiktheid t om met werkvolk e kunnen 
omgaan, mg zich giuirne als
geplaatst. Ook is hij  genegen nis

T in eene flink e  te 
fuiigeereii. Bewijzen van bekwaamheid enz. staan 

u dienste. Brieven franco aan bet bureau van dit 
blad oii.ler r . 

Een JONGMENSCH van goede familie , 
eenige jaren iu ile l.niukulid e zoowel practisch 

theoretisch werk/aam geweest/ij,,,!.-, wenscht 
om skfa .eider  theoretisch tu bekwamen GE-

T o- won ion bij  een der eerste architecten 
in Bolland 

Adres onder r S nan don Uilgever  dezer 
Courant. 

E STATEN der  provincie e 
maken liekend, dat door  hen zal wonlen over-
gegaan tot de beni>eiiiiiig van een 

 V A S \ Ü T 
in  om ann het hoofd van de Waterstaats-
dienst in dat gewest te staan. 

Ann dc betrekking is verbonden eene jaarwedde 
van dri e duizend gulden, met vergoeding van 
reis-, verblijf - eu bureaukosten. 

Zij , die voor  genoemde betrekking in aanmerking 
wenschen te komen, wonlen uitgenoodigd, om zich 
daartoe róór 10 September aanstaande bij  geze-
geld adres tot Gedeputeerde) Staten tc wenden, on-
der overlegging van de stukken, die zij  tot onder-
steuning van hun verzoek dienstig achten. 

ASSEN , 10 Augustus 1878. 

Gedeputeerde Staten voornoemt!, 

VA N , Voorzitter. 

, loco-Griffier. 

E G 
V \ N 

E 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de Hollandiche Tuin, 

 20  2 2,
S ran ulle bakende typen 

en reparatien uan bestaands S wonlen in 
den kurtst mugelijken lij d geleverd cn uitgevoerd. 

e ONTVANGE  PE E Es -
N TE  sal in het kolïijhuishc t .Hof 

van Holland'',  bij  J . S te Breda, ten over-
staan van den Notaris VA N , bij T 
op g den 30sten September  1878. 
en  o|. g den 14den Octo-
ber 1878, telkens des voormiddag, len 10 ore, 
in bet openbaar 

: 
Vij l blokken geslechten 0 te Breda, 

verdeeld in 43 kavels, als: 
10 achter  de Nieuwehuizen; 
12 i het Qasthuis op den ; 
12 neven de Gasfabriek langs den West-

binnensingel ; 
8 aan de Oasstraat. tegen den molen 

van den r  BETZ , en 
1 nabij  de herberg t Zwaantje" . 

Gedrukte voorwaarden, perceelsbeacliruring en kaart, 

zijn vnn af den 7den September 1878 voor  25 cent 

te verkrijgen ten kantore van vournooiuden Ontvan-

ger, bij  wien ook nadere iidielilingen le bekomen zijn. 

Aanwijzin g geelt de r  VA N E , 
te Bréda. 

Stoomfabriek van 

. - EN . 
van JACOB T1S Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen E — gekookte- en 
Standolie Papaverolie. 

i vooi- Nederland der Engelsche -
N en N van  AN
SON, te  Surrey bij

Prijs-Courant op aanvrage verkrijgbaar . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde . 

Sl 

GEBROEDERS DIJKERMAN , 
. 

Wegens vergrooting wurdt T E P aangeboden 
uan ile Ociueeiitelijke Gasfabriek lo

Vier N mei middenschol, ieder  lang 
3.50 „  br  1.05 , boog 1 , alsmede  stuks 

S mor  iedere kist van 0.2 . met 
de daarbij  behoorende verbindingspijpen. Twee 
ronde , ieder  lang 2.S0

appendages 
ran , met daarbij  behoorendc 

Alom verkrijgbaar : 

E  OVENS 
T.S 

e toepassing op de e 

Civiel.

Prij s fO,bO. 
l ï l gave van . A. E te '» Hage. 

E „  &  C". 
Clviol-ingenieurs te> Oudewater 

leveren en vervaanligen in den kortst mogelijken lij d alle soo.1en van atoombaggermolen, in bout- „ f 
ijzeieonstruetie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn Ojibrengst >„ , |-,n ,,t 2(|ÓÓ . , 
werkdag, „ , verder Stoomwerktuigen, , , , s 
Steen- .„  Tegelvormmaohlne», U ier  en - en Brugoonstructlfa ens ' 

Aun de Steenhouwerij  van . WPJJOEWUS, g 43 .e Ameterd worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd

N . 

. 
n van Stoom- en e n 

N : 
V . e n , , c l

O . '  S ' ? ° m - "" , Stoom- en . Stoom-
heimachines m diverse soorten. Stoomhamers, Fabriekswerktuigen. s voorhoutbe 
werking, Gereedschappen, - e„ , Centrifugailpompen^ h en 
Prima Porllandcement der  Burbam Company, A,ne,ikaans,.|,e a m ï r i l » n

: '  «"< t Engel.be kraan-en n e kettingen',„et ' 

Electrisch licht mor  allerlei doeleinden. 

AJalulters, kranen, peUglastoestellen roer stoom- en waterleiding. 

. ~ 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

N e u c h a t e U s p h a l t e Compan y L M. London . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A B , 
geeft lierigt dat door  haar  tet ocnigc A G E N T E N voor . 

verkoop na T in brooden zijn aangesteld: 

S &  te Amsterdam, 
door  w,e ook tot bet leggen van vloeren „il irl,,,,,,., , worden verstrekt en orders voor  geheel \ed 

land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan  Fabriek, Bcltweg N" . 3, le Amsterdam. 

C E . 

0|.  deu a September  1878, des ui,,,,,, 
dags ten 2 ure, aau het Contilinlbureau der a 

y mi Exploitatie van Staatsspoorwegen bij 
e n u: Utrecht, van: 

llestck te>. 205. 
t N en N 
van den toegang8weg naar  het sta 
tion te , ten behoeve van 
den spoorweg van  naar 

. 
e bestelling geschiedt bij  enkele iusehrijvi i 

volgens uit . 14 van bet liestek. 

liet bestek ligt van den SO****  Augustus 1878 t 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e i 
en aan het bureau van den r  te
en is op franco u n g oj> gemelde phatsss t 
bekomen. 

n wonlen gegeven door .hu 
nieur te

e aanwijzing op het tcnein zal gescbicden ,| 
4"™ September  1878. 

Utrecht, den 24"«i Augustus 1878. 

. 
0  den 19l l e ° September1878, des

middags ten '2 ure, ann liet Centraalbureau ,1, 
j lol Exploitatie van Stii:itss|««,rw,g,. 

bij  de e n te Utrecht,
k n" . 208. 

t bouwen van eene S 
G aan den overweg bij

meter  7.801 tusschen d 
en e ten behoeve van den 
spoorweg van l naar  Oronin 
gen, en het bouwen van een stee 
nen E aan
overweg bij  kilometer  161.990 tus. 
schen Wirdu m en n ten 
behoeve van den spoorweg van Am 
hem naar . 

e besteding geschiedt bij  „nkel e inschrijvitr . 
volgens art. 30 vnn het llestck. 

t Bestek ligt van den 30"™ Augustus 1878 le, 
lezing aan het Ceiitnialburenu bij  de c n 
cn aan het bureau vau den Sectio-lngeiiieur  te
pel cn is op franco aanvraag op gemolde plaalsci 
te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur te

e aanwijzing np het terrein zal geschieden den 
"  September  1878. 

Utrecht, den 21)"" "  Augustus 1878. 

 va 11 

Op  Am 1 siJ'"  September  1878, de, na-
middags ten 2 ure, aan het Cenlraalbiuvaii dar 

j  tot Exploitatie vnn Staatsspoorweg™ 
bij  de e n te Utrecht, van: 

llestck n*. 207. 
t afbreken van een E 
en het bouwen van een S 

G bij  den overweg voor  den 
grindweg van Grootegast naar  Vis-
vliet bij  kilometerpaal 57.786 met 
bijbehoorende werken, ten behoeve 
van den spoorweg van n 
naar  Nieuweschans. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-
gens art. 22 van het liesick. 

t Bestek ligt van deu 30""  Augustus 1878 r 
lezing aan bet Ceiiti-.uilbincai i bij  de e
on aan bet bureau van den Seclicliigenieur  te Gra-
ningen en is op franco aanvnuigop gemelde plaat-
sen tc bekomen. 

n worden gegeven door  den Sectie-luge-
nieur te Groningen. 

c aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
9J™ September  1878. 

Utrecht, den 29«'° Augustus 1878. 

. 
 tl™ Slaat

Op Afcionrfa./dcii 10"» September  1878, des namid-
dags ten 2 un', aan het Cenlraulburoau der -
schappij  tut Exploitatie van n hij  de 

e n te Utrecht, van: 
Botlek n" . 208. 

t leggen en verleggen van sporen 
en wissels en bijkomende werken 
op de stations-emplacementen BA-

T en . 
ten behoeve van den spoorweg van 

 naar . 
c besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-

gens art. 17 van het bestek. 

t bestek ligt van den 20"" '  Augustus 1878 r 
lozing aan het Centraalbureau hij  de e n 
cu aan het bureuu vun den Sivlic-lngenicur  A. W. 
T.  tc Hotterdam cn is op fnmco aanvraag 
op gemelde pkiatsen tc bekomen. 

n wonlen gegeven door  den -
genieiir  voornoemd. 

e aanwijzing op hel terrein zal geschieden den 
4 J , » September  1878. 

Utrecht, den 24'" "  Augustus 1878. 

* * * *  °"  W ' ™  * ^ ' - . - A,1. .takken ea advertentiën „  a d — aan don r  F. W. VA N , U , „ , te ~ Z 

VOOB 

8
: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

Verwhiju t Zntenhur*  l ' rü . l>cr  .1 oiauiuleu f 1/.5. n abonurert rich . 00 

eeu j;uir^-.uik' . Afzonderlijk e S bij  voornitbctellini : 15 eeat.. 

All e stokken en advertentiën te adresseeren aan 

Ae e te Aruhem. 

: 

V:i n l t i regels fl.—, verder  vonreiken regel plaat»ruimt e 20 --nil - en 10cents 

voor  ecn nommer van hetlilail . Ailvcrteiitiu n voorliet buitculaml Üürcntaperrcitel . 

G 

 TOT E G
. 

J tut ; «lor  llottwkiins l 
liii ; 'jiteiiil 'i^iiilei'in ^ iu 

 jn'lwii w voor n en \Vet*;nschappen
Utiwlit . f byemkomst diende in de eerste plaats 
als 'n^ewini e -r^iiderin ^ vour  liet l)es|irekeu 
vnn liet voorstel tot uitgift e vnn een l dur 
lloiiwkundî e , en s uls ul̂ enieene liij -
eenkomst voor de beluindeliiif j  van verschillende 

. 
t doelmatijro lokaal der  vergadering had een 

f.-estelijk aanzien, doinilieu tal van schoone photo-
graph^fin , bouwkunstige ontwerpeu en tnodellen 

waivii .'st.'ld . Omler  de outwerpeti en le.rke-
niiifïen noemen wij : de nieuwe e  tie veld-
.utill-'ri e te ,  [dan van liet Aradeinie-

'lwuw te , bet antwoord op do prijsvraag 
voor een , waaraan iu 3 het an-essil 
werd toegekend; voorts een uionnuient voor  Sar|diali 
van tien aretiitcct J. . Vreeswijk, een graftoonU-
inent voor  Ar y Sclieiïer, een der  antwoorden  de 
prijsvi-aag voor  eeu gebouw vonr liet k -
stit nut van , verschillende teekeningen 
voor de restauratie van de k te Utrecht en 
meer anderen. 

e vergadering, die een mstigtal leden
werd te 10  uren door  den t  G. van 
Niftri k geopend met een welkomsgroet, waarna dooi1 

-[ireker  ^ewe/eu wenl op de samenstelling van bet 
liestiiur , die den letten bij  circulaire, S medegedeeld, 
.uo dnonia niet een enkel woonl  gewftgSO van 
e uitgave van liet le, 3**  en 4Se stuk der  bouw-

kundige Bydragen, van  jnarvei-slag van 1877 en 
van de bekroonde prijsvragen, waartoe het Bestuur 

 ijver  vnn dun Secivtaris was instaatgesteld. 
e Voorzitter  moest tot zijn leedwezen de uiede-

 duen, dat de j  niet vertegenwoor-
digd is op ile  tc Parijs en dat 
e bezending, ilie daarvoor  iu gereedheid wenl ge-

bracht, bij  den vorigen Secretaris is blijven berusten. 
j  de kennisgeving dat de catalogus der  boeken en 
 ledenlijst ter  perse zijn , vond spreker  aanleiding 

erop  wijzen, dat liet ledental sinds i jl . met 
37 vermeerderd is, terwij l een zestiental wenlen 

a r  breven; onder  liet zevental, tlat do t schap pij 
door  den  verloor, behoorde tiet verdienstelijke 

 C. . van der  Tak, directeur  der  gemeentewer-
ken te. . e woorden van lot',  de 
nagedachtenis van den waanligen afgestorvene door 

 Voorzitter  gewijd, wenlen door  de Veredeling 
staande aangehoord. 

j  het openen der  37''*  buitengewone algemeene 
vergadering vroeg do beer . , voorzitter  der 
Afdeeling Utrecht, het woord, om dc vergadering 
welkom le beeten en een woord van hukte te bren-
gen aau het bestuur  der j  voor  de wijze, 
waarop het de rechten der  kunst heelt geliandbaalil 

 eene officieele richting . Spreker  erkent, dat de 
teak niet gemakkelijk en de strij d moeilijk is, 
maar met volharding kan het doel bereikt worden, 
naartoe het bestuur  bist en moed en de steun der 
afdeelingen toegewenscht wordt. 

Aau de orde was de uitgave van liet Bijblad tier 
Bouwkundige Bijdragen. e Voorzitter  bracht de ge-
schiedenis dezer  zaak, waarin de Afdeeling m 
groot belang stelde en die door  haa werd aanbe-
volen, in herinnering. Bedenkt men nu dat de com-
missie, uit de verschillende afdeelingen gekozen, zoo 
weinig medewerking genoot, dut zij  er  niet in slagen 
kun een proefnummer saam te stellen, en dat een 
tweede poging evenzeer  mislukte, zoodat dc commissie 
/elve uan den arbeid ging, dan kan de behoefte aan 
een Bijhlad niet groot zijn. Wordt  dit blad om du 

n dagen uitgegeven , dnn zijn de kosten voor 
'ene oplage van 500 exemplaren in den geest van 
het proefnummer, volgens gedetailleerde opgave,
per jaar  cn tc hoog om de zaak niet eenige kans 
op welslagen tc beginnen; waarom liet bestuur  van 
oordeel is de uitgave vaneen Bijblad , waarvoor -
lungstelling ontbreekt eu waaraan groote kosten ver-
bnnden zijn , tc moeten ontraden. 

e heer  W. C. van Goor vond de onkostenreke-
>iing te hoog en trai l daaromtrent in discussie met 
den Voorzitter , die dc bcgrooting ter  visie van dc 
vergadering lag en zieh d vorklaaiii e inlichtingen 
le geven. e heer  W. C. van Goor wilde de kosten 
der uitgave verminderen door do pinten te doen 
vervallen; de beer n raadpleegde de geschiedenis, 
en vestigde er  dc aandacht op, dat in het jaarverslag 
van 187'J eeue begrooting voorkomt voor  een dergelijk 
bijblad , dat bij  eene oplage van 500 ex. de som van 
f )00 per  jaar  zou kosten un toen verworpen wenl. 
Nu U het i up groote bcliaul 

gedacht, maar te duur, cn met liet oog op het feit, 
dat de medewerking van eeu duizendtal leden slechts 
iets boven het- nulpunt is, moei hij  ten sterkste aan-
raden de zaak te laten rusten. 

Na repliek van don tieer  Van Goor, over  de moge-
lijkhei d om de kosten der  volgende nummers en 
vooral die der  platen tc verminderen, deed dc beer 
E . G. A . Fol de vraag of de uitgave, met behoud 
van het beginsel, niet op meer  eenvoudige wijze kon 
worden ingericht, b.v. door  daarvan een maandblad 
te maken en de platen te vervangen door  photolitlio -

graphische afbeeldingen tusschen deu tekst. Uit den 
venlereu loop der  discussie tusschen den Voorzitter 
cn de heeren n en Fol bleek, dat liet bezit van 
een Bijblad op prij s werd gesteld en het preadvies 
van het bestuur  in stemming moest worden gebracht , 
als geen bejuiald voorstel gedaan werd. t preadvies 
wenl met nagenoeg algemeenc stemmen aangenomen , 
daar  alleen de heer l zich daartegen verklaarde. 

e lieer n wees erop, dat uit dc gehouden 
stemming niet mag wonlen afgeleid dat de zaak in 
de doos is gedaan. t de Vergadering uitgemaakt, 
dat zij  niet voor  rekening der j  sal ge-
dreven worden, zoo kan het denkbeeld door  particu-
liere krachten wonlen verwezenlijkt, waarop de Voor-
zitter  dc hulp cn den steun van hut bestuur  beloofde. 

Nu de bespreking over  het Bijblad was afgedaan, 
kon de 33ste algemeene bijeenkomst geopend en tie 
beentwoording der  bij  oproepingsbrief medegedeelde 
vragen aan de orde gesteld worden.  e heer  G. . 
Bauer  beklaagde zich over  de late toezending en deelde 
mede, dat de afdeeling 's-Gravenhage wel-ïs-waar 

n benoemd had om op verschillende vragen 
te rapporteeren, maar  dat de tij d to kort was om eene 
vergadering te kunnen heieggen, waarop die rappor-
ten ter  tafel konden wonlen gebracht. Spreker  achtte 
zicb verplicht daarvan melding lc maken en erop 
te wijzen, dat de rapporten der e Afdeeling 
moesten beschouwd wonlen als bet personeel gevoelen 
van de leden, die tot dc opstelling daarvan luidden 
nul legt! werkt. 

Vraag . Welke afdoende middelen zijn aan te 
wenden, om de voortplanting ran het geluid <>f 
de geheorigheid, van boven cn naast elkander 
gelegen vertrekken , te verhinderen of onschadelijk 
tc inaken'/ 

c heer  J. 11. r  las het rapport , door  eene 
commissie der e Afdeeling uitgebracht, waar-
aan o. a. is medegewerkt door  het lid , die 
gaarne bereid is op dit gebied wenken te geven. 
Spreker  trad in beschouwingen over  dc voortplanting 
van het geluid en de middelen om die tegen tc 
gaan; wees erop dat dc luchtsoort grooten invloed 
heeft op het geluid, en deelde als zijne meening mede, 
dat de vraag gesteld was met liet oog op dc minder 
soliede wijze, waarop in den tegen woord igeu lij d de 
huizen wonlen gebouwd. Terwij l tie last van ge-
hoorigbeid in de oude gebouwen niet bestaat, is deze 
iu tie producten van den hedeudaagschen speculatie-
geest meer  dan hinderlijk ; verschillende omstandig-
heden werken daartoe mede. e hoofdoorzaak van 
dc voortplanting der  trillinge n ligt in den vloer, 
die als dc zangbodem van een muziek instrument kan 
beschouwd worden: is tleze bocht en sterk cn steunt 
hij op eiken moer- en kinderbinten, zooals in de 
oude gcliouwen, dan zal het geluid niet hinderlij k 
zijn , maa dit wordt geheel anders, als men dc 
constructie tier  hedendnagsehe huizen ziet. n oude 
gebouwen was het liehaugsel op linnen geplakt, 
maar  in de nieuwe huizen wonlt hot op den muur 

aangebracht, waardoor  de terugkaatsingen bevorderd 
WOlden; dc omstandigheid, dat du huizen gemeene 
muren hebben en de binten op dcnzclfden muur 
tegen elkander  gelegd wonlen, bevordert de voort-
planting van het geluid, en denkt men daarbij  aan 
dc vele metalen buizen, die voor  water- cn gaslei-
ding, zomiok voor  ventilatie, zijn aangebracht, dan 
laat het zich verklaren, dat de gchoorigheid hinder-
lij k is. Om dit te voorkomen, 'is het noodig het 
gebruik vun poieuse steen- en houtsoorten te ver-
mijden , geene metalen onbedekt aan te brengen en 
soliede te bouwen; men lutte daarbij  op het metselen 
der binnenmuren met liolleu of harden steen, het 
aanbiengcn der  behangsels vri j  van den muur, het 
Opvollen der  ruimt e tusscheu vloer  en plafond en 
het maken van vlakke plafonds, liefst door  lijsten 
verdeeld, cn zoo mogelijk van geschilderd  Op 
den invloed van gemeene muren en de ligging der 
binten is reeds gewezen, waarbij  nog valt op te 
merken, dat het beter i de vloerdeeleu niet in 
meer  dan een vertrek te doen doorloo|>en. 

Nadat dc Voorzitter  den spreker  bedankt had, 
verkreeg dc heer n het woord, om in de eerste 
plaats op het volledige van het gegeven antwoord 
te wijzen, ' i i daarna eeuige voorbeelden aan te liaiun 

van het ongerief der  geboorigheid in de nieuwere 
woningen, waarvan de hoofd lorzaak aan gebrek van 
geldmiddelen wonlt toegeschreven. n denke aan 
de buizen van ouderen tijd , toen geene gemeene 
muren bekend naren on steeds voor  het behoud van 
een tusschenruimte of zoogenaamde snijding gezorgd 
werd, en vooral aan de constructie vau plafonds, 
waartoe men hangers bezigde, terwij l nu niets dan 
battings de rol van hint eu plafondhanger  moeten 
vervullen. 

Vraag '2. Verschillende steden in ons vader-
land breiden zich uit; teneinde die uitbreiding 
regelmatig te doen geschieden, worden plannen 
ontworpen. Welke zijn de voorwaarden , waaraan 
die ontwerpen moeten voldoen f 

e Voorzitter  deelde mede, dat vooraf een zeer  vol-
ledig onderzoek van het terrein moot plaats vinden 
en dat wel in den uitgebieidsten zin dea woords, 
vooral met het oog op de waterafleiding, het aan-
geven der  hoofdverbindingen met de oude stad enz.; 
voorts moet gelet wonlen op do diepte der  bouw-
blokken, den behoorlijken afvoer  van hemel-en buis-
water en de breedte der  straten in verhouding tot 
de hoogte der  buizen. Spreker  trad daarna in alge-
meene beschouwingen over  du kwartieren voor  han-
delsbeweging en arbeiders, achtte het ongeraden dc 
laatsten geheel al'  te zonderen, prees den aanleg van 
plantsoen ten zeerste aan eu keurde het maken van 
rechte straten af. 

e beur n bracht den Voorzitter  dank voor 
de vele goede wenken, die groote waarde voor  hem 
hebben, daar zij  gegeven werden door  den man, 
die eeu belangrijk deel der  uithreidiii g van Amster-
dam OObvorpen beeft. j  bracht in herinnering, dat 
iu O over  de/ellile zaak een rapport werd uitge-
bracht iu de Amsterdamsche Aldeeling door  de heeren 
lidman, Cuypers, Smit, r  Bisdom en spreker, 
cn het verheugde hem dat de beginselen, daarin 
weggelegd, ook bij  den voorgaaudeu spreker  grooten-
deels instemming vonden. u het jaarverslag van 
1SÖ  worden discussien over  hetzelfde onderwerp aan-
getroffen en wij  treffen daarbij  da namen aan van 

, Scholte, , , Verlieij , Buchner 
en OlTenhcrg, die ons allen door  den dood ontnomen 
zijn en van dc heeren , Gudcfroy en . 

Naar  aanleiding van het gesprokene deed de Voor-
zitter  mededeelingen omtrent dc lengte en breedte 
van straten en hotiwblokken, waarbij  enkele opgaven 
vau deu heer n bestreden werden. Nadat de 
heer  Van der  Tas een en ander  vermeld bad om-
trent de uitbreidin g van 's-Gravenhage, werd de vol-
gende vraag aan de orde gesteld, luidende: 

Vraag 8.  de meening gegrond, dat de 
 tot Bevordering der Bouwkunst te 

weinig voldoet aan hare roeping? Zoo ja, wat 
is tot verbetering te doen 9 

c Pi-.iescs verklaarde de oorzaak van de opname 
dezer  vraag onder  de punten van behandeling, eu 
toen niemand der  aanwezige leden bet woord vroeg 
en eene algemeene stilte volgde, constateerde dc 
heer n onder  luide toejuiching, dat behoudens 
het onvolmaakt*; en onvolledige, dat alle menschen-
WOrk aankleeft, de y volgens het oordeel 
tier  aanwezigen aan haar  roeping beantwoordt cn, 
zonder  zich voorop te stellen, de belangen der  bouw-
kunst op kalme waardige wijze behartigt. 

Bescheiden en nederig als altijd , hoopt zij  voort 
te gaan Op den ingeslagen weg en zich steeds meer 
de achting te verwerven der  autoriteiten. Trouwens, 
over  het gebrek daaraan heeft zij  niet te klagen. 

Vraag 4. Welke voor- en nadeelen zijn onder-
vonden bij het, in dc laatste jaren toegepaste, 
groot formaat van metsclstecnenf 

e lieer  Bauer  gaf een overzicht over  de prijzen 
en afmetingen der  bakstoenen, die ons uit -
land worden toegevoerd, deelde mede dat de beste 
soorten / '25 pro mille, franco d , golden eu dat 
eene goede kwaliteit , met miskeurig hardgrauw over-
eenstemmende, met ƒ 19 betaald wenl. Bedenkt meu 
daarbij , dat er  slechts 400 steen per  stère noodig 
zijn ed dat dit metselwerk minder  specie en handen-
artieid kost, dan ligt het voor do bami dat de 
steen van gruot formaat voord eeligcr is en uit dien 
hoofde, vooral voor  fuudeetingen en binnenmuren, 
aanbevolen kun wonlen. Spreker  achtte het groote 
formaat voor de gevels onzer  woonhuizen minder 
geschikt, voornl als n kleine of smalle penanten 
voorkomen; voor  groote geliomveu wenlen zij  aan-
geprezen , mits het metselwerk dan met vuile platte 
voegen' gemaakt wonlt. 

Uo e bakstoenen , waarvan het m 
to Amsterdam zal worden opgetrokken, hebben de 
afmetingen van 28, 14 en 0 . en kosten f 45 
pe duizend; het gebruik daarvan kan niet wonlen 
aanbevolen, daar  maanden lang op doulle vering ge-
wacht moet wordeu. 

c Voorzitter  gaf als voonleelen van het gittote 
steenl'ormaat de vermindering van hctvoegvlak, der 
hoeveelheid specie un van het aantal steeuen aan, 
waardoor  vlugger en goedkooper  werk verkregen 
wonlt. Bepaalde nadeelen tegen het groote formaat 
zijn niet aan te geven; hij  erkende gaarne aan-
vankelijk tegen hut gebruik van groote (steeuen ge-
stemd te zijn, cn dat de toepassing daarvan aau 
een paar  gebouwen tt; Amsterdam den tegenzin had 
uit den weg geruimd. Uit de genomen proeven werd 
medegedeeld dat 425 steenen per  teerling meter 
gevorderd worden van steenen, die 25*, 12'a en 
l p . als afmetingen hebben, dat daarvan 1500 
stuks door  eeu metselaar  in 10 uren verlegd wor-
den en dat 0.275 s natte specie perstere metsel-
werk gevorderd wonlt. Bij  den bouw van het stoom-
gemaal le Zeeburg wunlen steunen van 25a B, 12' 
cn 7S c. . gebruikt , die evenzeer  0.275 3 natte 
specie  stère vorderden  waarvan 400 stuks 
per kub. meter  benoodigd waren; een metselaar  kon 
daarvan 1000 sluks iu 10 uur  verleggen, makende 
ongeveer 4 . 

Vraag 5. Verdient het aanbeveling, dat de 
 tot Bevordering der Houwkunst in 

het vervolg belooningen toekent voor uitgevoerde 
bouwwerken, die wegens bijzondere kunstwaarde 
uitmunten/1 

e heer  Bauer  (zeur  slecht verstaanbaar) leest een 
t van eeuige leden der  Afdeeling's-Gravenhage 

over  dit onderwerp, en acht het wenschelijk dat de 
belooningen door  de j  worden toegekend. 
Gaan beoonleeling en belooning van de j 
uit , dan is het noodig dat de correspondenten de 
aandacht van het r  vestigen op de belang-
rijk e uitgevoerde bouwwerken en dat eene commissie 
van 3 tot 5 leden , die niet ter  plaatse wonen, wordt 
benoemd om daarover te rapportceren. Op deze wijze 
zal eenzijdigheid van beoordeeling voorkomen wonlen, 
maar  dc uitgaven aan reis- en verblijfkosten en be-
looniugen, hetzij  die in geld , medailles of getuigschrif-
ten wonlen toegekend, zullen de kas der -
pij  beswaren. 

e heer  Fol betwijfelt of het toekennen van be-
looningen vau de j  moet uitgaan en wijst 
op het voorbeeld van Brussel, waar  de gemeente 
100,000 Arana in verschillende prijzen toekende aau 
hen, diu de schoonste huizen op een nieuwen boule-
vard gebouwd hadden. Spreiier  acht dit de taak 
der gemeentebesturen, die zich door  deskundigen 
kunnen doen voorlichten cn het eenige middel om 
do betreurenswaardige voorbeelden van huizenbouw, 
die thans worden waargenomen, te doen verdwij -
nen, n zal daardoor  tot de overtuiging komen, 
dat men zonder  architect niet goed bouwen kan. 

c heer l J. Sancties zag in de uitlooving 
van premiën door  het gemeentebestuur  van Brussel 
niets dun een streven om kostbare panden te bekomen, 
die veel belasting opbrengen. a werd erop 
gewezen dat het moeilijk is den maatstaf voor  eene 
belooning door  de j te omschrijven. 

e heer  Fol kwam op het gesprokene over  Urns-
sel terug en de Voorzitter  zeide, dat de vraag spreekt 
over u van de j  en niet over 
die van gemeentebesturen. e kosten van een ge-
bouw heblion daarmede niets tc makeu, maar  wel 
de kunstwaarde, die ook iu het eenvoudige gevonden 
wonlt. e prijsvragen zijn nuttig, maar  in hoofd-
zaak voor  jeugdige bouwkunstenaars en tiel aange-
boden middel om dc aandacht van het publiek op 
verdienstelijk werk van oudere bouwmeesters te ves-
tigen, is het toekennen eeuer  belooning. o 
zou op bepaalde lijden aan de arebitecten gelegen-
heid gegeven moeten wonlen om de teekeningen dei-
door  hen uitgevoerde bouwwerken in tc zenden; 
gaat die inzending gepaard vnn eene opgave van 
leden voor  de jury , dan wenl de laatste sanmgesteld 
uit hen, die dc meeste stemmen bekwamen en zou 

i taak zijn de plans te bcoordeelen en zoo noodig 
ook de uitgevoerde werken te gaan aien, waarna tic 
bekroning volgen kon. 

e heer  F. . van Etteger  kon zich bij  het lezen 
der g niet voorstellen dat het denkbeeld tc he-
reiken was cn gaf als zijne meening te kennen, dat 
zich lnj  de uitvoering daarvan groote moei lij  kheden 
zullen voonloen. 

e heer J. . n achtte zich verplicht de 
mededeeling te doen, dat hij  zich niet vereeuigen kon 
met het rap|mrt der  Aldeeling 's-Gravenhage: naar 
zijne meening moet dc architect steeds trachten iets 
schoons voort te brengen en slaagt hij  daarin, dan 
zal tie algemeene achting de beste belooning zijn. 
Spreker  vond het voor  een kunstenaar  kleingeestig 
naar  «ene bepaalde onderscheiding mede lc dingen. 

e Voorzitter  divide deze gedachte niet, weesop 
de lentoonstvlliiigeu vau schilderden, cu vermeende 
dat ecn bouwkunstenaar  niet gevoeliger  behoeft lu 
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zijn dan een schilder, waarop de heer n re-
pliceerde. 

e heer u lelde, de besprekingen met ge-
noegen gevolgd te hebben en deelde de zienswijze 
van den heer  Van Etteger  niet. t er  in geld 
ot'  met een certificaat beloond worden? Bij  gemis aan 
fondsen zou men tot het laatste moeten besluiten en 
tie toepassing daarvan zou een breu wonlen vun on-
tevredenheid en jaloezie, wij l de punten van verge-
lijkin g bij  de beschouwing van uiteenloojieudc wer-
ken ontbreken. e moeten de punten van verge-
lijkin g of voorwaarden gesteld worden, als men een 
museum, eeue academie en een woonhuis te beoor-
deelen heeft ? n de vraag ligt veel goeds, en dacht 
de Praeses aan de schilderij-tentoonstellingen, dan 
deed spreker  dit aan Art i , waai- Z, . onze -
ning Beschermheer  is. Bedacht men tui , dat de 

g liet beschermheerschap der j  aan-
vaard heeft, dan rees de vraag of men niet trach-
ten moest van Zijn e , die kenner  en be-
schermer der  bouwkunst is, eenige medailles te ver-
krijgen om aan de meest verdienstelijke bouwmees-
ters tc geven. 

e heer  W. k kwam op de definitie van kunst-
waarde en stelde de vraag, wal daaronder  verstaan 
moet worden. Was de bedoeling alleen uit cen ar-
tistiek oogpunt te beoordeelen, of konden werken op 
waterbouwkundig gebied, die veel studie en opoffe-
rin g kosten, ook mededingen? 

e Voorzitter  was de meening toegedaan, dat 
volgens de redactie der  vraag alleen van artistieke 
waarde sprake kan zijn. 

n heerFol, zich aansluitende aan bel gesprokene 
door  den heer , lachte het denkbeeld van 
den heer n zeer  toe; spreker  zag daarin hel 
middel om de aandacht van het publick op verdien-
stelijke bouwmeesters te vestigen. 

Alvorens de vergadering te schorsen en eene pauze 
iu te stellen, deed de Voorzitter  de mededeeling, 
dat de leden vrijen toegang huilden tot het stedelijk 
kabinet vau schilderijen, hl het gebouw voor n 
en Wetenschappen aanwezig. 

Bij  het heropenen der  vergadering wenl aan de 
orde gesteld: 

Vraag 0. Op welke wijze kan in ons land 
het verhand, tusschen de home/;unit en dc andere 
beeldende kunsten, verbeterd Worden f 

e lieer r  las het rapport van eenige leden 
der Afdeeling 's-G ravenhage, beschouwde het verband 
tusschen de houwkunst en dc zusterkunsten en be-
toogde, dat er  zonder  samenwerking geene harmonie 
denkbaar  is. Zoolang kunstzin bij  de hoogere klassen 
der maatschappij  ontbreekt, is geene verbetering 
denkbaar  en zal men zich niet suiakelooze producten 
tevreden moeten stellen. Verbetering in deze is eene 
ipiaestie van tij d en opvoeding, en moet reeds in dc 
kinderkamer begonnen worden. 

e heer n hesprak het onderwijs cn het 
verband tusschen bouw-, schilder- en beeldhouwkunst, 
reden waarom bet betreurd moet worden dat het 
onderwijs in de bouwkunst uan de Academie te Am-
sterdam is uitgesloten. Bij  de opleiding uan de 
Polytechnische School te t mist men dit verband, 
dat toch noodzakelijk is, daar  de architect dc hoofd-
leider  blijven moet. t Stadhuis te Amsterdam is 
een schoon voorbeeld, waarop gewezen kan worden 
als het uitvloeisel der  samenwerking van de drie 
kunsten. Bij  den bouw van het m te Amsterdam 
zullen dc beeldhouwwerken door  den architect wor-
deu uitgevoerd en dit verdient hooge afkeuring, 
daar  hij  wel geroepen is de werken te leiden, maar 
niet om zich met de practij k der  beeldhouwkunst te 
bemoeien en rekeningen te schrijven. 

e heer  Bauer  antwoordde , dat dc denkbeelden 
van den vorigen spreker  door  de Afdeeling 's-Graven-
hage gedeeld worden eu dat onderwijs en opleiding 
tot verbetering zullen strekken. Spieker  wilde het 
onderwijs in het teekenen verplichtend stellen, waar-
Op de heer n repliceerde, dat de beantwoor-
ding der  vraag eene hoogere strekking heeft en dat 
meer  de opleiding van den kunstenaar  bedoeld wordt. 

Vraag 7.  en may het kunstonderwijs, 
zooals dit neer het algemeen wordt begrepen, 
Op dc ambachtsscholen, zooals die in Nederland 
bestaan, worden gegeven? 

Ue hoer  Bauer  wilde dc vraag ontkennend beant-
woorden cn geen onderwijs in kunst aan de am-
bachtsscholen doen geven, wij l de tij d te kort is en 
de jongens te weinig ontwikkeld zijn. 

c heer  Van der  Tas deelde namens de Afdeeling 
's Gravenhage mede, dat hei haar  voorkwam dat kunst-
onderwijs op deze scholen niet tehuis behoort en 
dat de leertijd te kort is om dit zonder  nadeel voor 
andere takken van onderwijs te geven. e 
scholen moeten iirbcidci- s leveren, en het is voldoende 
bet begrip voor  het schoone hij  hen te ontwikkelen. 

c heer n vroeg of het kunstonderwijs hier 
niet moet zetelen in het nietigste voorwerp, b. v. 
in de keuze der  modellen; in dit opzicht ziju de 
Franschen ons vooruit, cn dc schuld ligt zijns inziens 
in hoofdzaak aan dc opvatting vnn het onderwijs en 
do keuze der  voorbeelden. 

Omtrent deze vraag werd nader  door  de heeren 
Van der  Tas, Bauer, n en n gespro-
ken. Allen waren het ten slotte eens dat allo on-
derwij s moest strekken om kunstsmaak en kunstzin te 
bevorderen, en daarom moest inzonderheid gezorgd 
worden voor  goede modellen, waarin de knust ge-
huldigd en het kunstgevoel opgewekt wonlt. 

e heer n deed hierbij  de mededeeling, dat 
alle scholen door  de zorg van het k keurige pleister-
modellen kunnen hekomen, die onder  toezicht van 
den heer é vervaardigd worden, aan alle 
eischen voldoen cn zeer  goedkoop verstrekt worden. 

Vraag S.  het niet beter goed tc leeren con-
strueeren en daardoor waarheid in het karakter 
van onzen bouw tc erlangen , dan oude ,  min 
of meer bekende, motieven aan tc bevelen f 

e heer  Bauer  zeide, dat do vraag nnar  het oor-
deel der » he Afdeeling onduidelijk gesteld is en 
onbeantwoord moet blijven, waarop de Voorzitter 
antwoordde, dal hij  dit gevoelen niet deelde en de 
vraag gesteld was door  een der  leden, die niet ter 
vergadering tegenwoordig was. 

e heer n vraagt verschooning, als hij  de 
stelling van een afwezige in bescherming nam en 
vond iu de beantwoording daarvan veel belangrijks, 
waardoor  zij  niet duor  improvisatie behandeld kan 
worden. t antwoonl moet bepaald toestemmend 
zijn ; wij  willen vooruit cn oudere vormen , hoe voor-
treffelij k ook. laten loopen, al is het ook veel ge-
makkelijker  om iets oudl te kopieereu. Goede con-
structie, waardoor  allo onderdeelen waarheid wor-
den , waarhij  de eischen vnn den tegen woord igen 
tij d innchtgenomen wonlen, verdient de voorkeur 
boven het gebruik van motieven, die, op zich zelf 
dikwijl s schoon, niet meer  beantwoorden aan de eischen 
des tijds. Goed construeeren is de hoofdzaak, dan 
vindt men niets overtolligs, maar  ontbreekt ook ner-
gens iels. 

n kan, meende de heer , wijze lessen 
putten uit de oude motieven, maar  er  ook menige 
waarschuwing in vinden. t maken van trappen 
buiten het gebouw is onzin, daar  deze dienen moeten 
om de verschillende verdiepingen met elkander  in ver-
binding te stellen; wordt hel tr.ip l tot toren inge-
richt , dau ts de dwaasheid nog grooter, en wordt tegen 
waarheid gezondigd. n op consoles en top-
gevels, die meerder  oppervlak beslaan dan het overige 
deel van den gevel en met allerlei ijzerwerk aau de 
bekapping bevestigd zijn, verdienen afkeuring en 
strijden met gezonde denkbeelden van constructie en 
de wetten vun e zwaartekracht. 

e heer k protesteerde tegen het navolgen vun 
nuilc bouwvormen, wees op dc dwaasheden dor -
liaansche renaissance en zeide, dat men zich niet 
schamen moet voor  zichtbare ankers; waar  constructie 
hoofdzaak is, heeft alles recht van bestaan. 

Na een hartelij k woord van den Voorzitter  aan de 
voorzitter  der  aldeeling Utrecht, die afileeling zelve, 
de leden en de sprekers, wenl de bijeenkomst te 

uur gesloten. 

r  de zorg van de afdeeling Utrecht werd daarna 
gelegenheid aangeboden tot het bezichtigen van: de 

, de e op , de Wagen-
makerij  van den , het k 

, de restauratie van de k , g 
en , het Physisch laboratorium en de 
Ambachtsschool. e meeste leden maakten daarvan, 
in twee groepen, onder  geleide van Utiechtsche 
heeren, gebruik, om elkaar  te 5 uren aun den ge-
mecnschapjiclijkcn maaltijd in de lokalen der  Buiten-
sociëteit weder  te ontmoeten. 

Een veertigtal leden waren aan den disch aange-
zeten; het ontbrak daar  niet ann een vroolijk c stem-
ming en menige dronk werd ingesteld , waarvan dc 
eerste aan Z. . den , den Beschermheer 
der , gewijd werd. r  de goede 
zorgen van het Bestuur  der  Afdeeling Utrecht weid 
het dessert veraangenaamd door  de voordracht van 
een achttal nouuuers door  het muziekkorps der  Utrecht-
sche schutterij. 

Ten slotte cen woord van lof aan de Afdeeling 
Utrecht, die de leden der j  op recht 
aangename, waardige wijze ontvangen on de plichten 
van gastvrouw niet liefde en tact vervuld beeft. e 
redactie van het Utrechtsch  cn Stedelijk 

 had de welwillendheid slaande de pauze 
exemplaren barer  courant te doen ronddeelen, waarin 
het verhandelde op de buitengewone vergadering van 
dien morgen onder  de berichten voorkwam en her-
haalde deze beleefdheid des middags, even voorden 
aanvang van den maaltijd , door  het ronddeelen van 
ecu bulletin , waarin het verslag der  33ste algemeene 
bijeenkomst in druk was opgenomen. Ook haar  zij 
daarvoor  dank gebracht. 

. 

§ n een der  jongste nommers van de  Bau-
zcitung leest men, dat de ingenieur, belast met het 
stellen van de groote ijzeren brug te , in 
de Vereenigde-Staten, teneinde een sluitstuk te 
kunnen indrijve n , waarvoor  de opening ontoereikende 
was, de noodige inkrimpin g heeft verkregen door 
de brug af te koelen met ijs. 

§ Een ijzeren bestrating wordt te Berlij n op do 
volgende wijze aangelegd: Op een vast gestampte 
onderlaag, eerst van steenen, daarna van kiezel, houdt 
een paplaag, die rijkelij k met asphalt wordt ver-
zadigd, de vanonder  opstijgende vochtigheid tegen. 
Boven het asphalt komt weder  kiezel, waarop ijzeren 
Staven, acht centimeter  van elkander  verwijderd , 
dwars over  de straat worden gelegd. p liggen 
gegoten-ijzeren platen, breed  lang 22 , die 
met voeren aan de staven bevestigd worden. c 
holle tusschen ruimten worden met kiezel aangevuld, 
die vnstgestampt wordt, 

§ n brons heeft, volgens proeven, genomen 
iu het tuighuis te Woolwich, merkwaardige uitkom-
sten gegeven ten aanzien van weerstandsvermogen 
en veerkracht. Eeu taai, suu-edbuar  mangaanbronfl 
bestaat, volgens Giutl , uit 4 deelen koper, 4 doelen 
mangaan eu 1 deel zink. 

t laat zich koud uitwalzen en uiuanedcn, en kan 
onder  alle omstandigheden uls gewoon brons worden 
bewerkt. 

§ Gegoten-ij  ze ren dakpannen worden geleverd door 
de ijzerfabriek Giödit z van de aandoelen-maatsehnppij 

; het gewicht bedraagt per  stuk  tot 
'  . k.gr., en daar  tot bedekking van  vierk. . 

20 stuks noodig zijn , bedraagt de last per a slechts 
24 k.g., terwij l bij  een gewoon pannendak deze 
belasting ü 7 — 00 bedraagt (bij  een leiendak 25—30). 

§ e hardheid vnn zink wordt aanmerkelijk ver-
hoogd door 100—200 gr. chlooraluminiuii i iu hot 
vloeibare zink le brengen. 

| Een uiterst duurzame beveiligende overtrekking 
van het ijzer  wordt, volgens Prof. Bnrff , te -
den , verkregen door  het in roodgloeienden toestand 
nan de werking vnn sterk oververhitten waterdamp 
bloot te stellen. e daardoor  gevormde ovydelaug 
is met het ijzer  onafscheidelijk Verbonden en beschermt 
bet, volgens do ondervinding, volkomen tegen roest. 

§ Smeedbaar  messing of geelkoper  wonlt bereid 
uit 33 gewichtsdeclen koper  en 95 d. zink; de 
daaruit gegoten stangen ziju warm smeedbaar. Nieuw 
massing, wit messing genaamd, bestaat uit een 
mengsel van gewoon brons en mangaan en moet eeu 
buitengewone taaiheid bezitten , 50% meer  dun ge-
woon geschutrnetaal. 

§ Om ijzeren waterleidingbuizen van de daarin 
gevormde aanzetsels of koi-sten le bevrijden, plaatst 

, inspecteur  van de Südbahn te Weenen, 
ze op een oven eu doel de heete verbrandingsgassen 
door  de buis trekken. j  ondergaan korsten 
en buismetaal een ongelijke uitzeil ing, tengevolge 
waarvan de aanzetsels loslaten en gemakkelijk kun-
nen worden verwijderd. e reiniging van een leiding, 
lang 709 . en wijd 8 . in den dag, op het 

SftdooAn-stution , beeft, tnet uitnemen en her-
plaatsen, G florij n gekost. 

Jj  Phosphorkoper  met „  phosphorus wordt be-
reid door e l eu c Fontcnay, te 
Parijs, en door  hen aanbevolen wegens zijn hoogen 
klank bij  de klokken; de legcering is staalgrijs en 
zeer  geschikt tot polijsting. 

§ Volgens e wordt de vastheid tegen 
uitrekken van steenen tamelijk nauwkeurig bekend, 
uls men de bouwstof aan de uiteinden vri j  doet liggen, 
ze in het midden belust totdat de breuk begint en 
vnn de, op grond der  alsOO verkregen cijfers, bere-
kende waarde T het eenderde neemt. T laat zich 
afleiden uit de formule 

T =
4 W 

waarin P den last, l de lengte van den bouwsteen, 

§ Een schoorsteen uit cement-beton, van 30 . 
hoogte en 1.4 . gelijkmatige inwendige wijdte, 
werd door  de Stuttgarter  cemeul-fabriek gebouwd te 
Blaubeuern tonder eenigen steiger; de gezamenlijke 
kosten bedroegen 475G mark. 

ij e Portland-cementfabriek te llolztnindeii heeft 
een brug uit beton gebouwd iu eeu gewonen weg , 
waarvan de spanning zeven meter  bedraagt. e 
brug werd dour  14 arbeiders in 11 dagen voltooid 
en heeft slechts 700 mark gekost. Eeue houten 
brug zou tenminste  mark, eene op gewone 
wijze uitgevoerde massieve brug het twee- tot drie-
voud der  betonbrug gekost hebben, 

e trappen uit beton en ook wenteltrappen 
vau 5 treden, uit één gietsel, levert de kunst-
steeuf'abriek vau Juntzen , te Elbing. 

Jj e e fabrikant  Cobleuzer  vervaardigt een 
nieuw vuurvast cement, plastisch dinas-kristal ge-
naamd, dat zich voor  vele practische doeleinden aan-
beveelt door  zijn weerstandsvermogen tegen rood-
gloeihittc en zijn vervormbaarheid nuur  welgevallen. 

's-Gravenhage. Z. . heeft benoemd tot land-
meter  der  lste klasse bij  het kadaster: W. F. Busing 
te Goes, A. J. Uiterwij k te Nijmegen cn . A. 
Venker  te Tiel, thans landmeters van de2deklasse; 
van de 2de klasse, J. J. van n te , 

. J. F. Bingeti te d en . Suringa te 
Assen, thans landtneteis van de 3de klasse; van de 
3de klasse, T. A. Polée tc , A. . de 

h te , W. Vruggiuk te Sneek, 
G. J. van Beek te Arnhem, P. C. Prins te Amster-
dam, J. G. Pompc te , A. Bor te Arnhem , 
J. r  te n en J. van Os te Alkmaar , 
thans adspirant-landmetcrs. 

— Bij k besluit van den 23sten Juli . 
is aan de erfgenamen van wijlen Frederik c 
tc Gosselies en aau Nicolaas Cornil te t 
concessie verleend vonr  de ontginning van steenkolen 
iu de gemeenten , lloenshroek en Voereit-
dncl, onder  de benaming nPrins Frederik." 

Amsterdam. t voorstel van het raadslid . 
. Pels, strekkende om eenige door  Burgemeester 

en Wethouders aan t« wijzen ambtenaren der  pu-
blieke werken, onder  welke de hoofdopskliter  der 
beplantingen, iu de gelegenheid te stellen op kusten 
der gemeente de wereldtentoonstelling te Parijs te 
bezoeken, wenl dezer  dagen iu de openbare zitting 
behandeld. e heer  Pels kwam op tegen het door 
Burgemeester  en Wethouders uitgebrachte ongunstig 
rapport . Spreker  meende, dat de gemeente van zulk 
een zending indirecte voordeelen zou genieten, welke 
niet mogen wonlen versmaad. Er  werden allerlei 
gelden toegestaan voor  weorbiwrheids vereenigingen, 
harddraverijen , illuminaties, kostbare geschenken 
(hetgeen spreker  goedkeurt), welke intusschen geen 
voordeelen voor  de gemeente afwerpen. m 
betreurt spieker, dat het h Bestuur  zich 
tegen dit zijn voorstel verklaart . e ambtenaren, 
die veelal alleen leven op en sterven bij  het stadhuis, 
kunnen zeer  veel voor  hun ontwikkeling op de tentoon-
stelling en in de omgeving van Parij s opdoen. Er 
ontbreekt hier  bij  het maken van werken dikwijl s 
smaak en bij  de beplantingen die kennis, welke 
elders wonlt aan den dag gelegd. n die amb-
tenaren van zulk bezoek niet proflteercn, dun missen 
zij  intelligentie en zou men weldoen ze te ontslaan* 

e wethouder  Tromp ondersteunde den spieker, 
maar  de burgemeester  en de wethouder  Van Tien-
hoven ontkenden bet nut vun zulk eeu zending, die 
wel ontspanning uan die ambtenaren kau verschaffen, 
maar  waardoor, omdat bet geen studie vuu een 
bepaald punt geldt, de gemeente niet zal worden 
gehaat. Gold het zulk een studie, dau zijn herhaal-
delijk ambtenaren naar  grooto buitenlandsche steden 
met goed gevolg gezonden. 

t voorstel van don heer  Pels wenl teu slotte 
met 17 tegen 9 stemmen ufgestomd. 

e Waterpoort is, dank zij  een subsidie 
van f 4000 vnu het k en de ondersteuning vaa vele 
particulieren , voor  auiotic bewaard en zal dezer  dagen, 
in tegenwoordig beid van de s voor  de 
monumenten vau geschiedenis en kunst, weder  voor 
het publick verkeer  worden opengesteld, thans ge-
restaureerd eu geh.-el iu den toestand, waarin ze in 
1013 was, teruggebracht. 

Aankondigingen van .Unhestedingen. 

. te  uren, door  het kerkbsstuur  vau 
de parochie St.-(iertrudis: het vergrooten, benevens 
het herstellen der  kerk vnu genoemde parochie. 
Aanw. tc 9 uren. 

i ieimei»,,i i i  te 1 uur,door g cn Bartelink, 
ten huize vau  F.usink : het bouwen van cene stoom-
beiersch-hierbruuwerij  niet toebehooren, op con terrein 
togcuovcr  de locomotielloods le . Aanw. te 
11 uren. 

e l ' j  uren, door  burg. en weth.; hol 
vernieuwen van den voorgevel uan de onderwijzers-
woning van school F in den , met hot op-
ruimen en tol kamers inrichten vnn de poort cu het 
daarboven gelegene, bcueveus het vernieuwen van de 
dakbedekking. 
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 to 12 uren, door  den notaris Van dc Garde, 
bij . B. , nau den : hot makeu vim 3 
dwarakribben aan uiterwaarden vnu Jhr. Van n 
aldaar. Aanw. van 8—10 uren. 

 to  uur, door  den kerkeraad d-jr -
gezinde gemeente: bet houwen van 2 woonhuizen eu 
een brand spui Üiu is tc Alkmaar , op den hoek der  Ge-
dempte Nieuwsloot cn . . hij  deu ar-
chitect W. F. du Croix, tc Alkmaar . Bilj . inz. bij 
deu president . J. Bruinvis. 

 te 2 uren, in het koftiohuis van Ter  Steeg: 
het maken cn stellen vnn een houten rasterwerk om 
eeu terrein, gelegen nau de Onimcrshofsehclnan, aldaar. 

. bij  deu architect . . Smit, tc , hij  wieu 
de bilj . 0 Sept. tc bezorgen. 

 door  dc directie der  llolluiiilsehe 
, op het bureau van den 

ingenieur  van den weg: hel uitvoeren van buitenverf-
werk cn sauswork aan ceuige statious op den spoor-
weg . 

. tc 10 uren, door  het bestuur  van (leu 
polder , in het gemeentehuis: het leveren 
en ommak fin vau de uoodige ijzerou schroefdrndeti en 
dito schroefplatcu voor  cen houten vijzelspil. 

 te 12 uren, door  het iniuisterie van water-
staat enz.: lo. de levering vau stalen spoorstaven mei 
ijzerou eindverbindingen en van haakbouten, in 2 perc. 

: perc.  ^240,000, perc. 2 ƒ8500; 2o. het 
leveren, kepen en carbonisecren van eikenhout voor 
150 wissels met 760 dwarsliggers, in 2 perc. : 
perc. 1 ƒ52,000, perc. 2 ƒ1000. . voor  heiden op 
liet bureau van den directeur  der  spoorwegen te 

, 

lieer-, te 4 uren, door  dc gemeentebesturen van 
Beers eu , ten raadhuize: het maken eener 
aardebaan en grintweg met dc daarin behoorende 
kunstwerken enz., aanvangende aan don prov. grintweg 
te Beers cu eindigende aan do losplaats, gelegen aan 
de s te , eene leugte uitmakende van 1003 

. . bij  dc genoemde gemeentebesturen eu hij  den 
architect Aehterbcrgh, te Boksmeer. Aauw. tc 10 uren. 

 hij  Vrijburg : bet verven van 
de boerenhuizing met nieuwen kelder  luj s ma, te 
VVijnjetcrpe n van do vertinimcrin g bij  Wed. Woudsms, 
tc . 

 Sept, 

m , anu het bureau der : 
de levering vau steenkolen, benoodigd voor  dc stOOm-
niachiuen der  drinkwaterleiding , ged. Oct., Nov. eu 

. '78, en Jan., Febr. en t '79. 

, tc 11 uren, aan 's s werf: de le-
vering van, lo. 22,500 . Noordsclicn hennep eu 2o. 
3:1,250 . iiihuidschcii seliillieiinrp , voor  liet depar-
temeut van koloniën; So. 50,000 . Noordsclicn 
hennep, voor  het departement van marine. 

 , tc  ureu, door  het : 
het houwen van cen post- cn telegraafkantoor. 

, t« 11 uron, dnorburg.cn weth.; het leve-
ren van steenkolen, teu dienste van het. gemeentebe-
stuur, voor  den winter  van '78 op '79. 

 te 3 uren, door  den burgem. van 
, bij  C. F. Broersma: het ophoogen cn 

verbeteren vau don zoogen. Nieuwe weg, laugs deu 
Aruu'-Akkc r  tot aau hel huis vau . A. Westra, over 
conc lengte van 139S , in 2 perc. Aauw. 9 Sept. 
te 11 ureu. Bilj . inz. vóór 12 uren, ter  secretarie tc 

u magecst. 

 (hij  Arnhem), door  den commandant: de 
levering van 120,000 . vette steenkolen. 

. bij  notaris . . W. vuu : 
het verven vau zijn verplaatst huis. Aanw. 9 Sept., 
te 12 uren. 

S

 te 10 uren. door  het prov. bestuur: 
het maken van 3 duikers in den weg tusschen Zie-
rikzee en Zijpe. Aanw. 9 Sept. 

 tc 12 ureu, door  het minist. van water-
staat enz , aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet bouwen van ccuc brugwachterswoning bij  de brug 
over  de e tc Geldermalsen. Aanw. 9 September. 

g ƒ3250. 
 14 Sept. 

 te 10 uren, donr  de genie, in hel gebouw 
voor n ou Wetenschappen: het verbeteren vau 
dc werken bij . g ƒ 590,000. Bilj . inz. 
uiterlij k 13 Sept., tc 3 uren. Aauw. 10 Sept., tc 

: uren. 
. bij . Vconinga: het bouweu vau 

cen achtkanten windwatermolen, 15.00 . 50 vt 
vlucht, in deu aau te leggeu polder  bij  het Tichelwerk 
ouder  Stiens. 

 te

 te 2 uren, door  deu architect J. , 
bij . Piel: lo. het bouwcu vau cen dubbel woonhuis, 
op een uitgegraven terrein, gelegen O.Z. van dc Groote 

t aldaar; 2o. hot leveren, bewerken en aanbrengen 
van dc beuoodigde Belgische graniet, dienende ter 
bekleediug van den voor- cn zuidelijken zijgevel c. s, 
van bovengenoemd woonhuis. . bij  den architect 
J. . Annw. 10 Sept., tc 10 uren. Bilj . int. 
bij  W. A. Seliolten, fabrikant , uiterlij k 15 September. 

, te 11'., uren, door  burg. en weth.: dn 
leveriug van 28,000 vlakke- en 14,000 halfgetrokkeu 
straatklinkers, Waalvorm, in 2 porc 

 tc  u re ii , door  de maatschappij  tot expl-
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau : lo. het 
ophoogen on herstcllon vau deu toegangsweg asSf 
hot station lc Akkrum , ten behoeve van den spoorweg 

. . bij  den seotieiugeuieurte 
. g ƒ1200;  het leggen cn vcrleggf'1 

van sporen cu wissels eu bijkomcude werken op dc 
stntiouscmplncementcii Barendrecht , 
tcu bclioove van deu spoorweg Botterdam—Brcdn, -
bij  den sectieingenicur  A. \V. T. , lc ' 

g / '
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Jabeefe, te 10 uren, door  het : het 
leggen vnn een planken vloer  op eiken ribben, en dc 
jurerin g van eenige meubelen iu het schoollokaal. 

«i-lierprnlNae , te 11 uron, door  liet bestuur  der 
„iiterkcerin g vau het ealuinitcuse waterschap Schor-
psuisse, bij  A. : liet verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk over  eene lengte vau 200 , cu hot 
bestorten van den onderseesohen oever  met 140 
aflkeepstons te leveren- en met 220 schecpstons aan-
wezigen steeu. Anuw. 10 en l Sept. 

v i a n i c n , lc  uron, door  den geniecommaadant 
jn dc 2e stelling, in het. Gemeentehuis: het doen vau 
voorzieningen voor  gebouw  tc . g 
ƒ3600. Büj . iuz. 1(1 Sopt., vóór 3 uren, op het bu-
reau vnu gcnocindon commandant, le Naarden. 

 tc 11% uren, tur  griffi e van dc 
: het maken, leveren cn iuhaiigen van ecu stel 

nieuwe deuren voor  dc droge dokken op Vltijk s
Anuw. 10 Sept., van 2—4 urou. 

Beest, tc 12 ureu, door  burg. eu weth.: het gedeel-
telijk vernieuwen met Waalklinker s cn verstralen van 
den straatweg Boest-Soesterberg (lang circa 5700 ; 
het verlagen vaa de bergkruin daarin enz., zoomede 

t doen van eeuige herstellingen aan het Tolhuis; 
benevens het tweejarig onderhoud van ecu en ander. 
Aauw. 13 Sept., te 11 uren, aanvangende op de Buut 
nldaar. 

, tc 12 uren, door  de gemeentebesturen van 
Bokstel cn St.-  ichiclsgestel, ten raadhuize: het maken 
van dc aardebaan met kunstwerken cn het met klin -
kers bestraten van: lo. eeu bestaanden weg tusschon 
den prov. weg ouder l door  de kom 
der kerkgemeente Gemonde naar  de kom der  gemeente 
Bokstel, ter  lengte van 7191 ; 2o. vuu een bestaan-
don wog, aanvangende uau den prov. grintweg vau 
Vught nnar  St.-Oedoiirodc doorde t naar  don 
straatweg van 's-Bosoh naar  Eindhoven, ter  lengte van 
3217 . . on de secretarieën der  beide gemeenten. 
Annw. 12 en 14 Sept., tc 9 uren. Bilj . inz. aan 
het gemeentebestuur  van Bokstel uiterlij k 16 Sept., tc 
5 uren. 

 tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl, 
van Staatsspoorwegen, aau liet centraalbureau: lo. het 
uitroeren van eeuige werken aan dc toegangswegen 
der statious , ljungcwcg eu Zwaluwe, ten 
behoeve van den spoorweg -
terdam. . hij  den seelieingenieiir  A. W. T. , 
lc . g ƒ1 ]30; 2°. het maken cener 
keihestrating met bijkomende werken en van eene kop-
lading aan de verhoogde los- en ladiugplaats ophot 
station Bokstel, ten behoeve van den spoorweg -
tricht—Breda . . hij  duu seelieingenieiir  te 's-Bosch. 
Aanw. 4 Sept. g ƒ 0 2 0 0; 3°. het veranderen 
vnn ecu privaat gebouwtje in goedercnbergplaats, het 
verbreeden van een gedeelto aardebaan, het leggen 
vnn sporen on wissels met daarmee in verband staande 
werken op het station Wolvega, ten behoeve vau den 
spoorweg , lui . hij  den sectic-
iogenieur  tc . Aanw. 4 Sept. g /Ö685. 

 te 11 uren, doorbel ministerie van water-
staat: dc uitvoering van baggerwerk tot opruiming 
vnu dc middelplaat in de k tusschenNieuwpoorl ea 
Schoonhoven, tusschen de kilometerraaien 101 en 105. 
Aanw. 13 Sept., te 11 uren, samenkomst aan het 
Veerhuis tc Schoonhoven. g ƒ9000. 

, tc 1 uur, door  het gemeentebestuur: 
dc levering van : 175 . gruis en 25 . 
itukken. 

'e  door  hel ministerie van koloniën, teu dienste 
r  Staats spoorwegen in Nederl.-ludic: de levering 

nn dwarssenotten, verbindingstnngen. 

 1» Sept. 
Znawlijk , tc 12Vi ureu, in c Zwaan, dc opbouw 

van ecu consistoriekamer voor  do . gemeente tc 
Zaandijk . . bij  deu architect J. van der , 
tc Zaandam. 

 te 1 uur, door  deu burgem.: het herstel-
len en vernieuwen vuu eeuige kasten, kolken, roosters 
enz. der  openbare pompen. Aanw. 12 Sept., te 10 
uron; 2o. net verrichten van ceuige vernieuwingen 
eu heistellingen aan den grooten toren. Aanw. 11 
Sept., to 10 uren; So. dc levering vau brandstoffen 
tcu behoeve der  scholen en andere gemeentegebouwen. 

e 2 ureu, door  dc inaafschappij  tot expl. 
vnn Staatsspoorwegen, auu liet Centraalbureau: lo. het 
bouwen van cen wacbterswouiiig aan den overweg bij 
kilometer  7.801 tusschen d en n ge, ton 
behoeve van den spoorweg , en het 
bouwen van ecu Steenen wacliterslniisjo aan den over-
weg hij  kilometer  161.990 tusschen Wirdu m cn -
warden, teu behoeve vnu den spoorweg Arnhem — 

. . bij  den sectieingenicur  tc . 
Aanw. 10 Sept. g f3600; 2o. het afbrekeu vau 
cen wachthuisje cn liet bouwen van cen wachterswo-
ning hij  den overweg voor  den grintweg vau Grootegast 
nnar  Visvliet bij  kiiomoterpual 57.786 met bijbehoo-
rende werken, ten behoeve vau den spoorweg -
lingen—Nieuweschans. , bij  den secttciugcnicur 
te Groningen. g ƒ8880. Aanw. 9 Sept. 

 , tc 2'/j  uren, doorliet prov. bestuur: het 
verlengen van deu prov. zeedijk beoosten Naarden tot 
den valkeveensoheweg. . bij  den hoofdingenieur, 
te m cn den ingenieur , tc Amsterdam. 

 door  het gcincciitcbest. van : 
liet vcrvlocrcu van eene balsteciibestrating ter  opper-
vlakte van 900 1 , zonder  bijlevering vau steen. 

 tc 10 ureu, op hot bureau der  genie: 
bet maken van ecu fort bij  deu Uppelschodijk, in het 

. Aanw. 14 Sept., van 11—12 uren. 
g ƒ 828,000. 

 te 12 uren, door  burg. en weth.: hot 
rioleeren van de Vondolstraat cu -
geaisttnat. 

 te 1 uur, tou raadhuize: dc slechting 
van "het gedeelte der  vestingwerken, gelegen tusschen 
do , ltogulicrstraat , cn het stationsterrcin 
van deu Staatsspoorweg, benevens den aauleg van cen 
boulevard tusschen de verlengde - cn -
itraten. c te verwerken hoeveelheden bedragen o. a. 
207,000 ' grondwerk cn 7500 ' breekwerk. . 
bij  deu ingenieur  tc t cn hij  den opzichter 

, tc Nijmegen. Aanw. 20 cu 21 Sopt., telkens 
te 11 uren. 

 te 12 uren, door  het ministerie vnn wa-
terstaat enz., aan het gobouw van hot prov. best.: dc 
voltooiing der  verbetering van het Gc pand van het 
Ancldoornscho kntuial. Anuw. 20 en 23 Sept. -
ming ƒ 28,805. 
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 tc 12 uren, door  burg. cn weth.: het 
houwen van eeue school to . lui . bij 
den gcinecntearchiteet . , te llceronvccn. 

) 

 1

 tc 12 uren, door  het ministerie van wa-
ters! au t enz.: lo. het maken van eene bergplaats voor 
locomotieven en van bijbehoorende werken voor  hel 
station Nijmegen. g ƒ98,000; 2o. het makeu 
van ccuc Water  bezorging op hot station Nijmegen. 

g ƒ25,150. . bij  den hoofdingenieur, te 
Arnhem en deu sectieingenicur, to Nijmegen. Aanw. 
25 cn 27 Sopt., telkens tc 1 uur. 

 4

i ,
 door 

dr toeziende chefs over  dc militair e hospitalen: de 
leveriug van verschillende behoeften. 

Um hu  , te 10 uren, door  deu geniocommnuihuit 
in dc 3c stelling, op het bureau dergenic: het maken 
vau een fort, bij  Giesen. Aanw. 2S Sept., van 11 — 12 
uren. g ƒ878,000. 

' „ - U i i g e , te 11 uren, door  het iniuisterie vau marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken eu in-ge-
broik-brengeu van ecu ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst vnu de e iu , 
voor  rekening vau het departement vau . 

, door  .1. 1*. do Jong Wz.: hof. amoveeren 
van een burgerhuizing en wederopbouwen cener  her-
berg, stalling, doorreed eu bergplaats voor  gedistilleerd. 

lllnop van Aanbestedingen. 
 17 Aug.: het bouwen cener  schooien 

onderwijzerswoning tc lloorusterzwuug; ingekomen 
S hilj , als : 

.1 (i. , te Blcsse, ƒ 18,555 
. G Zwaagstra, „ , „  18,530 

1). J. Oosterbaau, „  Gorredijk , „  17,700 
. G. Visser, „  Oldelamer, „  17,600 

W. . v. d. Velde, „ , „  17,597 
0. ü. Zwaagstra, „  Nijehorne, „  17,500 
J. . Visser, „  Oudeschoot, „17 ,498 

. . v. d. Wijk , „  Gorredijk , „  17,448 
J. , „  Ureterp, „  17,224 
1). . , „  Follcga, „  17,134 

. . vat. Noord, „ , „  16,896 
.1. de Vries, „ , „  16,400 
.1. Brouwer, „ , ,, 16,325 

. van Zinderen Bakker, „ , „  1G.200 
C. S. Schiere, „  Boornbergum, „  15,905 
T. . van Eik , „ , „  15,978 
S. W. de Boer, „  idem „  15,945 
G. , .. Bcncdenknijpc, „  15,140 
gogund. 

 20 Aug.: het maken van cen spits np 
den toren en bijbehoorende werkzaamheden; minst e 
inschrijver  was.l. , te , voor  ƒ1101-. 

Oaa, 21 Aug.: het bouwen van eeu badhuis en 
school voor  de , gemeente; ingekomeu 
Ö bilj. , als: 

. , te , ƒ G0O0. 
G. , „  Oijen, „  6690. 

. s , „  idem „  5555.55 

. , „  Oss, „  4309. 

 21 Aug.: het opbreken van dc bestaande 
on het bouwen van oen nieuwe brug over  don Enge* 
Usel aan dc Breedesteeg nabij  hel dorp -
kapel; ingek. G biljetten, als: 
0. do Jongh, te Ameide. f 1501 
.1. v. d. , „ , „  1259 

. Zwie man, „  Jaarsveld, „  1210 
G. den Beste cn 

A. v. d. Vliet, „  Nienwpoort, „  1199 
A. Schenkel, „  Tull-cn-'t-Waal , „  849 
.1. van , „ , „  797 
gegund. 

 22 Aug.: het doen cener  belangrijke 
vergrooting aan dc bijzondere school voor  christelijk 
nationaal onderwijs: minste insehr. was 8. ABergsma, 
lc Franeker, voor  ƒ8066. 

 24 Aug.: het vernieuwen en herstellen 
van ecnigo kaaimuren en schoeiingen langs de Stads-
binnengrsebten, het slaan van keer- cu meerpalen en 
hot verrichten van eeuige werkzaamheden aau de 
VVcerdsluis; minste inschr. was B. v. d. Weerden, 
te Utrecht, voor  / 7890. 

 24 Aug.: het bouwen vnn een fabriek-
gebouw mot stoom schoorsteen aan het Zuid vliet; -
gekomen fi  bilj- , als: 
J. A. Bottcma en Co., tc , ƒ 5427 
11. F. v. d. , „  idom „  5300 
A. Braaksma, „  idem „  5200 
F. , „  idem „  5115 

. Fransbergcn, „  idem „  4988 
S. Jansma, „  idem „  4772 
gegund. 

 26 Aug.: het uitdiepen van ecu gedeelte 
van den t ingok. 7 bilj. , als: 
11. J. Ncdcrhorst, tc Gouda, ƒ 2222 

. van , „  Sliedrecht, „  20911 
A. F. vau Sotors, „  Vught, „  1890 
T, , „  Sliedrecht, „  1699 
A . , „ , „  874 

, „  871 
J. , „  Ouderkerk , „  590 

, 2G Aug.: het maken van cen beklee-
diiigstnuur  langs den kop der e buiten den 
Oostcrdokdijk , benevens de onderbouw ceuer  draai-
brug met bijhehooretidc werken; ingek. 13 bilj. , als: 
W. Goedkoop . en 

. , te Amsterdam, ƒ 449,900 
W. Schram en 

C. Bosman, „  idom „  448,000 
F. . Oziuga, „  idem „  445,800 
C. v. d. n Cz., „ d cu 

. , „  Capelle s/U., „  441.066 
. . van , „  Amsterdam, 441,270 
. Vlasman, „  idem „  441,200 

J . , „  idem „  438,921 
G. , „ t ca 

G. Wolzak „  Fijenoord, „  1-20,700 
E. S. . „ , „  429.400 
1). Volkor , „ , „  188,000 
,1. J. Bakker, „ , „  428,000 

, , „  4X8,470 
J. O. van Uottum, „  Sliedrecht. „  394,000 

, 2G Aug.: hot afbreken en opruimen 
van het nog bestaande van de afgebrande stolphuiziiige 
enz., in gebruik bij  U. Booustra ouder  Wijns, en het 
bouwen daartcrploatso van cen huiziugc cn schuur, 
ondor  bchcor  van den architect J. ; gegund 
aan . v. d. , to Branfgum on J. Bos, te 
Twijzcl , voor  ƒ12,924. 

 2G Aug.: het bauwen van oene school te 
; iugokomen 9 bilj. , als: 

. Winters, te Asson, t 15,974 
. do Vrios, „  idem „  18,968 
. Wessels,  idom „  18,840 

J . . , „  Ooslcrwolde, „  12,888 
. Uuusc, Assen, „  12,787 

. A. van Es, te Oostcrwolde, ƒ 12,645 
J. Utten, „ , „  12,514 
B. W. de Blccourt, „ , ,, 12,300 
J. . Jausmu, „ , ,, 12,213 
niet geguud; wordt herbesteed. 

ruilingen, 27 Aug.: hut houwen van ccuc brug-
wachters won ing bij  de klapbrug over  het Ternpoler-
ktinaal; minste inschr. waroii J. l cn . Vos, to 
Stadskanaal, voor  ƒ1525. 

 28 Aug.: dc herstellingen eu vernieu-
wingen aun liet dijkstoellokaal van Wngeningen-en— 
liennekom ; iugek. 10 büj- , nis: 
P. dc , te Wagen ingen, / 498. 
G. Brassen, „  idem „  495. 

. , „  idem „  489. 
F. Falisc, „  idem „  477.78= 

. , „  idem „  468. 
G. Goosscn, „  idem „  409. 
F. v. d. Berg, „  idem „  461. 
.loh. Pouscn, „  idem ,, 453. 
J. , „  idem „  430. 
W. van Bark, ., idem „  350. 

, 30 Aug.: het maken van conc ijzeren brug 
met steenen landhoofden en toegangswegen, ter  ver-
vanging vnn de houten brug no. 5 in den -
grooten weg van h naar ; hoogste inschr. 
wus A. vnn Zeist, te , voor  f 24,883; minste 
inschr. G. J. van Erp, te , voor  ƒ20,780. 

 30 Aug.: de werkeu voor  den vcenpolder 
van Ec ten, als: lo. hot leggen vun kaveldijken, iu 

 perc, begroot op ƒ14,052.71, gegund voor  ƒ 11,741; 
2o. het maken van duikers, in 8 perc, begroot op 
/4259, aangenomen voor  ƒ3741.25. 

 31 Aug.: het uitvoeren vau werken tot 
oevurverdediging van de polders , -

s cn Eendracht; minste iuschr. wns C. van der 
, tc Neuzen, voor  ƒ6888. 

, 2 Sept.: hot bouwen ecnor  opzichterswoning 
tc Goedereede: miuste inschr. wis C. van Wijk , tc 
Goedereede, voor  ƒ5497. 

, 2 Sept.: lo. dc levering van 1030 . trot-
toirband voor  verschillende straten; ingekomen 0 
bilj. , als: 
P. J . vnn Venetië, te , ƒ 379S. 
W. llovou cn Zn.. „ , „  3429.90 
F. J . , „  Utrecht, „  3118. 
Ch. Ph. Petit, „  Breda, „  3093. 
Van Noorden cu 

Schwerzel, „ , „  3084. 
J. v. d. , „  Ginneken, „  3037. 

2o. het leggen der  riolen, hot metselen van vergaar-
bakken en het leggen der  trottoirbanden in vcr-
schillondo Straten; ingekomen 4 biljetten, als: 
lï . Verlegh, te Ginneken, ƒ 2497 
J. A. , „  Breda, „  2240 
G. Y. d. Sandc, „  idem „  2040 
Th. , „  idem „  1898 

lïo. het leveren vau 40 gegoten-ijzeren ramen met 
roostors cu 4 dito ramen met luiken voor  dc riolee-
rin g e straten; ingekomen 4 bilj. , als: 

. Oostcrbrock cn Zn., te Gorinchem, ƒ 371. 
, s en Co., » Prinseuhagc, „  337.75 

Van Oppen eu e 
Beaumont, „ , „  334. 

J. v. d. Pol, t eu Co., „  Oosterhout. » 2S8.75 
 2 Sept.: het verbeteren der  afwatering 

van gangen aan het Schuitcudicp; minste inschr. was 
. , tc Groningen, voor  ƒ968. 
Oldrliovr . 2 Sept.: het onder-proliol-hrcngen van 

de aardebaan cn het aanleggen van eene grintbaan op 
den ; hoogste . was . Smit, 
tc Ulrum, voor ; minsto iuschr. B. . -
kema, tc Groningen, voor  ƒ 10,986. 

, 2 Sopt.: het makon van dc beschoei-
ingen voor  eeu nieuwe losplaats, enz.; minste inschr. 
was C. de Borst, te Papendrecht, voor  ƒ1989. 

 8 Sopt.: het doen van ceuige herstellingen 
eu vortimmcringen aan het paleis vau justiti e (ge-
deelte n sanhoorigheden) te ; 
minste inschr. was J. . , tc , 
voor  ƒ1058.78. 

 3 Sept.: het leggen van sporen cn wissels 
cn het maken vau cene wachterswouiiig bij  kilomc-
terpnnl 10.587 met bijbehoorende werken op de halte 

, ten behoeve van den spoorweg — 
tironingeu; iugekomeu  bilj. , als: 

. o Jr., te Assen, ƒ 3900 
 Wessels, „  idem „  3659 

G. v. d. Grampel, „  idem „  3337 
. Winters, „  idem „  3160 

 3 Sept.: hot bouwen van een woonhuis 
eu een pakhuis aau deu Wcorwal, onder  beheer  van 
den architect Y, Bijvoets Gz.; minste inschr. waren 
J. de Vries cn A. Pet, te Purmerende, voor  ƒ15,739. 

 4 Sept.: het schilderen van 96 wonin-
gen op hot Fttiien; minste inschr. was W. Busch, tc 
Amsterdam, voor  ƒ4200. 

«rui l ingen , 4 Sent.: het vergrooten cn verbeteren 
van het exercitieveld cn het iu verband dnurmoe 
sloopcn vau verdedigingswerken, benevens hot ver-
leggen van con gedeelte van den straatweg naar 
Assen, alles in dc linie van ; ingekomen 
14 bilj. , als: 
G. C. . , to , f 54,530 
B. dc Joug, „  Groningen, „  40,540 
.1. , „  Zuidwolde, „  39,000 
B. . , „  Groningen, „  38,714 
A. F. Abels, „ , „  88,000 
A. J. Benninga, „  Bedum, „  37,500 
G. T. Prasmsbre, „  Veen wouden, „  34,444 
A, S. Scliaafsma, „ , „  32,770 
J. do n en J. Wilkcns, „ , 31,950 
P. 11. , „  Groningen, „  29,577 
W. - , „  Warfhuizou, „  28,683 
J. Veltkamp, „  Bedum, „  27,230 

. Brandt , „  Giesendam, „  23,900 

. , „  Sliedrecht, „  21,840 

 5 Sept.: het bouwen vau eene wachters-
woning eu 2 magazijn!jes, alsmede hot veranderen 
van de schietbaan, in dc voormnligo linie vau -
man: ingek. 3 bilj. , nis: 
J. dc Vries, te Groniugeu, r 4935 
J. Poelman, „  idem „  4930 

. J. , „  idem „  4785 
g „  4620 

Vervolg der  lïericlilen en , 

. 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 
van -derlandsch e zijn hij  het korps vun 
lien Waterstaat] 

benoemd: tot hoofdingenieur  der  eerste klasse, 
de hoofdingenieurs der  tweede klasse J. P. van 

t on S. Verhnrgh; tot opzichter  der  tweede 
klasse, de opzichters der  derde klnsse J. Beijer  eu 
J. Sonjëj 

opgedragen: de ftuictiën van inspecteur  voor  den 
Waterstaat en 's s burgerlijk e ojicnbare werken 
in de 2e en 3e afdeeling, respectievehjkaan de hoofd-
ingenieurs der  eerste klasse . P. van t eu 

. C. van der  Palm; 

ontslagen: eervol uit 's s dienst met behoud 
vnn recht op pensioen, de opzichter  der  eerste klams 
.1.  Ehreiicron ; de hoofdingenieurs der  eerste klasse, 
respectievelijk inspecteurs in de -te en 2e afdeeling, 

. van h en . . , en de hoofd-
ingenieur  der  tweede klasse J. F. F'. ; — utt 
den dienst der  Bataviasche havenwerken, eervol, dc 
superintendent voor  het drijvend materieel J. C. Veen-
liuijzeii . 

— Naar  meu verneemt, is door  den heer  G. Vas 
Visser  te n en den heer  W. J. Visser  te -
tensdijk aan den r  van Waterstaat enz. con-
cessie aangevraagd tot het aanleggen van een stoom-
tramweg vun het kruismtin l van den i ijn spoorweg 
en den g le kl . te , langs 
dien straatweg door  de gemeenten n , n , 

, Amerongen, Eist, , Wageningen, 
m tot Arnhem. 

— n de nieuwgebouwde bomvrij e forten e n 
r  hebben zich, nu ze gereed zijn, belangrijke 

scheuren vertoond. e ongeheide fundeeringen schij-
nen niet bestand tegen den zwaren lust. (Vad.) 

Arnhem . c architecten G. J. van Gendt en 
C. . G. Nieraad ziju belast met het ontwerpen 
en de uitvoering der  gebouwen enz., ten dienste 
van de iu 1879 te houden nationale tentoonstelling. 

Tot leden van het bestuur  ziju gekozen inr . F. 
. (J. Pels , burgemeester, eu A. G. Ter-

windt , in plaats van de heeren Van Braam en 
Nagel, die voor  het hun opgedragen mandaat had-
den bedankt. 

Bergen-op-Zoom. Naar  aanleiding van het door 
den Gemeenteraad in de zouierzittiii g der  Provinciale 
Staten ingediende plan tot bevaarbiuirmaking van 
het riviertj e de Zoom, zal g 9 dezer  alhier 
eene vergadering gehouden worden, bestaande uil 
cene commissie van 5 leder  der  Provinciale Staten, 
eene commissie uit den Gemeenteraad, benevens den 
heer  ingenieur  Van , aan wien deze werk-
zaamheden ziju opgedragen. 

Tot leeraar  in het hand teekenen en boetseeren 
ann de Geineeiite-ieekenschool is benoemd de heer 
Ten , te Amsterdam. 

's-Bosch. r  den Gemeenteraad zal aan zijn 
voorzitter, de heer . , een blijvend aan-
denken geschonken worden als blij k van erkentelijk-
heid voor  zijne vele bemoeiingen in zake den aan-
koop der  vestinggronden van den Staat. s ziju 
plans gemaakt tot het annleggen van eene wandeling 
op den hoofdwal tusschen den Grooten en n 

l cn het makeu van een aarden dam, in aan-
sluiting met den Potte laarsc he weg, 

 N G E Z O N  E N. 

n No. 22 der  Gcwcrbc-
zcitung van dit jaar  komt een artikel voor: »Zur 
Frage der  Arbeiterwohiiuiigen"  , waarvan de lezing 
mij  verbaasde en waarvan de inhoud zeker  uw 
lezers belangstelling zal opwekken. 

n g schijnt namelijk, evenals in Am-
sterdam, een woningnood te bestaan voor  de arbei-
ders, voor  de mindere beambten en kleine baasjes 
en dergelijke leden onzer  maatschappij. e erbar-
melijkste huurwoningen, in gangen en kelders, zon-
der licht en lucht, kosten daar  aan jaarlijksch e huur 
120 it 150 gulden. Onder  presidium van den heer 

. . Slomaii is daar  een wgeineintiülzige Bange-
sellschaft"  totstandgekomen, om, naar  het bekende 

- of Cottage-systeem, kleine afzonderlijke 
woningen te bouwen en deze te verburen, terwij l 
de huurders, door  kleine afbetalingen jaarlijk s en 
door  iets hooger  huur. spoedig eigenaai-s kunnen 
worden, daar  de j  afstand doet van alle 
winsten boven de vier  procent. 

n schijnt sich te g veel voor  te stellen 
vnn dc nuttige zedelijke werking, vooral met. het 
oog op het veldwinnend socialisme, dat onder eige-
naars of aanstaande eigenaars moeilijk aanhangers 
voor  zijn beginselen zat vinden. 

r  nu de opgaaf. 
Genoemde ' zal aan de neringdoenden 

en arbeidei-s aanbieden een behaaglijk, ruim en so-
iled (massief) gebouwd huis met vier  kamers, keu-
ken eu kelder, circa 70 ü 100 a voortuin (die als 
bloemtuin ontworpen is) en circa 280 a 330 fcf* 
aehtertuin (voor  groenten enz.), hetwelk alles, tegen 
een jaarlijksch e betaling van 150 (honderd en vijf -
tig) gulden eu ua achttien jaar, vri j  van schulden , 
als eigendom aan den huurder  overgaat. 

t spreekt vanzelf, dat de huurder, door  meer-
den! en hoogere afbetalingen, ziju bezitting vroeger 
kau vrijmaken van schuldenlast. 

t is verwonderlijk , hoeveel arbeiders in -
burg instaat zijn reeds spoedig heel aardige sommen 
terstond uf te doen, hetgeen weer  de j 
instuatstelt verder  te arbeiden. 

Om nu in g deze woningen zoo soliede, 
aangenaam, weinig eentonig en goedkoop mogelijk 
te bouwen, is 15 i jl . een prijsvraag uitgeschreven, 
volgens welke, naar  een bepaald programma, alleen 
ontwerjien, zonder  begrooting, gevraagd zijn. Voor 
de zes beste ontwerpen ziju zes premien van negentig 
gulden ieder  uitgeloofd, terwij l nog meerdere tegen 
60 gulden kunnen worden aangekocht. 

e j  ' a V l l n phm, volgens tien aange-
kochte ontwerpen honderd huizen te laten bouwen, 
eu daarvoor  een algemeene aanbesteding te houden. 

n het begin van Juni zou de tentoonstelling der 
ingeleverde ontwerpen plaats hebben, waartoe zeer 
veel plannen verwacht werden. 

Een huis von vier  kamers, keuken eu kelder, 
vri j  staande met minstens 350 1 tuin, in jaarlijksch e 
huur  te geven tegen 150 gulden of circa ƒ 3 per 
week, en dan nog over  te gaan in eigendom! — 
Eilieve, wat kost in g de grond? 

e huizen toch, met grond en al, mogen aan de 
j  niet meer  kosten dan ongeveer  ƒ 2000, 

zal zij  iu haar  boeken buluneeeren, eu er  moeten geen 
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woningen leegstaan. Wanneer  wint'  liet zelfde Cotta-
ge-systeem hiertelande in groote plaatsen dergelijke 

n met goed gevolg zonden kunnen hou-
wen , zou voorwaar een weldaad aan de groote 

j  «het Nederlandsche Volk"  bewezen zijn. 

T. 

Varia . 

t s van . Gruson te Buckau. 
Geruimea tij d schenen in het algemeen de nieu-
were middelen der  krijgskunst aau den aanval het 
overwicht over de verdediging te verzekeren. Aarden 
wallen, steenen muren, pantaeringen van welken 
aard ook, bleken onvoldoende tegenover  liet ver-
zwaarde eu verbeteiile geschut en projectielen. Noch 
door  taaiheid, noch door  hardheid of verzwaring kon 
Uten hierin voorzien, liet Harig wis- echter  heeft, 
tluor  taaiheid aau hardheid te paren , hierin eene 
aanmerkelijke, zoo geene afdoende, verandering ge-
bracht. Veelvuldige, met zuig en zaakkennis ge-
leide proeven in d cn Engeland, leverden 
hiervan de bewijzen. 

Om de eigenschappen van het genoemde metaal 
eenigszins te bcgrij|rcn , dient men een denkbeeld le 
hebben van de liereiding. t wordt verkregen 
door  eene bijvoeging van geschikte ij  zei-soorten cn 
het gieten in ijzeren vormen. e kennis om naar 
do eigenschappen van het gebruikte ijzer  de eene 
of andere soort daar in meerdere uf mindere mate 

bij te mengen en de juiste afmetingen der  vormen 
zijn hoofdverciwehten; hiervan hangt de goede uit-
slag af. e ijzeren vormen sjieleii echter  de hoofd-
rol ; door  cene versnelde afkoeling verhinderen zij 
eene voortgezette verbranding der  koolstof iu het 
ijzer , zoodat die naar het inwendige gedeelte gelei-
delijk hel minste is, waardoor het uitwendige even 
hard is als gietstaal en het overige toenemende 
zachter  en taaier, hetgeen door  verschillende bewer-
king in verschillende verhouding kan veritregen 
worden. Een boofdvercischte blijf t echter, dat dc 
overgang van het witte harde tot het grauwe' weeke 
ijzer  zonder e afscheiding plaats beeft. 

Aanvankelijk werd dit metaal slechts aangewend 
voor  machinedeelen, welke eeu groote hardheid vor-
derden, alsook voor  punt- en kriiisstukkei i van rails, 
hetgeen zoo goed voldeed, dat ze in d , 
Frankrijk , , Zwitserland cn ook in ons 
land cn onze overzeesche bezittingen bij  de spoorwe-
gen veelvuldig weiden gebruikt Spoedig echter 
ging Gruson het toejuissen op pantseringen en krijgs -

materieel met zeer  goeden uitslag, soodat pantserin-
gen van schepen, kanonnen, batterijen cn forten 
voldoenden weerstand boden. 

e fabriek van den heer  Gruson bevindt zich te 
i bij g en is door  eenc zijlij n met 

den i s tad t -spoorweg verbonden , 
soodat <lat de op- en aflading onmiddellijk in de in-
richting  kan geschieden. d arbeiden vinden 
hier  dagelijks werk, 10 stoommachines niet een ge-
zamenlijke kracht van 330 paardenkracht zijn aan-
wezig. Negen koepetoveus, 54 beweegbare kra-
nen— van 0 centenaars draagkracht- -, drie 

stoomkranen — van 1500 centenaars vermogen—, 
een stiaatlcnomotief en oen vaartuig op dn Weser 
opzettelijk ingericht tot het vervoer  van pantserplaton 
eu zware voorwerpen, zijn hier  om het groote werk 
te helpen. h behalve het krijgsruaterieeJ wordt 
ook veel vredeswerk hiermede gemaakt, zuodat de 
fabriek/aak ook .de werkzaamheid 
heeft. A l wat de nijverheid van werktuigen be-
hoeft, wordt vervaanligd, zooals verplaatsbare en 
draaiende kranen — stelsel Gruson — van verschil-
lend vermogen, met en zonder  stoomkracht, hydrau-
lische persen cn hijschwerktuigen . pletiuachines, enz. 
(Jok verdienen nog vermelding de nieuwe doelmatige 
werktuigen voor de kruitfabrieken , die roede in dc 
meeste Staats- cn particulier e inrichtingen zijn in-
gevoerd. 

Voor de kennis van meerdere bijzonderheden van 
het Hartguss verwijzen wij  naar het vZeitschrift 
des Yereines  Jtigcnieure, d , 

t 7, waarin een artikel voorkomt van den -
genieur  Julius vou Schüt l, getiteld:  HarUjuss 
und seine tunehmende Bedeuiung fur die
industrie. Zij n wij  goed ingelicht, dan zijn van 
dit artikel afzonderlijke afdrukken le ontbieden. 

. 

.dan J. te A. Van bet aanbod zal gaarne ge-

bruik worden gemaakt, onder  voorwaarde dat het 

bedoelde artikel niet te vee] ruimt e inneemt. 

n A. te ll. Brief ontvangen, doch te laat om 

daarvan voor dit nommer gebruik te maken. 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t Y ' l i , - e - i i « 1 ii«*fcr«*i i n r . - n 

worden advertentien voor het eerstvolgend -
mer aangenomen. 

Advertentien, 

Opzichter. 
T  om dadelijk in dienst te 

treden, een bekwaam -
, geschikt om de uitvoering van eene Fabriek 

oji zich te nemen. Brieven franco onder . SS, 
met opgaaf van gewenscltt salaris, aan de Admini -
stratie van  Opmerker te Arnhem. 

e . 
. . JOS. S , r  cn On-

dernemer vnu Verkoopingeii, zal teu overstaan van 
den Notaris .1. , op Woensdag 11 Sep-
tember  1878, des morgens te 10 uren, op de Werf 
van de n . , aan de Schans 
tegenover dc t te Amsterdam, prc.so.n-
teeren te Verkoopen: 

Eene zeer  groote aanzienlijke l'arti j  diverse AAN -
N en BOUW-

, bestaande in 2 suffisaule Stoom-
heiuiachiiies, 1 Stoomketel, 2 , ijzeren 
Blokken, een , een e en een Zuig-
potnp. Eene zeer  groote en diverse Partij , 
Steiger- en , zeer  beste , 
Talie- cn Voetblokken; diverse soorten zware en 
lichte , , 2 Basculen met 
Gewicht, Tonmulens, , Stootijzers , 

, Spaken en meer  andere soorten diverse 
Gereedscliappen \ voorts eene suhaaante , 
0 nog zeer  beste Schuiten, , Stceuwagens, 
eene groote parti j  nieuwe en oude , als-
mede eene groote massa nieuwe en ook oude, diverse 
soorten l steeueu en : eindelijk i-ene parti j 
diverse , als Balken , , n , enz. 
en hetgeen verder  twee dagen vóór en op den Ver-
koopdag aan bovengenoemde Verkoopplaats aau kave-
lingen te zien znl zijn. 

e Verkooping geschiedt om comptant geld. 

 en S der gr-

meentc  zullen op g 23 
September  1878, ten 12 ure des middags, op het 

, in het openhaar bij  enkele inschrijvin g 
doen aanbesteden: 

t rioleren van de Vondelstraat en 
Constantyn . 

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen betaling van ƒ - . 2 5. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonien aan 

het bureau van den Stad , op bet -

huis, des ochtends tusschen 11—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, N TEX . 

5 September 1878.  Secretaris, 

E . 

Aanbesteding, 
0|>  19 September 1878 da middag, 

ten 12'/, ure, /.ui iu het s dc Zwaan le 
Zaandijk worden aanbesteed: 

e opbouw van eene Consistoriekamer 
voor  de hervormde gemeente te Zaan-
dijk . 

lieslekken zyn van af 12 September  e.k. i i f 0.2.1 
te verkrijgen hij  den bookbundelaar  J. S Jsz. 
te Zaandijk en den Archilect . VA N
te Zaandam , hij  wien alle verlangde inlichtingen 
verkrijgbaa r  zijn. 

e  der  gemeente  /al, 
g 10 September 1878, 'snam. 1 uur , in 

het openbaar ten Gei neen te huize, aanbesteden: 
t N en -

W E N van eenige , , 
s enz. der  openbare Pompen. 

Aanwijzin g g 12 September  S A, voorin. 
10 uur. 

2o. t verrigten van eenige -
N en -

GEN aan den Grooten Toren. 
Aanwijzin g Zaturdag 14 September  a, s., voorin. 

10 uur. 

3o. e levering van N 
ten behoeve van de Scholen en an-
dere Gemeentegebouwen. 

Bestekken zijn tegen 1 tal ing ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

e Aanbesteding. 
Ontmanteling der  Vesting. 

Op Woensdag den 25 September a. s., des na-
middags te één uur, zal te Nijmegen, in het open-
baar ten e werden aanbesteed: 

de slechting van het gedeelte der  ves-
tingwerken, gelegen tusschen de 

, t en het 
Stationsterrein van den Staatsspoor-
weg, benevens den aanleg van een 
Boulevard tusschen de verlengde 

- en . 
e te verwerken hoeveelheden bedra-
gen ongeveer: 

207000 : grondwerk en 
7500  breekwerk. 

Bestek en teekeningen liggen van af 1 September 
c. k. r  inzage op de Gemeente-secretarie, waar zij 
tevens tegen betaling van vijf  gulden te verkrijgen zijn. 

e aanwijzing zal plaats heblien op Vrijda g en 
Zaterdag den 2U eu 21 September a. s., telkens 
des voormiddags te .li '  uur  beginnende aan de
lenpoort. 

n worden gegeven door  den r  W. J. 
N  a , r te

en van af den 10 September  mede door den r 
W . C. A. , Opsiehtervoor  de ontmante-
ling te Nijmegen. 

E N 

freeft beriat dnt door  haar Uit eenige A G E N T E N voor den 

verkoon van T in brooden zijn aangesteld: 

S &. C". te Amsterdam, 
door  wie ook lot het leggen van vloeren inlichtingen winden verstrekt en orders voor  geheel Neder-

land n oj, gelijke voorwaarden nis aan de Fabriek, lïeltweg N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

 &  te . 
All e soorten papier  van bovengenoemde Eirina , waarvan hij  voortdurin g in de verschillende buitenland-

sche bouwkundige Tijdschrifte n of bladen, monsters liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde fabrieks-
prijzen zonder  verhooging van vracht of rechten te verkrijgen in: 

t n van Teekenbehoeften voo n 
van Th. J. E te . 

Aan de Steenhouwerij  van . , luuciibiin r  43 te Amsterdam , worden hij  alle 

- en , 

Een fiool welingorirh l N i< daarvan sl s mini gesorleeol. alsmede it, marmeren -
. Alles net en solide bewerkt, tegen /eer  billijk e prijzen. 

» E ! O \ im  &  C°. 
Civicl-ingenieurs to Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogclijken tij d alle soorten van Stoombaggerruolens in hout- of 
ijzercoustnictie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst vau 150 tot 2000 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuig-en. , . , , 
Steen- eu Tegelvormmaehlnes, n - en Bra; , construe tien ens. 

 113 115 
. 

n van Stoom- en e n 
N

, , Stoom- en . Stoom- en . Stoom-
heimachines in diverse soorten, Stoomhamers, Fabriekswerktuigen. s voor  houtbe-
werking. Gereedschappen, - en , Centrifugaalpompen, , 
Prima Forllandcement der  Barham Company, Ai ikauueha amarilschijven der  Tanite Company, 

scherpen, labrieksgebrnik, en/., 1"  kwaliteit EngeU-he kraan- mdere kettingen met 
e van slerkle. 

Eleetrisch licht voor 
Afsluiters. kranen. 

allerlei doeleinden. 
peilglastoestellen voor stoom- waterleiding. 

 Zuilen-

in , 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

Nieuwehaven N.zijttc 55, . 

t voor  Nederland van  &  SON 
Engelsche N en N l.ij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en fabriek van prima belegen 
, gekookte- en Standolie, PA-

. , PATENT - en -
. e e en Fmnsehc 

- ea , -
E in fusten, bussen en flacons. 

Stoomfabriek van bereide Verwen, 

- en . 

S , 
. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandtche Tuin, 

 20 en 22, te
S van alle bekende typen 

en reparation aan beslaande S worden in 

den kortst mogelijkcn tyd geleverd en uitgevoerd. 

.
 en N van Waterpas- en 

, alle mortén van 
Equerres, Bakens, geijkte , 
Teekengereedschap, sas. en/. 

Alom verkrijgbaar : 

E 1 OVENS 
EN 

hunne toepassing op dc e 

. , 
Ci piet-

Prij s  0,50. 
1,'itgave van . A. E te Hage. 

Verkrijgbaa r gesteld bij . VA N S & , 
te Amsterdam ; 

(iE
uitgegeven door de j lot -vonletiii^ 
der Bouwkunst, onder  radactie van J. G. VA N 

. P. J. N en J . . 
Z Jr. . van het '24ste deel het 2de stuk, 
: t Engelsche woonhuis (vervolg). 

e openbare werken van de vroegste eeuwen 
lol op deu tegenwoordigen lijd ; vertaald door den 
heer  E. J. . Paardenstallen, door den heer 
0. . S (mot 3 platen.) Woonhuis van den 
heer J. Coiiinck Westenberg, door de boeren \V. ea 
J. „ a (met '2 platen.) 

Prijsvragen uitgeschreven in 1877 door de Slaal-
schappij  voornoemd. 

liet 3doen4de«tok, inhoudendet s 
van S , door  den 
heer  Ï . J . C. E S (met portret) . Een en ander 
over de uitbreidin g van Amsterdam. door 
den heer N. i . t Ziekenhuis 
te , door deu beer  J. A. VAN S 
(met G platen). 

Amerikaansche Bouwkunst, ontleend aan de 
Altgcmcitic Uauzcitung, door de Afd. . 

m te Amsterdam e in de 
2de r der  Statcn-ticiicrnal.) Adres aan den 

r  van Binnenlandsche Zaken door 
het Bestuur der j  ingezonden. 

Prijsvragen uitgeschreven iu 1878, door de 
j  voornoemd. 

Prij s voor het publiek vau het 2de stuk ƒ 1.50 
cn van bet 3de en 4de snik f». 

Gedrukt bjj  G. W . VA N UElt  &  C° t . .  All e .tukken en advertentien te adresseeren aan den r F. W. VA N T JUzu. te Arnbein . Uitgave van . A, . 
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BEN E G  UE 
. 

(Naar het
Sirnls nagenoeg een eeuw verheffen de genee-dieercn 

linu stem om den bouw vnn vullens de gezond heids-
leer  ingerichte hospitalen te eischen. Eerst sinda 
tien jaren liegiiit men naai'  lien te luisteren. Tegen 
lu'  uiiilili'l i der  vorige eeuw bevond zich hel Hotel-

 te Parijs iu zulkeii droevigen hygienisehen 
, dat de zieken de hoofdstad ontvluchtten om 

bij de hospitalen in de provinciën hulp te zoeken. 
t  was getroffen door  deze liet reu mis waar-

dijen toestand, en de verslaggevers der  academische 
commistue, liaill y en Tènon, beeloten met te zoggen: 
ihe zieken hehlien inde hospitalen gebrek aau lucht." 

d wenlen de rieken, de gekwetsten, de ge-
opereerden, de kraamvrouwen, de kinderen en de 
krank/i n ti igon duor  elkaar  opeengehoopt in do zaten. 
Tengevolge van deze vei-slagen wenl de hygiënische 
toestand van bet  merkbaar  verbeterd, 
lu 17'JO schatte men de slachtplaats en de kaarsen-
litbriek , ilie daarin waren opgericht, af. n 1801 
verplaatste men de krankzinnigen naar  C baren ton. 

é kraamvrouwen, de kinderen, de door  bijzondere 
(spéciftijues) kwalen aangetaste lijder s wenlen naar 
alzoiiderlijk e ziekengestichleii gezonden. t getal 
in tenandeling njnden wenl van 2000 op 1000 ge-
luncht ; men schafte de bedilen vuor  twee |wrsuiien 
nl' , de seksen wenlen gescheiden en de gekwetsten 
N afzonderlijke zalen gelegd. n maakte alzoo van 
liet oude  eeu hospitaal van gemiddelden 
::>viuidheidsgruad , naar ons inzien vooral te danken 
aan den luchtStrOOOQ der  Seine, die dc twee ge-
touwen scheidde en tinhoudend den dampkring ver-

. ÜSStr  sinds dien tijt l kesft de wetenschap 
onmetelijke vorderingen gemaakt. Eu toen de kei-
/i'ilijk e lïegeeiïng t tot de stichting van een 
nieuw  dachten ulle geneeskundigen, dat 
nen eindelijk een uiodcl-huspitnul zon hebben. Welk 

een teleurstèUing toen rnen rernam, dat zij  inliet hart 
van Parijs een onmetelijk gebouw met drie verdie-
pingen zou doen verrijzen ! e nieuwe gemeenteraad 
heeft wèl gedaan door een verdieping minder te 
lemen, en tevens bet getal bedden beperkt; niette-
tiin zal bet nieuwe  een der  grootste mis-
lagen van onzen tij d tegen de gezondheidsleer  zijn. 

Toch hadden voorbeelden eu raadgevingen den 
bestnurderi niet outbroken. n Engeland was du 

V van hospitalen volgens hygiënische eischen 
trkbaar  verbeterd. t riekengestichtte Blacaburn, 

bij , was gevormd uit afgescheiden pa-
viljoenen, verbonden dooreen middelgang. Er  waren 
lechts acht bedden per  zaal, en iedeie zieke lie-

schikte over fit) teerling-meter  lucht; de geopereerden 
luidden er  72. 

t militair e hospitaal te Woolwich en het hos-
pitaal St-Thomas, te , wan-n gebouwd naar 
overeenkomstige, modellen. Tegelijkertij d werd het 
Boston free hospital geslicht uit van elkander 
nrwgderde paviljoenen en slechts verbonden door 
iverdekte galerijen. Zelfs in Frankrij k was het 
lospitaal a e gevormd geworden uit af-
zonderlijke paviljoenen, die uaar  elkander  gekeerd 

waren. r  men had de groote fout begaan deze 
paviljoenen te vei eenigen door  gaanderijen, die om 
het geheels monument gun. t woonl -
ment" wordt hier  met voordacht gebezigd. On-
tanks nl de waarschuwingen der  beoefenaren van 
e gezondheidsleer, is men erop gesteld de zieken 

iti monumenten te plaatsen. n slaagt erin <i 
faire grand, maar  a faire mal (grootsch, maar 
leclit). t is niet a e het geval geweest. 

e mocht terecht dit ziekengesticbt noemen : 
het Versailles der ellende. e lijdei-s stierven er 
meer  dan in andere hospitalen. n had den idea-
len type nog niet gevonden. 

Wat is dau dit ideaal? t is het kleine tijdelijk e 
hospitaal, dal men alle vijf jaren zou kunnen 
loopen. t is het hospitaal der  toekomst. Er 

d een tij d komen, waarin men de zieken zal ver-
spreiden om de groots steden, iu goed geluchte pa-
viljoenen, gelijkvormi g aan de barakken, waarover 
wij  later  zullen spieken. r  zoover  zijn wij  nog 
'tiet. n strij d met ulle rationeele wetten , wil men 

zieken vereenigen in een beperkte ruimte, om 
louter  administratieve redenen, of juister, gedre-
ven tloor de sleur, dien uitwas, geënt op de g«-

mte. Wij  moeten dus maar zoo goed mogelijk 
l'trti j  trekken van de hulpmiddelen, die men ons 
laat. t heeft de Société de Chirurgie gedaan 

haar  merkwaardig verslag over den bouw van 
hospitalen. Zij  wil , dat deze inrichtingen gevormd 
Wonien uit geheel algezoudenle gebouwen, zonder 
eenige belemmering blootgesteld juni de zon, aan 
'len tegen, aau de winden, en gescheiden duur een 
afstand van honderd meter. e zalen zullen niet 

meer dau twinti g bedden moeten bevatten, en elk 
hospitaal zul slechts een wijkplaat s verleenen aau 
tweehonderd vijfti g patiënten. Op deze wijze kan 
men de verspreiding van de zieken verkrijgen en de 
opeenlioopiiig vermijden. 

t ons e tentoonstelling doorloopen cn zien, 
of deze raadgevingen vrucht hebben gedragen, liet 
Algerijnscli e paviljoen biedt ons bet plan vau het 
nieuwe hospitaal te Oran nau, gebouwd door den 
lieer  Petit, naar de aanwijzingen vau den senator 
Pomcl. liet bestaat uit vijftie n van elkaar  onafhan-
kelijk s paviljoenen, gescheiden door een ruimt e van 

3 meter, en slechts onderling verbonden door  mar-
quises (overdekte galerijen, op stijlen of kolommen, 
zon.ler  wanden.'). Elk paviljoen heeft slechts één 
verdieping (? gelijkvloers) en bevat 40 bedden. 

e schikking is bijna volmaakt, dunk zij  de af-
zondering van de paviljoenen; de afstand van 23 
meter  schijnt ons niet voldoende toe, eu de bedden 
zijn te talrij k in elk paviljoen. Toch zullen wij  in 
tic geheele Um toonstelling geen aanbeveleiiswaanliger 
bos pi (aal plan vinden. Want om aan deze onvolko-
menheden tegemoet te komen, heeft men een zeer 
goed stelsel van luchtverversching aangebracht. u 

den ondergrond (sous-sol) zijn galerijen, die buiten 
uitkomen en dc lucht instaat stellen in de zalen 
te treden door  monden of openingen in het midden 
dezer  zalen. n verbinding of gemeenschap daarmede 
zijn ook o[ieiiingen of monden (bouches oTappel) 
achter  liet hooltleiiid van elk bed. Eindelijk zijn de 
punten waar  de buitenlucht wordt opgevangen (prises 
d'air), iu gemeenschap met schooi-steenpijpen volgens 
het stelsel Jolly. Op deze wijze ontvangt iedere zieke 
zeventig teerliiig-meter  lucht in liet uur. 

t vraagstuk der  lucht ver  versch ing houdt sinds 
zeer  langen tij d de beoeTenaars van de gezondheids-
leer  bezig, en bet heeft groote vorderingen gemaakt 
door de volhardende pogingen vau tien generaal . 

s dadelijk beeft men de gewone kachels van 
aardewerk en gegoten ijzer  uit de hospitalen verban-
nen. e verwijderin g wenl sinds 1788 verlangd 
door den Gezondheidsraad der  legci-s. n las in zijn 

- e opening, waardoor de lucht iu de 
kachels dringt , is slechts drie of vier  (oude)duimen 
wijd en kan dus slechte een luchtiui l vandexedoor-
mede tot zich trekken, terwij l de lucht, die niet 
op den weg van dezen stroom ligt , naar het lied 
en de muren wonlt gedreven. Eveneens vliet in de 
rivieren het water  uit het midden harer  bedding 
snel, terwij l dat der  oevers bijna onbeweeglijk blijft. " 
Na dc ufsehafling van de gewone kachels verving 
men deze door  calorifèrcs en liet men nan de na-
tuurlijk e luchtverversching de zorg over, de lucht dei-
zalen te vernieuwen. j  deze soort van luchting, 
die door de vensters wonlt volvoerd. dringt tie bui-
tenlucht in de kamers, omdat de verwarmde binneit-
lucht ijler is. u Engeland maakt men vau dit 
middel ruimschoots gebruik door de vensten nacht 
en tlag open te laten. e heeren fiosselin en Empis 
hebben alzoo goede uitkomsten verkregen hij

r  in den winter  is deze practij k werkelijk 
hardvochtig en kan zelfs gevaarlijk wonien. n de 
nieuwe hospitalen verbindt men dau ouk den lucht-
trek (appel de Vair) met de verwarming. n maakt 
schoorsleeiien, bestemd om de bedorven lucht e ver-
wijderen, waarin de pijpen der  kachels en keuketi-
liaanlen uit loopen. 

s zomers, als dc kachels geen dienst doen, ont-
steekt uien een gasvlam, in tien luchtstroom van tien 
schoorsteen. Op deze wijze wonlt tie biimeulufli t 
steeds verwarmd en, naar  buitengejaagd, vervangen 
door een zuiveren dampkring. m kau het 
aldus e toestel uit zich zelf'werken, zonder 
eenige kosten, in reden van tie verschillen der  huitcii -
teui|>erati!ii r  oveitlag en des nachts. Overdag wonlt 
tic lucht veel sneller  warm dan bet metselwerk ; des 
nachts daarentegen koelt de sear  weinig geWdbare 
steen zeer  langzaam af, s nachts is de schoor-
steen dus warmer tlan de buitenlucht; overdag is 
bij kouder. t [volgt, tlat dc schoorsteen des 
nachts een ojistijgende, des daags een malerdn lende, 
lucht zuil bevat e twee natuurlijk e en in tegen-
overgestelde richtin g loopende stroomen worden met 
dezelfde regelmatigheid teweeggebracht als de land-
en zeewinden aan de overs der  oceanen. (') 

e verbinding van luchttrck en verwarming is 
zeer te verkiezen boven tic luchtververscheiide sehoor-
steenen van n en het stelsel van ver-
warming met hcete lucht van , waarin geen 
enkele appareil (."'ap/ielfverbitidings-o f gemeenst-ha]»s-

(') n neemt ze iclfa waar  aau dc boorden der  meren. 
Te e beu ik enkele walen in Juui dea naclitn  drie 
uur oygeitaan, teueinde de zuu te »eu opkouieu, en naiu 
dau dikwijl s eeu  landwind waar die, uu 
vcrwarniiuir . vuu de aanlkuntt, jilaata maakte voor deu 
heemheuden wind vau den dag. t meer  rau Geuèvc ia 
daar  drie ureu breed. U- v. . 

toestel) den haard te hulp komt voor de luchtvcr-
versching. Voor dc inrichtin g van het hospitaal te 

, eerst sinds eenige dagen geopend, 
heeft de mgcnieiu- Scr  zich dnn ook bepaald tot 
het gemengde stelsel. i heeft de heer Ser 
tloor een vernuftig middel deze lucht bvgroinetriscb 
of vochtig gemaakt, dat is te zeggen: bezwangerd 
met waterdamp, en haar  gefiltreerd door  kussens van 
watten, die tic kiemen op baren doortocht tegen-
houden. 

t plan van bet nieuwe hospitaal te -
tant is tentoongesteld iu bet  der stad 

t l uit gebouwen met twee ver-
diepingen, gescheiden tloor  binnenplaatsen eu slechts 
verlamden door  galerijen , die geen andere verdieping 
hebben tlan eene gelijkvloers. Elke verdieping beeft 
twee zalen, die elk twee en twinti g bedden bevat-
ten. Zij  zijn groot, goed gelucht door  breede ven-
stcis eu wijde sehooi-steetieii. e muren vertonnen 
geeu enkalen inspringenden boek, zij  ziju glad en 
bedekt met een vernis, dat ze ondoordringbaar  voor 
vocht maakt en veroorlooft ze dikwijl s te wasschen. 

e gemeenschap van het eeue paviljoen met het 
andere heeft plaats door de gelijkvloers-galerijen 
en tie opeenvolging van overwelfde galerijen onder 
tien grond. Wij  vragen ons af, of de gemeenschap 
van deu ondergrond niet voldoende ware geweest om 
de goede werking van den dienst tc verzekeivn, 
want een dubbele vereeniging doet het voordeel der 
afscheiding van de gebouwen bijna verloren gaan. 
Zoo het hospitaal vau t niet dit gebrek 
bad en dat vau een te groote verzameling zieken 
in ecu beperkte ruimte, zou bet teu volle de goed-
keuring wegdragen van het geneeskundig lichaam. 

e bouw is met bijzondere zorg uitgevoerd. n 
heeft binnen zijn grenzen een afgezonderd n 
opgericht voor  door  pikken aangetasten en een an-
der voor  kraamvrouwen, volgens het plan van deu 
heer  Taiuier , eersten arts van het hospitaal

t is een hervorming sinds lang geéischt. Zij 
was toch onontbeerlijk. Elk jaar  ziet men de zieken-
geslieliteri besmet door  pokken of door  kraamvrouwen-
koorts (fièvre puerpérale) u alle landen neemt 
men de strengste maatregelen om da aanstelling door 
k iiulerziekte tegen te gaan e Engelschen, tie 

, tic Amerikanen hebben daaromtrent re-
glementen c beer  liroeh bericht ons, in zijn ge-
leerde studie over  Noorwegen, dat zijn land niet 

achter  is gebleven, lu Frankrij k is dit echter  niet bet 
geval. Eiken dag sterven daar  arme kleine zieken 
uit tie kiiiderhospitalcn aan den croup, dien zij  iu 
het hospitaal zelf hebben opgedaan, f3) Welk een 
dwaling begaat uien ook niet, als men ooglijders 
vermengt met hen, die door  andere kwalen zijn be-
zocht! Overal, zelfs te Athene en te , 
ziju bijzondere hospitalen voor  oogzieken, en dc 
galerijen der  tentoonstelling bevatten er  talrijk e voor-
beelden van. 

G . , 13 Bent. '78 Ft v. E. 
(Wordt vervolgd ' 

T VA N . 

t t hield den lOtleti September jl . 
een vergader  ing in bet gewone lokaal te '«.Graven* 
hage, die door een vijftigta l leden wenl bijgewoond. 
Zi j wenl te halftwaulf uren door den president .1. 
P. ih- Bordes geopend. e notulen der  vergadering 
van deu n Juni jl . waren gedrukt tuinde leden 
verzonden in tic vijfde aflevering, eerste gedeelte, 
vau bel Tijdschrift van 1877—1878. Niemand 
verlangde daarover het woonl tc voeren cn zij  wer-
den Tervolgens goedgekeurd. 

a werd mededeeling gedaan van tie talrijk e 
sedert de vorige vergadering ingekomen geschenken. 

- president gaf, uaar  aanleiding van een vraag, 
in eene vroegere vergadering tloor  het lit l Ph. J. 
Waller  gedaan, eenige inlichtingen met betrekking 

tot de handelwijze, door  den d van Bestuur  steeds 
gevolgd hij  de toepassing van de lste en 2de zinsnede 
van artikel 7 in het reglement, betrekking hebbende 
Op bet benoemen van gewone en buitengewone laden. 

Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
d waren brieven ingekomen ten geleide 

vau de waarnemingen aan n r gedurende tie 
maanden Juni en Juli 1878, opgemaakt door het 
lid W. Ph. dc . Zij  zullen als bijlagen tot 
de Notulen tier  vergadering aan tic leden wonien 
medegedeeld. 

Van de Nederlandsche j  tot bevorde-
ring  van Nijverheul vna bet programma voor 1878 

iAJ liet liotipitaul , dut liet be»t vulduet uun de voorwannieu 
vnn , iti tlat vau St.-Wladhnir, gebouwd tc -
kou naar de aanwijzingen vnu Pr. ('li . . t mo-
del dezer  iuriebting i« iu de C afdeeling tentoonge-
steld. r  lieke heeft ongeveer 740 tuerliug-meU-r  lucht 
te lijuv r  beschikking!! 

ontvangen. e daarin voorkomende prijsvragen zullen, 
voor  zooveel noodig, ter  kennis van de leden worden 
gebracht. 

t lid A. A. r had een verslag ingezonden 
over  eenige metaalproeven, gedaan hij  bet bonwen 
van de Nieuwe-Statenzijl cn een bazalttuuur in de 
haven van . t stuk is om advies in li
den van cene commissie gesteld. 

l)e president nam het woonl tot liet doen van 
eene meiletlceling over den tramway tc , on-
langs door hem bezocht, waarin hij  vooraf weesop 
dc vele nadeelen, die aan het gebruik van paarden 
voor het voorttrekken van tramways verbonden zijn 
cn op het wenschelijke, «lat daarvoor  meer  en meer 
stoomkracht iu de plaats mocht treden, waarbij  bet 
vooiu:iulelij k ook op eene goctl geconstrueerde ma-
chine aankomt. j  trad thump in vele bijzonder-
heden omtrent deu tramway te , die vooral 
ook om den aard van het terrein merkwaardig is, 
omtrent zijnen aanleg eu inrigting , omtrent den weg 
en zijne afwisselende hellingen, omtrent de gebezigd 
wordende locomotief y weather), omtrent het 
verbruik van brandstof eu dc kosten van exploitatie, 
en omtrent de politie-veroivietiill g VOOT dit middel 

van vervoer. j  eindigde met dea aanlag van stoom-
tramways ten zeerste aau te bevelen. 

t lit l Jac. Enschedé Johz. sloot zich bij  den 
vorigen spreker aan. j  begon met lc wijzen op 
het oflicieel rapport , onlangs tloor  de ingenieurs l 
en Uasire aau deu u r  van Openbare, 
werken e Freycinel te treffen de de buurtspoorwegen 
in Frankrij k en bet buitenland uitgebracht, van welk 
stuk de hoofd bepalingen tloor  hein werden medege-
deeld, waaruit bleek, dat dasrindestoom-tramways 
zeer iu bescherming worden genomen en wenl voor-
gesteld vele beperkende liepalingen te doen vervallen. 

j stelde den d van Bestuur voor  het rapport in 
het Tijdschrift op te nemen, opdat, het meer in 
Nederland bekend mocht wonien. j  voegde daar-
aan nog enkele opmerkingen cn cijfers tot1, die zeer 
iu het nadeel waren van de paardenspoor  wegen, 
terwij l hij  teu slotte eenige opmerkingen over de te 
bezigen machines en spoorstaven ten best*; gaf. 

Van het lid O. van n was een schrijven ont-
vangen , ten geleide vau eene nota betrellemle proe-
ven omtrent de verbindingen van kes|»eu aan palen 
in den dag van sluizen cn enkele andere onderdeelen 
van sluisfuiidcering. t stuk is om advies in banden 
van eene commissie gesteld. 

Van een brief van het lid A. r  over  verbe-
terde balans-uurwerken went voorlezing gedaan. Ecu 
door hem verbeterd balans-uurwerk was ter  verga-
dering aanwezig. 

e lit l vertoonde ccn werktuig voor het me-
ten van kromme lijnen, alsmede een instrument voor 
het aanbrengen vau de schaal op teekeningen en 
kaarten. 

r  het lid Jhr. E. .1. dc Savoniin n was 
eeue verhandeling ingezonden over de uitwerkingen 
van eene verplaatsbare groep gewichten op ecu in 
twee punten ondersteunden balk. Ook omtrent dit 
stuk is het advies cencr  commissie gevraagd. 

e is het geval met eenige opmerkingen 
van het lid O. A. A. , omtrent de theorie 
vau het lid J. . C. . du , ter  verklarin g 
van hel -lippen vandrijfwielen van locomotieven, enz. 

Aan 'lc orde was een door het lid J. A. A. Wal-
dorp toegezegd verslag, betreffende hetgeen de ten-
toonstelling in 1878 te Parijs oplevert op bet gebied 
van dc kunst eu de wetenschap vau deu ingenieur. 

e president zag zich echter  lot zijn leedwezen ver-
plicht mm de Vergadering mede te deelen, dat het 
lid Waldorp iu de feitelijk e onmogelijkheid was 
gebracht om de door hem met veel welwillendheid 
op zich genomen taak te volbrengen, tiaar luj  ver-
geefschc pogingen hatl aangewend om een aantal 
daartoe betrekkelijk e bescheiden , die in handen vau 
tie Nederlandsche llnofdcnmmissie tc Parijs waren, 
van deze, overeenkomstig de gemaakte afspraak, te 
bekomen. 

Eindelij k wenl voorlezing gedaan: 
1°. van een brief van deu heer . Buret de -

gagne, te Parijs, betreffende recht van prioritei t te-
genover den heer A. J. , ten aanzien van 
stoom rij  tuigen; 

2". vau een brief vnn den beer  O. FaUteoburg, te 
St.-Ohislts.ici, ten geleitic van eene eiivuluir e betref-
fende ecu tloor hem uitgedachten verticalen stoom-
ketel; 

3". van een brief van tien heer . Gruson, te 
, ten geleide van eene brochure 

over- en munsters vim hanl gegoten staal. 
Op de vraag van den president of iemand van dc 

aanwezigen nog iels had mede te deelen of voor te 
stellen , erlangde het lit l Enschedé opnieuw het woonl, 
the dc aandacht vestigt e op het vernis vau de heeren 

http://daariucenciiilgetMe.de
http://prc.so.n-
http://JK.rir.ng
http://St.-Ohislts.ici


E  — Zaterdag 14 September  187S. E  — Zaterdag 14 September

A. t en e te Brussel, hetwelk door  hem 
op grond van eigen ondervinding zeer  weid aanbevolen, 

t raadslid \V. ('  A. Staring verzocht hierop 
het woord en stelde, daar de tij d nog niet zeer  ver 
wus verstreken, aan «le leden voor, na afloop van 
de vergadering een bezoek te brengen aan de nieuwe 

e kerk in de Parkstraat, waartoe 
hij  hoopte hen in de gelegenheid te stellen. t dat 
voorstel vereenigde uien zieh gaarne. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen cn 
anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de president 
de vergadering. 

c bovenbedoelde kerk en de duurbijlielinorend e 
in aanbouw zijnde pastorie, waarvan architect is de 
1 r . . 11. Cuypers, te Amsterdam, werden met 
veel belangstelling dom' de leden bezichtigd. 

 U  T E N  A X . 

— e Westt'aalsche Sjtoorwegmuatschuppij  beeft 
concessie vei kregen voor de werken tol aanleg der 
Oostlïicsche kustspoorkjn en der  verbindingslijn over 
Wittmiili d tot aan de Pniisiseh-Oldeiiliuigsche grens. 

u verwacht dat alsnu Oldenburg zal besluiten, 
zijn spoorwegnet uit te breiden, door  eene lij n van 
Jever  naar de grens van het groot hertogdom nu» e 
leggen, ter  aansluiting op de lij n Einden—Auiïch— 
Wiituiiiii d , waardoor  tevens eene reehlstreeksche ver-
binding niel Wilhelmshuveii (de e oorlogs-
liaveu) zal worden verkregen. 

B  N N E N . 

's-Gravenhage. - den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch ë ziju bij  het korps van 
den Waterstaat: 

geplaatst: bij  de burgerlijk e openbare werken, tc 
liaudoiig de benoemde opzichter 3de klasse J. W. 
van de Graaft; 

ontslagen: van de waarneming der  betrekking 
vnn opzichter 3de klasse A. F. C. J. de Seijff; 

ingetrokken : bij  de burgerlijk e openbare werken, 
de toevoeging aan deu ingenieur  lste klasse J. ! . 

a van den ingenieur 2de klasse 11. i 
en van den opzichter .'1de klasse G. .1. de la Baslide, 
met bepaling dat zij  respectievelijk te Se ma rang en 
te i zullen worden werkzaam gesteld; 

toegevoegd: aau den ingenieur  lste klasse 3. 3, 
, met aanwijzing van Soerabaia lot stand-

plaats, de ingenieur 2de klasse .1. . Pierson, to 
. 

j de Bataviaeche havenwerken: benoemd: tot 
werktuigkundi g opzichter l i . .1. ; tot ge-
zagvoerder E. A. Worth en . . s ; 
tot cerstu-stuurlieden A. .1. l en J. W. r ; 
tot gezagvoerder  belast met het beheer  over  den bag-
gcrarbeid de gezagvoerder .1. van ; 

ontslagen: op verzoek, eervol, de teekenaar . 
van llarrevelt . 

— Naar  meu verneemt, zal de opening van den 
spoorweg Glad d  lanuari , en van 
de hoofdlijn Antwerpen—Gladbuch in i e. k. plaats 
hebben. 

— Vóór eenige maanden weid door een aantal 
voorname handelaars en itfjveren in deze gemeente 
een comité gevormd, teneinde middelen te beramen 
op welke wijze het best aan den kwijnenden toestand 
van bande) en industrie in de residentie cen einde 
kou wonlen gemaakt, en nieuwe bronnen vnn wel-
vaart konden worden geopend. Naar wij  thans 
vernemen is dat comité tol een goed resultaat ge-
komen en heeft het, na ernstige overweging, als uit-
komst van zijn pogingen aan den r van Wa-
terstaat. l en Nijverheid ingezonden, uitgewerkte, 
en met een zeer  groot aantal door deu ingenieur 
Waldorp vervaardigde teekeningen toegelichte, plans 
voor  eene zeehaven te Scheveningen en een nieuwen 
waterweg van 's-Gravenhage naar  de s bij  Vlaar-
dingen. 

t naar  aanleiding daarvan aau de aanvragers 
P. Crans e. s. concessie wonlen verleend, dan ge-
ven de namen en positie van de leden van het co-
mité* do zekerheid, dat met ernst en inspanning 
naar de uitvoering van dit groote plan zal worden 
gestreeld. 

t doel is de aanleg van een handelshaven, 
tevens dienstig voor de pakketvaart, en door den 
aanleg van eeu kanaal tot Vlaardingen in verbinding 
gebracht met de s en de riviervaart , terwij l 
wijders eene communicatie wordt gemaakt met den 

i en deu llijns j  i'weg. 
e haven wonlt aangelegd 2500 meier  bezuiden 

de Vuurbaak te Scheveningen, zoodat elk bezwaar 
tegen vroegere plans, wegens benadeling van de 
scboone badplaats en haar  gestadig verkeer  langs 
alle zijden met hot dorp, komen le vervallen. 

j de zeehaven behoort eene uitgestrekte binnen-
haven, beiden berekend op eeno diepte van 7'/j . 
cn de inrichtin g vau dokken, pakhuizen en verdere 
inrichtingen ten behoeve van den handel. e lengte 
van het te graven kanaal uaar  Vlaardingen over 
Schipluiden bedraagt 19% kilometer, het heeft 
eene breedte van 40 en een diepgang van 3.50 . 
beneden laugwuter, berekend voor  de voldoening der 
behoeften van de , terwij l het vemmigings-
punt te Vlaardingen met de s een gelijken al-
stand uitmaakt van Scheveningen tot Vlaardingen, 
als van daar  naar den k vnu . r  de 
verbinding van de haven met deu llollaiidscheii enden 

, wordt de reis van .Scheveningen naar 
n berekend op 0 uren tijds. e veiligheid der 

viBBchersvloot, de afvoer van producten uil hel West-
land en de verbetering van den waterstand van 

d en omliggende polders zijn de bijkomstige 
voordooien, welke auu de totstandkoming der  haven 
verbonden zijn , waarvan de kosten wonlen begroot 
op 21 Vi miilioen en voor  welker  oplevering 7 jaren 
tij d worden gevorderd. 

All e onkosten voor  opmetingen en verdere voorbe-
reiding van het werk zijn door  de aanvragers gedragen. 

. e directeur  van de gemeen terei-
niging heeft zijn eervol ontslag als zoodanig aun den 

d verzocht, ingaande 1 .lanuari 1879. 

tankondijringen . 
g , A Nept. 

YVaeenlngen, te .'h uren, door  burs;, eu weth.: lo. 
de levering van 88,000 vlakke-nn 11  hnlfgctrnUcn 
straatklinkers, W'anlvorm, iu 2 perc: Bo. bet. verbou-
wen vau ccnigc lokalen iu dc kantonnale bewaarplaats 
van gevangenen. 

Utrecht, le 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
VSU Staatsspoorwegen,  bet centraalbureau : hel leg-
gen cn verleggen van sporen en wissels en bijkomende 
werkeu op de statioiiscniplacemenleu Barcndrcchl en 
1 tordrecht, ten behoeve van deu spoorweg — 
Breda, g ƒ89,600. 

. te 2 ureu, door  deu architect .1. , 
bij  11. Piel: lo. het bouwen van een dubbel woonhuis, 
op een uitgegraven terrein, gelegen O.Z. vau de Groote 

t aldaar; 2o. het leveren, bewerken eu aanbrengen 
van de benoodigde Belgische graniet, dienende ter 
boklceding van don voor- eu zuidelijken zijgevel e. a. 
van bovengenoemd woonhuis. . inz. bij  W. A. 
Scholton, fabrikant , uiterlij k 15 September. 

. te 2 uren, door bet bestuur  der  Gods-
buizen, in het Burgerwees hu is : het uitvoeren vau 
eenige herstellingswerken nan dc tot die instelling 
behoorende gebouwen. 

, le 3 uren. door het gemeentebestuur: lo. 
het aanloggen van een verbindingsweg (aardebaan) 
van o uaar den Boerakker, lang 1305 . 
enz,.: 2o. liet bouwen van eeue vaste brug over het 

. Aunw. te 10 urou. 
, door  de diakou je der . gemeente: 

dc levering van: 130 \ l . zwart pilo, 70 . bruin 
idem, 100 . blauw baai, . rood idem, 12 . 
gestreept idem, blauw mot zwart, 12 . S,'4 blauw 
katoen, 12 . 5/4 gedrukt diemet, SO . 5/4 gedrukt 
katoen, 1:2 . zwart princollu , 21 . zwart dril , 120 

. voerdicinct, 24 , heddetijk. 70 . wit snelkatoon. 
, 17

e mee  te 10 uren, door het gemeente-
bestuur: dc levering vnn 100 . grove en 345 . 
gruis , ton dienste der  scholen cu 
van het raadhuis. 

Jitheek, to U uren, door het gomcoutebcst.: het 
leggen van een planken vloer op eiken ribben, on de 
levering van eenige meubelen iu bet schoollokaal. 

, te 11 uren, door hot bestuur  der 
waterkeering van hot calamiteuse waterschap Scher-
penisse, bij  A. : bet verhoogen cn verzwaren 
van den zeedijk over  ccne lengte van 200 , en liet 
bestorten van den onderseesebcn oever mot 140 
schcepstons te leveren- en met 220 schcepstons aan-
wezigen steen. 

, te 11 uruu, door  den geaieoonimandant 
in dc 2e stelling, in het Gemeentehuis: het doen van 
voorzieningen vóór gebouw 1) te . g 

/ 3500. Bilj . inz.  Sept., vóór 3 uren, op bet bu-
reau vau genoemden commandant, te Naarden. 

. te 11 " 3 uren, tor  grifti c var. de 
: het maken, leveren eu in hangen van ecu stel 

nieuwe deuren voor de droge dokkeu s werf. 
neut, te 12 uren, door  burg. en weth.: het gedeel-

telij k vernieuwen met Waalklinker s en verstraten van 
den straatweg Soesl-Soestorberg (lang circa 57011 ; 
het verlagen van de bergkruin daarin enz., zoomede 
het doen van eeuige herstellingen aan hot Tolhuis; 
benevens bet tweejarig onderhoud van ecu en uiiilor . 

 le 12 uren, door  de gcineenle.besluren vau 
Bokstel eu , ten raadhuize: het maken 
van dc aardebaan met kunstwerken cn het. met klin -
kers bestraten vau: lo. cen besinandeu weg tusscbeu 
den prov. weg ouder l door do kom 
der  kerkgemeente Gemonde naar  de kom dergemeente 
Bokstel, ter  lengte van 7404  ; 2o. van een bestaan-
den weg, aan vangende aan deu prov. grintweg van 
Vught naar  St.-Oedonrode door  de t naarden 
straatweg van 's-Bosch naar  Eindhoven, ter  lengte van 
3217 . . op dc secretarieën der  beide gemeenten. 
Bilj . inz. nau bet gemeentebestuur  van Bokstel uiterlij k 
10 Sept., tc 5 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maalscbappj  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau: lo. het 
uitvoeren vau eenigo werken san de toegangswegen 
der  stations , g en Zwaluwe, leu 
behoeve van den spoorweg a -
terdam. . bij  den scctieiugenicur A. W. ï . , 
tc , itaming f\ 130; 2°. bet maken eoncr 
keibestratiug niet bijkomende werkeu en vau eene kop-
ladingaaii dc verhoogde los- eu ladingplaals np het 
station Bokstel, leu behoeve van den spoor  weg -
tricht—Breda . iul . bij  deu Beotieingenieur  te's-Bosoh, 

g ƒ 6200; 3". bet veranderen van cou privaat-
gebouwtje in goederenbergplaats, bet verbreeden van 
cen gedeelte aardebaan, het leggen vau sporen en 
wissels met daarmee iu verband staande werken op hel 
station Wolvcga, ten behoeve van den spoorweg Arn -

. . bij  den secticingeuieiir  te 
. g ƒ6685. 

U o e », e 4 uron, bij  den voorzitter  J. A. A. n 
vau do Putte: do leveriug van 00 . Newcastle 
steenkolen en 150 . n voor  het burgerlij k 
armbestuur. 

Weena*af,  Nept. 
'a-Uagc, te  uren, doorhol ministerie van water-

staat: do uitvoering van baggerwerk tot opruiming 
van de middelplaat iu de k tussehen Nieuwpoort en 

' Schoonhoven, tussehen de kilomcterraaien 101 en 105. 
i g ƒ W00. 

Xwartewaal, te 11 ureu, door  burg. en weth.: liet 
uitbreiden eu verbeteren van de bestaande school on 
het aanbrengen van eenige verbeteringen aau de on-
derwijzerswoning aldaar, in '2 perc. . bij  burg. en 
wetli. rn hij  den opzichter  J. J . G. , te Brielle. 

 <i te 12 uren, door  burg. en weth: bet 
onderhouden, plaatsen cn wegnemen der  kachels iu 
de gemeentegebouwen tot 1 Juni '70. 

, le 1 uur, door het gemeentebestuur: 
de levering van : 175 . gruis en 25 . 
j | ukken. 

Vllug e , door  het ministerie van koloniën, ten dionste 
dor Staatsspoorwegen in Nederl.-lndië: dc levering 
van dwarssohotten, verbindingstangen. 

ijn- . door het gemeentebestuur: ccne verbouwing 
aan de bijiondcr o school aldaar. 

, l « Nep*. 
Zaandijk . tc 12', uren, in o Zwaan, dc ophouw 

vau een consistoriekamer voor de . gemeente te 
Zaandijk . . bij  deu architect J. van der , 
te Zaandam. 

ti-i i iu-it i . hs 1 uur, door  den bnrgom.: het herstel-
len en vernieuwen vau eeuige kasten, kolken, roosters 
enz. dor  openbare pompen; 2o. iiet verrichten van 
eeuige vernieuwingen cn heistellingen aan den groo-
ten toren; 3o. de levering van brandstoffen ten be-
hoeve der  scholen en andere geinocntcgebouwcn. 

, te 1 uur, door het prov. bestuur: het le-
veren van brandstollen ten dienste vnn tlat bestuur, 
ged. den winter  1S78 op '79. 

vjakkiiift-a . te 1 uur, door  burg. cn weth.: het 
vervoer  vnu zand lang- don straatweg to k 
en van grint laugs de overige wegon. 

rim-li t , te 2  door ile maatschappij  tot expl 
vnu Staatsspoorwegen, nnn het Ccntroalburoau: lo. het, 

bouwen van een Wachters woning nan den overweg hij 
kilometer  7.80] tusscbeu d en , teu 
behoeve vnu den spoorweg l Groningen, en hel 
bouwen van een s toonen waclitcrshuisjc anti dei over-
weg hij  kilonieter  161.990 tussehen Wirdu m cn -
warden, teu behoeve van den g Arnhem — 

, . bij  dun secticingenieiir  tc . 
g /"2000; '2o. hel afbreken van een wachthuisje 

en bet bouwen van een wachterswoning bij  den over-
weg voor  deu grint weg va  Grooiegast nnar  Visvliet bij 
kilomotcrpaal 57.7SO met bijbehoorende werken, ten 
behoeve van den spoorweg n Nieuweschaus. 

. hij  den sectieingenieur tc Groningen. g 
ƒ 2330. 

, te 2'/: uren, doorhol prov. bcstuui : het 
verlengen van den prov. zeedijk beoosten Naarden tot, 
den Viilkcvoenschowcg. . hij  den hoofd ingenieur, 
te m eu deu ingenieur , te Amsterdam. 

it ï lageeel. tc 3 uren, door  den burgemeester 
van : hel slatten van een gedeelte der 

t onder , over  ccne lengte vau 
p. m. 1000 . 

, SO Sept. 
, door bet gemeentebest. van : 

het vervloereu van eene b& s teenbestrating ter  opper-
vlakte van 900 1 , zonder  bijleveriug van steen. 

. Sl , 
BeeteSeraaag, e 10 uren, door  den burgemeester 

van Opsterland: het maken van een straatweg, van 
deu bestaan den straatweg ten oosten vun Terwispcl 
af, ter  lengte van circa 3740 . Aanw. 20 Sept., te 
10 uren. 

Ainofcrdam, tc 11 ureu, ter  griffi e vnn de directie 
der  marine: lo. het leveren en plaatsen vuu ecu ijze-
ren hek langs 's s lijnbaan; 2o. het wegbreken 
van een oud- ou bet makou van een nieuw privaat-
gebouwtjo met put achter de kazerne der  mariniers. 
Aanw. 10 Sept., te 10 urou, zieh te vervoegen bij  den 
hoofdingenieur  aan 's s werf. 

, te 10 uren, op het bureau der  genie: 
liet maken van een fort bij  deu Uppelschcdijk, in het 

. g ƒ 323,000, 
, 211 Nept. 

, te 12 uren, door  burg. en wclh.; het 
rioleeren van de Voudolstrnat en -
gensstruat. 

, tc 0 uren, door dc eigenaren van Sion, hij 
.1. F. , san den Noordliooruseiieweg, nevens 
het „Bout e : bet grootendeols vernieuwen van 
de brug over de Noordhoorusche watering. 

, 24 Sept. 
anaeteleeea, te 10 uren, door het bestuur  van het 

ter  vervening geoctrooieerde Zuidelij k Gedeelte des 
, in t dorstige : lo. het graven 

van oen toevoerkan sa] met aanverwante werken, ach-
ter bet in aanbouw zijnde stoomgemaal, over  eene 
lengte van p. m. 2S0 j 2o. het op de vereischt 
wordende afmetingen brengen van oen gedeelte der 
ringvaart in onderscheidene perceelen. Aanw. 21 Sept., 
te 10 uren. 

1* eensdag, ï.» . 
, te l l uren, door het ministerie van water-

staat enz.: het maken van aanlegplaatsen uau don 
Wicldrechtschen zeedijk, behoorende tot de werken der 

e waterwegen. Aanw. 20 cu 21 Sept. -
ming / 22,200. 

, tc 1 uur, door  burg. en weth.: het 
bouwen van eene school met woning aau den , 
nabij  dc wetering langs den Noordsinge). . aan 
het Timmerhuis, Aanw. 20 Sept., te 10'j  ureu. 

, te  uur, leu raadhuize: de slechting 
van het gedeelte der  vestingwerken, gelegen tusscbeu 
ile , , cn het stationsterreiii 
vau dea Staatsspoorweg, benevens den aanleg van een 
boulevard tussehen de verlengde - en llezel-
itraten. c te verwerken hoeveelheden bedragen o.a. 
207,000 1 grondwerk cn 7500 1 breekwerk. . 
bij  den ingenieur te t en bij  den opzichter 

, tc Nijmegen. Aanw. 20 cn 21 Sept., telkens 
tc 11 uren. 

tlo-teii'ii d e 0 uren, hij  Y. - van der  Talk: de 
vernieuwing van het , op de Franeker- en 
Sneeker  zeilvaart, nabij  do Zanlanustor  zijl onder 
Ooslerend, lui . bij  F. . Poclsnin, onder  Oosterend. 

, SA *ept, 

 . tc 19 uren, door  bet gemeentcbest uur: 
het vernieuwen van de bestaande steenen brug aan 
du (ilip . 

Capelle (N. , door  hel. gemeentebestuur: het 
bouwen vnn ecu raadhuis. Aanw. 21 Sent-, te 10 uren. 

l aeaemlaal, door deu kerkerend der 
Nederl. llerv. gemeente: het bouwen van cen oude-
maiiiicn-eti-vrotiweuhuis. g ƒ 17,000. 

, 27 . 
 te 12 uren, door het ministerie vau wa-

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: dc 
voltooiing der  verbetering van bet 0c pand van liet 
Apeldoornschc kauaal. Aanw. 20 en 23 Sept. -
ming ƒ 2S.SG5. 

, SO Nept. 
V l l u g e, to t l ' / i ureu, door bet ministerie ran wa-

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het Sjarig onderhoud van aide werken behoorende 
lot bet kanaal van Voorns in , vnn 1 Jan. 
1879—81 . '81. Aanw. 25 Sept. g ƒ00,400; 
2o. het, éénjarig onderhoud der  werken behoorende 
lot bet veer te 's-Gravendeel. Aan «.25 Sent. g 
ƒ 3 5 0; Sc het Sjarig ou erho id van de dijk-cn oever-
werken bij s en do beide. c 
hoofden anu den Oudenhoorn schet) zeedijk, van 1.lan. 
1870—31 . 'Sl. g ƒ 7700 per  jaar. Aanw. 
25 Sept. 

«mi lde, te 12 ureu, door  burg. cu wetli.: bet 
bouwen van eeue school te . . bij 
den gemeentearebiteot . , te . 
(llerbesteding.) 

, . 
Nijmegen, door  commissarissen vas den straatweg 

van Nijmegen naar , bij  den president-
eomtflissaris. . A. W. van : de levering vau 
00,000 beste vlakke straatklinkers. f 

Wacntdag, 2 Oct. 

Vllage, tc S uren, door het miuisterie van wa-
lerstant euz.: lo. het ïniiknn van ccne bergplaats voor 
locomotieven en van bijbehoorende werken voor het 
station Nijmegen. g ƒ03,000; 2o. het maken 
van eene waterbczorgiiig op liet station Nijiiicgou. 

g ƒ25,150. . nij  den hoofdingenieur, tc 
arabon cn don sectieingenieur, to Nijmegen. Aanw. 
25 cn 27 Sept., telkens te 1 uur. 

, 4 Oct. 
, % , -ep-Zaem, , 

, , Nijmegen cn Vllaalngen, door 
dc toeziende chefs over de militair e hospitalen: dc 
levering van verschillende behoeften. 

Zaterdag, Oct. 
, te 10 uren, door  den genieeoininaildant 

in do 3o stelling, op het bureau der  genie; bet makeu 
van een fort bij  Giesen. Aanw. 2S Sept., van 11 — 12 
uren. Burning ƒ978,000. 

Uoeimd.ig, O Oct. 
'—Uiige, te , door  het ministerie van marine; 

het losses, ineenzetten  klinken, afwerken cn -
brulk-brengen van een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst van dn e iu , 
voor  rekening vnu het departement van . 

Op late  te bepalen datum. 

 door .1. P. de Jong W*. i het amoveeren 
van eeu burgerhuizing en wederopbouwen eener  her-
berg, stalling, doorreed eu bergplaats voor  gedistilleerd. 

Afloop van Aanbiedingen. 
i , 20 Aug.: bet aanleggen van een straat-

weg op cen gedoelto van een perc. weiland; ingek. 
8 bilj. , als: 
C. A. van , tc , ƒ 10,157 
J. v. d. Vlugt, „ , „  7,300 
.1. dc n en .1. Willems, „ , „  7,190 

l . i i i i . 27 Aug.: bet nog uaubrongou of bijbouweu 
van euu verdiepingen bet rondom met port lutul-ceincnt 
afzetten der  pastorie; minste inschr. was Bekx, te 
's-Bosch, voor  ƒ2220. 

'e-Baeeh, 30 Aug.: het bouweu van eene verdieping 
op de werkplaatsen inhet geneeskundig gesticht voor 
krankzinnigen; ingekomcu 5 biljetten, als: 
J. v. d. Bruggen, te , ƒ 11,870 
F. , „  idem „  11,621 
P. J. Soniers, „  idem „  10,489 
J. van Eerd, „  idem „  10.275 
J. C. Bcbellekens, „  idom „  9,994 

, 3i> Aug.: het bouweu vau een pakhuis 
met kantoor  daarboven; ingek. b'  bilj. , als: 
Gebr. , tc , ƒ 4000 

. v. d. Zee, „  idom „  44S3 
J. P. Schaafsma, „  idem „  4408 
Gebr. J. en J. Posthuma, idem „  1-2'Jii 

. Bruinsma, „  Achlum, „  4118 
T. , ,, , „  30U3 
geguud-

, 31 Aug.: het bouwen ccner  vill a voor 
mejuffrouw Verster: ingek. 13 bilj. , als: 
A. , te Apeldoorn, ƒ 11,13! 

. Wegerif, „  idem „  11,000 
J. tladstaak. „  idem „  10.073 
G. , „  idem „  10,496 
F. . Tiothoff, „  idem „  10,3:13 
J. v. d. Braak, „  idom „  10,819 
F. W. Geurden, „  idem „  10,124 

. w , „  idem „  10.0117 
. J. Eikelboom, „  idem „  9,999 

G. J. v. d. Braak, „  idem „  9,874 
. Wegerif, „  idem „  0,584 
m Wegerif, „  idem „  0,201) 

. Willems, „  idem „  9,089 
gegund. 

, 31 Aug.: het bouwen van een boeren-
plaats; ingek. 12 bilj. , als : 
E. . , te , ƒ 0683 
P. S. , „ , „  0480 
B. , „ , „  0430 
J. P. , „  Oudkerk, „  0399 

. . v. d. , „  idem „  6160 
Joh. G. dc Brauwer, „  Oudkerk, „  5983 

. , „ , „  5973 
J. G. v. d. Schoor, „  Ocnkerk, „  5950 
G. v. d. Wonde, - idem » 5349 
Job. . Pijnakker, m , „  585(1 
W. W. dc Jong, „  VTansweerd, „  5780 

. S. Eransbergen, „ , „  5380 
, 31 Aug.: do herbouw der  afgebrande 

stelphuiliug aan deu straatweg hij  don r 
onder ; ingek. 7 bilj. , als: 
Sjuardcma eu c Boer, te Oppenbuizeii, ƒ 10,000 
G. Schaafsma, „  Torkaple, „  9,978 

. 11. van Noord. „ , „  9,946 
P. F. Postma, „  rToudsend, „  8,057 
G. S. de Boer, „  Balk, „  8,573 

. .1, Baukema, „  Oudemirdum, „  8,523 
1>. . Wieleugn, „ , „  8,27'J 
gegund. 

, 2 Sept.: het bouwen eeuer  vill a aldaar, 
voor (i. Naeff; ingekomen 3 bilj. , als: 
A. Beijcrs. tc , ƒ 13,353 
J. Olthof, „  idem „  12,942 
Gebr. . en A. J- k 

cn Zoon, „  idem „  12,783 
gegund. 

, 2 Sept.: de pneumatische rioleering 
volgens het l van een gedeelte vau den 
Singel bij  deu Spuiweg; ingek. 3 bilj. , als: 
A. , tc Zevenbergen. ƒ 1240. 
Penn en Baudnin, >, , „  1170. 
Compagnie Générale des 

conduites d Eau, „ , „  1020.25 
gegund. 

, 2 Sept.: het baggeren van dc buiten-
cu binnenhavens der  gemeente, in 5 pcrc; minste 
inschr. wareu: 

pcrc. 1, . den , te Ameide, voor ƒ 1375; 
„  2, C. Eogdeman, tc Bergambacht, voor  ƒ980, 
„  4, J. dc , te Ameide, voor  ƒ 4 5 5; 
„  4, . , tc Schoonhoven, voor  /"27S; 
„  5, J. dc , voor  /415. 

, 2 Sept.: het houwen eener  tuinmans-
woning met schuur, teu behoeve van Jac. Jurrisseii, 
tc Bussum, onder  beheer  van den architect Y. Bijvoet? 
Gz.; ingekomen  bilj. , als: 
B. F. , tc Amsterdam, f 4950 
A. , „ , „ ) 

. Andriessen cu Zn., „  idem „  3875 
Blokhuis, „  Bussum, „  3113 
E. van , „  idom ,, 2991 
T. . Vrakking , „  idem „  8988 

tinnrhedé, 2 Sopt.: bet bouwen van 4 aaneengt-
bouwde woonhuizen, aan den Oldcnzaulsclien weg, 
gemeente ; ingekomen 4 biljetten, als: 

. Geerlink, te Ensohodé, t 19,900 
J. Fiilstra , „  idem „  19,532 

. Eggink, „  idem 
G. Beltman , „  idem 
gegund. 

Sijincgen, 3 Sept.: het maken van een lioog-
reservoir, ten dienste der  waterleiding op den * 
kenberg ann den ; minste inschr. 
was N. van , tc St.-Anna, voor  ƒ 19,090. 

, 3 Sept.: het muken vau erin-'' 
vcrauderingeu cn van eenig onderhoudswerk aan
school eu woning uo.  te Abenes; ingekomen
bilj. , als: 

. den Ouden, tc , f 1194
J. Burnborn , „ , „  1189-

. , „  Abenos, „  1179. 
Joh. v. d. Burg, „  Oude-Wetcring, „  1098. 

, 3Sopt.: het bouwon van een woonhui 
en eeu pakhuis aau dou Wecrwal, oader  beheer  vn» 
den architect ï . Bijvoets Gz.; ingek. 8 bilj. . nis: 
W. Greve, tc Buiksloot, ƒ 18.S1* 
E. de , „  idom „ g 

. C. , ,, Purmerende, „  li.?1" ! 
. F. Wostorveld, „  idem „

A. Aalders, » Amsterdam, „ 1 

, 18,430 
16,14» 

. Worp, te Purmerende, ƒ 17,255 
P. Brinkman, „  idem ,, 16,300 
.[. de Vries eu A. Pet, „  idrn i „  15,739 
gegund. 

Leid am, 4 Sept.: liet. bouwen eener  nieuwe 
kerk met toreu cu pastorie; ingkomeu 11 hilj. , als: 
C. Alkemsde, te Noordwijk-hinuen. ƒ 186,000 
W. Westerhof. „  Weesp, „  132,200 
C. J. s Jz., ., Amsterdam. „  131,800 
|„  Vlasman, ,, idem „  131,400 
,1. J. Boeknolts, „  idem „  124,000 

. de . „ , „  184,000 
A. A. vuu , „  Utrecht, „  122,000 
(' de Jough, „ , „  122,492 
W. . , „  Amsterdam, „  116,875 
B. Zuithof , „ , „  110,775 

. v. d. Wcijer , „  Gouda, „  110,775 
gecombineerd gegund aau E. v. d. Wcijer te Gouda 
cu B. Zuilbof te . 

\ \ ' . 4 Sept.: het bouwen eeuer  boerenhof-
stede met aanhoorigheden; minste iuschr. was VV. van 

, te Bodegraven, voor  ƒ8150. 
. 5 Sept.; bel buuweu van ecu heercnbiiis 

voor  J. Verdonk; metselwerk ingek. 7 bilj. , als: 
A- WiervTack, te Breda, / 3325 
lt . Wierx, „  idem „  3172 
Th. , „  idem „  2780 

, „  idem „  2750 
Bielaars, „  idem „  2675 
Van Boxtel, „  Terheijden, „  2601 
J. A. , „  Breda, „  2640 

timmerwerk ïngokonieu 5 bilj. , als: 
\ . Sehiaauwen, tc Breda, ƒ 3230 
Van Biel,  Terheijden, „  2804 
J. W. Brandt, „  Oosterboiil, „  2800 
A. Oomen, „  Broda, „  2725 
A. v. d. Akker , „  idem „  2565 

a ingek. S bilj. , als: 
J. Voegt, te Breda, ƒ 6065 
A. Oomen, „  idem „  5S97 

. Wierx, „  idem „  5689 
Van , „  Terheijden, n 5525 
.1. Schets, „  Breda, „  5490 
liordens, „  Wagenberg. „  5483 
A. v. d. Akker , „  Breda, „  5345 
J. W. Brandt, „  Oosterhout, „  5000 
gegund. 

, 5 Sept.: bet. verbeteren der  rivier dc 
l van Opwetten tot ; ingekomen 

0 bilj. , ais: 
.1. Vullings, le , ƒ 2 2 , 8 00 
J. Fruitier , „  Utrecht, „  21,900 

. van Gaal, „  Geldrop, „  17,009 
T. v. d. Berg, „ , „  10,907 
\ \ . F. Wcijers. „  Tilburg , „  12,070 
Job. , „  Strijen en 

J. , „  Puttershoek, „  11,880 
gegund. 

, 6 Sept.: lo. het herstellen cu verbeteren 
vau de n langs deu spoorweg tus-
sehen Veenwouden cn de e grens, tussehen 
Groningen en Zwolle eu tusschou Zwolle en : 
minste iuschr. was F. Aberson, tc Steenwijk, voor 
ƒ 3319. 

2o. id. dor  id. tussehen Ede eu de e grens, 
Arnhem—Zwolle, Zutfen — Glanerbrug, -
lebe grens en Amersfoort—Zutfen; minste inscbr. 
was A , tc , voor 999. 

k a,d l , 0 Sept.: het uitbreken der 
bestaande- en bet leggen eener  uieuwe straat met ma-
ch in aal-gevormde Waalklinkcrs ; hoogste inscbr. was 
W. . Swets, c , voor f 2851 ; minste 
mach ri j  ver , van der , tc Uselmonde, voor 
f hOS.50. 

, G Sept.: het bouwen van 12 woningen, 
buiten de Sneokerpoort, voor de Vereeniging „Werk -
inansblnei"; minste inschrijver was J. Veldman, tc 
Behraard, voor f 11,059. 

Borsele, 0 Sept.: het maken vau werken to*, oever-
verdediging aau den Calamiteusen polder  Borsele; in-
gekomen S bilj. , nis: 

. de Vriend, te Borsele, ƒ 9150 
V. dc Clercn, „  Selzaete, „  8954 

. de Jong, „  Neuzen, „  8890 
. A. v. d. Velde, „  idem „  8877 
. van , „ , „  887S 

F. , „  Zierikzee, „  8595 
J. Ceulemans, „  Niel, „  S5S0 
C. v. d. Velde, „  Borsele, „  S5G9 
gegund. 

. 6 Sept.: het bouwen van cenc school eu 
oiidcrwijzcrsworiing ; minste inschrijvers waren . -
man cn . do Wi t Pz., voor  ƒ15,777. g /17,500. 

e (O.), (i Sept.: bet bouwen vau eene stoom-
heierscb-bierbrouwerij  niet toebehooren, opeen terrein 
tegenover dc looomotiefloods; hoogste inschr. was J. 

r  Stege, te Ootninrum, voor ƒ 41,000; minste inscbr. 
A. Grootheugel, tc Borne, voor  ƒ23,249. 

l . 7 Sept.: het verzwaren, versterken cn ver-
hoogen van den waterkeereuden riug om het water-
schap , Sticht en Voorburg; minste inscbr. 
was J. Sterk , te , voor  ƒ8701). 

, 9 Sept.: het verbouwen van do Buiten-
sociëteit: gegund nan G. Ottcu, te , voor  ƒ 8 0 4 8. 

, 9 Sept.: het vernieuwen vuu deu voor-
gevel aan de onderwijzerswoning vnu school F inden 

, met het opruimen en tot kamers inrichten 
van de poort en het daarboven gelegene, benevens bet 
vernieuwen van de dakbedekking; ingekomon 0 bil-
jetten, als: 
V. , lo , / 3220. 

. .1. van Pagé, „  idem „  3000. 
W. P. van Pagé, ,, idem „  2970. 

. P. v. d. , „  idem „  2875. 
J. A. Ovaa, „  idem „  2612.50 

, . Jcras cn Zn., „  idem „  2490. 
V l i i i g r . ]1 Sept.: de levering ten behoeve der  Staats-

spoorwegen van: lo. staleu spoorstaven met ijzeren 
i'iudvcrbiudingci t cn vau haakbouten, iu 2 pcrc; perc. 1 
ingek. 10 bilj. , als: 

r  Bergworks- und 
, tc , / 209,874 

w e Steel 
Company , „  Barrow, „  269.124 

Actiën Gescllschaft Eisen-
und Stablwerk, ,, Osiiabrück, „  866,000 

Société John Cockerill, „  Seraing, „  258,730 
l'ljoenU. Actien-GesclU. 

für  Bergbau u. -
bel rich. „ r bij 

, „  250,000 
, Actien-Gesells. 

fii r  Bergbau, Eisen- und 
, „ , „  243,155 

. Acticn-
Vcrcin für  Bergbau und 

, „  Oberhuuscull, „  241,400 
Boehumer-Verein für  Berg-

bau und Gusstahlfahrie. „  Boehuni, „  239,475 
e Btahlwerk, „ , „  886,950 

Eisen- und Stablwerk 
, „ , „  229,089 

perc. 2, iugekomen 7 bilj. , als: 
.1. F. v. d. Gricndt , tc , ƒ S79S. 

. S. Stokvis en Zonen, „ , „ 5 
Van Noorden en , „  idem „  8205. 
Société anonyme des 

forges d'Acoz, „  Acoz, „  8150. 
Adliémar le y cn Co., „ -

Joan bij  Brussel, „  8098, 
, „ , „  8037. 

Firma Gebr. , „ , „  7898. 
2o. idem van net leveren, kepen en oarboniseeren 

van eikenhout Voo  150 wissels niet 750 dwarsliggers, 
in Sperc; pere.  ingekomen 5 hiljetteu, als: 
E. . vau , te Goor, f 65,791.79 
J. A. v. il Eerden Wz , „  Bokstel, „  51,400. 
B, . Clercx, „  idem „  46,365. 
J. . van Bogerwou,  idem „  45,590. 
J. J. v. d. Eerden Pz,, „  idem „  45,100. 

perc. 2 ingek. 2 bilj. , als: 
V. d. e cn Gips, tc , ƒ 8980 
J. n en, „  idem „  3400 

E G VA N T
. 

„(ïccf den r  wnt des s is." 
Onder de berichten , welke de dagbladen ons in 

den laatsten tij d mededeelden, behoorde ook dat 
waardoor het publiek op de hoogte werd gebracht 
van de keuze, welke tloor het vorstelijk paai- was 
gedaan VOO het geschenk, dat ter  gelegenheid
het aanstaande huwelijk door de Natie zou worden 
aangeboden. Waren die mededeelingen voor het 
overige juist, dan zou de Prins, op het voorstel <>iu 
daartoe te be|>aleii «me fontein op het voorplein van 
zijn paleis te Soest dijk , zijne meening te kennen 
heblien gegeven, dat twee fonteinen, waarschijnlij k 
om loculo redenen, wenschelijker te achten waren. 
Voorts wenl ons bericht, dat den heeren r 
Bisdom en l de samenstelling van het programma 
eener uit te schrijven prijsvraag voor die fonteinen 
door den Prins was opgedragen. Tot zoover de 
eerste berichten, die later  door  eeno meer  uitvoerige 
mededeeling in hoofd/aak bevestigd werden. Wij 
waren toen tevens iu kennis gesteld niet een over-
zicht van het programma, dat echter te onvolledig 
bleek te zijn om daaruit de juiste bedoelingen der 
umensteUers te kennen, 

t programma bestond in elk geval en was in 
het bezit gekomen of gesteld van dagbladredactlèn, 
die daaruit huu laatste berichten omtrent de zaak 
hadden ontleend. t uitschrijven van de prijsvraag 

t cn laat zich totheden wachten, want nergens 
toch vinden wij  daarvan otïiciëclc mededeeling, eu 
dus waren enkel op bovengemelde wijze publiek en 

.l.n daarmee iu kennis gekomen. 
Wanneer  toch voor  iets geloofwaardige publiciteit 

vereischt wordt, dan is het, naar  onze bescheiden 
meening, wel in dc eerste plaats als cr  prijsvragen 
te beantwoorden zijn.  gewoon courantenbericht 
daaromtrent  twijfelachtig ,  eeue ufliriivl c op-

-ping kunnen wij  wen, en deze wij»l
steeds ile plaat- aan. waar  het programma verkrijg -
baar is gesteld. 

r  nee;,, niets hiervan; en hoewel de dagblad-
berichten omtrent de zaak duidelijk genoeg waren 
om het bestaan van eeu programma te kunnen aan-
nemen, blijf t alles in de duisternis, minst genomen 
ineen twijfelachti g licht verkeeren, waarvan wij  ons 
de rechte bedoeling niet verklaren kunnen. Wat mag 
dat geheimzinnige, dat sphinxacblige toch wel be-
teekenen en vooral in ccne zaak als deze, waar 
open baar  beul het aangewezen middel is om te kun-
nen werken, om antwoorden te kunnen verwachten? 

n zijn wij  uit de derde hand , bij  toeval als 
't ware, in het bezit van een programma gekomen , ('j 
en nu er  toch een Commissie vau preadvies is, zou 
deze gevoeglijk hare function nu reeds kunnen aan-
vangen , door de Commissie van uitvoering in liet 
onderhavige geval tot het publiek uitschrijven der 
prijsvraag te adviseeren, en deze daanloor  kunnen 
en moeten vrijware n vour  publieke afkeuring van 
eene handelwijze, die moeilijk te quallflceeren is, 
aangezien ieder  individueel daaromtreut zijne denk 
wijze heeft. 

Ondanks dit verzuim dat wij  hier, met het nog 
op dc bekendheid die de Commissie van pré-advies 
met de eischen van prijsvragen kan hebben, nok 
hoofdzakelijk op hare rekening stellen, was het toch 
wel te verwachten, dat lieden als die waaruit de 
Commissie van uitvoering is saamgcsteld, op de 
hoogte waren van wat noodig is om eene prijsvraag 
op behoorlijke wijze openbaar te maken. t ware 
niet alleen in het belang van mogelijke mededingers, 
maar  ook en niet het minst in dat vnu deraak zelve 
eu van den daaraan verhouden uitslag. 

r  deu oiigewonen loop der  zaak gaven we dus 
hier, cn niet ten onrechte, onze bevreemding te ken-
nen. Wij  spreken nochtans geen afkeurend oordeel uil , 
 lil kunnen en mogen wij  uiet: misschien ziju ons 

onthullingen of ophelderingen gereserveerd, die het 
gansche geval, «lat is de wijze, zooals de zaak zich 
totheden heelt toegedragen, iu een klaar  licht stel-
len en iedereen het niet publiek uitschrijven van 
prijsvragen als zeer  natuurlij k zal doeu beschouwen. 

k liggen daarin dan nog lessen voor de toe-
komst verborgen. 

Er komen intusschen gevallen voor, dat open-
baarheid minder  goed geplaatst is dan hier, dat pu-
bliciteit zelfs laakbaar kan wonlen, wanneer ze 
slechts dienen moet om eeu zeker  doel te bereiken. 

r het publiekiiiaken van gebeurtenissen, van 
feiten, van toestanden, waarvan het algemeen belang 
eischt, dat ze ter  kennisse van het publiek worden 
gebracht, behoort daarentegen tot de roeping van 
hen, aan wie de behandeling, de uitvoering of de 
leiding is opgedragen van eene zaak als die, waarvan 
hier  sprake is. 

En nu het programma; laat ous daarin eeu blik 
werpen en zien hoe de samenstellers, dc préudviseui-s 
hun opdracht bcgreiion, en zich naar  behooren vuu 
hun laak gekweten hebben. 

Vooraf zij  echter  opgemerkt, dat wij  de geheele 

) Naar bet -lnjm , heeft de  het  :it 
van Tie Opmerker, van 24Ang.jl., slecht» zee oppervlakkig 

. n ton werd bet geheele programma sude-
 dm schrijver  wonlt echter  gaarne erkend, dat 

bet iu geen amler  blad voorkwam, eu slechts nu veel mueite 
duor  verkregen wenl. 

. 

rarantwoordel  ijk heid niet op hen alleen willen wer-
pen , 'laar bet bogrij|ielij k is dat de Commissie van 
uitvoering, na zich te hebben doeu voorlichten waar 
dit noodig was, niet of zonder  wijziging hare goed-
keuring aau het programma heelt gehecht. 

Zonder mi punt voor  punt tot in de kleinste bij  -
zonderheden aau eene scherpe critiek te willen on-
derwerjien, beginnen wij  liever, na de verschillende 
artikelen te hebben nagegaan, met ons zelven af 
e vragen: Welke kan de indruk zijn geweest, bij 

hen, die iu het bezit van het programma zijn ge-
komen eu die het, zoowel deskundigen als leeken, 
ua kennisneming aau eene zelfs niet al te ver  ge-
zochte beoordeeling hebben onderworpen? 

Wi j  meenen, dat die indruk na ernstige beschou-
wing niet ul te gunstig kan zijn geweest, eu ge-
looven zelfs niet te veel te zeggen, wanneer wij 
beweren dal, waar het geldt een geschenk en van 
dien aard als het bedoelde, de opvatting der  eischen 
gesteld aau de verwezenlijking van het plan, minder 
alledaagsch, minder  begrensd had behooren te zijn. 

ilet programma, op verlangen van den Prins 
saamgcsteld, ademt niets vorstelijks, er  is een geest 
van bekrompenheid niet aan te ontkennen, iets dnt 
de verwezenlijking van eene gedachte, die ontkiemde 
uit achting en gehechtheid van de Natie aan den 
Vorst, op eene wijze aan het publiek vuoi-slelt, die 
verre van welluidend is, die het tastbare luri d van 
's volks sympathie tot de levering van een gewoon 
nijverhcidsprodiif l doet afdalen. 

Waarom toch, in de eerste plaats, zou niot den 
kunstenaars (want deze immers, geen on ingewijden 
wunlen uitgenoodigd) worden vrijgelaten, zich optie 
plek zelf te inspiroeren en als gevolg daarvan afme-
tingen te bepalen, geheel gcévenredigd volgens hunne 
individiieele zienswijze uun de conceptie van het ver-
langde en van de omgeving: waarom dan die jw»si-
lieve, bijna zouden wij  zeggen autocratische bepaling 
vande middellij n van den voet. der  fonteinen, tenzij 
die door  locale toestanden worde gerechtvaardigd of 
door de wijsheid van de Commissie vnn préadvies 
worde gewettigd]' 

r het geldt hier  geen prijskamp iu den ge-
wonen vorm: het is het streven om den Vorst en 
zijne gemalin het beste, het edelste aan te bieden 
wal eeu Nederlander in het verlangde tot stand kan 
brengen: naar  onze meening moet dus de Ne-
derlandsche kunstenaar  worden uitgenoodigd, om-
niet en zonder  vergoeding zijti c gedachten in schets 
aan de daarmede belaste Commissie in te dienen; 
het oordeel van deskundigen zal dan later  spreken. 

e eisch om op artistieke wijze het denkbeeld van 
het huldeblijk uil te drukken is waarschijnlij k over-
bodig, wanneer, zooals hei programma verlangt, kun-
stenaars in het strijdper k treden; met-kunstenaars 
zijn niet te weren, zij  vertoonen zich bij  al derge-
lijk e gelegenheden. 

Ten tweede worden de ontwerpen die zijn inge-
zonden, door  den Prins, voorgelicht door  zijne Com-
missie van preadvies, onderzocht en naarmate van 
hunne betrekkelijk e waarde, al of niet der  bekroning 
waardig geacht. 

n mogen wij  gelooven, dat waar  sprake 
is van kunstenaars en niet van lieden die sich achter 
ileti naam vuu een of ander  kunstvak verschuilen, 
de opvatting, hoe verschillend ook, toch artistiek kan 
en moet zijn 

Wat nu de bepaling betreft van den afgepast eu 
prij s van f 35000, hierop is alweder  van toepassing 
wal hierboven in hoofdzaak gezegd werd. 

Waarom niet de kunstwaarde van het ontwerp 
op den voorgrond gesteld? t den kunstenaar  vri j 
in zijne gedachte en de kans bestaat, dat ontwerpen 
geboren wonlen van eene waarde geëvenredigd aau 
het doel. Zij n soms bij  nader  onderzoek de kos-
ten van een zoodanig ontwerp in uitvoering te 
hoog, welnu de ontwerper zal zich met weinig 
moeite, bij  eene wijziging van zijne oorspronkeUjke 
gedachte. naar een beperkt cijfer  kunnen richten , 
zonder  daarom dc conceptie zóó zeer te schaden 
als wanneer  van hel begin lot liet einde zijne vrij e 
gedachte aan banden werd gelegd en gedurig ver-
ontrust door het spook van ƒ 3 5 0 0 0. 

Om terug te komen op de uitnoodiging voor 
den wedstrijd, zoo zullen de Nederlandsche kunste-
naars, die in den vreemde verblijven, naar  alle waar-
schijnlijkhei d nog minder  omtrent de prijsvraag 
vernomen hebben als die hierteluude gevestigd zijn. 
Van bet programma alleen toch gaat die uitnoodi-
ging uil , en niet ann op toevallige wijze kan men 
daarvan in het bezit komen. j  komt. dat onze 
dagbladen niet overal buitenslands ie vinden ziju 
en wij  betwijfelen het zeer, dat door  vreemde bla-
den alléén de pnjsuitschrfjvin g officieel werd be-
kend gemaakt. 

Een hoofdgrief tegen het programma vinden wij 
in het verband, dat in art 5 geéischt wonlt van 
elk ontwerper, om de beide fonteinen voor  eene vast-
gestelde som te leveren en te plaatsen : de kunste-
naar  wonlt dus ondersteld tevens aannemer van 
publieke werken te zijn. althans de préudviseurs schij-
nen van meening te zijn dat hij  het wil worden. 

Vooral met het oog op de zaak zelve achten wij 
deze bepaling verre vau lueccb. Znodru het aanbie-
den van een geschenk een publieke zaak wonlt, dient, 
naar  onze bescheiden meening, het decorum bewaard 
te blijven; de besshmiwingen van geldehjken aard, 
zonuls hier, behooren op alledaagsch terrein tehuis. t 
spreekt vanzelf dat de uitgaven voor een geschenk 
altij d iu zekere mate beperkt zijn; ook kan de stof 
lelijk e waarde van zulk een geschenk nooit bepaald 
wonlen door de mate van achting, van gehechtheid, 
van symphatie die uien voor  do personen gevoelt aau 
wie het geschenk wordt aangeboden; maar  toch 
kunnen die onderhandelingen zonder e schade 
waardiger  gevoerd worden. Er  ligt een bittere tegen-
stelling in die al te beperkte verlic hamel ij  king van 
onna sympathie en de sympathie zelve, die in woorden 
zon gemakkelijk geuzen loos kan gemaakt worden. 

Ook ten opzichte der  kunstenaars kan die bepaling 
niet enden dan nadeelig voor  de zaak werken. Wie 
wil zich op die voorwaarden laten binden — dat 
is het werk vuu een fabrikant of aannemer, die 
VOO zekeren prij s het ont werp door een meerbe-
voegde laai inakeii. 

n 't kort , het is alweder  nnvorslelijk gedacht. 
e samenstellers van het programma schijnen niet 

in juiste male doordrongen te zijn van de eischen, 
die iu de maatschappij  uuu de verschillende standen 
gesteld zijn eu vooral niet van die, welke il oor  toe-
standen geboren eu naar  den aard dier  toestanden 
gewijzigd worden. 

Na ul hetgeen hierboven werd gezegd, zal liet. voor 
hen die het programma uiet kennen toch duidelijk 
zijn geworden, dat dus volgens art 5 een inschrg-
vingsbiljet verlangd wordt, dut is eene opgave van 
de som, waarvoor de ontwerper of liever de aanne-
mer zich verbindt zijn ontwerp uit te voeren. -
tusschen wordt iu art. G bovendien nog van begroo-
ting gewaagd; wij  zouden wel geneigd zijn hier te 
zeggen, dat wanneer  iemand zich verbindt voor  eene 
zekere som eeu of ander  werk te leveren of uit te 
voeren, hij  inden i-egel niet tot verantwoording wordt 
geroepen op welke wijze van berekening hij  tot 
dat cijfer is gekomen, en alzoo ook zijne begrooting 
niel aan het oordeel vau anderen behoeft te onder-
werpen. t is dus veel geéischt en weder eene nieuwig-
heid , die mogelijk de préudviseurs voorgoed zullen 
trachten in te voeren. Wij  zien het nut er  niet van 
iu, en twijfelen of zij  zulk ecu doel zouden bei-eiken. 

e premicn of vergoedingen , in art. 7 vernield , 
gaan wij  mei stilzwijgen en zonder  ons oordeel daar-
omlrenl uit. te spreken voorbij . r  die als mede-
dinger  wenscht op te treden, oordeels voor  zich of 
ze genoegzaam, of ze vorstelijk ziju al of niet. 

Art . 8 begint met eene clausule, die voor  bespre-
king vatbaar is in meer  dun één opzicht. Wij  twijfelen 
zeer of rle goede uitslag van de voorgenomen wei-ken 
gewaarborgd zij, indien de uitvoering, voornamelijk de 
leiding daarvan, aau anderen dau aan den ontwerper 
wordt toevertrouwd. s het ook wel goed denkbaar, 
in kunstzaken de juiste vertolking van de gedachte van 
den ontwerper  aan anderen met succes op te dragen ? 
Zelfs al zijn deze nog zoo bevoegd, de eenheid, de 
harmonie van een ontwerp zal moeilijk behouden 
blijven. Wij  kunnen ook voor het geval staan dat 
onbevoegden, op welke wijze dan ook, dc uitvoering 
in handen krijgen , en dan is dc slotsom algeheele 
verminkin g van het ontwerp, waardoor  een gewenscht 
resultaat reddeloos verloren gaat. 

En voor  zooveel opoffering wordt den kunstenaar 
f 500 tegoed gedaan. Waarlij k cr  wordt met 
weinig gevoel gedacht aan den vader, die misschien 
en voor  eene betrekkelijk geringe som, koelbloedig 
zijn kind zal willen zien mishandelen, het levens-
lang gebrekkig en ongelukkig zien maken, — een 
geval tlat alleen mogelijk zou zijn , wanneer dut 
kind een aangenomen was, waarvoor  meu die natuur-
lijk e liefde niel koesteren kan. Wij  hopen niet, dat 
rekening gehouden worde met stoffelijk bekrompen 
toestanden van sommige kunstenaars. 

Wat ile te benoemen Commissie van deskundigen 
betreft, zoo wenschen wij  van harte, in het belang 
van een goeden uitslag, dat hier een gelukkige 
keuze worde gedaan. Er  zijn hierteluude kundige 
mannen te vinden, maar  laat ons indachtig zijn aau 
het spreekwoord: »het zijn uiet alle koks die lange 
messen dragen " t genoegen zien wij  in het slot-
artikel , dat, al wenl goedgevonden het uitschrijven 
van do prijsvraag niet officieel te vermelden, de 
uitslag der  bekroning toch door  middel van de voor-
name dagbladen den volke zal worden verkondigd. 

Wij  stelden bovenstaande gedachten terneder, 
niet om pogingen in het werk te stellen tot redding 
van zaken , wunnuin toch niet te veranderen valt, 
maar  om, getrouw aan onze leus: openbaarheid te 
geven , waar  openbaarheid vereischt wonlt eu bovenal 
niet misplaatst is. 

. 
Augustus '78. 

's-Gravenhage. e e goedkeuring is 
verleend, op het verzoek van den heer  J. -
sen, aan de acte van oprichting der  niuunloozeven-
nootschap Baat nsche Gasfabriek, te vestigen te 
Baarn, met een kapitaal van f50.000, verdeeld in 
100 aandeelen a ƒ 5 0 0. 

— Volgens later  aangekomen berichten zijn bij 
het korps van den Waterstaat eu 's s burger-
lijk e openbare werken in Nederlandsch e 

benoemd: tot hoofd-üigenieur 2de klasse J. W. 
P. , O. Gasten 11. J. ; tot ingenieurs 
lste klasse . 11. vau Os, W. B. C. de Bos en J. 
. . d'Ariiuti d Gerkeus; tot idem 2de klasse . 

P. Gutteling en T. . Seterius; tot idem 3de klasse 
S. W. Becking. 

Amsterdam Op 7 Oct. zal in het Oudezijds 
n logement de publieke veiling plaats hebben 

van vij f erven of bouwterreinen in den Binnendijk-
i Polder, bij  het Vondelspark. 

t zijn de terreinen, ilie vnieger  aangekocht zijn 
om daarop een nieuw weeshuis voor de e 
gemeente te doeu bouwen. Voor het weeshuis is 
het te hopen, flat die gronden, zeer  geschikt voor 
villa's, veel opbrengen. 

— e Stoomvaartmaatschappij  o Nederland"  is in 
overleg getreden met de g van Nederlandseh-

e om ééns in de twee maanden een stoomboot 
te laten varen van Soerabaia naar , o 
en Amoy en van daar  terug over a en -
kasser, e reizen naar  China zullen plaats vinden 
öf over  Saigon (Cochin-China), öf over r  en 

. e e g betaalt voor  elke 
reis over  Saigon een subsidie van ƒ 12 000 en over 

a van f 20,000, maar  ontvangt 50 pCt terug 
over ile meerdere vracht boven f 40,000 per reis. 
Op de e begrooting is daarvoor f 100,000 
uitgetrokken. 

— n de vergadering van den Gemeenteraad van 
g 11. zijn langdurige discussién gevoerd over 

e voordracht vau het Gemeentebestuur, om de Om-
n[busmaatschappij  concessie le verleenen tol hei aan-
leggen van een paarden spoor  van den m uaar het 
nieuwe Station. Er  werd niet nadruk op gewezen, 
dat de j nog iu gebreke gebleven was 
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eeuige banen JUU  te leggen, waarvoor  zij  reeds ver-
dunning bekomen bad. Ten slotte wenl bet voorstel 
vnn den heer  Van Tienhoven aangenomen om een 
nieuwe vooi-drncht in te dienen, volgens welke de 
lij n ham—Centraalstation zóó zal worden aangelegd, 
als in overeenstemming is met eene eveutueele ver-
breeding der  Tesselsche kade en der . 

— n zake de veel liespniken verondieping vau 
de haven van l.lmiiiden wenl in dezelfde zitting eeue 
iaierpeUatie gehouden door  den beer . G os schalk. 
Ue 'llaii t dankte burgemeester  en wethouders 
voor  het krachtig uitdrukke n hunner  meening sum 
de  in zake de verondieping dier  haven, 

cn deed de vraag: nis burgemeester  en wethouders 
iets bekend van wijziging der  concessie-voor  waan len 
der " 

e Voorzitter  antwoordde, dat omtrent deze zaak 
ccn schrijven ontvangen wan van de , waar-
van vooralsnog geen mededeeling kan worden gedaan. 

t dc verzekering dat echter  burgemeester  eu wet-
houders niet konden besluiten zonder  goedkeuring 
van den , werd de vergadering gesloten. 

. Teneinde het toezicht  0(1 de be-
stratingswerken te verbeteren, zal iu deze gemeente 
ecn tweede hoofdopzichter, op een traktement van 
/"t800 'sjaars, worden aangesteld, aan wien meer 
bepaaldelijk bet technische deel van het t zal 
worden opgedragen, terwij l den tegen woo rdigen ti-
tulari s meer  bet administratieve gedeelte zal wonlen 
toevertrouwd. 

— n meent nu met zekerheid te kunnen ver-
melden, dat de spoorweglijn leiden—Woerden op 
15 October  a. s. voor  het verkeer  zal geopend worden. 

— n het laatst van de vorige eeuw was tc Am-
sterdam het bedrij f van diamantslijpon tengevolge 
van de drukkende tijdsomstandigheden iu zulk een 
staat vnn verval, dat het bekende bankiershuis e 
het geraden vond, iu ziju welbegrepen eigenbelang, 
voor  zijne rekening en kosten een zestal jongelingen 
onderricht te doen geven in dat bedrijf . 

t deze maatregel voorgeschreven werd door  het 
handelsbelang van zulk een koopmanshuis, vindt 
daarin verklaring , dat iu die dagen  uit hét 
handeldrijvende Zuiden, uit de Portngeeschc, Spaan-
sche en e koloniën voor  een groot deel 
bestond in ruwen diamant en andere edelgesteenten, 
waarvan nu echter  de waarde op de Amsterdamsche 
geldmarkt gevaar  liep te dalen hij  gebreke van de 
vaardige hand , die het gesteente n moest. 

e gezonden philautropi e droeg zooveel vrucht , 
dat Amstenlam thans ruim 8000 diamantslijpers 
telt cn daarin eene industrie bezit, die volgens de 
statistische uitkomsten onzer  stedelijke inkomsten-
belasting zoo welvarend is, dat ervaren diamantslij-
pers vaak nicer  dan ƒ 10,000 jaarlijk s verdienen. 
Ecn zoon van ccn der  knapen , wier  opleiding iu hel 
vak door e bekostigd wenl. is later  de eer  toe-
gekend den wereldbe roemden r te mogen slij-
pen, en thans komt een zoon uit ditzellile geslacht 
aan bet hoofd tc staan van eene nieuwe stoomdia-
mantslijperi j  , die den 15den September  a. s. in de 
Verwcrstraat 20—30 geojiend wonlt en eene der 
schoonste en l>elungrijkste fabrieken iu dit vak lie-
looft te worden. 

e stooiudiaiiiants|ij|«erij  van de tinna A. . 
Voorzanger  &  Co. wurdt gedreven door  cene stoom-
machine van 14 p.kr . uit de fabriek van U. Jonker  & 
Zn. , te Amsterdam, en onderscheidt zich door  schoone 

e werkplaatsen, waar  het licht cn de ventilatie 
zoo overvloedig mogelijk en volgons de beste vin-
dingen op dit gebied aangebracht zijn. Verder  wor-
den in die fabriek 68 stoven of molens gedreven, 
en de assen, die dese metalen schijven drijven , 
waai op dc diamant wonlt gepolijst, zijn iu het 
gnnscbe gebouw door  eeu vernuftig systeem van be-
dekking, waardoor  hij  bet afslaan van den drijf -
riem deze altij d op een dood punt koml le liggen, 
schadeloos gemaakt vooi- de werklieden, die zich den 
geheelen dag daarlangs of tusschen bewegen. t 
geheele gebouw weid met de fundamenten en de 
fablieksintichlin g in Ü intuinden lijd s gebouwd door 
den aannemer F. . Janssen, volgens dc plans 
door  den directeur  dezer  diamauts|ij|>er.j  ontworpen. 

Wi j mogen onze sladgenoolen wel aanraden bij 
gelegenheid deze belangwekkende fabriek eens tc 
gaan bezichtigen. r  nette eu moderne inrichtin g 
Ottdencbeidt haar  gunstig van vele dergelijke werk-
plaatsen iu Amstenlam, cn dc vriendelijk directeuren 
beijveren zich gaarne hunne s het scherp-
zinnige werk van het kloven , snijden cu slijpen van 
den edelsteen tc laten zien cn uit tc leggen. 

(Nieuw» v d.
n . e pogingen, sedert drie weken 

onder  leiding en toezicht van de heeren Van Erkel 
en Bloemendual in het werk gesteld, om den be-
schadigden telegraafkabel tusschen Tessel en u 

r te lichten, zijn voorloopig gesmakt, 't s 
reeds de denle maal, dat men met dit doel aan den 
kabel werkzaam geweest is. Op sommige plaatsen 
zit hij  BOO diep onder  liet zand, dat men met geen 
mogelijkheid weet hem eronder  vandaan te halen. 
Ook de diepte iu bet p en de felle stroom 
bemoeilijken de werkzaamheden zeer. Naar  gemeld 
wonlt zal men 't nog eenmaal beproeven, en indien 
dan dc lichting niet gelukt, iu bet volgend jaar  een 
nieuwen kabel leggen, 

. j  de uitvoering van deze cn 
geile werken in de provincie Friesland zijn weder 
eenige van de bier  en daar  aau sluis- en walmiiren 
enz. geplaatste peil- en verken merk en verloren ge-
makt. Gedeputeerde Staten hebben daarom de ge-
meente-, rijks - en polderbesturen opnieuw gewezen 
op bet hooge belang, tlat die merken geëerbiedigd 
cn daarin, zonder  voorkennis van den Waterstaat, 
geene veranderingen aangebracht wonlen, cn hunne 
medewerking daartoe ingeroepen. Aan die besturen 
is tevens verzocht om van de verbouwing van voor-
worpen, waarin zich merken («vinden, onmiddellijk 
kennis te geven aau de hoofd ingenieurs van den Wa-
terstaat in dit gewest 

. Eerlang zal weder ..-ene veiling gehouden 
worden van 43 kavels vestinggrond, buiten do voor-

malige -  gelegen. e data 
voor  inzet en veiling zijn op n 30
ber cu 14 October  c. k. gesteld en hij  ver-
koop zullen geene massa's worden gevormd. 

Assen.  dc betrekking van ingenieur
provincie e hebben zich 15 n aange-
meld. 

— Gaarne wijzen wij  met een enkel woord op 
dc belangrijke leven-sluwe hij ving van wijlen den archi-
tect W. N. , voorkomende iu de laatst uitge-
komen aflevering der  Bouwkundige Bijdragen.
waanlevan dit levensbericht, van de hand van den 
architect .1. J.  dc Wij s te -Gravenhage, wonlt 
verhoogd door  een welgelijkend portret van den 
waardigeu overledene, dat daaraan is toegevoegd. 

— Op het eiland m is door  den ingenieur 

 voor  van het , een accasia-
beplanting aangelegd, die voorloopig gunstig staat. 

n hoopt dat het  onproductieve eiland na 
verloop van jaren  voorraad hout ral 
opleveren, maar  trekt in twijfe l of g zal 
slagen, daar  zij  meer  beschutting  dan op 
het eiland kan worden

e - d w olde. 
e d dezer  gemeente heeft tot gemeente-arebitect 

benoemd den beer  P. . 

Advertentiën . 

Gemeente . 
e Aanbesteding. 

Ontmanteling der  Vesting. 
Op Woensdag den 25 September a. s., des na-

middags te ten uur. zal te Nijmegen, in net
 ten e
de slechting van het gedeelte de  ves-

n , gelegen tusschen de 
, t en het 
n van den -

weg, benevens den aanleg van een 
d tusschen de e 
- en . 

e te n hoeveelheden -
gen : 

207000  1 k eu 
7500 . . 

Bestek en teekeningen liggen van af 1 September 
e. k. ter  inzage op de Gemeente-secretarie, waar  zij 
tevens tegen g van rijf  gulden te verkrijgen zijn. 

e aanwijzing zal plaats hebben op Vrijda g en 
Zaterdag den 20 en 21 September  a. s., telkens 
des vooriniddags tc elf uur  beginnende aan de
lenpoort. 

n worden gegeven door  den r  W. J. 
 a N , r tc

en van af den 10 September  mede door  den r 
W. C. A. , Opzichter  voor  de ontmante-
ling te Nijmegen. 

. 
o  ilerue ulo  ai, 

g 10 September  1878, 'saam. 1 uur, in 
het openbaar  ten (tam tehuhw, aanbesteden: 

lo. t N cn -
WEN van eenige , , 

s enz. de e . 
2o. t n van eenige -

N en -
GEN aan den n . 

3e. e g van N 
ten behoeve van de Scholen en an-

e Qemeentegebouwen. 
liestekkeu zijn teoeu betaling ter  Secretarie ver-

krijgbaar . 

E 

. 
 EN S van

 zijn voornemens, op Woenedag den 25 
September 1878, des namiddags ten 1 ure, ten 

e aldaar  aau te besteden: 
t N van eene L 
met G aan den , na-
bij de g langs den -
Singel. 

Alles nader  omschreven iu het bestek cn de voor-
waarden mot de teekeningen die, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing u op de  Secre-
tarie cu het Stads Timmerhuis ie Hotterdam, en 
ook voor  deu prij s van f 1,50 verkrijgbaar  zijn bij 

. P. VAN E en ZOON, Boekdruk-
kers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. e aanwijzing in loco zal plaats heb-
ben op Vrijda g den 20 September  1878, des voor-
middags ten 1 , ure. 

e  den iO*" 1 September 1878,
namiddags ten 2 ure, aau bet Centranlburcati der 

j  tut Exploitatie van Staatss]worwegen 
hij de e  tc Utrecht uitgeschreven aanbe-
steding van k n". 205 wegens het ophoogen 

 van den toegangsweg  station 
te Akkruin , ten  van den  van 
Arnhem naar

zal niet plaats hebben. 

S , 
. 

E G 
VA N 

E 

te 1511 ) A . 
e ONTVANGE E N -

N T E  zal in het kulïijliui s hel .Hof 
van , j  .1. S le  ten over-
staan van den Notaris VA N , bij T 
op g den 30sten Septembe 1878. 
en L op g den 14den Octo-
be  1878, telkens <les voormiddag, ten 10 ure, 
iu hot openbaar 

: 
 geslechten  te

d  kavels,
10 achte de Nieuwehuizen; 
12  het Gasthuis op den ; 
12 neven de k langs den West-

binnensingel ; 
 aan de . tegen den molen 

van den . en 
1 nabij de g t Zwaantje". 

(li-drukt e voorwaarden, [NTreclsU'schrijvirige n kaart, 
zijn van af den "den September 1878 voor  25 cent 
te verkrijgen ten kantore van voornoemden Ontvan-
ger, bij  wien ook nadere inlichtingen te bekomen ziju. 

Aanwijzin g geeft de r  VA N E , 
tt; Breda. 

.  te . 
 en N van n 

voor  wetenschnpiielijk avhnlik. All e soorten van 
- eu . Veld-, - eu 

, , en/, en/. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de Hollandiche Tuin, 

t 20  2 2,
S vau alle bekende typen 

eu n aan bestaande S wonlen iu 

ilen kortst i tiji l geleverd en uitgevoerd. 

 ï'alrlkizalt-ïruevei i 

in , 

s n n
, , 

Nieuwehaven N.zijde 55, . 

Stoomfabriek T a n 
, - , 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima belegen E — gekookte 

Standolie - . 
t voor  Nederland dar Engelsche -

N en N van ) AN
SON, te  Surrey hij

t op e

Alom : 

E OVEX S 
hunne toepassing op de e 

. » -TT Ï  O N S , 

 ieur. 

 f0,50. 
Uigave van . A. E lo » llagr. 

. 
n vun Stoom- on e n 

N : 

Locomotieven, Locomobielen, Stoom- en , Stoom- en , Stoom-
heimachines iu diverse soorten. , . s voo  houtbe-

. , en , , , 
Prima t der m Company, Amerikaunsehe n der  Tunit c Ciiinpimy , 
voor  zagen scherpen, fabrieksgebruik, enz., 1» kwaliteit Engelsche - en andere kettingen mei 
guaraiiti c van sterkte. 

Electr isCh licht VOOr allerlei doeleinden. 

, , peilglastoestellen voo  stoom- en . 

E N 

VA ! , 

WeWr.A,  A G E N T E N voor  des 

 verkoop van T in n zijn aangesteld: 

S &, C". tu Amsterdam, 
iloor  wie ook Uit het leggen van n inlichtingen wonlen verstrekt en s voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als uau e , lleltweg N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

Aan dc Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam . wonlen hij  ulle 

- en , 

N Sf  S T E E N  A N T  S. 
Ecn groot welingerieht N is daarvan steeds ruim gesorleenl, alsmede iu n -

. Alles net eu solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

. , Architecten, enz. 

nau n van  mete d en 30 s laiitf . 
t uitstekend  1  is niet hooger  iu prij s dan het gewone en vervangt 

met succes het veel duurdere , zoodat hetzelve in elk geval boven beide soorten preferent is. 

J. W. VA N F & ZOON. 
: Wijnhaven hoek Vischsleeg en  185,

.  &  ZOON, 
 te

hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

 J
Civiel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervnanligen in den kortst mogelijken tij d nllu soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzeteonstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 3 l"' 1' 
werkdag, en venier  Stoomwerktu igen, , , , s 

- cn Tegel vormmachines. n - en B r n g c o n s t r u o t l ën enz. 
t bij l i . VV. VAN L & C° . — Alle stukken ea n te n aan den  F. W. VAN T JGin. te . — Uitgave van l). A. . 

V O O B 

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

: 

Venk-hynt Zatcrd.ir» . Prys per  !1 uiaanilcn f . u abonneert ï ich voo 

een . Afzonderlijk e nommer. by vooniitbc.tellini : 15 rent.. 

All e stukken en advertentiën te adreneeren aan 

de e te Arnhem. 

: 

Vim 1—6 regel*  /1 . , verder  voor  elkeu regel phuuruiint e 20 cent» ea 10 centa 

vuur een nommer  van hetblad. Advertent iën voor  het buitenland 25ccnta per regel. 

EEN E G E 
. 

(Vervolg en slot van No. 37) 

n een zeer  kleine kamer ziet men een ziekenzaal 
in miniatuur . Wij  zullen slechts ccn ding daarin 
gis|>cn: de mooie gordijnen, die de bedden omgeven. 

e liehangsels dienen slechls om tie uitwasemingen 
te n en de zieken tc doeu stikken. Verder, 
iu betielfde paviljoen, heetl de prefectuur  van de 
PariJBche poli tie het model harer  draagbaren en een 
volledig stel hulpmiddelen voor  drenkelingen gezon-
den. Vervolgens kan men ecu krankzinnigengesticht 
np kleine schaal bezoeken. Wees gerust, het wordt 
slechts bewoond door  een zeer  vredelieveudeu bewaker, 
die volkomen hij  zijn zinnen is. 

Na dit treuri g liezoek voelt men behoefte in dc 
vrij e lucht le gaan. t ons dus dc modellen van 
hospitalen gaan zien. tentoongesteld door  den inge-
nieur  Tollet. liet hospitaal vau dezen ingenieur  ge-
lijk t veel op <lat van dc stad Oran. t is sainii-
gestcld uit paviljoenen. die slechts  gelykvloers-
venlieping  schikking is seer  gemakkeUjk 
te verkrijgen in lauden, waar  het terrein vanwege 
deu prij s geen struikelblok is. Zij vermeerdert den voor 
deiidiensl noodigen arbeid niet veel, want men heeft 

bewezen, dat de kracht, besteed om ccn trap van 
tien meter  hoogte te beklimmen, even groot is als 
ile kracht, besteed om 125 meter  af te leggen op 
een waterpas vlak. e paviljoenen van den beer  Tollet, 
gebouwd uit baksteen en ijzer, zijn brandvrij ; hunne 
wanden wunlen niet gemakkelijk doortrokken van de 
uitwasemingen ; zij  kunnen dikwijl s gewasschen en 
met gas gevlamd  wonlen. Bovendien kau 
men , daar  in tli t stelsel elk tied slechts op 3000 . 
kiiui t te staan, na een tiental jaren het hospitaal 
sloopen. e g van deze paviljoenen heeft ruim-
schoots plaats duor  het e gedeelte van het 
gebouw, dat den spftsboogvortn  zij  geschiedt 

 door  da /ij - en binnenwanden. e voordcelen 
van dit bouwstelsel zijn tloor  de ondervinding geble-
ken bij  het militair e hospitaal te BouTges, waarvan 

 reUef-pkvn op de tentoonstelling is 

- hospitalen van den heer  Tollet zijn typen tus-
schen de groote vaste hospitalen en de tijdelijk e hos-
pitalen, waarvan men met zulk een gunstigen uil -
slag parti j  beeft getrokken iu den Amerikaanseheti 
oorlog. n zal op de tentoonstelling verscheidene 
voorbeelden van deze laatsten /ien. e Société fran-
eaisc desecours ati.r blessi's heeft achter  het paleis 
van den vorst van o barakken gebouwd, gelijk 
nau dc in onzen jongsten  gebezigde. t zijn 
dc werkelijk e hospitalen der  toekomst, gelijk l 

y zeide. 

e geleerde hygiënist had, geholpen door  den 
kolonel , iu 1870 op  open terrein van 

 twee cn twinti g barakken of loodsen 
op steenen pijler s gebouwd; de. wanden en het dak 
waren van Noordsch dennenhout; de stoking ge-
schiedde door  kachels, met luchtgaten in de buiten-
wanden (prises d'air extérieures). (') 

Naast deze hospitaal-loodsen moet meu dc hospitalen 
onder  tenten plaatsen. Zij  zijn voor  dc eenta maal 
opgesteld gewonien door l y gedurende

. e heer u t deed er  een zeer 
volledig spadnien van vervaardigen in 18G8 hij  het 
hospitaal Cochin; het wordt geheel teruggegeven in 
het bijgebouw langs de  en nl de 

s hohl>cn dit model kunnen zien iu de 
Avenue Uhrich, tijdens bet beleg van Parijs. t 
hospitaal onder  tenten was opgericht door  edelmoe-
dige Amerikanen; deze tenten, bestaande uit
wanden van linnen, overal van elkander  gescheiden, 
wonlen des winters gemakkelijk gelucht en verwarmd. 
Terwij l de warmtegraad dar  buitenlucht 14"  bene-
den nul wus, steeg bij  binnen de tent tot 1'2"  boven nul. 

r  de praetijk de theorie ten eenemale heeft 
lievestigd door  aau te toonen, dat de gekwetsten in 
vrijwa t meer  gevallen genazen onder  de tenten cn 
loodsen dan in de vaste hospitalen, wedijveren de 
heelkundigen van alle landen in het bestudcei-en van 
deze inrichting . n zal cr  verscheidene voorbeelden 
van zien iu de Fi-aiischo cn vreemde afdeelingen. n 
liet bijgebouw der  zal men ecu 
ambulance-tent opmerken, toereikende om 32 bedden 
op te nemen en slechts 456 kilogr . wegende. n de 

e afdeeling heeft de kolonel t (a) 
n voertuig gezonden, dat een tent bevat, waaraan 

liet tot steunpunt dient; zij  bevat al het noodige 
materieel vooreen ambulance: draagbaren, matrassen, 

(1) e lieer  O. Wyrocbot i*  van meening, dat de onvoor-
waardelijke voorkeur  van deze barakken boven andere hu»pi< 
tulen uug niet bewezen is. Zie zijn opinerkiugca iu het 
tijdschrif t  iiailoinpnie potitivt of mijn e Vertalin g iu het 
liidiw h  Tijdschrift. 

t - l'ran-i'lit '  tekst nmiikt i-r  v;m. Zoo noemde 
het u deu t Ue Bordes; Be-
tiordé (overboord gesjiuetenj. 

verbandstukken, rhiriirgical e instrumenten, genees-
middelen en vijfti g liter  water. e luchting ge-
schiedt door  de ttiimeh-aiuen van ecn geknikt dak 
(? faux toit). t overige omtrent dc tenten is 
meer  van gewicht voor  krijgslieden en geneesheeren 
dan voor  iiigenicui-s en architecten. k sla 't dus 
over). 

Wi j hebben lang stilgestaan bij  de middelen om 
hel lijden der  levenden tc verlichten; wij  zouden nog 
veel te zeggen heblien over  de dooden-hygiène door 
te spreken over  een model-kerkhof in de Zwhsersche 
afdeeling, maar  de tij d ontbreekt ons. 

Gaan wij  dadelijk over  tot de l'ortugeesehe afdee-
ling, om de plans en pbotographieen van de merk-
waardige slachtplaats te n te beschouwen. 

e g aldaar  heeft den heer O Eleu-
tei'iu de Sousa opgedragen, de geschiedenis cu be-
schrijving van die zeer  hygiënische inrichtin g te geven 
iu een zeer  leerrijk e brochure. t vraagstuk van 
bet dooden der  beesten is van zeer  veel gewicht voor 

de algemeene gezondheid. Vroeger  verpestte het 
overschot der  dieren dc steden, en eerst in 1818 
werd Frankrij k bedeeld met afgezonderde slacht-
plaatsen. Te m  tot iu de laatste jaren 
de slachters een heftigen wederstand tegen de gere-
gelde werking van deze inrichting , waar  men het 
vloosch onderzoekt al vonnis het aau de gebruikers te 
leveren. e slachtplaats te m werd den eer-
sten Januari 1863 geopend, ea b̂ eantwoordt zelfs aan 

de jongste eischen der  gezondsheidsleer. n bereidt 
er  de huiden, «lc ingewanden cu het vet zonder  den 
minsten nadeeligeu damp te doeu ontslaan. 

G . t 17 Sep. 1878. . v. E. 

WA T S ? 

Wel, wat een zonderlinge, eenvoudige en tevens 
onnoozele vraag, wat is schilderen 1 Er  zijn meer 
zulke vragen, die door  velen niet. kunnen of gedeel-
telij k beantwoord wonlen. Wat schilderen is, weet 
ecu klein kind wel. Zeer  zeker. Wanneer  men een 
kind zeide, dat men de kwast in de verf doopt cn 
haar  dan goed uitstrijk t op het hout, want geverfd 
hout staat mooier, —dan zou ik zeggen : dut is heel 
aanlig geantwoord. Eu wanneer  een tien- ii twaalf-
jarig e jongen cr  dan bijvoegde: door  b. v. de deur 
met Verf te bestrijken worden de poriën van het hout 
met olie en verfstof gevuld en daardoor  wordt de 
deur  tegen bederf bewaard; daardoor  kan de lucht 
er  niet nadeellg op werken, — dan zou ik zeggen : die 
jongen heeft zoo iets van de natuurkunde opgevangen. 

Wanneer  echter  een werkman of iemand van 
gevorderden leeftijd zulke antwoorden gaf, dan wus 
hel bewijs geleverd, dat die persoon cr  niet veel 
vnn wist. En vooral de werkman, 't s niet ge-
noeg dat hij  de namen der  verfstofTen kent; dat hij 
weet hoe zij  aangemengd moeten wonlen; welke ver-
ven in dc open lucht moeten gebruikt worden cn 
welke binnenshuis. j  moet meer weten dan welke 
verveu aanslaan en welke niet, welke duurzaam, 

goedkoop of duur  zijn. 
j dient niet alleen kennis te dragen welke 

verven uit hun- natuur  sjioedig drogen, welke scha-
delijk zijn of onschadelijk. 

t is niet genoeg. j  moet ook weten waarvan 
dc i gemaakt of bereid worden; wat het 
eigenlijk voor  stollen zijn; waarom sommigen aanslaan 
cu anderen niet. 

Zoodra men weet dat de verfstoffen bereid wonlen 
uit metalen, berg cn aanlstoffen, steenen, insecten, 
planten enz., dan is men zoowut op de hoogte, 
maar  nog niet volkumen. n moet ook kunnen 
zeggen hoe zij  bereid worden, waarmede ze ver* 
valscht worden cn hoe men die vervalschingen ont-
dekken kan. Als men b.v. den vinger  in een vat 
loodwit steekt, moet men aan 't gevoel kunnen 
zeggen waarmede de. vervsJsohing heeft plaats ge-
had, cn ik  verzekerd, die personen zijn er. 

Wanneer  men nu weet dut loodwit bereid wordt uit 
lood, kremzerwit uit tin , spaimsch-groeii uit koper, 
menie uit lood, ultramarij n uit lazuursteeu, geel-
okcr, koningsrooil cn eiigclsch-rood uit bergstoffen, 
nflpelsch-geel uit een nnrdstof, vermiljoen uit kwik , 
karmij n van dc cochenille, berlijnsch-blauw uit bloed-
loogzout, enz. enz., dan kan meu doorgaan zijn vak 
te kennen. n zal men ook ten antwoord geven 
op de gestelde vraag, dat wanneer  uien schildert, 
bestrijk t men de deur, of wat het ook zijn mag, 
met ccn metaal, een berg- of nnrdstof, ecn insect, 
eene plaat enz. t spreekt echter  vanzelf dat die 
utoffcn dan onder  ccn anderen vorm voorkomen. 

Onbe|inald is het aantal verven, die tot het schi|> 
deren cn aanstrijken gebruikt wonlen, cn rekent men 
alle gcmengilcn er  hij , dun is het aantal onnoemelijk. 

n heeft, ten eerste, witte verven als; loodwit, 
zinkwit , spnanscb-wit,

Ten tweede, zwarte verven, als; kunperoct en 

zwartsel, ivoorzwart cn lioenderkool, wijngaardmti -
k enz wart. 

Ten denle, blauwe verven als: lierlijnsch-blauw, 
parijseh-bluiiw , minei-aalldaiiw, ultramarijn , bremer-
groen, blauwkarmijn , kobaltblauw en smalt. 

Ten vienle, rootle verven. r  genoeg, ik werp 
mij niet op om publiek onderwijs te geven in het 
schilderen of Uneiden van verfstoffen. 

Schiet gij  nis werkman in het hier  opgenoemde 
tekort , dan zijt gij  zeker  niet in de gelegenheid 
geweest u daarin tc bekwamen. Onwil kan cn mag 
ik niet bij  u vooronderstellen. 

Erkent gij  het gei nis, welnu, onthoud dan het 
onderwijs uwen kinderen niet. Zend ze
burgerdag'  avondschool  ambachtsscholen, want 
dat zijn de plaatsen waar  zij  in al die wetenschap-

 ouderwezen worden. Onthoud hun het onder-
wijs niet, want  onwetendheid zal u

 cn smart berokkenen. Als het later  werklieden 
zijn zonder  eenige kennis, dan zijt gij  daarvan dc 
oorzaak. Wanneer  het geen zelfdenkende wezens 
maar machines zijn geworden, dan zal het u ver-
weten worden. , laat hen vuu die scholen 
gebruik maken,  zij  kennis  want kennis 
is macht. 

A. C. E . 

E T N E . 
g lleimann geeft in de

'Aeitung, n" . 20, 15 i 1878, ecn hoofdartikel: 
e t in der , waarin hij  dc oorzaak 

aangeeft, waarom, ondanks alle  van hinds-
en plaatselijke regeeringen, de kunst inde industrie, 
d. i. iu dc verschillende ambachten, voortdurend in 

kwijnenden toestand hlijf t
Wegens dc groote overeenkomst der  toestanden in 

ons land , kan een overzicht  z(jn 
opstel niet overtollig geacht worden. 

e kunst in de industrie op tc wekken, den /.in 
 het begrip ervan in al

land opnieuw te verlevendigen . is het ijveri g , roem-
waardig streven van onzen tijd . 

Er is reeds zooveel gezegd en gesproken over  de 
noodzakelijkheid hiervan, over  het al tc duidelijk 
zichtbaar  gebrek aan kunstzin, dat er  eigenlijk niets 
meer is bij  te voegen. Wel  is bet noodig 
de middelen, die  hand genomen wonlen tot weg-
neming van dit nationale kwaad, aan critiek te 
onderwerpen; temeer, daar  men in 't  de 
zaak van ecn te eenzijdig standpunt beschouwt en 
zulke maatregelen neemt, dat de gevolgen niet zullen 
beantwoorden aan 'tgeen men verwacht. 

e daadzaken zijn niet te loochenen. 
e smakelooze mal of gietvorm , die zijn weg vindt 

als goedkooper  fabriek sproduct, bcheerscht ons indus-
trieel leven. 

Nu zoekt  door
scholen nieuwe, degelijke krachten te  die 
doordrongen vnu waar  kunstgevoel, het bare zullen 
bijbrengen om smaak en kunstzin der  handwerkslie-
den te zuiveren cn te verbeteren. 

A l deze verbeteringen hebben echter  slechts be-
trekkin g op één zijde vau het vraagstuk cn n 
de andere, niet minder  belangrijke zijde, onaangc-
roerd. 

n wij  ons twinti g jaar  verder, dan hebben 
wij  reeds een voornaam gedeelte van ons doel bereikt. 
Er is dan reeds een uitstekende kern iu onzen hand-
works- en fabriekarbeidersstaiid, die wijst op het veel 
verhoogde j»cil van onzen smaak. 

Wij heblien nu eeu goeden factor  die voorbrengt, 
maar  hebben den anderen factor, het publiek, dat 
koopen moet, geheel vergeten. 

g vrijgezel heeft dan met gunstig gevolg zijn 
schooltijd doorloopen; hij is de wereld gaan zien, 
komt vol illusiën terug en houst zich ziju idealen 
iu vormen te kleeden: hij  wil zijn vak eer  aandoen, 
wil kunstproducten leveren. 

j mankt werkelijk veel schoons, maar . . . ver-
koopt niets, 't s te duur; voor  080 derde minder 
koopt bet publiek fabrieksgoed cn is tevreden. Onze 
voor  dc kunst gloeiende, naar  solied werk strevende 
gezel moet water  in zijn wijn doen, zul hij  niet 
van honger  omkomen; zijn vrouw en kind eischen 
bi' ;  hoe langer  zooiueer  werkt hij  naar  den /in 
vau 't publiek , dat zijn dure zaken niet koojieti wil ; 
hij moet werken om te leven, cn s )cdig is hij , 
wat hij  zou geweest zijn zonder  studie; hij  maakt 
fnbriekswerk. 

Zóó zal het over  twinti g jaren zijn en zoo is het 
11,-cils nu. 

Toen wij  den bloeitijd der  kunst hadden, wilde 
elk wal schoons bezitten; het publiek S|>onrdc den 
kunstenaar  aan door  zijn kapitaal; de kunstenaar 
spoorde het publick aau door  zijn fraaie producten. 

Tegenwoordig echter, zelfs bij  de zeer  rijken,  geen 

zweem van schoonheidszin. Oleograph ie en tegen het 
lieliangsel|»apiertje! 

Er is verbetering merkbaar, doch een zeer  geringe. 
 de groole centra wonlt zooveel onderwijs gege-

 in alle mogelijke vakken , dat cr  moeilijk ccn 
vnk bij  kan; maar  verschillende vakken zouden, in 
verband met het schoonheidsbegrip, anders kunnen 
onderwezen worden. 

Bij dc geschiedenis wordt geleerd wanneer  aan 
Phidias, een , een o enz. enz, Wi -
den ; met jaartallen  regeeringen houdt het echter 
op. Van l bri j  vingen der  kunstwerken geen sjioor. 
Zou 't zoo moeilijk wezen van tie voornaamste 
meoterstiikketi kopieën op de scholen te nemen en te 
wijzen op dc wetten van vorm cu lijnen? 

Bovendien moest teekenonderwijs in ruime mate 
op elke school voorbereiden tot sier  van cn denken 
over  .schoonheid van vorm en afmetingen, en lot latere 
ontwikkelin g in schoonheidskennis aansjioren, welk 
vak, welk ambacht ook gekozen worde. 

n wonlt de kunstenaar-werk man naar  waarde 
geschat eu zal het kapitaal hem aansporen voider 
te arbeiden: dan wordt hel publiek evenzeer  aange-
spoord wat over  te hebben voor  schoone cn degelijke 
zaken en gelokt tot koopen. 

Alleen langs dezen weg kan de liecrscheiule wan-
smaak en smaak verwildering verdreven wonlen, cu 
ecn gezuiverde zin voor  kunst en schoonheid het 
deel wonlen van het volk in ziju geheel." 

Geldt bovenstaande voor  ons land niet evenzeer, 
zoo niet meer? T, 

G OVE G VOO
E N T E . 

Omtrent de veel besproken verondieping voor  de 
haven te n zijn dc onderstaande otücieelc 
stukken medegedeeld : 

Amsterdam, 5 Sept. 1878. 
Aan Zijne  den

can Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 

Wij heblien ons dezer  dagen overtuigd, dat dc 
verontrustende berichten door  de dagbladen medege-
deeld, omtrent bet ontstaan eener  zandbank op 9000 
meter  vóór den mond der  haven van het Noordzee-
kanaal,  treurige waarheid behelzen, cn het is 
niet zonder  groote bezorgdheid dat wij  OUS afvragen, 
hoe het mogelijk is geweest, dat eene diepte van 13 

. tot 8.50 . is verminderd, zonder  tlat zulks is 
opgemerkt, hetzij  door  de e der , 
hetzij  door  hen, die met het toezicht liclast waren, 
en, zoo het ul opgemerkt is, dat men bet zoover 
heeft laten komen. 

Wi j vinden daarin aanleiding Uwe Exc. dringend 
te verzoeken , met al de middelen die haar  ten dienste 
staan tc willen hevonleren, dat bedoelde zandbank 
opgeruimd worde: dat voortaan eeno wijze van wer-
ken gevolgd worde, waardoor  het kunstmatig vormen 
van banken in zee bij  den mond der  haven wonlt 
voorkomen, en dat door  verbetering of verscherping 
van het toezicht, de herhaling van ontdekkingen als 
de ouder  wei pehjko, worde vermeden. 

Burgem. en Weth. van Amsterdam, 
n TEX . 

 Secretaris, 
E . 

's-Gravenhage, 12 Sep  1878. 
Aan Burgemeester en Wethouders 

van Amsterdam. 
Gelijk aan Uw College bekend zal zijn, wonlt de 

Noordzeehaven gemaakt volgens bestek no. 30, goed-
gekeiuil bij  beschikking van 18 October  1873, door 
den toenmaligen r  van Binnenlandsche Zaken. 
n art. 3 van dat bestek, handelende over  tie grond-
berging, wordt, onder  meer, sub lo, bepaald, dat 
de specie, uit de baggering of graving van de Noord-
zeehaven voortkomende, door  den aannemer kan wor-
den geborgen in volle zee op minstens 8000 meter 
afstand van het naaste punt van tien duinvoet op het 
strand. 

t is mij  uit de, vóór dc goedkeuring van het 
bestek, gewisselde stukken gebleken, dut geen der 
geraadpleegde deskundigen in deze bepaling omtrent 
plaats en wijze van storting der  baggerspecie bezwaar 
heeft gezien. e meening schijnt te hebben vastge-
staan , dat zoodanige storting geen aanleiding zou 
geven tot verbooging van den zeebodem, doch dat 
de gestorte baggerspecie door  de strooming der  ge-
tijen zou wonlen weggeruimd. 

Op het inachtnemen van den t>epunlden afstand 
wci-d overigens, zoowel door  het , uls 
door  de e der  Ainsterduinsche -
schappij, nauwkeurig toezicht gehouden. t die be-
paling niet overtreden is, blijk t uit de plaats , 
wuur zich thans de ophooging voordoet. 
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lif t ontstaan der  ophooging wenl d bij  de 
opnemingen, welke in de maand i . vanwege 
liet t van e geschied /ijn . r 
geene jieilingeii zoover  huiten de haven vanwege mijn 

t plaats hehhen gehad, en er  geen aan-
leiding bestond om de uphoogiiig to vermoeden, wn« 
zij  mij  onlwkend. Zij  werd mij  ook niet aanstonds 
tijdens de opnemingen der e medegedeeld, doch 
eerst te mijner  kennis gebracht door  een mij  door 
mijnen Ambtgenoot van e toegezonden en den 
3len Augustus . bij  mijn t ontvangen 
rapport van den r  van het n te 

, dd. 20 Augustus . 

k oordeelde deze aangelegenheid van genoegzaam 
gewicht, om aanstonds tusschen heiden te komen en 
schreef nog denzelfden dag, waarop het ontstaan der 
verondieping te mijner  kennis was gekomen, den 

d ingenieur  in het 9u district aan, mij  deswege 
volledig in te lichten en de e der  Amster-
damsche kanaalmaatschappij, namens mij , tot bet 
nemen van maatregelen tol onmiddellijk e voorziening 
uit te noodigen. 

Nog vóór dnt deze r  mijne aan-
schrijvin g kon ontvangen hebben, gaf hij  mij  rijner-
zijd s van de verondieping kennis en deelde mij  tevens 
mede, dat de e reeds maatregelen had geuu-
enin om het storten van liaggerspecie op dat punt 
te doen staken en met den aannemer in overleg was 
geiteden om du storting . verder  zeewaarts 
le doen plaats hebben. Alvorens echter  omtrent dit 
laatste punt te beslissen, wenschte zij  de overkomst 
van den r  der j  llawkshaw 
uf te wachten. 

Nndal de hirectic den 3eti en 5en September . 
met hare technische ambtenaren in overlag wns 
getreden, woonde de r  Conrad den Oen 
Septemlier  d. a. v. eene vergui lering der e 
bij , waarin deze besloot; 

»aan te nemen het aanbod van den aannemer 
Uns, om ile baggerspecie uit de Noord zeehaven op 
4000 . uit den duinvoet te brengen voor  7 cents 
per kuh. meter  bijlietaling , onder  voorwaanlen: dal 
de te verplaatsen toonen moeten omgevaren wonlen. 
cn wel de noordelijke hij  vloed, en de zuidelijke bij 
eb: dut de geloste slof /nl worden verspreid, zoodat 
de lmdein nergens meer  dun 1.50 . wordt ver-
hoogd; en tlat de ingenieurs der j  bet 
recht hebben de tonnen te verplaatsen, mits de 
uiterste ligplaatsen van de tonnen niet verder  dan 
75 . noord en zuid van het verlengde der  huvenas 
verwijderd zijn." 

Uit het na deze vergadering door  den -
genieur  Conrad aan mij  uitgebracht mppnrt , is mij 
gebleken, dnt de ontstane ophooging met van dien 
ernst igen aard is, als aanvankelijk gevreesd werd. 

e r  bericht mij , dat de in het voor-
jaar  van  gestorte specie beneden bet |ieil vun 
rui m 10 meter  onder  het k tot eene 
hoeveelheid van  door  de hooge getijen 
der maanden , Juui tot hult'  Juli is afgeelecht 
met taluds vnn gemiddeld 111) op 1, doch dnt de 
'275,000 knh.meter, die van 10 Juli tot 10 Augustus 
hoven voornoemd peil werden gestort, zijn blijven 
liggen niet hellingen van 21 tot 33 op  en niet 
zijn afgeelecht, omdat gedurende dat tijdper k voor-
namelijk aflandige winden met weinig hooge zeeën 
voorkwamen. 

Ongetwijfeld, meent de , zul laatst-
genoemde onbeschermde hoop specie met liet rekkelij k 
steile taluds geslecht cn grootendeels opgeruimd wor-

 zoodni de e najaarsvloeden invallen, eu 
znl de minste diepte op het punt der  storting weder 
rui m 10 . onder  het laagwateipeil bedragen, ter-
wij l dc overige specie meer  dan waarschijnlij k dooi-
de hooge stortvloeden  de daarmede gepaard gaande 
stroom versnelling der  getijen, gedurende den aan-
staanden winter  zal verspreid worden over  den die-

 bodem der  Noordzee. 

e meening wonlt nader  nog door  den -
ingenieur  bevestigd en toegelicht door  de overlegging 
van de beide hierbij  gaande, gekleurde, hydrogra-
phischc kaarten van Juni 1877 en i 1878, waar-
uit blijkt , dat de toestand van de Noordzee, buiten 
den havenmond te l.lmuidcn, voor  de scheepvaart 
in dit tijdsverloop merkelijk verbeterd is. 

Teneinde, indien dil noodig mocht blijken , na-
dere maatregelen te doen nemen, heb ik mijnen 
Ambtgenoot van e verzocht mij  ï ledeeling te 
willen doen van elke waarneming nf peiling, die te 
zijner  kennis  komen, en heb ik deu -
genieur  in d aangeschreven, op de plaats 
der ophooging cn op de plaatsen, waar  baggerspecie 
in de Noordzee gestort wot dl , oin de 14 dagen peilin-

 te doen lw> werk stol ligon. 
lk vlei mij  dan ook, dat geen ernstige bezwaren 

uit de opliooging zullen voortvloeien, terwij l ik ove-
rigens mijne aandacht nan doze aangelegenheid hhjl 
wijden. 

r  ik de belangstelling, welke Uw College iu 
deze zaak nun den dug gelegd heeft, volkomen billijk , 
heb ik cene uitvoerige mededeeling van het gebeurde, 
welke door  U ter  geruststelling  kan wurden 
gemaakt, niet ongepast geacht. 

 van Waterstaat, Handel 

en Nijverheid, 

TA  VAN . 

O 's E 

J T O T G U 
. 

Eenige nfdeclingen der j  tot lievonlering 
der t hebben de go.de gewoonte hetjaar-
lijksch verslag tc tloen drukken en daaraan onder-
scheidene bijlagen toe te voegen , g hebbende 
op de verschillende punten, die ter  tafel gebracht 
zijn . t gedrukte verslag der  Afdeeling 's-Graven-
hnge over  hel vereenigingsjanr 7 ï / 7 8 ligt voor  ons 
en wij  onlleeiien daaraan liet volgende: 

t aantal leden l>edroeg hij  den aanvang vun 
het achttiende afdecliiigsjuar  90; inden loop vnn dat 
jaar  zijn 10 nieuwe leden toegetreden, terwij l 0 
hebben t cu 2 ziju overleden, zoodat het 

 ahnu 104 bediaagt. 

n den loop van het jaar  onderging het hestttnr 
door  het overlijden van «len heer  W. N. e groote 
verandering; de Afdeeling verloor  in hem een hoogst 
venlienstelijk eu liekwaam lid , een uitstekenden 
Voorzitter  en daarmede den steunpilaar  der e 
Afdeeling. 

n diens plaats wenl tot Voorzitter  gekozen de 
heer . P. Vogel en tot Secretaris, inplaats vau deu 
heer  J. J. C. dc Wijs, die voor  die betrekking
dankt huil , het bestuurslid J. Singels. n 19"" 
Januari 1878 leed de Afdeeling een tweede verlies, 
door  het overlijden van den heer  E. Saraber, een 

 wiens werkzaamheid cn ijver  de Afdeeling 
zeer  veel te danken heeft. 

e financieele toestand der  Afdeeling is gunstig, 
en de contributi e is weder  liepaulil op f 4  jaar. 

e vergaderingen hadden geregeld maandelijks 
plaats, en werden gemiddeld door  een vierde van 
lu-t aantal listen bijgewoond , zoodot de belangstel-
ling iu het bijwonen der  vergaderingen blijkbaar  is 
toegenomen. 

Omtrent de behandelde onderwerpen zij  het vol-
gende medegedeeld: 

r  het lid e Wij s werd eene waardige hulde 
gebracht aan de nagedachtenis van den zoo hoogge-
schatten en onvergetelijk en Voorzitter , nu wijlen deu 
heer  W. N. . Spreker  schetste in korte trekken 
wie e was en wat hij  vour  de Afdeeling was ge-
weest, en deed daarna voorlezing van een ingekomen 
schrijven van het oud-bestuurslid . llenriquez 
Pimentel, bevattende eene korte levensschets vnn 
den nfgestorvenc. 

Ook het lid c bracht in kernachtige bewoor-
dingen hulde aan de nagedachtenis vau wijlen den 
heer , niet uls lioiiwkunsienuur , wnurtoe spre-
ker zich niet lievocgd achtte, maar  uls toonkunste-
naar, op welk gebied e ook den naam van hon-
gepriester  waardig was. 

c heer  Vogel, nieuwbenoemd Voorzitter , hield 
eene rede, waarin hij  verklaarde niet zonder  schroom 
die lietrokkin g te aanvunnlen, en de plants le ver-
vullen , die voor  korten tij d geleden nog bezet wus 
door  den grijzen eerwaard igen Voorzitter  W. N'. , 

t lag niet iu zijne bedoeling eene levensliesrhrij-
ving te geven van den zoo geachten man, aange-
zien dit reeds geschied was in de eerste vergadering, 
maar  hij  gevoelde zich toch gedrongen, om dc eerste 
maal dat hij  de vergadering presideerde, een enkel 
woon! over  hem tc spieken. 

Zoo iemand, dau was het zeker , die o, a. 
leefde voor  de bevordering der  Bouwkunst, en daar-
aan vooral zijne krachten wijdde. u lieoonleelo 
hem echter  niet te veel naar  zijne uitgevoerde werken. 
Aan de vruchten kent men den boom, wordt er  ge-
woonlijk gezegd, doch men bedenke dat menig 
spreekwoord niet altij d een waar  woonl is, vooral 
wanneer  men het in een ho|»erkton zin opvat. 

Teneinde uan te toonen hoe e in de kunst-
wereld bekend stond, vestigde spreker  de aandacht 
op eene beschouwing iu het. r  van 
den Nederlandsehrn Spectator, gewijd aan de 
nagedachtenis vun den man, die wellicht een deel 
zijner  grijze haren mui de seheriic critiek over  zijne 
werken, vroeger  hjj  herhaling ouk opgenomen in dnt 
blad, le dunken had. 

r  toch stunt, dat e onbetwistbaar  een man 
wus van groote gaven, een aestheticus, een bezield 
en bezielend spreker  over  zijne kunst, meer  dan een 
gelukkig uitvoerder. 

Nadut spreker  nog verschillende verdiensten vun 
zijn voorganger  bad geschetst , lies loot hij  zijn rede 
met te zeggen dat hij  nooit zijne talentvolle leiding 
der vergaderingen zou vergeten, talenten—die nog 
werden verhoogd door  de macht van een hoogen leef-
tij d en een eerbied wekkend hoofd. Spreker  verzocht 
de Vergadering, daarbij  die eigenschappen niet
zat, den steun der  welwillendheid, die zoo onmis-
baar  is voor  eene goede samenwerking. 

t lid Van h Jr.  eenige bijzonderheden 
mede omtrent de galvanisch verzinkte
die door  de firm a Custodis en Cie. te f iu 
den handel zijn gebracht. 

Voorts deelde genoemd lid eenige bijzonderheden 
mede betreffende het gebouw voor  de wereldtentoon-
stelling, in dit jaar  te houden op het Champ de 

s cn het Tiocudero te Puiijs, upgehehlenl door 
teekeningen. 

e heer e Wij s sprak over  de teiTu-cuttn. j 
lietreurdc het zeer  dat deze zoo langzumcrhuiid donr 
rei tien tsteen verdrongen was, daar  de baksteenlmtiw, 
afgewisseld met de terra-eotta, eeu iiungeuuinen in-
druk maakt, Waarvan vele gehouwen in r 
als liewijs kunnen strekken. 

Spr. deelde eenige bijzonderheden mede
de terra-rotta-fabrie k te l l óh r , bij  Cohlentz , en stelde 
eenige platen en voorweten , van die stof gemaakt, 
ter  liezichliging, waaruit bleek, dat de terra-cotta 
aanbevelenswaard is, ook om den geringeu prijs . 

t lid Van der  Tas bespnik eeue nieuwe wijze 
van fundeeren van havenwerken, toegepast, te (llusgow 
iu Engeland. e uitvoering vau kaaimuren leverde 
aldaar  bijzondere moeij  el ijk heden op,  de nanl 
van den bodem niet overal deselfde was. 

e belangrijke diepte die meu daar  noodig had 
(10.20 . onder  gewoon laagwater) leverde groot 
bezwaar  op om de gewone wijze van fundeeren op 
paleu toe te passen, en uien liesloot tc fundeeren op 
putten van baksteen eu beton van Portland-cement, 
en deze tot op de vereischte diepte in den bodem 
neer  te laten. 

t lid Üuuer deelde een en ander  mede omtivnt 
het m te . 

t m van kunst en nijverheid, dat nog 
verre van volledig is, en door  do algemeene behing-
stelling meerdere uitbreidin g moet ontvangen, wenl, 
ln.i gelegenheid van het honderdjarig he-taan van 
de j  tot bevordering der  Nijverheid , tc 

m opgericht in het Paleis (het Paviljoen inden 
. 

e aanlokkend de vertrekken ook mogen zyn, 
waarvan de meesten nog in denzelfden staat, als zy 
waren tydens het verblij f van k Na|» loon, 
zullen zij  sjiocdig te klein bevonden wonlen, om nl 
datgene tc bevatten, wat voor  een m 
noodig cn nutti g is. 

Spreker  gaf daarna  overzicht van al hel merk-
waardige dat daar  thans reeds te zien is, en drukt e 
den wensch uit , dat de belangstelling iu dat m 
steeds grootei zal wonlen en dat de tij d niet veraf 
znl zijn, dat ook te 's Gravenhage zoodanig
tot stand zoude komen, iu verband met de uitbrei -
ding uan de Academie vun Beeldende n eu 
met het kunsl-industrie-onilerwijs . 

i lid Singels sprak over  wyze
der bliksernaJJeiderS don middel eener  galvanische 
batterij , en van den galvanometer. 

r  het lid Ueimlei-s werden mededeelingen gedaan 
omtrent s kunststeen, waarvan monsters 
ter  liezichliging werden gesteld. 

Ook vertoonde  lid aan de Vergadering 
een stuk Portland-cementsteen, afkomstig van een 
bodemstuk vun een riool, hetwelk 10 a 12 jaren 
dienst heef! gedaan, waaruit blijkt , dat die steen 
volstrekt niet doortrekken is tengevolge vun de 
voortdurende aanraking met feralc stoffen, hetgeen 
ecu s is dut eemetitsteeii, gemaakt van eeue 
goede ipialitei t cement cn in de juiste verhouding met 
scherp zand vermengd, een goed materiaal is. 

m het lid r  werd, na een inleidend woord 
omtrent zijn verblij f op Java, eene beschrijving ge-
geven van  grootsche  van den Boedba-
schen Godsdienst, aden Bmó-Boodoer." 

e beschrijving werd opgehelderd door  plmtngra-
fische afbeeldingen, vervaardigd door  den pliotograaf 

r  het lid lleenwkes wenl het afnemen van 
verflagen op gehouwen steen besproken, en wel iu 
het bijzonder  van den voorgavel van het -

s te 's-Gravenhage. 
r  het lid Van Trich l werd een uitvoerige voor-
 gehouden over  den stand en  van 

onze
j monde van den Voorzitter  Vogel eu naar  aan-

leiding van  min teekeningen van -be-
stuurslid llenriquez Pimentel, werd het cen cn ander 
medegedeeld omtrent den bouwmeester  Pieter  Post. 

Bovengenoemde aan teekeningen waren ontleend aan 
een oud werk getiteld \t Graven-Hage met de voor-
nacmste plaetsen en vermnekcUjckheden, door 
Jacob van der , e in . 

n wordt met buitenge woon veel lof gewag ge-
maakt van Pieter  Post eu deze in dat hoek genoemd »een 

 of  hetwelk mede 
blijk t uit de voorlezing van een gedicht, dat tevens 
melding maakt van door  hem gemankte geitouwen. 

 het lid Vogel werden hieraan nog lielangiijk e 
mededeelingen toegevoegd. 

Voorts wenlen eenige vragen, door  het hoofdbe-
stuur  der j  ter  liounlwoorilin g voorgesteld, 
op de vergadering besproken. 

t lid  stelde ter  bezichtiging
belangrijke verzameling photographieën vun Spaansche 
monumentale gebouwen, en Heisc Stadiën aus
lien  door e nog

 tij d werd gewijd uun de bezichtiging van 
voorwerpen of plaatwerken, al of niet met de -
spniken onderwerpen iu verhand slaande. 

Berichten en mededeelingen. 

's-Gravenhage. Z. . de g heeft zijne 
 geschonken aan het voornemen van den 

r  van Waterstaat enz., om eenige van de 
werklieden, die bekroond zijn op de te Amsterdam 
gehouden tentoonstelling van voorwerpen door  den 
handwerksman in vrijen tij d vervaardigd, op *s s 
kosten, de tentoonstelling te Parij s te laten bezoeken. 

e namen der  gekozenen zijn : J. Bootsman, wa-
genmaker  , werkzaam bij  de Amst. Omiiibusmaat-
schappij; J. C. , machine werker  bij  deu heer  J. . 
van dér ; W . Gots, ivoorwerker  hij  den heer  A. 
J.  11. J. Goldensteijn, steenhouwer  hij  den 
heer . Weegewijs; G. . , machinewerker 
aai: dc . e Atlas; B. , timmerman 
bij  den heer ; P. , kunstlakkcr 
bij  de Wed. F. Zeegers en Zoon ; W. v. , 
sieraadschilder  hij  de heeren Gebr. Van Eek; F. C. 

, zilversmid hij  den heer . A. Cusiiers; 
J. F. A. Voskuil, 'eldhouwer bij  den heer . 
Voskuil Jr. ; T. Wuriiel , muehinewerker  bij  de heeren 
C. de i &  Zonen; J. . G. Zeyde, meubel-
maker  hij  den heer  Jansen, firm a Stioobant en 
Broek s. 

e groep vertrekt iu het laatst dezer  maand; de 
dag van vertrek zal later  worden vastgesteld. 

— e r  van Financiën maakt bekend, dat in 
de tweede helft der  maand November  a. s. te 
's-Gravenhage een examen zal wonlen gehouden voor 
de betrekking vun adspirant-laiulmcter  bij  het kadaster, 
waarvoor  18 plaatsen ter  vervulling wonlen onge-
steld. 

Zij , die tot dat exameii wenschen te wonlen 
toegelaten, wonlen uitgenoodigd zich vóór 1 Novem-
ber  a. s., met overlegging van de vereischte stukken, 
tot den r  tc wenden. 

— r  deu heer  W. C. van , te -
genbosch, c. s. is concessie aangevraagd vooi'  den 

 van een gehetd net van  op de 
Openbare heerbanen in de provincie Noord-Brabant. 

Tot do aangevraagde lijnen behooren o. n.: Waal-
wijk—Tilburg , 's-Gravenmoer—Oosterhout, Ooster-
huut—Breda, Oosterhout—Geertruiden berg, Gccrtrui -

, -
wijk , Sleeuwijk—Woudrichem, . 

— r  do heeren Vun Vollenhoven en Verloop, Van 
Bnrnevold, , van Bcnnekoni, en Jhr. n 
Avsma, Jongkindt Coninck en Van Everdingen, van 
Wugeningeii, is concessie gevraagd, op grond van de 
nieuwe wet op de locanlsjiooi-wegcn, voor  eene 
dergelijke lij n van Wageningen naar  Nijkerk , de be-
slaande kunst- of nndere wegen volgende. 

By de g vindt dit ontwerp alle sympathie, 
daar  het iu eene werkelijk bestaande behoefte voor-
ziet, zoowel voor  de verschillende bloeiende gemeen-
ten, tlie het met 't groote spoorwegnet aau dc 
stations Ede, l en Nykerk znl verbinden, 
als voor  de l en het proefstation, 
die telkens het missen van eene s|ioorweglyu te 
Wageningen deden betreuren. 

Aankondigingen van Aanbestedingen 

g . 13 Nept. 

, te 12 uren, door  burg. en weth.: hel 
rioleeren van de Vondclstraat en -
gensstraat. 

, tc 12 uren, voor  rekening van . . 
van , in het café Bellevuc: het verbouwen van 
een perceel aan dc m vest aldaar. 

Leek, tc 4 uren, door  het gemeentebestuur: het 
makeu van ecu nieuwe klapbrng over  de llaspelwijk 
bij  Evert Bron tc Zevenhuizen. Aanw. lc 10 uren. 

, te 6 uren, door  de eigenaren van Sion, hij 
.1. F. , aau den Noordhoornsehoweg, nevens 
het „Bont e : het grootendeels vernieuwen van 
de brug over  dc Noordlioornschc watering. 

, tc fi uren, door  W. A. Schollen, hij 
den logementhouder  A. : het houwen van een 
houten draaihrugj e over  het Niezijlstcrdiep, nchtor  dc 
boerenplaats Oxwcrd onder  Noordnorn, 

Weinii it it , te 8 uren, door  bet gemeentebestuur: 
het ophouwcu van den gcmecntctorcn, 

, S4 . 

Amstelveen, tc 10 uren, door  het bestuur  van hel 
ter  vervening gcoctrooiccrdo Zuidelij k Gedeelte des 

, iu t dorstige : lo. het graven 
Van eeu tocvoerkauaal niet aanverwante werken, ach-
ter  liet in aanbouw zijnde stoomgemaal, over  eene 
lengte vau p. m. 280 ; 2o. het op de vereischt 
wordende afmetingen brengen van oen geduelte der 
ringvaart in onderscheidene perceelen. 

Warme veld, tc 2 uren, in c Pauw: lo. etitiigc 
n aan het Warnsvoldsehc vonder; 2o. ge-

deeltelijke vernieuwing van dc Brinkhru g in Wichmnnd, 
het leggen van oon stccucn duiker  hij  't o cn her-
stellingen aan den duiker  bij  't , heide iu 

. Aanw.; tc 'J uren aan do Brinkbrug , to 11 
uren bij  't o cn tc 12 uren bij  het Warusvcldsche 
vonder. 

. tc 7 nren, door  hot gemcentnhestuur 
van Smallingcrland: de vertimmcrin g van liet aange-
kochte pakhuis aldaar  tot waaggebouw. 

Weenadag, S Nepl. 

Vllage, tc 11 uren, door  het ministerie van water-
staat enr..: het maken van aanlegplaatsen aan den 
Wicldrechtschen zeedijk, behoorende tot de werkeu der 

c waterwegen. Aanw. 20 en 21 Sept. -
ming / 22,200. 

, tc 11 ureu, door  het bestuur  van 
het waterschap , in het Watcrschapshuis: 
het doen van ceuige herstellingen aan do uitwatcrendc 
sluizen, in 2 perc. en in massa. 

 tc 1 uur, door  hurg. cn weth.: hel 
bouwen van cene school met woning aan den , 
nabij  de wetering langs den Noordsingcl. . aan 
het Timmerhuis, 

. te li uren, door  dc commissie voorliet 
burgerlij k armbestuur, in het Onde-mnnnenhuis aan 
de : dc levering van steenkolen, laken, 
leder, linnen, katoenen stoffen, saaiet, enz. 

, te 0 uren, hij  Y. B. vnn der  Tnlk ; dc 
vernieuwing van het llooghout, op du Franeker- cu 
Snceker  zeilvaart, nabij  dn Zaulaauster  zijl onder 
Ooslerend. . bij  F. . Poclsma, ouder  Oosteretui 

, S  Nepl. 

, tc 12 uren, door  het gemeentebestuur: 
het vernieuwen vau dc bestaande sirenen bnig nun 
de Glip. 

Wellingen, to 19'/i uren, door  burg. cu weth.: lo. 
de levering van p. m. 400 . lengte ruwe of onbe-
werkte Naamschc vloeren; 2o. het verrichten van 
eenige verfwerken aan gebouwen der  gemeente. Bilj . 
inz. vóór 12 uren. 

, tc 1 uur, bij  P. Peereboom Sr.: het 
slatten of uil diepen der  opvnart, loopende uit dc 

r  trekvaart naarde zathe „Grons" 
onder  Burgwerd, cn van een gedeelte der  grachten, 
welke huis cn erf alduar  omringen. Bestek ligt bij 
J. S. Postma, buiten dc St.-Janspoort, aldaar. Aanw 
te 8 ureu. 

, te 7 uren, door  den bouwmeester  P. J. 
dc Bruin , in het Stat ionsko flic huis bij . , voor 
A. van dc Broek: het bouwen van een woon- en 
winkelhuis met bakkerij . 

Capelle (N.-Br.), door  het gouiccutcbestuur: het 
bouwen van ecu raadhuis. 

, door  den kerkcniad der 
Nederl. . gemeente: het bouwen van een oude-
mannen-cn-vrouweuliuis. Aauw. 25 Sept., g 
/ 17,000. 

, » nept. 
, to 11 ureu, door  het gemeentebest. 

van u warde rad cel: lo. het verbouwen der  open-
bare lagere school tc Cnrnjum ; 2o. idem van de on-
derwijzerswouing op de JCUC ouder  Fiiikum . Aauw. 
23 Sept., te Cornjmn te 10 uren, op de e tc 
2 uren. 

, te 12 uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: dc 
voltooiing der  verbetering van het Oc pand van het 
Apcldoornsche kanaal. Aauw. 23 Sept. g ƒ 28,865. 

V l l a g e, tc 12 uren, doorhei ministerie vnu justitie: 
de levering van levensmiddelen enz., ten behoeve der 

u Ommerschans cn Veenhuizen, geil. 
het tijdvak van 1 Oct. '78-81 t '79, als: 230 

. zoolledcr; 45 idem overleder; 15 idem zwart 
zadehniikcrsleder; 20 idem gewast overleder; 10 . 
Amerik . wasdoek, breed 1.20  , 127 . lEuhrstccu-
kolcn: 27 idem Engelsche steenkolen; 5500 kilo oud 
pluistouw; 20 bos stoelenmattersbiezen e vnn 
0 , in deu bosbaud); ] vat Sfokholtncr  leer; 5 
vaten kootteer; 400 . ongebleekt flfi . katoen-
doek; 1500 idem idem SO . idem; 200 . mach. 
linnen werkgarcu no. 14; 250 idem idem no. 10; 500 
idem wit brcikntoen, Odraads no. 12; 80 idom grijze 
breiwol, odraads; 8 stuks blau vvr-dnikeuki t t inglii i n 
no. 30; 200 . hennep en kettingguren; 100 idem 
hennep en inslaggaren; gekleurd aardewerk; wit id.; 
lampen en glaswerk; spiegels; lepels, vorken en mes-
sen; haarkammen; linnen naaigaren; kntoonon idem, 
band, knoopen enz.; houtwaren; ijzerwaren; landbouw-
cu stalgcrccdschappcn; nieuw ijzer  cn staal; divers 
kuiphout; hoepels; maudenteenen cn twijg. 

« l inge. te l uur, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., teu dienste der : de aan-
log vau cene telegraaflijn met 2 draden van n 
naar  Smildc, laug 0170 . g ƒ800. 

l , tc 1 nar. door  den dijksteel V'
, in het Stadskoflic-

huis: lo. hot maken vau de gebouwen enz. voor  ecu 
tweede stoomgemaal voor  dc g te Neder-
bemort; 2o. het verbetereu der  waterleidingen en het 
maken der  boczeiudijken, ten behoeve van bot tc 
stichten stoomgemaal. 

, 19 Sept. 

, to 12 nren, bij  den kastelein Tuiuiu-' 1: 

het bouwen van een logement op ecu vri j  terrein aau 

tie N ie uwe-Stoom boot kade nldaar. Aauw. 27 Sept., 
te 10 uren. 

, O Nepl. 

, te l l 1 ' , urou, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aau tiet gebouw van het prov. bestuur: 
10. het ojarig onderhoud vau al dc werken behoorende 
lot het kanaal ran Voorne iu , van 1 .hui. 
1870-31 . '81. Aanw. 25 Sept. g ƒ 60,400; 
go. het éénjarig onderlioud der  werkon behoorende 
tol het veer  tc 's-Gravendcel. Aanu.25Scpt. g 
ƒ350; 3o. het 3jarig on erlio id van dc dijk-en oever-
«erken hij s cn du beide e 
hoofden aan deu Oiidetihooruscheti zeedijk, van 1 Jan. 
1870—31 . '81. g / 7700 per  jaar. Aanw. 
25 Sept. 

iniNlei-dam. te 12 uren, door  burg. cn weth.: 
liet inaken eener  vaste brug over  de tc normaliscercu 
Singelgraehl achter  dc kazcrue Oranjc-Nassau en hij -
beboorende werken. 

Nmllde, te 12 uren, door  burg. eu weth.: het 
bouweu van cene school te . . bij 
den geinecntcarchitict . , tc . 

) 

nelhhave i i, tc 1 uur, door  hurg. en woth.: het 
uitbreiden der  bewaarschool met bijbehoorende werken, 
lui . bij  den gcmcentcarchitect. Aauw. 25 Sept., te 
12 uren. 

.  Oei. 

iinr.ti i h i , tc 12 uren, in het raadhuis: dc leve-
ring vau dc, ged. '79, voor  den dienst der  gemeente 
beuoodigde stccnkolun. 

.Vljmegen, door  commissarissen vaa deu straatweg 
van Nij'negen naar , bij  den president-
conimissaris, . A. W. vau : dc levering vau 
110,000 beste vlakke straatklinkers. 

Woensdag, Z Oct. 

, tc 12 ureu, door  het ministerie van wa-
terstaat euz.: lo. het maken van eeue bergplaats voor 
locomotieven en van byhehoorende werken voor  het 
station Nijmegen. g ƒ93,000; 2o. het makeu 
van ccuc water  bezorging op het station Nijmegen. 

g ƒ25,150. . bij  deu hoofdingenieur, te 
Arnhem eu den sectieingenicur, te Nijmegen. Aanw. 
25 cu 27 Sept., telkens te 1 uur. 

, 4 Oct. 

1 o i l , i , , a , 
V l l a g e, , .Vljmegen eu VlUningei i, door 
de toeziende chefs over  de militair e hospitalen: de 
levering van verschillende behoeften. 

, . 

l.m im-lirni , tc 10 uren, door  den goniccommandaut 
in tlo 3o stelling, op het bureau der  genie: het maken 
vau een fort bij  Giesen. Aanw. 28 Sept., van 11 — 12 
uren. g ƒ 278,000. 

, 14 Oct. 

, te ' , uren, door  het minist. van water-
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
iijari g onderlioud vau deu Zwartcwaalsehedijk cn het 
Brielschc Spuiwatcr  op het eiland Voorne, iu 2 perc. 
Aanw. 9 Oct. : perc. 1 /2J30, porc. 2 r62fi, 
beide per  jaar. 

nimidag, i s Oei. 

<  tc 2 uren, door  dc maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, nau het cent raalburcnu : het 
met keien eu klinker s bestraten vau toegangswegen 
naar  het station te d eu het begrinten van 
leu toegangsweg naar  het station tc c met bij -
behoorende werken, ten behoove van den spoorweg 

- -Breda. . bij  don sectioingcuieur  lc 
Venloo. Aanw. 30 Sept. 

Weenedag, O Oct. 

'ü-llage, te  uren, door  liet ministerie van marine: 
liet lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en in-^e-
hruik-hrengen van ecu ijzeren drijvend droogdok voor 
deu dienst van do e in , 
voor  rekening van het departement vuu . 

, » Oct. 

bei int hem , tc 10 uren, door  den genio-command. 
in de 3e stelling, op het bureau dergeuie-. het makeu 
»au 2 batterijen, als één onder  Brakel en één onder 

U g ƒ200,000. Bilj . inz. S Oct., 
vóór  ureu. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 3 Sept.: het maken cu plaatsen van 5 hou-
ten heulen iu eu door  de wegen der  polders: lo. 
Bogge van 3 henlcu; ingek. 7 bilj. , als: 
A. van Toledo, tc , / 982. 
F. van Toledo, „  Oostvoorne, „  937.GS 
J. Stans, „  idem „  779.55 

. Bout, „  Brielle, „  685. 
P. Vcencnbos, „  idem „  072, 
1'. Elshout, „  Oostvoorne, „  605. 
A. , „ , „  000. 

2o. d voor  2 heulen; ingekomen 7 
hiljettcu , als : 
A. van Toledo, te , f 798. 

 van Toledo, „  Oostvoorne, „  753.08 
P. , „  idem „  550. 
J. Bout, „  Brielle, „  520. 
J. Stans, ., Oostvoorne, „  519. 
P. Vecncnhos, „  Briollo , „  500. 
A. , „ , „  500. 
gegund. 

Oudah ii , fi  Sept.: de verbouwing der  vill a Wel-
tevreden, voor  J. W. Clant aldaar; ingekomen 4 bil -
jetten, als: 
J. , tc Aarlandcrveen, ƒ 11,987 

J. van Vliet, „  Oiidshooru, „  11,785 
Jb. v. d. Eist, „  Alfen, „  11,600 

. , „ , „  9,800 
lire , hl , 7 Sept: hot verzwaren, versterken on ver-

hoogen vau deu walerkcerciiden ring om hot water-
schap , Sticht en Voorburg; ingekomen 10 
bilj. , als: 
J. Verschoor, te Ammerstol, f 13,374 

. Griffioen, ,» Breukelen, „  12,687 

. van . „  Naarden, „  12,000 
W, Ambagtshccr, „  Amsterdam, „  10,300 
J. Fruitior , „  Utrecht, „  10,300 
11. , „  Tcr-Aa, „  9,943 
W. . Swets, „ , „  9,943 

, „  Abcoude, „  9,700 
. van Schaik, „  idem „  9,327 

C. Sterk, „ m „  8,700 
gegund aan ï . van Schaik. 

, 7 Sept.: het bouwen van een hecrenbuis 
te Winkel , ouder  beheer  van de architecten a 
cn Vonk; minste inschr, was S. Wit , te OUT leek, 
'oor  ƒ16 ,981; niet gegund. 

, 7 Sept.: lo. het maken vau nieuwe zink-
 in de stad; minste iuschr. was . J. , te 

Bolsward, voor  ƒ 126. 

2n. hot aaubrengen van 2 nieuwe priemen op het 
hamergebint on een nicuwou wiphak aan de winbrug 
hij  dc ; minste inschr. was J. , 
tc Tzum, voor  ƒ335. 

3o. het maken van een scheidingschot in het 2e 
lokaal der  tussehciisclioot; minste inschr- was J. . 

, tc Bolsward, voor  ƒ 1 1 5. 

Velp, 10 Sept.: het afrasteren van cen n ge-
legen aan dc Ommershofsche laan. ter  lengte van 
489 ; ingek. 15 biljetten, als: 
W. , tc Velp, ƒ 1898. 
A. Abbeiilniis, „  idem „  1791. 
A. G. . Wundcring, „  Stcenderon, „  1777. 

. , „  Velp, „  1773. 
E. J. N. Stoontjes, „  idem „  1724.75 
J. Amersfoort, „  Arnhem, „  1097.99 
W. Slotboom, „  Vein,
G. J. , „  Arnhem, „  1505.50 
B. .  „  idem „  1499. 
E , „  Velp, „  1499. 
Wed. W. Enklaar, „ , „  1479. 
A. t imin, „  Brumninn, „  1474. 
J. g Tz., „ , „  1464. 
A- Beijors, „ , „  1385. 
B. Slotboom, , , „  1334. 
gegund. 

, 11 Sept.; het leveren cn opmaken van 
de noodige ijzeren schroefdraden en sofa roe fpl aten voor 
ecu houten vijzclspil; geguud aan E. van l mi dc 

, tc , voor  / 1130. 

,  Sept.: het maken vnn eon kunstweg van 
Bcers naar ; ingekomen 8 bilj. , als: 

. v. d. , te Veghel, ƒ 1 8 , 2 85 

. van , „  Escnarou, „  15,930 
.1. . „  Grave, „  15,755 
J. , „  idem „  15,400 
J. C. Schonk, „  Oisterwijk , „  14,999 
F. v. d. Berg, „ , ,, 13,895 

. v. d. , „ , „  13,002 
. G. van , „ , „  12,369 

 12 Sept.: dc levering van steenkolen; 
gruiskolcn: Gebr. Peetera, a /"0.5475; Verhuist van 
Bakhoven, ü ƒ0 .5418; A. C. v. d. n en Zn., 
ti /*0.5205 per : schaalkolon : Gebr. Pcctors, 
u ƒ 11.50; Verhuist van Bakhoven, h ƒ 1 1 . 2 2; A. C. 
v. d. n en Zn., ii ƒ 9.20 per  1000 . 

i{.i:imxiiim k , 12 Sent.: het houwen van cen post-
en telegraafkantoor  tc ; ingekomen 4 
bilj. , als: 

. , tc Geertruidciiberg, ƒ 12,000 
P. , „ , „  11,625 
C. , „  idem „  11,
T. . „  idem „  9,178 

, l Sent.: het bouwen vau cen brugwach-
terswoning tc Geldermalsen; ingekomen 3 bilj. , als: 
Van , tc Batenburg, ƒ 3099 
A. Gennissen, „  Tiet, „  3044 
Vau Benrhcm, ,, Opijnen, „  303S 

, 13 Sept.: het makon van 3 duikers in 
den wog tusschen Zierikzee cu Zijpe; mins'c iuschr. 
was .1. v. d. , tc Zierikzee, voor  /1120. 

, 13 Sept: dc levering tcu dienste van 
de departementen van o en vau : 

lo. 22,500 cn 50,000 . Noordsclicn hennen; 
minste iuschr. waren . P. c cu J. Fontein, 
voor  ƒ30.97 per  100 . 

2o. inlandseben schilhemicp; minste inschr. wareu : 
Wed. G. 't , 5000 G a /07.47, 6000 . a 

ƒ 08.07, 5000 . ii ƒ09.67 cn 5000 . ii ƒ 70.07; — 
Wed. Cool en Zn., 10.000 . i / 73.40; — W. de 
Gruytcr , 3250 . a ƒ74 .97, alles per  100 . 

rtreriii , 14 Sept.: het verbeteren van dc werken 
hij ; ingek. 2 bilj. , als: 
A. . van Seters, to Vught, ƒ 692,500 
J. J. Bekker, „ , „  604,300 

, 12 Sept.: do levering van 120,000 . 
vette steenkolen; gegund nan G. W. , te 
Arnhem, voor  ƒ9 .40 per  1000 . 

, 14 Sept.: hut bouwen van eon overdekten 
ierpnt op hot terrein der  mestverzamoliug; ingek. 3 
bilj. , als: 

. Bruintjes, tc , ''  4390 
A. , „  idem „  4200 
J. Otten, „  idem „  3997 

, 10 Sept.: lo. het bouwen van eeu dubbel 
woonhuis, voor  W. A. Schollen, onder  beheer  vau den 
architect J. ; ingek. 3 bilj. , als: 
J. J. vau Siuisdam, te , ƒ 106,920 
Booah en , „  Amsterdam, „  144,297 
G. Schicre, „  Boornbergum, „  129,495 

2o. bet leveren, bowerken en aanbrengen vandebe 
uoodigde Beluischc graniet voor  den voor- en zuide-
lijken zijgevel; iugekomeu 6 biljetten, als: 
Singels, te , ƒ 80,000 

, „  61,500 
, „  Groningen, „  58,945 

e , „  Amsterdam, „  29,330 
, te , 2 bilj. , elk a ƒ270 p. stère. 

Voor  dc massa ingek. 3 bilj. , als: 
Timman, te Amsterdam, ƒ 196,701 
Bosch cn . „  idem „  183,793 
Bekhuis en , „ , „  176,359 
gegund ann laatstgenoemden. 

t trrrht , 10 Sopt.: het loggen en verleggen van 
sporen eu wissels cu bijkomende werken op destatious-
emplaccmeutcii d recht en , ten behoeve 
van deu spoorweg ; iugekotnen 7 
bilj. , als: 
J. God ren, te , ƒ 23,900 

. Verheul, „ , 23,899 
G. , „ , „  23,800 
A- van , „  idem ., 23,600 
C. . , „ , 21,500 
J. C. van ïlattiiin . „  Sliedrecht, „  19,800 

„ , ,, 19,160 
rtrecht , 17 Sept.: lo. het uitvoeren van octiigc 

werkeu aan dc toegangswegen dor  stations Gilze— 
, liungeweg cu Zwaluwe, tcu behoeve vun don 

spoorweg ; ingekomen 
5 bilj. , als: 

. Botcrmans, te Gilze, ƒ 2345 
C. van Zwol, „ , „  2210 
J. v. d. Vlugt Jr. , „ , ., 1235 
A . F. van Seters, „  Vught, ,, 1200 
C. J. , „ , „  1052 

3°. het veranderen van eon privaatgebouwljo in 
goedereubergplaats, het verbrcoden van een gedeelto 
aardebaan, het leggen van sporen en wissels mot 
daarmee in verband staande werkon op het station 
Wolvega, ten behoeve van den spoorweg Arnhem— 

: ingekomen 7 bilj. , als; 
F. Aberson, te Steenwijk, / 7884 

. Tichelaar  en 
. F . r . d. , „ , „  7770 

, . , „  Joure, „  7770 
J . Nijbolt , ,, Wolvega, „  7644 

. J . Wisman, „  Nijeschoot, „  7551 
J. G. , „  Blesse, „  7137 
G. F . Pater, „  Zwolle, „  6499 

3°. het  keibestrating met bijkomende 

werken en van cene kopladiug aan de verhoogde los-
en ladingplaats op het station Bokstel, ten behoeve 
van den spoorweg ; ingekomon 7 
bilj. , als: 
P. , te Val kens waard, ƒ
J. , „  Grave, „  6070 
P. A. Bloem, „  Bokstel, . 5920 
B. . Clercx, „  idem „  5900 

. vnu Gaal, „  Gcldrop, „  5843 
A. F. vau Seters, „  Vught, „  555.1 
A G. , „ , „  544S 

l lel leveetnli i la, 17 Sept.: het maken, leveren en in-
hangen van een stel uieuwc deuren voor  de droge 
(lokkou op 's s werf: minste inschr. was J. van 
der Vlugt Jr., te , voor  ƒ7970. 

'a-l lage, 18 Sopt.: dc uitvoering vau baggorwerk 
tot opruiming vnn dc middelplaat in dc k tusschen 
Nieuwpoorl eu Schoonhoven, tusschen dc kilometer-
raaien 104 eu 105; iugek. 8 bilj. , als: 

, tc Streefkerk, ƒ 8592 
P. v. Wijngaarden Uz., „  Sliedrecht, „  8280 
J. J. , „  Schoonhoven, „  8175 
J. W. Sprong, „ , „  7900 
A. Ooms Jz., „  Ammerstol, „  7888 

. A. van , „  Sliedrecht, „  7876 
A. Volker , „  idem „  7600 
A. G. , „ , ,, 7248 

, 18 Sopt.: lo. het herstellen cn vernieuwen 
van eenige kusten, kolken eu roosters euz. der  open-
bare pompon: ingekomen 5 biljetten, als: 

. v. d. Baad, tc Arnhem, ƒ 597 
3. P. Welslag, „  idem „  583 

. Janssen, „  idem „  577 
, „  idem „  540 

E. , „  idem „  451 
de gunning is in beraad gehouden. 

2o. het verrichten van eenige veruiouwingcu eu 
herstellingen aau den grooten toren; ingekomen 6 
bilj. , als: 

. .lausen, te Arnhem, ƒ 1597 
. , „  idem „  1536 

Firma E. J. van kuijk . „  idem „  1438 
. Janssen, „  idem „  1399 

W. k cn Zoon, .. idem „  1373 
. , „  idem „  1300 

gegund. 

3o. de levering van brandstoffen; ingekomen 4 
bilj. , als: 

lo perc. 2o perc. 3e perc. 4c perc. 
tur f blokken steenko- haard-

kort c lange beuk. den. lengr. kolcu 
per 100 st. per 100 st. p. 100 p. 100 

Wed. J.Caspcrs, . . 
tc Arnhem, rO.80 

.1. Bax, idem, /0.95 ƒ1.22 
C. W. , 

idem, 1.05 ƒ0.88 0.94 1.30 
G. Bongers, id., 0.98s 0.94 / ï .90 ƒ1.85 0.99 1.20 

e guuuing van liet lc en 2e perc. is iu beraad 
gehouden, liet 3e perc. is aan G. W. , het 
4o perc. aan G. Bongers gegund. 

t tie.i.t, 19 Sept.: lo. het bouweu van een wach-
terswoning aan deu overweg bij  kilometer  7,801 tus-
schen d en , teu behoeve van den 
spoorweg , cn liet bouwen van eeu 

n wiichlersltuisje anu deu overweg bij  kilometer-
paal 101.990 tusschen Wirdu m cn , ten 
behoeve van den spoorweg Arnhem ; 
ingek. 5 bilj  , als: 
F. Aberson, tc Sleeuwijk, ƒ 3200 
J, Zwauepol Jr., „ , „  2990 
Jannes dc Boer, „  Steenwijk, „  2984 
J . , „ , „  2698 
A. van Straten, „  Zwolle. „  2464 

2o. het afbrekeu van eeu wachthuisje cn het bouwen 
van een wuchterswoning bij  deu overweg voor  deu 
grintweg vau Grootegast naar  Visvliet bij  kilometcrpaal 
57.780 met bijbehoorende werken, ten behoeve vau 
deu spoorweg n —Nieuweschans; ingekomen 
5 bilj. , als: 
G. S. Siitciua, te Pictorhijl , ƒ 3193 
A. . Tcningi, „  Grootegast, „  27S6 
J . . Pijnakker, „ , „  2700 

l 111 
2373 

V.. do Graaf, 
F. . Boonstra, „  Twijzel. 

. 19 Sept.: de lovering vau brnndstoffen ten 
dienste der  lokalen van het prov. bestuur  van Zuid -

; minste iuschr. waren: Van Gaaien: -
kolcn a ƒ 0.99 per  100 , Eug. schopkoleu ü r*0.S3 
per , cokes ii ƒ 0.74 per ; : kachclkoleu 
a ƒ0.67 per . 

Vervolg der Berichten en . 

. 

's-Gravenhage. t getal opzichters bij  de 
gemeentewerken zal met één vermeerderd cn een 
tweede adjunct-inspecteur  der  bouwjtoliti e aangesteld 
wonlen. e noodige gelden zijn daarvoor  op de ge-
meenteliegrooting voor  1879 uitgetrokken. 

— r  de heeren S. Brons, te n en Jos. 
, le , is concessie aangevraagd voor 

eeu tramweg van Breda via Oosterhout tot het aan-
staande station tc Geertruidenberg. 

— Naa wij  vernemen, heeft de r  van Water-
staat, l cn Nijverheid de vereischte plans en 
teekeningen voor  da ombuiging van den Staatsspoor-
weg n langs Bolsward aun de 
betrokken gemeentebesturen doen toekomen, om die, 
overeenkomstig art. 0 der  onteigeningswet, tar  secre-
tari e hunner  gemeenten te doen nederleggen. 

— t Bewind der  Vereeniging van en voor  Neder-
land .lu- industrieelen heeft aan het besluit der  alge-
meene vergadering van 4 dezer, betreffende het drink -
water, onverwijld uitvoering gegeven en een adres 
gericht aan den r  van Binnenlandsche Zaken. 

n geeft het Bewind te kennen, met belang-
stelling te heblien kennis genomen van hetgeen ver-
handeld is op het onlangs te Parij s gehouden aCon-

s international d'hygiéne", waar  de wenschelijk beid 
is uitgesproken dat de verzekering der  aanwezigheid 
van goed drinkwater in toereikende hoeveelheid in 
allé gemeenten des lands, voortaan allerwegen moge 

n aangemerkt als cene aangelegenheid vnn staats-
zorg; en wanrbij  tevens rechtmatige waardeering is 
geschonken èn ann de kennis en veeljarige ervaring 
van ('én onzer n als een der  meest be-
voegde beoonleelanrs op dit gebied, — en aan het-
geen de Nederlandsche , voor  ettelijke jaren 
reeds, getoond heeft in deze te willen. 

c zorg toch voor  goed drinkwater als deel der 
regcerüigstuak, kan liier  te hinde reeds voorbereid 

geacht wonlen door  de instelling (bij k be-
sluit van 10 Juli 1800, no. 08) cener  Staatscom-
missie, belust met een onderzoek van het drinkwater 
in verhand met de verspreiding van de rholeni. e 
belangrijke arlx-id dezer  commissie heeft onmiskenbaar 
vrucht gedragen, doch alsnog niet in dien algemeenen 
zin, dat het doel bereikt zou kunnen heeten. e 
statistiek, de jaarlijksch e pnivinciule verslagen en 
andere mededeelingen omtrent het drinkwater  hier 

te lande bevestigen dit beweren, en ook het verslag 
der commissie vun , echter  slechts aangaande 
de door  cholera bezochte plaatsen. t schijnt drin -
gend noodig dezelfde olïicieele gegevens te erlangen 
omtrent alle liewoonde gedeelten des lands, en de 
kennis daarvan zooveel mogelijk algeinei-n te maken; 
langs dien weg zou «me vergelijking met den toestond 
van 1800 te maken zijn, en daaruit tevens kunnen 
wonlen afgeleid wat er  iu het behing van deze eei-ste 
levensliehoel'te des volks in de laotste jwvn van over-
heidswege of door  particulier e instellingen is verricht , 
zoo in de gemeenten, in het verslag van de meer-
genoemde commissie vermeld, als elders, — en met 
welke resultaten voor  de openbare gezondheid. 

Vanwege het onbetwistbaar  belang onzer  nijver-
heid hij  de afwezigheid, allerwegen in voldoende hoe-
veelheid, vun goed drinkwater , verzoekt het Bewind 
den , de gemeentebesturen te willen doen 
aanschrijven om binnen een duor  Z. E. te bepalen 
korten termij n de beantwoording in te zenden van 
deze vier  vragen \ 

a. op hoedanigc wijze geschiedt de voorziening vau 
drinkwater , door  de ingezetenen in den regel gebruikt 
wordende? 

b. op welke wijze wonlt het drinkwater  voor 
bijzonder  en voor  Openbaar  gebruik verzameld? 

c. indien het drinkwater , voor  openbaar  gebruik 
bestemd, in hukken wonlt verzameld en bewaard, 
hoe is de ligging dier  hakken, welke is de aard 
hunner  constructie, hoedanig dc staat van hun on-
derhoud? 

d. indien de voorziening uit wellen, putten of 
jioinpen door  polder- of rivierwater  geschiedt, welken 
invloed oefenen nahijgelegeiie fabrieken of andere 
inrichtingen, b, v. kerkhoven, op de qualitcit vuu het 
drinkwater  uit? 

Amste rdam. Vanwege dc gemeente is een 
oppervlakte water  aan den k van den Buik-
Bloter m publiek geveild. c heer , te 
Sliedrecht, werd eigemuir  voor  de som van ƒ 3 3 , 8 5 0, 
zijnde ruim ƒ 0000 per  lu-ktare. Op het terrein 
zullen scheepstimmerwerven wonlen aangelegd. 

— Woensdag jl . is de elfde cu laatste veiling ge-
houden van gronden, door  de Amsterdamsche -
naaliiiaal schappij  drooggemaakt en gelegen iu polder 

, V en . Er  zijn 558 bektaren te
geboden; 373 ervan zijn verkocht tot een gezamen-
lij k bedrag vnn ƒ 1.325.428 of gemiddeld ƒ 3550 
per hektare; 185 bektaren zijn opgehouden voor 
ƒ 8 6 9 , 0 9 8. 

— Blijkens eene in dit nommer geplaatste adver-
tentie heeft de j  tot Bevordering der 
Bouwkunst drie prijsvragen uitgeschreven, eu is het 
programma op franco aanvrage te hekomen aan het 
lokaal der j  en bij  tie boekhandelaars . 
van llakkenes eu Co. te Amsterdam. Aun de leden der 

y wordt in heruutering gebracht, dat het 
programma in zijn geheel is opgenomen in het laatst 
verschenen stuk der  Bouwkundige Bydrageu. 

Utrecht . e heeren . van der  Goes, chef van 
t mouvement Staatsspoorwegen, en . Uyt-

werf Sterling, secretaris der  Nederlandsche -
spoor  weg-maatschuppij, zijn benoemd tot leden van 
de e Spoorweg-statistiek. Aan dc -
daags te Bern te houden vergadering zullen genoem-
de heeren deelnemen. 

. e Gemeenteraad heeft besloten , de con-
cessie tot den aanleg en dc exploitatie vuu paarden-
spoorwegen aan tc n of bij  mededinging te 
gunnen aun deu meestbiedende. 

Nijmegen. e aanbesteding voor  de ontmanteling 
der vesting, waarvan in voorgaande nommei-s van 
dit blad werd melding gemaakt, is tot nadere aan-
kondiging uitgesteld. 

T i lburg . r  liet comité van concessionarissen 
voor  den aanleg van eeu tramwegnet op de open-
bare heerbanen van Noord-Brabant is voor  1/5 in-
geschreven van het kapitaal, waarop de aanleg van 
de lij n Waalwijk—Tilbur g is begroot, terwij l dc 

r  vun Waterstaat ziju steun heeft toegezegd, 
zoodat men verwacht, dnt de weg in hel begin van 
het volgende jaar  in exploitatie zal komen. 

Breda. Zaterdag 14 dezer, te 18 uren, werd een 
tentoonstelling vnn voorwerpen, vervaardigd door 
handwerkslieden uit Breda en uungrenzende ge-
meenten, op plechtige wijze geopend. e tentoon-
gestelde voorwerpen hebben de verwachting verre 
overtroffen, zoodat deze eerste proeve als uitnemend 
geslaagd mag wonlen beschouwd. e tentoonstelling 
zal gedurende de feesten der e e 
Academie geopend blijven. 

Bokstel. Ann k Verhoeven, hoef- cn 
scberpsmid te Geinert, is bij  tie bekroning van de 
alhier  tentoongestelde dorschraachincs. de gouden 
medaille als eerste prij s toegekend voor  eene door 
hem uit de hand vervaanligde machine van 3 paar-
dekracht. 

Appingedam. r  den d dezer  gemeente is 
tot gemeentelxmwmeester  benoemd de heer . Stevens; 
er  waren 17 sollicitanten. 

. 

de lledactic van  Opmerker 
te Arnhem. 

Wel Edele , t breed uitges|<onnen inge-
zonden stuk in . 37 van c Opmerker dato 14 
September  11., e de Prijsvraag van het Na-
tionaal , heb ik gelezen. 
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E OP  Zaterdag 21 September 1878. 

e totaal indruk , wettigt mijne meening, dut die 
breedsprakigheid is te bant genomen om hatelijk-
heden en bedekte insinuation ruimt* ; te verleenen ter 
plaatse waai'  alleen de zaken in het algemeen eu 
in het bijzonder  mogen beiproken worden. k zou 
tlan ook op het stuk niet geantwoord hebben, ware 
liet niet dat er  opzettelijke onwaarheden in voorkomen. 
Ook om het verwij t te ontgaan: »wie zwijgt, stemt 
toe, zoowel als ter  wille van de noot die uwe e 
ouder het stuk heelt geplaatst, acht ik 't mijn plicht: 
niet te zwijgen. 

1". n noch mag aan den heer - Bisdom 
en mij  het verwijt gericht worden, dat de prijsvraag 
niet officieel is ter  kennis gebracht. Wij  zouden onze 
Opdracht te buiten zijn gegaan niet te zorgen voor 
de plaatsing van advertentien. 

2°. s het eene opzettelijke onwaarheid, als gouden 
de heer . 11. en ik eeue opdracht iu deze van den 
Prin i gekregen hebben. Wie de couranten en de 
prijsvraag gelezen heelt moet welen, dat wij  eenvoudig 
als leden der  Hoofd*Commissie hebben geadviseerd. 
n hoeverre nu die adviezen geheel of gedeeltelijk zijn 

gevolgd, behoeft hier  niel te wenlen besproken. 

3". s het alweder eene onwaarheid (eu daarop 
druk ik hier  bepaaldelijk) dat Prins k dour 
mij  is voorgelicht en er  ook totheden geen quaestie 
is van luiere voorlichting , door mij  aan '/.. . . 
Prins k te, verstrekken betreffende de in te 
zenden ontwerpen. 

k tart dus den anonymen schrijver  alias mijnheer 
Vergo, aan te toonen waar  hij  al deze onjuistheden, 
om geen ander  woord te gebruiken, heelt opgedaan 
Of liever  gelezen. 

Anonymiteit vind ik goed wanneer  deze wonlt 
toegepast doorbeden, die de zaken in haar  ware licht 
wenschen te stellen; alsdan doet de naam vau den 
schrijver er  niets toe. 

k vertrouw dat uwe e een onderzoek in deze 
zult willen instellen, waarvan het resultaat vooi- mij 
niet twijfelachti g kan zijn. 

t de meeste achting, 

 G . A. . 

£jsV"  Even voor  het ter  perse gaan van de courant 
ontving de e het bovenstaande schrijven, 
waarvoor  plaatsruimte wordt toegestaan. e schrijver 
van het ingezonden stuk zal wellicht aanleiding vin-
den zijne denkbeelden nader toe te lichten. Wordt 
de bespreking van prijsvragen op waardige wijze ge-
voerd , dan kan dit tot leering strekken, maar men 
onthoude zich daarbij  vau verdachtmakingen en be-
schuldigingen. e e had gaarne gezien dat 
tie heer l de quaestie op meer  waardige wijze be-
handeld had en betreurt het, dat de tij d ontbreekt 
om daarover in briefwisseling te treden; deed zij 
dit , dan zou de opname tot een volgend nommer 
moeten wonien uitgesteld. 

Zonder  zich vooralsnog in de zaak te mengen, 
doet men de bescheiden vraag. wat de heer  Fol 
door  officieele kennisgeving der  prijsvraag verstaal. 
Zij n wij  goed ingelicht, dan werden geene adver-
tentien geplaatst en evenmin circulaires aan belang-
stellenden toegezonden. 

. 

Varia . 

Opbrengst van spoorwegen i n -
land. e maand Augustus is voor den -
dener  spoorweg en voor  de e Eisenbahn gun-
stig geweest. e hoofdlijnen van de laatste -
schappij  leverden . 130.G94 meer op dan in 
Augustus 1877, zoodat den Sisten Augustus de 
ontvangsten eeu vermeerdering vau ruim 429,000 
aanwezen. e Eifelbahn ontving in Augustus . 
27,242,  Januari lot 31 Augustus . 45,490 
meer dan in gelijken termij n vun het vorige jaar. 

t resultaat is voor het grootste gedeelte verkregen 
doorliet goederen-vervoer. e r  spoor-
weg ontving in Augustus . 147,800,  Januari— 
31 Augustus . 781,949 meer op den hoofdtak 
dan in gelijken termij n van het vorig jaar , op tie 
lij n n . 39,691 , op de lij n Venloo-

g . 20,523 meer. Op alle lijnen te 
zamen wenl van 1 Januari lot 31 Augustus , 
1,098,085 meer  geïnd dan in dezelfde tijdsruimt e 
van 1877. Ook tie e spoorweg 
verkreeg in Augustus gunstige resultaten: op deu 
hoofdtak bedroeg tie vermeerdering der  ontvangsten 

. 80,000, op de n . 2771. 
Per kilometer  ontving de llergisch e spoor-
weg in Augustus . 4237 tegen 4178 in Augustus 
1877, vau 1 Januari tot 31 Augustus i 30,351 
tegen . 30,128 in gelijken termij n van het vo-
rige jaar. Ook de Potsdammer m ontving in 
Augustus . 20,000 meer  dan in Augustus van 
het vorige jaar, waardoor  de vermeerdering der  ont-
vangsten in vergelijking met tien termij n van  Ja-
nuari tot 31 Augustus 1877 dit jaar . 124,700 
bedraagt. 

Correspondentie. 

n Heer v. i l . t toegezonden artikel 

aOver  Octrooien en Uitvindingen"  zal in het vol-

gende nommer wonien opgenomen. 

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

X  edaotio 
van genoemd Weekblad. 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

J 
TOT 

T BESTUU  heeft de eer  ter  kennis te bren-
gen van belanghebbenden, tlat door  de j 
tli t jaar E N zijn uitgeschre-
ven, te weten: 

l e Pr i jsvraag ; Zes Woonhuizen, op paal-
fundeering, voor deti deftigen stand. Ter  mede-
dinging worden uitgenoodigd alle Nederlandsche bouw-
kundigen. Prij s ƒ 3 0 0. 

2e Pr i jsvraag : Erne Verhandeling over den 
Scholenbouw of eenig onderdeel daarvan, voor 
scholen van  Onderwijs. Ter  mededinging 
wordon uitgenoodigd alle Nederlandsche bouwkundi-
gen. Prij s . 

3e Pr i jsvraag ;  beide gevels van een hoek -
gebouw op een ruim plein, met aanduiding der 
planverdeeling. Ter  mededinging wonien uitgenoo-
digd alleen n der . Prij s ƒ 5 0. 

e antwoorden wonien ingewacht vóór of op 
1 November 1870. t programma is op franco 
aanvrage te liekomen aan het lokaal der -
pij  , Wijd e g 2 en hij  hare Uitgevers tie 
Boekhandelaars . VA N 8 &  O . , -
rengracht bij  tie Wolvenstraat 270 te Amsterdam. 
Tevens neemt het Bestuur de vrijhei d n n 
uit te n om vóór 15 November a. s. op te 
zenden de vragen, the zij  ter  behandeling op de 
Algemeene Bijeenkomsten, in i en September  a. s. 
wenschen voor te stellen. 

Namens het Bestuur, 

.1. G. VA N  , Voorzitter. 

1'. J. , Secretaris. 

Amsterdam, 15 September 1878. 

 en S der ge-
meente  zullen op g 30 
September 1878, ten 12 uieilcs middags, opliet 

, in liet »|>cuhaar hij  enkele inschrijvin g 
doen aanbesteden: 

t maken eener  Vaste Bru g over de 
te normal iseren Singelgracht achter 
de e Oranj e Nassau en bijbe-
hoorende werken. 

aanbesteding bjjbe. Ue voorwaarden 
hoorende teekening zyn uitsluitend te verkrijgen te 

j  dor  C.eineente, tegen betaling van ƒ ! . — . 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aun 
hei bureau vau den r  der Publieke Werken, 
oj. bet , iles ochtend*tusschen O—12uur. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, VA N , Weth. 

14 September 1878.  Secretaris, 

E . 

 EN S van BOT-
 zijn voornemens, op Woensdag den 25 

September 1878, ties namiddags ten 1 ure, ten 
e aldaar aan te besteden: 

t B O U W E N van eene
met G aan den , na-
bi j  de wetering langs den Noord-
Singel. 

Alles nailer  omschreven iu het bestek en de voor* 
waarden met da teekeningen die, op de gewone dagen 
en uren, ter  lezing liggen op de  Secre-
tarie en het Stads Timmerhuis le  en 
ook voor  tien prij s van '1,50 verkrijgbaar  ziju bij 
Wed. P. VAN E en ZOON, Boekdruk-
kers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ann gemeld 
Timmerhuis. 

 en S vun
 zullen op  dcn30sten September 

1878, des namiddags ten 1 uur, in liet s 
aldaar, publiek aanbesteden: 

t N der -
 met bijbehoorende werkeu. 

liet bestek is a fO.öO verkrijgbaar en ligt , met 
de teekening, ter  inzage op de (iet neen te-Secretarie. 

e aanwijzing iu loco beeft plaats op Woensdag 
den 25"*"  September, des morgens ten 12 ure. 

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij  den Ge-
nieën te-architect. 

 10 September 1878, 
 Secretaris,  Burgemeester, 

P. VA N . G. . VA N . 

~ S , 
. 

Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandtche Tuin, 

t 20 en 2 2, te . 
S van alle e typen 

cn n aan bestaande S worden iu 

den kortst mogelijke!! tij d geleverd en uitgevoerd. 

11. llOLSl^lTlnilieiTi r 
 ou N vun - eu 

. ulle soorten van 
, , geijkte , 

, eni. enz. 

j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

(Voo g van den Staat de . 
ü |.  .len 15'»' October 1878, des na-

middag, ten 2 ure, aan bet Centntalhurouu dei' 
j  lot Exploitatie vun Staatsspoorwegen 

bij  ile e n te Utrecht, van: 
Bestek n». 209. 

t met keijen en klinkert s bestraten 
van toegangswegen naar het stat ion 
te  en het begrinden van 
den toegangsweg naar het station te 

E met bijbehoorende werken, 
ten behoeve van den spoorweg van 

T naar . 
Ue besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , vol-

gens art. 20 van bet bestek. 

t bestek ligt randen 21"»"  September  1878 r 
lezing tuin het Centraulhurenii bij  lie e n 
en aau het bureau vau deu r te 
Vcnta en is op franco aanvraag op gemelde plaat-
sen te bekomen. 

n wonien gegeven door  den -
nieur  Ui Venlo. 

e aanwijzing o|. hel terrein zal geschieden den 
 September 1878. 

Utrecht, don 1™ September 1878. 

t voor  Nederland van  &  SON 
Engelsche N eu N hij 

JACO S . te Zaandijk, 
n en Fabriek van prima belegen 

, gekookte- en Stand-ol ie, PA. 
, , P A T E N T - en . 

. Puike ttaliaanache en Fransebt 
- eu , . 

E iu fusten, bussen en flacons. 
k van e , 

- en . 

Eigenaars van Zuilen- cn Talélbaxal
in , 

s in n en n Steen, 
Straatkei jen, Por t land-Cement, 

Nicuwehaven N.zijde 55, . 

 g e m u a k t , 

voorhanden bij  J . , 

' E (Noord-Brabant.) 

Te bevragen inet franco brieven. 

 &  te . 
All e soorten papier  van bovengenoemde Firma, waarvan bij  voortdurin g in tie verschillende buitenland-

sche bouwkundige Tijdschrifte n of bladen, monsters liggen, zijn steeds voor tie daarop vermelde labriek» 
prijzen zonder  verhooging van vracht ot'  rechten te verkrijgen in; 

t n van Teekenbelioot'ten voo n 

 Th. J. E t e Utrecht. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g il l te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 

\
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede 

. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 
n U 

E N 
VA N 

V A E . 

geeft berigt dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor da 

^ f tU^p^^ 'aa tS ^  verkoop van T i n brooden zijn aangesteld: 

S &, C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel Neder 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de F a b r i e k , Beltweg N" . 3, te Amsterdam. 

E E 

. 
n van Stoom- en e n 

N : 

, , Stoom- en . Stoom- en . Stoom-
heimachines iu diverse soorten , Stoomhamers, Fabr iekswerktu igen, s voorhoutbe 
werking; , Gereedschappen, - en , Centr i fugaalpompen, . 
Prima Porl landcement der  Burhara Company. Amerikaansche amari lschi jven der  Tanite Company, 
voor  zagen scherpen, fabriek sgehru ik , enz., 1° kwaliteit Engelsche kraan - eu andere kett ingen mei 
guarantie van sterkte. 

E leet r isch l ich t voor  allerlei doeleinden. 
Afslui ters , k ranen, peilglastoestellen voor  stoom- en waterleiding. 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

. , Architecten, enz. 
t

T
aan n van 1 mete d en 30 j huis. 

t uitstekend < U  is niet hooger in prij s dan het gewone en vervaagt 

niet succes het veel duurdere , zoodat hetzelve iu olk geval boven heide soorten preferent is. 

J. W. VA N  & ZOON. 
: Wijnhaven hoek Vischstceg cn  185,

 FJ  O  &
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen iu tien kortst mogelijkcn tij d alle soorten van b agge mol ens iuhoiit -
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 a I*'1 

werkdag, eu verder , , , Locomobielen. 8 

Steen- en , n - eu n enz. 
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een ja.rg.ng. Afzonderlijk e nommers bij  voornitbeatellinit 16 cent.. 

Al l e «tokken en n te n aan 
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: 
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OVE N OP . 

r  het Congres voor den n Eigen-
dom, gehouden te Parijs, wenlen blijkens een be-
richt van 6 dezer (zie Algemeen Hand  8 
dezer, no. 14989), dc volgende besluiten genomen: 

t recht van uitvinders en schrijvers op het 
"gebied van Nijverheid en dut van fabrikanten op 
>hunne werken is een eigendomsrecht, tlat door de 
» wet moet geregeld worden. 

»Vreemdelingen moeten daarbij  met inboorlingen 
»gelijkgesteld worden." 

n hootil trek ken wordt dus tloor de Congresleden 
uitgemaakt, dat eene octrooi-wet op uitvindingen niet 
alleen recht van bestaan heeft, maar  dat zij  zelfs 
internationaal moet zijn. 

Vreemdelingen moeten met inboorlingen gelijk 
worden gesteld. 

e laatste clausule van bovengenoemd besluit 
komt dus, wat het recht van uitvinders betreft, in 
beginsel geheel overeen met mijne denkbeelden over 
dit onderwerp, voorkomende in dit blad ddt 31 
Augustus jl. , n". 35. 

Teneinde het denkbeeld eener  internationale oc-
trooi-wet , gesteund tloor  bovengenoemd liesluit, meer 
ingang te doen vinden, zal elkeen bet van 't hoogste 
belang achten, dat de grieven, tegen de octrooien 
ingebracht, grootendeels, zoo mogelijk geheel, te-
niet worden gedaan. 

r  eene Commissie »tot het onderzoek der  be-
zwaren, welke voor de Nijverheid in de wet. op tie 
octrooien gelegen zijn" , bestaande uit de heeren 
Faber van , Cï. Simons en J. Arkersdijk , 
wenl, door den heer . G. Simons, dd. 18 Juli 
1851, een verslag uitgebracht (zie n der 
77sle Algemeene Vergadering van de Nederlandsche 

j  tot Bevonlering van Nijverheid , 1 $54"). 
Op grond daarvan wenlen destijds de dhecteuren 
dier j  door tic Vergadering gemachtigd 
om in een eerbiedig adres aan den , bescherm-
heer  tier , kenbaar te maken: idat de 
afschaffing van octi-ooien, als belemmerend voor tic 
Nijverheid, wenschelijk wordt geacht, en zoo tot 
afschaffing niet mocht besloten wonien, de Vergade-
ling eene nieuwe wet wenscht." 

Naar  aanleiding der  adressen in 1854 en 1800, 
tloor dat lichaam tot de g gericht, wenl de 
toenmaals bestaande octrooi-wet opgeheven. -
door  staat elk uitvinder  hiertelande, wiens lot dik-
werf niet tc benijden is, thans onder eene wet, 
die zijne uitvindin g niet in 't minst in bescherming 
neemt. e hoofdzaak wonlt uu: aan te toonen dat 
eene bedoelde internationale octrooi-wet de hoofdbe-
zwaren, in bovengenoemd verslag uitgebracht, uit 
den weg ruimt . 

Wanneer, zooals reeds vroeger  gezegd werd, elk 
nijverheidsoetlrijver  eene uitvindin g in de practij k 
kan brengen, onder  verplichting van een zeker  recht 
aan den n uitvinder te voldoen, dan komen 
alle begrippen van vroegere tijden over  privileges 
voor  nijverheid cn uitvinders te vervallen. Van gil-
den, welker  leden uitsluitend tot tie uitoefening van 
vele berm-pen gerechtigd waren, kan geen sprake 
meer  zijn. Aan geen bedrijf , hoegenaamd ook, moet 
eenig privilege toegekend worden. Wanneer  door  het 
Octrooiwet-bond aan eenig uitvinder  octrooi is ver-
leend, moet de betrokken , namens tlat 
bond, na verloop van een vastgesteld tijdperk , zoo 
sj-oedig doenlijk de uitvindin g openbaar  maken, op-
dat elk industrieel in de gelegenheid woi-de gesteld 
de vinding jiroductief te maken. 

Alsdan zal er  zelfs door  naijver  eene sterke con-
currentie ontstaan, om de uitvinding , zooveel moge-
lijk , overeenkomstig des uitvindem idee, in al hai-e 
voordeelen, met de meeste accuratesse afgewerkt, 
ten bate van het algemeen tc geven j  wordo 
aan elk vervaardiger dc vrijhei d gelaten, dc vinding 
door aan te brengen verbeteringen te volmaken. 

Zelfs zal door  deze vrijgevigheid de concurrentie 
nog grooter  worden, dan zonder eenige octrooi-wet, 
want nu komt menig voorwerp of artikel in den 
handel, waaraan eenig geheim kleeft of waarin dit 
ligt opgesloten. t zoodanig geheim op chemisch 
gebied, dan wordt het dikwerf moeilijk het op te 
sporen. Wordt  het evenwel ontdekt, dan komt zulks 
alleen ten voonleele van den onderzoeker en niet 
van 't algemeen. 

Bij  eene gepaste vrijgevigheid voor  den industrieel, 
zal elk uitvinder  zich haasten zijne uitvindin g aan 
hot betrokken bond ter  liescherming te geven. e 
uitvinder  plukt weldra tie vruchten van zijne vinding, 
door de uilkeeringen van de vervannligers der  exem-
plaren zijner  vinding; elk industrieel vindt stof voor 
den arbeid, en elk voortbrengsel komt, voor deu 
minst mogelijkcn prijs , ten algemeenen nutte. 

t stelsel van octrooien werd bij  de eerste toe-
passing eu wordt nog heden door  velen als een pri -

vilege aangemerkt. Vroeger  werden tie octrooien 
tloor den Souvereiu zelfs naar  willekeur  verleend. 

t was dus als 't ware een gunst, die een enkel 
individu , ten koste van anderen, genoot. 

t denkbeeld is gatisch verkeenl. 
k uitvinder  moet, krachtens de wet, bepaald 

recht op bescherming hebben, want wat hij  voort-
brengt komt len dienste tier  maatschappij, aau wie
hoofd elke g staat. 

e dikwerf is eenige uitvindin g niet een weldaad 
voor de mensehheid ! Tal van voorbeelden zouden 
aan te voeren zijn. 

e meer  gezonde begrippen onzer  negentiende eeuw 
moeten niet tot do tlwaalbegripjien van vroeger 
teruggaan, als zoude tloor  eene octnwi-wet slechts 
tie schatkist en de uitvinders gebaat zijn. -
werl neen! 

Allereerst moet een octnwi-wet ten bate van de 
maatschappij, van eiken nijverheidsbedrijver  komen, 
en  de uitvinders worde slechts een gepast aan-
deel in tie winsten der  nijveren toegekend Van deze 
winsten moet geen jienning teu voonleele der  schat-
kist komen ; alleen nou tie g eenig recht van 
de uitvinders kunnen hellen. r  zagen de 
laatsten dan ook hunne vindingen beschermd. 

Velen hebben meermalen aangevoerd, dat geld de 
grootste prikke l is en dat daanloor  geldelijke beloo-
ningen 't meest tot uitvindingen aansporen, maar 
dat zulks dan ook ten koste van anderen geschiedt. 
Geldelijke belooningen. Zij n dat gepaste woorden? 
Wanneer  een nijverheidsbedrijver  voor  hetgeen hij  le-
vert de waarde ontvangt, krijg t hij  dan een geldelijke 
beloouing? j  geeft zijn fabrikaat slechts in rui l 
voor  datgene, wat men geld noemt, doch van be-
looning is hier  geen sprake. Welnu: een uitvinder , 
die met de meeste volharding rusteloos dag en nacht 
heeft gearbeid, ten koste zijner  gezondheid; tlie zich 
dikwerf ongehoorde kosten heeft getroost, ten na-
deele van zijn eigen gezin; tlie zich ten laatste zou 
ruïneeren, om tot het beoogde doel te komen cn zijne 
plans den volke hekend te maken — op welk stand-
punt staat hij  tegenover de Nijverheid en meer  indi-
vidueel tegenover  hare bedrijvers ? s als de 
fabrikan t tegenover  zijne afnemers. 

Bedoelde wet moet in hoofdzaak dc verkochte 
uitvindin g aan de nijverheidslied ri j  veis in bescherming 
nemen, of m. a. w. de belangen of beter  de rechten 
van tien uitvinder , tegenover elk individu , die van 
de vinding gebruikt maakt, bandhaven, evenals elke 
wet op den l de belangen tier  uijveren 
beschermt. 

Waarom hierin eene uitzondering gemaakt? 
n zal toch niet beweren, dat eenc uitvindin g 

bloot een invallend idee is, tlat men zoo op een 
oogenblik iets groots totstandbrengt, wat men als 
eene uitvinding , in den volsten zin deswoords, kan 
noemen. Zij , die dat denkbeeld koesteren, hebben 
nimme iets uitgevonden noch totstandgehracht. Zij 
zullen ook nimmer iets nieuws uitvinden, noch iets 
groots totstand brengen, want zij  hebben geen denk-
beeld van een volhardenden arbeid, welke de hef-
boom is om eeue vinding tot de vereisehte hoogte 
op te heffe». 

n zouden gaarne onder  de uitvinders geteld 
willen wonien, maar het moest hun niet te veel 
arbeid kosten. Zij  zouden gaarne het hoogste goed 
op deze aarde, rijkdom,  eer  en aanzien, willen heb-
ben, doch zonder te veel moeite. Zij  slaken zucht 
op zucht, dat hun toch maar  eenig geluk mocht 
beschoren wonien; — kortom, tlat het geluk, waarop 
zij  hoopten, hun in den schoot worde geworpen. 

Alleen zij , die tloor g en onver-
poosden arbeid zich zclven eene plaats in de maat-
schappij  hebben trachten te verwerven, kunnen zich 
een deukhoed vormen, welke studie, inspanning en 
hoofdbreken het kost om eene nieuwe vinding, of wel 
nieuwe toepassing van reeds gedune ontdekkingen, 
van het oorspronkelykc denkbeeld af, dat hij  den 
mensch opkomt, in toepassing te brengen. t 
allereerste denkbeeld, waaruit eene uitvindin g kan 
geboren worden, is zoo oppervlakkig, is zoo'n kleine 
doch niettemin vruchtbare zaadkorrel, dat alleen den 
uitvinder  zelf het denkbeeld toelacht, maar  elk ander 
daarmede den spot zou drijven of althans daarvoor 
de schouders zou ophalen. e studie om een derge-
lij k denkbeeld uit tc werken kost menigen slajwloozen 
nacht, kost smart, en telkens staat men voor een 
berg van zwarigheden, die successievelijk ccn voor 
een moeten opgeheven worden. n duizelt van alle 
hinderpalen, die zich bij  den vermoeienden arbeid 
voordoen. n is moed een eerste vereisehte om 
al die hinderpalen uit tien weg te ruimen, en wie 
nooit den weg van een uitvinder , in al zijne don-
kere toestanden, gekend of ondervonden heeft, kan 
zich moeilijk de nevelachtige momenten, waardoor 
de geest bijna /ou verduisterd worden, in het volle 

daglicht, voorstellen. Alleen onwrikbar e wilskracht, 
gepaard niet een onuitputtelij k geduld, brengt tien 
uitvinder aan ziju emdspOOr. 

Aan tli t euulspoor  gekomen, verdient wel niemand 
meer dan hij  eenige vrucht van zijn arbeid, en welk 
weldenkend inensch zat die vrucht aan den uitvinder 
willen onthouden? 

Om de waarde eener  uitvindin g te beoordeelen, 
zou men eerstens tie krachtsinspanning, die voor tie 
vinding noodig is geweest, iu al hare toestanden 
moeten kennen cn dus de uitvinder  zelf moeten zijn, 
en ten andere de waarde moéten kunnen bepalen 
van den oogst, die uit dat kleine ontwikkelde zaad-
korreltj e is voortgebracht, — en ware het tlan nog 
te doen? 

Eene waarde-schatting komt hier  niet te pas, 
wat meer is, zou zelfs belcetligend voor  den uitvinder 
zijn , want de zucht naar  gewin is niet alleen de 
benelende gedachte des uitvinders geweest. e dorst 
naar  kennis en die tot welzijn tier  maatschappij, 
van elk individu , dienstbaar  te stellen, zal steeds de 
hoofdgedachte van eiken genialen uitvinder  zijn. 

e zucht naar het stoffelijke kan alleen dan eerst 
volgen , wanneer  ziju doelwit bereikt is. t genie 
behoeft niet tloor  geld tot werkzaamheid gebracht te 
worden. 

n zegt: veelal zijn de uitvindingen, waarop 
octrooi kan gegeven worden, slechts toepassingen 
van ontdekkingen, waarvoor  geene belooning gege-
ven of gevraagd is: bijv . tie electro-magnetische tele-
graaf kon geoctrooieerd worden, maar  tie kolom van 
Volta , maar dc ontdekking van Oerstedt werd het 
niet. 

n beschouwt de prioritei t van menige uitvindin g 
slechts als eene toevalligheid, en daarom acht men 
het nut van aanmoedigingen (waarmede  anders 
dan octrooien kan bedoeld worden, doch welke be-
teekenis, op grond van het vorenstaande, daaraan 
niet mag wonien toegekend) zeer  gering. 

n deze beweringen ligt waarheid, want veelal 
is het eene een gevolg van het andere. Niettemin 
kost in vele gevallen bepaalde nieuwe toepassingen 
van ontdekkingen evenveel, somtijds nog meer  arbeid 
dan geheele nieuwe vindingen. 

Volgens de meeste schrijvers moet de eerste oor-
sprong van tie uitvindin g van het stoomwerktuig aan 
tie hooge oudheid worden toegekend. n spreekt 
zelfs van , een geleerde uit de Alcxandrijnsche 
school en tlie 120 jaren vóór Christus leefde. e 
meening schijnt onaannemelijk toe, waardoor  anderen 
het stoomwerktuig tot tie uitvindingen van hiteren 
tij d brengen. t daan nu aan Stephenson, die de 
meeste volmaking aan onze spoorwagens gaf, die als 
't ware de schepper van dc locomotieven is, die dc 
grondlegger van de spoortreinen was,, geen lof wor-
den toegekend, omdat hij  slechts vroegere ontdekkin-
gen op het stoomrijtui g toepaste? — h genoeg. 

Wanneer eene uitvinding , al tlan niet door  eenig 
octrooi, de prioritei t had, zouden zeer  gevoeglijk bij 
eene nieuwe wet bepalingen zijn vast te stellen, waar-
bij  dc vinders van alle toepassingen op ontdekkingen, 
naar de beoordeeling eener  technische jury , desnoods 
een minder  aandeel, dan voren bedoeld, ontvingen. 
Eenc geringe verhooging van eenig voorwerp of ar-
tikel , die dan ook voor  alle voortbrengselen van dén-
zelfden aard geldt en iedere nijverheidsbedrijver  draagt, 
kan geen overwegend bezwaar  zijn, want juist door 
de vele toepassingen of verbeteringen eener  vinding 
wordt deze veelal vereenvoudigd en daardoor  de rcëcle 
waaide der  voortbrengselen minder. r  dergelijk 
motiet"  mag geene octrooi-wet dus schadelijk geacht 
wot tien. 

Voorts wordt voor  eene octrooi-wet. gepleit om 
eene andere reden, ontleend aan de kosten, door-
gaans verbonden aan tic verwezenlijking van het in-
werkingbrengen van nieuwe vindingen , waartoe men 
de hulp van een ander, zoo mogelijk van een vriend , 
inroept. 

n stelt dan de vraag: Wie geeft eenige waar-
borg voor  vergoeding tier  gemaakte kosten, en hoe 
is die waarborg te verkrijgen? s nimmer zonder 
octrooi. 

Als voorbeeld neme men tie uitvindin g van den 
eenvoudigen werktuigkundige James Watt , die zich 
geheel aan het stoomwerktuig wijdde cn onschatbare 
verbeteringen daaraan toebracht. 

Watt zag het gewicht en tie groote gevolgen van 
cene nieuwe vinding niet in, cn deed zulks ook niet 
aan mannen van fortui n begrijpen, die veelal van 
nature nog al wantrouwig zijn en in alles wat nieuw 
is, lichtelij k ydele plannen zien. j  miste daartoe 
al de eigenschappen en zag angstvallig ertegen op, 
zich aan het gevaar van nijverheidsondera entingen 
bloot te stellen. 

Wat was er  van Watt' s vindingen geworden, 
indien hij  niet, op aandrang zijner  vrienden Jozeph 

Black, Adam Smith en anderen, zich in contact 
liatl gesteld met tien vernuftigen n kapitalist 

, die, bij  al zijne gewaagde ondernemingen, 
Watt onmiddellijk tie vereisehte middelen tut exploi-
tatie zijner  vinding aanbood, waarvoor hij  later, in 
1709, octrooi ontving. a was het de beroem-
de industrieel w Boulton, van Birmingham, 
die voor den rijksten , bekwaamsten en meest onder-
nemenden fabrikant van Engeland doorging, tlie 
Watt hielp. 

n was het octrooi, dat Watt in 1769 
bekomen bad, binnen weinige jaren vcrloopen ; doch 
dooi*  tiisschenkomst van tien invloedrijken Boulton 
werd net rooi-verlenging gegeven, op grond van de 
uitstekende verdienste van Watt' s vindingen, welke 
verdienste tloor de eerste geleerden van n wenl 
geconstateerd. 

Was die waarborg tloor  octrooi niet te verkrijgen 
geweest, het mag zeer in twijfe l worden getrokken 
of ooit Boulton aan Watt de behulpzame hand had 
aangeboden. Boulton had althans zeker  geen 47000 
pond sterling op 't stiel gezet. 

e niiti-oetrooiwot-mannen brengen daartegen in: 
Ware Watt niel aan een k gebonden geweest 
en had tleze geen deel gehad in het verkregen recht 
van octrooi, hij  zou vele moeilijkheden ontgaan heb-
ben ; de hulp van Boulton had dun niet zoo groot be-
hoeven te zijn en Watt zou, zonder  bescherming van 
een octrooi, waarschijnlij k zijne vinding tot dezelfde 
volkomenheid hebben gebracht. 

t is ontegenzeggelijk eene oppervlakkige of liever 
scheeve gevolgtrekking, dat, wanneer een uitvinder 
door de hulp van antieren zijne [dans ziet verwe-
zenlijken, hij  ook, zonder die hulp, ziju einddoel 

i bereikt hebben. 
Juist een Watt met zijne angstvalligheid, oinzich 

aan het gevaar van n ij  ver  heidsondernem ingen bloot 
te stellen, had gezegde hulp noodig. r  den te-
genspoed, die zijn betrekkingen hadtien ondervonden, 
vermeerderde zijne beschroomdheid, welke hij  gevoel-
de, om zich met zijne niet zeer  ruime middelen op 
die  van wisselvalligheden cn gevaren le wagen, 
waarop zoo menigeen, helaas, schipbreuk lijdt . 

. is eene bewezen waarheid, waarvoor tal van 
bewijsgronden zijn aan te roeren, dat geen enkel uit-
vinder, ontbloot van middelen en invloed, ziju doel-
wit bereikt, buiten de hulp van een k of 
Boulton. Wanneer men aan zich zclven wonlt over-
gelaten zal, na jarenlangen arbeid, eene vinding 
wellicht theoretisch eeu hoogen graad van volmaakt-
heid verkrijgen , maar  wanneer zij  voor  proefnemin-
gen rij p is, kan men zonder  hulp niet venler, en is 
zij  rij p voor  de practijk , dus voor  exploitatie, dan durf t 
men er  niet mede voor den dag komen, wanneer 
geene wet haar in bescherming neemt. 

n wordt tlie kweeker, welks beeld in het voor-
gaande stuk fzie  Opmerker n°. 35 van dit jaar) 
wenl geschetst. 

Verder  wonlt als bezwaar tegen eene octrooi-wet 
aangevoerd, dat een uitvinder  zich. teu vooidecle 
van het algemeen, wel met geeu tijdelij k monopo-
lie zal tevredenstellen, maar dan alleen octrooi zal 
vragen, wanneer het geheim tier  vinding niet door 
hem d kan wonien cn dus binnen korteren 
tijt l mededinging te vreezeu heeft. t voordcel vau 
het octrooi zou dan geheel aan tie zijde van tien 
houder  komen, en het algemeen blijf t verstoken van 
de voordeelen, die het uit spoediger  mededinging trek-
ken zou. 

Bij  eeue nationale wet met hare drukkende bepalin-
gen kan dat bezwaar  voor tie Nijverheid zich voonloen, 
want, om zich dc rechten van een octrooi te verzeke-
ren , moest de uitvinder eene volledige beschrijving 
vnn zijne vinding geven, cn na expiratie van den 
octrooi-tij d moest de houder  zich cene verplichte be-
kendmaking getroosten. 

r  dat beswaar zal bij  eene bedoelde interna-
tionale wet niet worden gevonden. e wet moet 
be'inlen r dat onmiddellijk na de verleening van een 
octrooi, in bedoelden zin, tie liekendiuaking tiet-
vinding, overeenkomstig de overgelegde teekeningen 
met beschrijvingen, verplichtend is. Van spoediger 
mededinging is dan geen spnike. Voor lederen nijver -
heidsbedrijver  wordt de mededinging opengesteld, 
wanneer hij  slechts een gering gedeelte zijner  winst, 
vnn elk voortgebracht exemplaar  tier  vinding, aan 
tien houder van het octrooi afstaat. 

Bij  de vroeger  bestaande wet kon een uitvinder , 
wiens geheim hij  de toepassing te behouden was, 
zich met geen tijdelij k monopolie tevreden hebben 
willen stellen, doordien de vruchten van zijn arbeid, 
in ons kleine land, voor een betrekkelijk korten 
tijt l tc gering warén, j  wenl vooral voor 
da aerate voorwerpen en in 't algemeen voor elk 
exemplaar eeu hooge prij s bedongen, waardoor de 
afzet schoorvoetend ging. r  ging een gerui-
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ine tij d vooraf, eer  dc vinding burgerrecht had 
verkregen. 

Bij  oene internationale wet, met bedoelde vrijge-
vigheid, is dit geheel anders. 

s eene vinding bekend gemaakt, dan /al de een 
rich  al oneer  «lan de ander  beijveren, om in den 
kortst mogelijkeu tij d de vinding, zoo nauwkeurig 
mogelijk, in overstemming met des uitvinders idee, 
in den handel te brengen. r  dit voor  alle landen, 
tot het bond behoorende, geldt, wonlt de productie 
kolossaal. e voonleelcn voor  den uitvinder  wonlen 
dan enorm, slechts leu koste van een gering bedrag 
voor  eiken vervaardiger. e uitvinder  geniet die 
voonleelcn na teer  korten tijd , zoodat hij , of hij  al 
dan niet zijn geheim kan bewaren, zich onmiddellijk 
octrooi zal verschaften, in 't belang van hein en dan 
ook van het algemeen. Niemand zal eenige uitvin -
ding, wier  geheim zelfs gevoeglijk kon bewaard 
worden, terughouden, want door de verkrijgin g van 
hot octrooi wordt zijne vinding wereldkundig ge-
maakt. Geene advertentie», in alle mogelijke nieuws-
bladen, zouden zijne zaak, d. i. zijne vinding, meer 
bekend kunnen maken. 

Bij  de vele l>ezwaren, welke tegen eene octrooi-
wet, zooals die vroeger  hierteluude bestond, weiden 
geopperd, zwoeg men in den regel van recht en bil-
lijkhei d voor de uitvinders. n redeneerde: Wij 
hebben alleen te letten op dc gevolgen van de oc-
trooien vooi' de Nijverheid. Wij  ontzeggen niet het 
recht van den uitvinder , maar de redenen van zoo-
genaamde billijkhei d rechtvaardigen geenszins dc be-
lammeringen der  Nijverheid. Welnu, geef, over-
eenkomstig het bovenstaande, den keizer wat des 
keizers is  en men doet . 

Sommigen willen niet alleen beweren, datde Nij -
verheid door de octrooien niet bevorderd wordt, 
maar dat zij  zelfs bij  het gemis daarvan winnen 
zou, wijzende op Zwitserland, waar het volk als 
het meest nijvere wordt aangemerkt. r  bestaan 
geene octrooi-wetten, e» dat nijvere volk kan tot 
voorbeeld strekken. 

Zij n cr  geene andere toestanden die gunstig op de 
Nijverheid vnn dat land inwerken? n me» daar-
uit dc bewijsgronden voor  deze beweringen putten? 

n wonlt de vraag gesteld: Vanwaar  ko-
men tot ons de meeste uitvindingen? s het niet 
uit de Vereenigde-Staten. r  heeft men eene 
octrooi-wet, die elke uitvindin g beschermt. r 
vindt men nog s e» Botilton's, die hun hulp 
aan een Edison cn anderen niet onthouden. s daar 
de Nijverheid kwijnende en stout zij  daar op een 
laag peil? 

Weder  anderen maken bezwaar  om het octrooi 
als een recht toe te kennen, daar  de g zich 
er  dan niet mede kan belasten, omdat zij  zich hier-
door  eene verantwoordelijkheid op den hals zou halen, 
welke moeilijk te dragen . 

n redeneerde zoo een 25-tal jaren geloden, maar 
thans is de publieke opinie anders. n wil alles 
eu voor  allen van de . Zij  is het lichaam 
dat voor de volksontwikkeling het meest kan bij -
dragen, en ieder  landgenoot ouder de bescherming 
der wet stelt. Zou zij  dan een uitvinder , die voor 
dc belangen von de Nijverheid een rcuzenaandeel bij -
draagt, buiten de bescherming eener wet stellen? 

Wat eindelijk den duur der  octrooien betreft , 
daarvoor  kan een vastgestelde tij d aangegeven worden. 

e tij d behoeft betrekkelijk kort te zijn , want na 
bekendmaking eener  vinding, in bovenbedoelden zin, 
zal zij  bannen een tijdsverloop van slechts eenige 
maanden , al naar  gelang de uitgebreidheid der  vinding, 
productief gemaakt worden. 

En nu, nog eens: eene e Wet voor 
octrooien op de uitvinding, niet op de invoering, 
samengesteld naar  dc besproken denkbeelden, zou de 
Nijverheid in alle lauden bevoideren cn een weldaad 
voor de tiieiischheid zijn. 

 v. . 

. 

§ Bij  de diamantboren in gesteenten, zegt de 
, schijnt het langza-

merhand losworden en uitbreken der  diamanten uit 
de boorki-ooii niet in een gebrekkige bevestigings-
wijze te liggen, maar in het groot verschil van hard-
heid tussclieu diamant en staal, waanloor  het laatste 

 slijt . m is het raadzaam den arbeid 
der  boorkroneii een zekere hoorgatslengte (b. v. in 
Suarbrucken 20 ) niet te laten ovei-sclinjden , maar 
na bereiking van ilie grens de diamanten in een 
nieuwe knwn te vatten. 

Vóór eenige weken 3 Aug. heeft de heer  Aguil -
lon in de  Scientifique eenige belangwekkende 
mededeeling'  gedaan omtrent de snelheid , waarmede 
de diamantkrin g vordert, en de gunstige uitkom-
sten, in Zwe<len en andere landen daarmede ver-
kregen. Wij  zullen daaraan bet volgende ontleenen: 

n Amerika beeft de nieuwe werkwijze veel bijval 
gevonden. Vandaar is zij  overgegaan naar  Enge-
land en in de laatste jaren naar . n 
Erankrij k beeft men volgens dit stelsel twee grond-
[«dingen gedaan, waarvan eene, te Neuville, de 
diepte vnn 740 meter  lieivik t heeft. 

Van de twee toestellen, waarvan het eene boort 
{roder) over de geheele oppervlakte en het andere 
volgens een ringvormige kroon, is liet laatste liet 
meest gebruikte. t geeft, in opeenvolgende blokjes 
(carottes), een lieeld of getuigenis van ile volledige 
reeks der  doorloopen nanllagcn. 

e diaiiiantborin g laat zich niet aanwenden in alle 
terreinen : met name niet in klei of overeenkonistige 
zachte gesteenten; evenmin in zekere ongelijkslach-
tige terreinen, gelijk puddingsteen met slecht ver-
bonden kwiirtshrokkeii ; bovendien vereischt zij  een 
aanzienlijk verbruik van water, dal onder  drukkin g 
in de middelkolom wonlt gespoten. Overigens is 
zij  niet merkliim r  goedkoo|>er dan de Uirin g met 
stangen, maar  haar  snelheid is bijna wonderbaarlijk . 
Zoo heeft men in Zweden tot drie en negentig 
meter in éëne weal geboord; te Bohmisch-ïtod 
(in Bohème) zijn . geboord in 1 OO dagen wer-
kelijken , dOJ 4,5 . daags; te n 

(Zwitserland) zijn 433 . gelword in ongeveer 2 
maanden; in één enkel etmaal was men zelfs drie 
en twintig meter en vijf en zeventig centimeter 
gevordcid. 

e grondpeilingen, gedaan door de Continental 
 Company , eigenui"cs van het 

brevet of octrooi voor het vasteland, tot opsporing 
te Ascherslebon van dc verlenging der  lagen potassa-
zouten tc Stassfnrt, hebben de eigenaardigheid ver-
toond , dat men, ondanks de oplosbaarheid der  zelf-
standigheden , blokjes (carottes) heeft kunnen ver-
krijgen , thans te zien in de Engelsche aldeeling der 
Tentoonstelling. 

— § Voor de Nederlandsche en e water-
staats-ingenieurs zij  hier  aangeteekend, dat r  Ci -
vilingenieur van 1877 op bl. 21—58 cen o|istel 
van den heer . . Borncmaim bevat, getiteld: 
Neuere  utter die Bewegung des Was-
sers in  und Canülen. j  liesprcekt den 
arbeid vun Gicbenau:  internationale Bhein-

 bei Basel, vorgenommen am 0— 
12 Nov. 1867, en A. . , Beitruge zur 

 des  Böhmen (overge-
druk t uit Technische Blatter), ook de twee gesclu'if-
ten van . Gorn'on:  containing a dis-
cussion of a new formula for the (low of tfofer 
in open channels,  1873, en On the 
theory of the (low of water in open channels, 

 1875. 

Over de geW-zigde meet-instrumcnten, zoowel als 
over ile meet- en berekeningsmethoden en de door 
Gordon voorgestelde nieuwe formule voor  de snelheid, 
geeft. n uitmuntende ann teek en ingen , uit-
treksels en critische aanmerkingen. e dojr  Gordon 
met bewoni lerens waard ige vlij t aan den y , 
in , gedane metingen en de e 
uitkomsten bieden onder  alle omstandig)leden een 
kostelijke f tot vergelijkende becijferingen aan. 

— § Eeu stoomzaag tut het vellen van hoornen, 
vervaardigd door dc bekende Engelsclic tinna -
soms en Cie., heeft men onlangs aan een open-
bare proef onderworpen. j  wenlen vier  boomen 
van 600 tot 000 . middellij n aan den voet 
van den stam afgezaagd, waartoe, een tussehen|xms 
van tien minuten niet medégerekend, in het geheel 
slechts een tij d van vijf  en dertig minuten ver-
eischt wenl. üe tij d tot het doorzagen van een 
stam van 840 . middellij n bedmeg zelfs slechts 4* 
minuut. Bij  den eersten nogo|wlag herinnert het werk-
tuig aan een op den grond gelegde steenboor, waar-
van de zuigerstang niet met de boor, maur  met «ui 
zaagblad verlxmden is. t gewicht der  geheele 
machine bediaagt ongeveer 150 ; zij  kan door 
vier man gemakkelijk van de eene plaats naar de 
andere vervoerd wonlen. e snede wenl ongeveer 
240 u i . boven den grond genomen. 

— § Om te herkennen, in welken tij d van het 
jaar  hout gevold is, kan een oplossing van jod die-
nen , waarmede men do dwarsdoorsnede liedruppell. 
n het winterhoti t schijnen de mergstralen dun zwurt-

achüg-blauw op een gelen achtergrond, terwij l bij 
het voorjanrshout alles geel gekleunl wordt. 

— § t mctalliseeren von gips, volgens de uit-
vinding van Cuussinus, geelt min de voorwerpen niet 
alleen het uiterlijk , muur  ook in zekeren graad de 
duurzaamheid van metalen fabrikaten. e te me-
tallisoeren voorwerpen wonlen gedompeld in een 
vloeistof, die de natuurlijk e poriën van het gips 
vult , aan de bieekbare stolfen een bindenden samen-
hang tot taaiheid toe geelt, en tevens een hanlheid, 
die het gips in een steensoort doet veranderen. Na 
deze voorbereiding ontvangt het kunstvoorwerp een 
dubbel omhulsel van tin en koper in een oplossing, 
die niet alleen de beide metalei: met elkander, maar 
ook met het gips verbindt en in het laatste indringt . 

e teedcre schnkeeringen van vormen en alle fijn-
halen der  kleinste détails blijven in haar  volle zui-
verheid en scherpte behouden. 

— § Een universeel verkitsel, dat niet (gelijk 
gipsverkitscl) terstond, maar eerst na 24 tot 30 uren 
verhanlt, verkrijg t men door 4 deelen albastgijw en 
1 deel fijngemaakte Arabische gom iu cenc koud ver-
zadigde oplossing van borax tot een dikken bri j  om 
te roeren. Voor steen, glas, been. porseleinen 
hout moet dit verkitsel onovertrefbaar  zijn en hard 
als marmer worden. 

— § Op de vastheid van cement heeft de aard 
van het zand een grooten invloed, gelijk weder ge-
bleken s bij  proeven met het voort redelijke cement 
van Ainóneburg, bij . t Portland-rement 
van 1̂ - uur  verhanlingstijd gaf, met 3 deelen nor-
maalzand, na 7 dagen een vastheid tegen uitrekken 
van 7.6 , na '28 dagen van 13.8 . 

11 fi  cement met zuiver, scherp , 
dat nog veel fijne korrels bevat, en waaruit het nor-
maalzand voor  de fabriek gewonnen wonlt, gaf slechts 
6.6 . na 7, cn 10.4 . na 28 dagen. 

— | s wordt volgens de manier  van e 
la n vervaanligd door het glas bij  den warm-
tegraad van ixtodgloeiiug in bakken te dompelen, 
die verhitte olie of vet bevatten. Siemens, te -
den , heeft de werkwijze in zooverre gewijzigd, dat 
het glas niot in verwarmde vloeistoiren, maar in 
verwarinde bakken gehard wonlt. Afgezien van an-
dere vooidcelen, moet hierdoor het weerstnndsver-
mogen aanmerkelijk grooter  worden. e fabriek van 
Siemens maakt bard talelglas, glad, mat, gekleunl, 
enz., waarvan getuigd wordt, dat de schijven een 
schoenen, zuiveren vorm bezitten en in den hoogstel) 

d bestand zijn tegen stooton, drukken en afwis-
seling van warmte en koude, terwij l do prys be-
trekkelij k laag is. 

—  Tot het maken van slakkensteenen heeft 
Woodward te Lcmington aan werktuig vervaardigd, 
waarmede steenen verkregen worden, die er  seer 
goed uitzien. Zij  zijn in verscheidene steden tot be-
strating gebezigd en hebben zich zelfs onder  de zwaar-
ste lasten duurzaam betoond. t soortelijk gewicht 
bedraagt 2.60 en de vastheid tegen druk ongeveer 
620 . op 1 * 

— § pyreinetrisehc proeven, genomen met 
drie soorten van vuurvaste steenen, vervaardigd uit 
natuurlij k kaolin, met behulp van tegetmachino 

cn eenvoudige tegclpers {(ubrikaat van den heer 
, le Göppersdorf in Silezié), gaven een bui-

tengewoon gunstige uitkomst. e steenen werden 
blootgesteld mm het hevigste vuur iu een contro-
leerbare plaüna-smelthitte, en hebben deze zeer  goed 
verdragen. 

. 
. Z. . de g heeft Jhr. 

. P. J. Bosch van , Commissaris des 
a in Noord-Brabant, en J. G. W. lijtije , admi-

nistrateur  der  afdeeling Waterstaat uan het -
tement van Waterstaat, l en Nijverheid, be-
noemd tot comiiiissurissen van Nederland, om met 
de door  België benoemde commissarissen de aaneen-
sluiting op de Nederlaiidsoh-Belgische grens te rege-
len der  Nederlandsche en Belgische gedeelten van 

den spoorweg Antwerpen -Woenadrachi 
— j  ministerieele beschikking is aau J. van 

Ouwerkerk , te , tot wederopzegging, 
vei gunning verleend voor reu stoombootdieiist tot ver-
voer  van goederen en vee tussehen h 
en , alsmede voor  een stoomsleejidieiistupdat 
traject. 

— Wij  vernemen dat . en W. van 's-Graven-
hage zich teu behoeve der  Nedert -
schappij  hebben bereid verklaard, om aan den Ge-
meenteraad een voorstel in te dienen, den tram-
waydienst van n g naar  Scheveningen door 
stoom te doeu plaats heblien. r  de j 
zijn nog een tweetal rijtuige n besteld, om met 3 
en 3 rijtuige n tegelijk proefritten te kunnen doen, 
door  een daartoe op haar  station le 's-llago aange-
legd spoor, met een bocht van 30 . straal. 

. r  deu Gouverneur-Geileraal 
van Nederlandsch e zijn bij  het korps van 
den Waterstaat 

benoemd; tot opzichter le klasse, de opzichter 
2e klasse .1. B. ; tot opzichter 2e klasse, de 
opzichters 3e klasse E. y en J. J. P. C. 
Bundiartz; tot opzichter 3e klasse, . VV. -
meestre, de ambtenaren op wachtgeld P. J. G. de 
Bie, G. . , A. W. de la e en J. G. 
de ; 

ontslagen: eervol, de adjunct-ingenieur bij  de 
Staatsspoorwegen op Java VV. 11. J. ; 

verleend: de titulaire ' rang van hoofdingenieur  2e 
klasse aan den ingenieur 1e klasse J. A. de Gelder, 
cn zulks als eene erkenning van de buitengewone 
diensten, die hij  als chef van den dienst der  Bata-
viasche havenwerken aan den e bewijst. 

Leiden. Naar  aanleiding van het ingekomen aan-
bod van de hoeren Van Overeem en , om een 
som van f2000 ten behoeve der  gemeentekas af te 
staan, bijaldien huu de gevraagde concessie voor  den 
aanleg en de exploitatie van een paanlciispoorwcg 
door de gemeente wordt verleend, heeft de d 
met 12 tegen 10 stemmen besloten, het verkrijgen 
dier  concessie bij  openbare inschrijvin g aan te beste-
den of te verpachten, 

. e internationale jur y van de 
Parijschc tentoonstelling heeft aan den heer P, J. 

. Cuypers, architect alhier, een «eerste gouden 
medaille met de hoogste onderscheiding"  toegekend, 
o. a. voor de door  hem tentoongestelde teekeningen 
van het m in de hoofdstad. 

— e Nederlaiidsche j 
heeft besloten eerlang tot de invoering van een rem-
toestel over te gaan, dat den snelst rijdenden trein 
binnen den afstand van hoogstens 200 meter  kan 
doen stilhouden. t toestel, dat de -
maatschappij  zal gebruiken, is de autumn tische lucht-
drukrei n van Westiiighouse, en door de ijverige be-
moeiingen van den ingenieur-werktuigkundige der 

, den heer  C. W. Verloop, zal reeds 
met den aanstaanden wintenlienst op een trein van 
1)11*00111 naar  Emmerik dit toestel iu werking wor-
den gebracht. Ue veiligheid zal daardoor  verhoogd, 
en ile snelheid vernieeidenl wurden. 

e n duidt reeds voldoende tuin, door  welke 
kiacht het toestel wordt in beweging gebracht. Onder 
den geheelen trein door  loopt een pijpleidin g (dc 
treinleiding), terwij l onder  ieder  voertuig een lucht-
reservoh* is geplaatst, dat zoowel met de treinleiding 
als met den remciliiider  in gemeenschap kan worden 
geinlicht. e reservoirs onder  de wagens worden door 
een hoofdreservoir  van de locomotief steeds gevuld 
gehouden, cn door eene vernuftige vinding stroomt, 
wanneer bij  het openen van eene kraan de treinlei-
ding iu gemeenschap komt met de buitenlucht en 
dus hare spanning verliest, de lucht uit dc reser-
voirs in ile reincilinders, zoodat de remblokken 
oogenblikkelijk met alle kracht en gelijktijdi g onder 
alle voertuigen worden aangedrukt. e voordcelen 
van deze inrichtin g springen terstond iu het oog: 

a. niet alleen de machinist kan remmen, mair 
ook ieder  persoon (zelfs de reiziger) onder  wiens be-
reik een kraan is geplaatst, door  welke eeu druk-
veruiinderin g in de treinleiding kan worden veroor-
zaakt; 

b. elke druk vermindering in de treinleiding, hetzij 
deze met voordacht wonlt teweeggebracht, hetzij 
door  toevallige omstandigheden, is voldoende om de 
remmen onmiddellijk automatisch onder  ieder  voor-
tuig aun te drukken en den trein tot stilstand te 
brengen, zelfs zonder  dat de machinist den stoom 
behoeft af te sluiten, of zonder  dat iemand een hand 
uitsteekt of daarvan zelfs e minste kennis draagt. 

n zijn dus begrepen: het afbreken van gedeelten 
van treinen, het breken of losgaan van koppelingen, 
het deraillceren van een enkelen wagen, zware lek-
ken in de treinleiding, kort.mi alle oorzaken, die 
een druk vermindering in de treinleiding ten gevolge 
hebben. t toezicht kan uit dien hoofde minder 
accuraat zijn , aangezien eeu gebrek zich terstond 
openbaart door het aanvliegen der  remblokken, met 
andere woorden: de rein is automatisch; 

c. daar de reiukracbt  zich in de onmiddellijk e na-
bijheid van eiken remciliiider  bevindt , is cr  geen 
noemenswaardig tijdverlie s voor het aanzetten der 
remmen. 

Wi j  wenschen zeer, dat het goede voorbeeld, in 
deze door  de Nederlandse be j 
gegeven, de andere maatschappijen tot navolging 
moge opwekken. 

lankondteingen van Aanbestedingen. 

, . 

, te 12 uren, door  burg. rn weth.: lo. 
hut maken eener  vaste brug over de tc normaliseeren 
Siugclgrscht achter de kazerne Oranjc-Nassau en bij -
behoorende werken; 2o. liet bouwen van cen kade en 
een keennuiir  woderstiids- cn het verbreeden van de 
brug over  dc ; 3o. het maken 
van dukdalven, htinepooten en remmingen in en bij 
bet Oosterdok. 

«mi lde, te 12 uren, door  burg. en weth.: het 
bouwen vau eene scbool te . ) 

, te lSÏ  uren, duor  burg. en weth: 
bet vernieuwen der  afrastering langs bot voetpad ten 
noorden vnn let Besscmocrsteegjc. 

, le 1 uur, door het ministerie van water-
staat: t bouwen vnn een ijkkantoor  met kanton-
gerecht te . g ƒ 38,600. 

l ielfahaven, te 1 uur. door  burg. eu weth.: het 
uitbreiden der  bewaarschool met bijbehooreudo werken. 

. bij  den geineentearcbitect. 

, bij . J. Oppedijk: bet uitbaggeren der 
Baardervuart, loopende van de Jorwcrdcrvoar t naar 
het . en bet slatten van cen opvaart naar dc 
terp vnn Van Asperen c. s. onder  Baurd. 

. 1 «et. 

, te 12 uren, in het raadhuis: de leve-
ring van de, ged. '7  voor  den dienst der  gotnecute 
benoodigde steenkolen. 

, door  commissarissen vas den straatweg 
van Nijmegen uaar , bij  den president-
cominissaris. . A, VV. van : de levering van 
60,000 beste vlakke straatklinkers. 

Vf oenadag. ï «el 

V u i h t , te 9 uren, door  liet gemeentebestuur: het 
bcklinkeren en gedeeltelijk bestraten van 242 . 
voetpad in de kom der  gomeente. 

, te 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz.: lo. het maken van eeue bergplaats voor 
locomotieven en van bijbehoorende werken voor het 
station Nijmegen. g /03,000; 2o. het mnkcu 

 eeue waterliezorgiug op het station Nijmegen. 
g ƒ36.180. . bij  den hoofdingenieur, te 

Arnliem en don sectieingenieur, te Nijmegen. 

, te 12 uren, ten gemeen te h u ize : het 
vernieuwen van dc . Bilj . inz. 1 Oct., vóór 
's avonds 8 uren. 

, tc 12'/i uren, door  liet gemeeute best.: 
de levering van steenkolen. 

, te 2 uren, door het bestuur  der  Coupe-
rat irve Vereeniging tut het bouweu vnu eigen wonin-
gen, in het hotel van W. J. Wagner, aan dc -
straat: bet bouwen van 9 woningen. 

, te 3 uren, door bet bostuur  van den 
Thoornpolder, in bot gemeentehuis: het verlioogeti en 
verzwaren van den iulaagdijk in dien polder, over  dr 
geheele lengte. Aanw. 30 Sept, te 10 uren. 

, : l Wet. 

, te 12 uren, door het gemeentebestuur: lo. 
bet levcreu vau 500 ijzeren privaattoiiucu; 2o. het 
leveren van 400 gegoten-ijzeren ringen voor  privaat-
tonnen; 8o. bot veranderen van 4 vuiluiskiirre n cu 1 
toiiiiunwagen, alles teu behoeve van de gemeen te-
reiniging. 

, te 12', uren, door  bet dagelijksch be-
stuur van het waterschap Schouwen, ui ' l 
kamer: bet op nieuw bedelven der  waterleiding tus-
sclieu Serooskcrke cn e e 
Vaart), iu 5 pere. Aanw. 8 dagen vóór de besteding, 
van 0 — 2 ureu, beg. tc Serooskerkc. 

, te 1 uur, door den burgemeester: de 
leveriug van brandstoffen ten behoeve van de scholen 
cn andere gemeen trgcbou wen, in 4 perc. 

 to 8 urea, door het waterschap Old-
ainbi, hij  A. : lo. het graven en verleggen der 
Uiterbuurster  bouwte-watering, gcm. Zuid broek, eu bet 
bouwen van 8 stccneu duikers daarin; 2o. bel graven 
Van binnenk.innlen, iu S pcrc.; 3o. liet schoonen dor 
kanalen in het eerste onderdeel, gein. Termunten, iu 
3 perc. 

, te 8'/i uren, in het koffiehuis van J. C. 
van der : bet maken van dc heifundceringeii 
voor 8 wooultuizcn, eu dc opbouw vun 6 woonhuizen, 
aau deu Zandweg, benevens het bouwen van eeu 
landelijk woonhuis anu den Parallelweg, te . 

t n , te 7 uren, door  den bouwmeester  P. J. 
de Bruin , iu het hotel e : liet bouwen vau 
een woon buis aan den Stationsweg, voor  Corn. Buurman 

i .r .mioten, door  Jhr. P. du Pcyrou van Breugcl, 
te zijnen huize: het bouwen eener  beo ren be huizing te 
Zuidlarei i Aunw. 2 Oct., van 10—3 uren. 

, door  den bouwkundige J. B. Wijnstok 
Jr. , in liet Café Central: het verhouwen van 2 per-
ceelen : t no. SO en t no. 4. 

, 4 . 

, te 10',̂  uren, door het tijdelij k dijks-
bestuur der  wutcrkeermg vau deu cal. polder  Auua-
Friso, bij  W. Broekhoven: het verbeteren on onder-
houden der  waterkeeronde werken van den polder, 
over  den dienst 1878/'79, 

, te 12 uren, door het ministerie van wa-
terstaat ene, aan het geb. van het prov. best.: het 
wegruimen vnu een iu de Zuiderzee gezonken vaartuig 
iu het vaarwater  tussehen Schokland cu . 

, te 4 uren, bij  1). Sijtsma: het bouwon va
een woonhuis to Bulk. Aanw. 1 Oct., te 3 urou. 

, , n ap- , , 
, , Nymegen eu V l l ia lngen, door 

de toezicude chefs over de militair e hospitalen: de 
leveriug van verschillende behoeften. 

, a . 

i i c ht. te 10 uren, door  den eerstaanw. ingeuieur. 
in hot gebouw voor n cn Wetenschappen: bet 
verbeteren van de workon bij . . op het 
bureau der  genie, waar ook de biljetten uiterlij k  : 

Oct., vóór 3 ureu, tc bezorgen. g ƒ596,000. 

t;oi int liem , te 10 ureu, door  don genie com mand
in de 3e stelling, op het bureau der  genie -. het maken 
van een fort bij  Giescn. g ƒ278,000. 

Anjum, te 4 ureu. door  het dijksbestuur  den
, bij  Wed. e X i 

Postma: het maken vau 13 afsluitingen met bcschoei* 
werken ia de Wagengaten iu den Slaperdijk neven' 
den Anjumer-en . Bestek en teeke-
ning liggen bij .  Vogel, tc Ezumazijl. Aan*- 1 

Oct., t« 3 uren, aamenkomst bij  Jau Bakkor, i e 

Oostmahorn. 
, 8 . 

, te 4 uron, door  regenten over  het l"" ' | 
van arrest: dc leveriug der  benoodigdheden voor  h1'' 
onderhoud der  gevtugeuen ged. '70. Bilj . inzenden 
vóór 2 uren. 

. . 

Swallt, te 12 uren, door het prov. bostuur do 

herbouw der  afgebrande woning mot hooiberg bij  s lu is 
uO. 5 der . lal. hij  den hoofdingenieur 
en dca ingeuieur, te Zwolle en den hoofdopzichter, 
tc Averecst. 

tllrecbt , te 1 uur , door  do directie der  Nederl. 
: het verleugen van de be-

staande stationsovordekkimr met bet doen van aan-
hoorigc werken op het station Arnhem. Aanw. 2 Oct., 
te 11 uren. Bilj . inz. aau de directie uiterlij k lOOct. 

, 14 . 

V l l * g c , tc 1 '/a ureu, door  het mioist. van water-
staat enz., aau het geb. van het prov. best: lu. het 
3jarig onderhoud van deu Zwarte waal sched ijk en het 
Brielsche Spuiwater  op hot eiland Voornc, in 2 perc. 
Aanw. 9 Oct. : pcrc. 1 /2430, porc. 2 ^625, 
beide per  jaar; 2o. het idem van de dijk - cn oever-
werken bij s en de beide c 
hoofden aau den Oudenhoornschen zeedijk. g 
/7700 per  jaar ; 3o. idem van al de werken behoo-
rende tot het kunaal van Voorue in de prov. Zuid-

. g ƒ60,400 ; 4o. het éénjarig onder-
boud der  werken bcboorcude tot het veer te 's-Gra-
vendeel. g /350. 

Tee » « e t. 

Zetten, bij  den directeur  der : 
de levering van 920 . s eu 7000 . 
dito stukken, te leveren op de gestichten Steenbeck, 
Bethel, Talilb a i en Normaalschool, en wel: 

482 . on 400U . in 't laatst van Nov., 
296 „  „  1500 „  „  't begin van , 
242 „  „  1500 „  „  't begin van , 

franco ter  aangewezen plaatse. 

, 1» . 

, te 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, nuu liet centraalbureau: het 
met keien en klinker s bestraten vau toegnugswegeu 
uaar het station tc d eu het begrinten van 
den toegangsweg naar  bet station tc e met bij -
behoorende werken, teu behoeve vnn den spoorweg 

. . bij  don sectieingenieur te 
Ven loo. g ƒ10,650. 

Weemdag, . 
, te , door  het ministerie vau marine: 

het lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en * 
bruik-brengen vau een ijzercu drijvend droogdok voor 
den dienst vau de e in , 
voor  rekening van het departement vau . 

, S . 
, te 12 uren, door  het ministerie van 

waterstaat enz, aau het gob. van bel prov. best.: het 
gedeeltelijk vervangen door  een aarden dam vnu brug 
no. 2, gelegen iu den n weg vau Groningen 
uaar de e grenzen. Aauw. 11 Oct. g 
ƒ 11,365. 

, . 

, te 10 uren, door  den genio-coniuiaud. 
in de 3e stelling, nn het bureau der  genie: het makeu 
van 2 batterijen, als één onder  Brakel cn één onder 
Pocderoijen. Aanw. 12 Oct., van 11—1 uur. g 
ƒ200,000. Bilj . inz. 18 Oct., vóór 8 uren. 

, 11 t 

, te l l 1 , uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet Sjarig onderhond der  zeewerkeu op Goederecde, 
in 4 perc. Aanw. lf i Oct. : perc. 1 ƒ1712, 
perc. 2 ƒ19,100, perc. 3 /'1470, perc. 4 ƒ16,260. 

Afloop van Aanbestedingen. 

, 6 Sept.: de levering aan het departe-
ment van n van: 

Perc. 1, divers staal: z on Co., ƒ1296.50; Van 
n on , ƒ1176.735 ; W. Beniet eu 

Co., ƒ 1061.29; Van Noorden cu Schwerzel, /1047.44; 
. S. Stokvis en Zn , ƒ931 .31; G. Watson en Zn., 

f 913.415. 
Perc. 2, divers ijzer: Gebr. , ƒ 4 0 9 8; z en 

Co., /4355.40; . S. Stokvis en Co., f4164.80[ W. 
Bernet en Co.. /4141.20; Gebr. v.d. Vliet, f*4079.4flj 
E. S. de Jonge, ƒ 3838. 

Perc. 3, draadklinknagels en spijkers: Van Noorden 
on Schwerzel, ƒ8886; Gebr. J. A. cn . , 
ƒ3006.50; . J. Enthoven eo Zn., ƒ 2 7 5 0; J.T. Scholte, 
ƒ2648; C. v. d. , ƒ2640.80; N. C. Wit -
sen, ƒ 2613.39; . S. Stokvis eu Zn., ƒ 2516.57 ; G. . 
J. v.d. , ƒ 2511.20; s eu , ƒ8501.85; 

. 8. . , /2316; C. Willcmsz, ƒ2227.50. 
Perc.4, geweerriemen: T. . vaiiGriusven, ƒ1112,50; 

J. A. de Boon Jr., ƒ 1 1 0 0; J. F. Segers en Zoon, 
ƒ 1075; ¥. 11. , ƒ 9 5 0; Gebr. Stormann,ƒ950; 

. Pauwels en Co., ƒ937.50. 
Perc. 5, hang- en sluitwerk : P. , f 15.S29.58; 

W. n en Zn , ƒ14,955.85; Gebr. J. A. on . 
, ƒ13,354.37; t en Co., / 13,176.54; A. 

Gunckel en Zn., ƒ13,115.44* ; Veth en Co., ƒ12,983.40; 
Wed. J. C' e en Zn., ƒ12,588.48; J. van Zan-
ten en Co., ƒ 12,564.96; s eu r ƒ12,300.72; 

. S. Stokvis en Zn., ƒ 12,108.92: . S. . , 
ƒ11,913.76; G. 11. J. v. d , ; 11,894.47: . J. 

n de Jongh, ƒ 11,878.87 ; C. Willemsz, ƒ11,684.76. 
Perc. 6, gSjphpen: Crnus en Co., ƒ2019.76; s 

en , f 1892.80; W. Con c Wit , ƒ 1791.44; 
Peck en Co., f 1770.46; V. d. t en Punt, ƒ 1766.61; 

. A. ƒ 1723.77; V. d. Berg cu Co., r"  1711.3*6; 

. S. Stokvis en Zn., ƒ1707.48; Vau n eo 
, ƒ1692.17. 

Perc. 7, loodwit: Ooster cn Co., ƒ 6 4 9 6; C. F. 
Fleumor, ƒ 6 3 8 4; s en , ƒ6269.76; 
Wed. , Block cn Bract, ƒ6258.56. 

Perc. 8, menie: J. Wagenmakersoa Zn., f 13.569.60; 
C. F. Fleumer, ƒ12,714.24; . , ƒ 12,596; G.
Uilten en Co., ƒ12,450.24; s eu Bormecstcr, 
ƒ12,302.40; g en Van Zamereu, ƒ 12,134.70. 

Perc. 9, zinkwit en zinkgrijs : s en Bormecster, 
ƒ5222; C. F. Floumer, ƒ 4985.SO; W. u en Zn., 
ƒ 4 7 8 4; J. B. n en Co., ƒ4622; . , ƒ4310. 

Perc. 11, sloopriemen eu hoosvaten: g cn 
, /"  11,856.50; Wod. U. C. Feijnt cn Zn., 

^7234; B. Schilte, ƒ 6 8 1 5; A. v. d. g eu Co., 
ƒ 6645.. 

Perc 12, poetskatoen: Wed. . n Zn , 
ƒ 1 8 3 0; J. F. Scholten en Zoon, ƒ 1 8 0 0; . S. 
Stokvis en Zn., ƒ 1740; A. Polak, ƒ 1737; Van m 
en Co., ƒ1695; Van n cn , ƒ 1638; 

. S. . , ƒ1550.10. 
Perc. 13, breeuwwerk: poen inschrijvers. 
Perc. 14, idem: Vereeniging n aan vlijtig e 

eo eerlijke armoede, tc , ƒ 7200. 
Perc. 15, pek: J. Fontein, ƒ2213.52; W. n en 

Zoon, ƒ2167.50; . , /2127.50; d 
en Van Oraoy, ƒ1803.75; Broms en Uhleabroek, 
ƒ 1800.05. 

Perc. 16, vuurvaste steeoen.- B. u cn Zn., 
/ 1454.57; Piccardt en Co., f 14-15 44; A. N. de , 
r*  1441.60; G.  d. Broeko, ƒ 1440.24; Erven  Trip , 
ƒ1437.52; Van Noorden en Schwerzel, f 1401.88; 
Folkers en Co., 2 ; 8. Feller, ƒ1399;  S. 
Stokvis en Zu., ƒ 1370.88; . A. , f 1299.89. 

Perc. 17, blik en lood: . 8. Stokvis eu Zoon, 

ƒ 7517.30: Wed. G. s cn Zn., ƒ 7199.78; 
e v. d. Voort en Zn., ƒ7277; . J. Eathoven 

eu Co., ƒ 7188.74; Gebr. Abrahams, ƒ 7199.74; A. . 
, ƒ6785.98. 

Perc. 18, looden pijpen en lood: . S. Stokvis cn 
Zn., ƒ 7253.40; Wed G s cn Zn., ƒ7182.48; 

e v. d. Voort en Zu., ƒ 7013.96; . J. Enthoven 
en Co., ƒ6917.08; Gebr. Abrahams, ƒ6855.58; A. , 

, ƒ6547.36. 
Perc. 19, zink in bladen cn in blokkeu: Wed. G. 

s en Zu. ƒ9296.48; e Joncheere eu Zn-, 
/"9280.08; Gebr. Abrahams, /9172.32: . S. Stokvis 
on Zn., ƒ9138.70; . A. , ƒ9054.68; . J. 
Enthoven en Co., ƒ9010.30; A. . , 

 Bitj e en Co., ƒ8859.60; Surie cn , 
ƒ8800.60; . J. u dc Jongh, ƒ8775.95. 

Porc. 20. gietijzer: V. d. t cu Punt, ƒ 8262.14; 
Gebr. , ƒ8103.60; Oralis on Co., ƒ 7582.85; P. C. 
Bruijnings , ƒ 7 4 8 9; Gebr. V. d. Vliet, ƒ 7180.80; W. 

n en Zn., ƒ7099.70; . S. Stokvis en Zoon, 
ƒ7094.80; B. J. Nijkcrk , ƒ7005.20. 

Perc. 21, houtschroevcu: N. C. Witsen, ƒ 2961.79 : 
J. vnn Zanten en Co.. ƒ 1877.59: . S. Stokvis en Zu , 
ƒ1730.44; V. d. Berg cn Co., ƒ 1641.50; s en 

, ƒ 1516,64; . S. . , ƒ1503.42. 
Perc. 22, idem: N C. Witsen, ƒ 4179.15; s eu 

, ƒ 2940.04; V. d. Berg en Co., ƒ2838.69; . 
S. kt , ƒ2778.84; . S. Stokvis cn Zoon, 
ƒ 2523.50. 

Porc. 25, klecdingtasscbon: F. . , f7975; 
J. A. de Booij  Jr. , ƒ 5 5 0 0; T . . van Grinsven, 
ƒ 5440; . Pauwels cn Co., ƒ 5 2 0 0; F. Pauwels, 
/ 4490. 

Perc. 26, idem: F. . , ƒ7950; J. A. de Booij 
Jr. , ƒ 5 5 2 0; T. . van Grinsveu, ƒ5430; . Pauwels 
en Co., ƒ5240; F. Pauwels, ƒ4490. 

Perc. 27, idem: F. . , ƒ7900; J. F. Segers 
eu Zu., ƒ5850; J. A. dc Booij  Jr. , ƒ5500; T. . van 
Grinsven, ƒ 5 4 4 0; . Pauwels en Co., ƒ5260; F. 
Pauwels, ƒ 4490. 

Perc. 28, idem: F. . , ƒ 7 8 7 5; J. A. de Booij 
Jr. , ƒ 5 5 0 0; T.  van Grinsven, ƒ 5440; . Pauwels 
en Co., ƒ5280; F. Pauwels, ƒ 4490. 

Pcrc. 29, idem: F. . , ƒ7860; T. . van Grins-
ven, ƒ 5 5 2 0; J. A. de Booij  Jr. , ƒ 5434; . Pauwcis 
en Co.. ƒ5290; F. Pauwels, ƒ4490. 

Perc. 30, idem: F. . , ƒ7850; T. kt va» Grins-
ven, ƒ5520; J. A. de Booij  Jr. , ƒ5430; . Pauwels 
en Oo., ƒ 5 3 1 0; F. Pauwels, ƒ4490. 

Perc. 31, idem: F. . , ƒ7825; . van Grins 
ven, ƒ5520; J. A. dc Booij  Jr. , ƒ54:10; . Pauwels 
en Co., ƒ5320; F. Pauwels, ƒ4400. 

Perc. 32, grij s keperlaken i V. d. Bergh , 
ƒ13,400; Gebr. , ƒ13,400; G. Bogaers en Zn„ 
ƒ13,280; Van n on , ƒ13,160. 

Perc. 33, idem: Van n en , ƒ12,373.50; 
V. d. Bergh , ƒ12,227.50: G. Bogaers en 
Zn., ƒ12.118. 

Perc. 34, idem: Van n en , ƒ10,170; 
J. J. z en Zn., ƒ10,095; Oebr. , ƒ10.050; 
G. Bogaers cn Zn., ƒ9960; V. d. Bergh , 
ƒ9930; t en Weustenraed, ƒ0390. 

Perc. 35, blauwe baai: V. n , ƒ 10,200; 
G. Bogaers co Zn., ƒ 9 8 0 0; Gebr. , ƒ 9 6 5 0; J. 
A. Blomjous, ƒ9300; s van , ƒ8950; Gebr. 
Pessers, ƒ8850; . V. r  en Zu.. ƒ8800. 

Perc. 36, idem: Vi n n en , ƒ 9 9 5 0; G, 
Bogaers en Zn., ƒ9400; s van , ƒ9860; 
J. A. Blomjous, ƒ 9 1 0 0; . V. r  cn Zoon. 
ƒ 8900 : Gebr. Pessers, ƒ8800; . . ƒ8650. 

Perc. 37, idem: Van n eu , ƒ9800; G. 
Bogaers cn Zn., ƒ9200; Gobr. , ƒ91xx); J. A. 
Blomjous, ƒ8900; Gebr. Possera, ƒ 8850; . V. -
boer en Zn., ƒ8800; . , ƒ 8800. 

Pcrc. 38, idem: G. Bogaers en Zn., ƒ 9S00; Van 
n cn , ƒ 9 6 5 0; . V. r en Zn., 

ƒ 8 9 0 0; J. A. Blomjous, ƒ8700; Gebr. Pessers, ƒ 8700; 
t eu Weustenraed, ƒ 8575, 

Perc- 39—41, blauw katoen: J. F. Schoften cn Zn., 
ƒ77 ,560; Gebr. Schollen en Co., ƒ 76,860; W. n 
eu Zn„  ƒ76 ,300; Arntzenius Jannink en Co., ƒ 73,500-, 

. P. Gelderman en Zn., ƒ 72,800 ; Ankersmit en Co., 
ƒ 72,500. 

Perc. 42, brugsbont katoen : C. F. Stork cn Co., 
ƒ 5337.50; J. T. Prinzen, ƒ 4616.50; W. G. J. r 
en Co.. ƒ4242. 

Perc. 43, idera: C. F. Stork en Co., ƒ 5337.50; J. 
T Prinzen. ƒ4707.50; W. G. J. r  cu Co., 
ƒ 4224.50. 

Perc. 44, idem: C. F. Stork cn Co., ƒ4725; J. T. 
Prinsen, /1152; W. G. J. r  en Co., ƒ3594. 

Pcrc. 45, ongebl. voeringkatoen: W. n on Zn., 
ƒ5925.03; . P. Geldormuu en Zn., ƒ4962.48; Arnt -
zenius Jannink en Co., ƒ4876.92; Gebr. Scholten en 
Co., ƒ4299.39; J. F. Schollen en Zn-, ƒ1266.59. 

Perc. 46. spiraalgaren: J. B-Catz,  C. Prince 
eu Zn., ƒ 2 9 5 8; Goudsehe . Garens pi nuerij , 
ƒ2865; VV. n en Zn., ƒ1783. 

Perc. 47, dril : J. Elias, ƒ 3 9 1 5; W. n en Zn., 
ƒ 3735; J. van u en Co., ƒ 3 7 3 5; Vissers eu 

, ƒ3712.50. 
Perc. 48, idem: Vissers en Eijcken, ƒ 4 5 3 6; W. 

n en Zn , ƒ4357 .50; Van Zeeland en Co., 
ƒ 4252.50; J. Elias, ƒ 4116. 

Perc. 49, elastieke pnkkingstof: Van n 
, ƒ 1997.50; . S. Stokvis en Zn., ƒ 1S40.25: 

s en , ƒ1700; i en Co., '
W. n ou Zn., ƒ1666; Com. r  Jr. , ƒ1666; 
C. . , ƒ1224; Wed. J. C. e en Zn., 
ƒ 1 1 9 0; Peck eu Co., ƒ1062.50. 

Perc. 52, groene erwten: J. van . 
ƒ 8 0 1 5; s eu , ƒ 7 8 4 0; J. Bruning. 
ƒ7455; W. de Vries en Zn., ƒ7084; Jan . 
ƒ6562.50; C. E , ƒ6282.50; Jau van Audcl 
Jobs., t 5987.50; J. J. Ochtman, ƒ 5775. 

Porc 53, idem: J. vau , ƒ 7 8 4 0; Uü-
kens on , ƒ7665; J. Bruning, ƒ 7630; W. de 
Vries eu Zn , ƒ6909; Jan , f6562.50; C. E. 

. ƒ6212.50; Jau vau Andel Johz., ƒ5987.50; 
J. J. Ochtman, ƒ5775. 

Perc. 54, blank linnen: V. d. Nieuwenhuizon on 
Van Stratum, ƒ4050; W. n en Zn., ƒ4000; J. 

, ƒ41xx); Vissers en Eijcken, ƒ3975; Gebr. Van 
Thiel, ƒ 8 8 7 0: J. van n on Co., ƒ3860. 

Perc. 55, idem: V. d. Nieuwen buizen en Van Stra-
tum. ƒ 4 1 0 0; Vissers en Eijcken, ƒ 4025; W. n 
en Zn., ƒ 4 0 0 0; J. van n en Co, ƒ4000; J. 
Elias, ƒ 3 8 7 0; Gebr. Vnn Thiel, ƒ3800. 

Perc. 56, idem: W. n en Zn., ƒ4000; Gobr. 
Van Thiel, ƒ3980; J. Elias, ƒ 3 9 5 0; J. van n 
en Co., ƒ3925; Vissers cn Eijcken, ƒ 3 8 9 0; V. d. 
Nieuwen buizen en Van Stratum, ƒ3795. 

Perc. 57, idem: V. d. Nieuwenhuizen en Van Stra-
tum, ƒ4200: Gebr. Van Thiel, ƒ4060; W. a en 
Zn., ƒ4000; J. Elias, ƒ4000; Vissers eu Eijcken, 
ƒ3990; J. van n en Co., ƒ 3830. 

Perc. 58, idem: W. n en Zn., ƒ4000; Vissers 
cn Eijcken, ƒ 4000; J. Elias, ƒ3870; V. d. Niéuwen-
huizen on Van Stratum, ƒ 3 7 2 5; Gebr. Van Thiel, 
ƒ 3700. i r 

Perc. 59, idem: V. d. Nieuwenhuieen en Van Stra-
tum, ƒ6150; AV. n en Zn., ƒ 6 0 0 0; J. Elias, 
Z5986; Vissers en Eijcken, ƒ5692.50: Gebr. Van 
Thiel, / 51155. 

Perc- 60, idem: W. n en Zn., ƒ 5 0 0 0; Vissers 

en Eijcken, ƒ4968.75; Gebr. Van Thiel, ƒ4962.50; J . 
Elias, ƒ4837.50. 

Perc. 61, idem: J. Elias, ƒ5087.50; Vissers en 
Eijcken, ƒ5075; Gebr. Vao Thiel, ƒ5037.50; W. n 
ea Zn., ƒ5000; J. van n en Co., ƒ4887.50. 

Porc. 62, idem: V. d. Niouwenhuizen en Van Stra-
tum, /4025; W. n en Zn., ƒ4000; Gebr. Van 
Thiel, ƒ 3 9 5 0; J. Elias, ƒ 3 9 2 0; Vissers on Eijckeu, 
ƒ 3848. 

Perc. 63, kotonette voor  ziekenjasseu: W. n 
en Zn., ƒ 4 3 2 0; s en Van Asten, ƒ3160; -
gelooscbe Bontweverij, ƒ 3 1 0 5; J. T. Prinsen, ƒ 3 0 6 0; 
C. F. Stork en Co., ƒ2745; Bogaers cn Zu., f2697.30; 
W. G. J. r  eu Co., ƒ2655. 

Pcrc. 64, idem: W. n cn Zn., ƒ3840; J. T. 
Printen, ƒ2840; . Bontwevcrij, ƒ8840; C. F.. 
Stork en Co., ƒ2520; W. G. J. r  on Co., ƒ2320 

Perc. 05, ooriosgoed: J. A. ten e , 
ƒ 5522.50; J. Elias, ƒ 4 0 3 2; Ter  Wceme en Zn., 

ƒ4027 .50; A. J. ten e eu Zu., ƒ 3996; V. d. 
Nieuwenhuizen eu Van Stratum, ƒ3843. 

Perc. 66, idem: J. A . ten e , ƒ4995; 
J. Elias, ƒ4275: V. d. Nieuwenhuizon en Van Stratum, 
ƒ4276; A. J. ten e cu Zn., ƒ 3 9 9 6; J . van -
ren en Co., ƒ3924. 

Pcrc. 67, idem: J. A. ten e , ƒ4612.50; 
V. d. Niouwenhuizen on Van Stratum, ƒ 4 3 5 0; J . van 

n on Co., ƒ 4 2 8 4; J. Elias, ƒ4032; Ter  Wee.no 
co Zn., ƒ3996. 

, 10 Sept.: hot makeu van 8 dwarskribben 
aan uiterwaarden; gegund aan W. P. de Vries, te 

, voor  ƒ4849. 

, 14 Sept.: het bouwen van een woonhuis 
met bovenkwartier, met bijlevering van eeu gedeelte 
daarvoor  benoodigde materialen, voor J. : 
metselwerk ingekomen 6 hilj. , als: 

. Wierx, te Breda, ƒ 1899 
n stratcu, „  idem „  1692 

Boolaars, „  idem „  1600 
Van Boxtel, „  Terheijden, „  1600 
J. A. , „  Breda, „  1582 
J. Voogt, „  idem „  1550 

timmerwerk iugekotneu 8 bilj. , als: 
J. Aka, te Broda, ƒ 3100 
J. W. Braudt,  Oosterhout, „  2430 
Veldkamp, „  Broda, „  2400 
G. van , „  Terheijden, „  2237 

, „  Breda, „  2223 
Gordens, *  Wagenberg, „  2140 
C. . , „  Breda, „  1880 
Vau i mieren, „  idem ,, 1819 

a ingek. 6 hilj. , als: 
J. VV. Brand. te Breda, „  3930 
Van , „  idem „  3837 

. Wierx, „  idem „  3709 
Gordens, „  idem „  3537 
C. , „  idom „  3500 
Van , „  idem „  3400 
gegund bet timmerwerk aau Vnn u cn het 

k aan J. Voogt. 

, 14 Sept.: het opbreken cn bij  ver-
nieuwing leggen van p. in. 1740 1 bestrating met 
vcldkeion en 690 1 uiet klinkors ; minste inschr. was 
C. ter , te Winterswijk , voor  ƒ 3 4 0. 

 14 Sept.: het uitvoeren v.in eonige verf-
werken aan 1^  schoolgebouw op het -
plein; ingek. 5 bilj. , als: 

. Wilmink . tc Zwolle, f 359 
G. E. Veenliuizeu, „  idem „  353 
J. Wissink, „  idem „  323 
A. , „  idem „  292 
li . , „  idem „  267 

Wagenlugen, 16 Sept.: lo. het doen van verande-
ringen en reparatie der  gevangenis; ingekomen 7 
bilj. , als: 
G. Gooscn, te Wagcningcn, ƒ 429 
.1. , ,. idem „  426 
F. Faüse, „  idem „  282 

. , ,, idem ., 273 
. , „  idem „  248 

P. do , „  idem „  230 
. A. .1. Popping, „  idem „  227 

gegund. 

2o. a. de levering van 28, )00 vlakke straatklinkers; 
minste inscbr. was J. C. de , te Wngeningen, 
ii ƒ16 .95; h. van 40,000 getrokken straatklinkers; 
minste iuschr  was dezelfde, ü- ƒ 16.90 de 1000 stuks. 

, 16 Sopt.: het doen van eenige her-
stellingswerken aan de tot de godshuizen behoorende 
g e h o u w e n: ingek. 5 bilj. , als: 
W. P. van Pigé, te , ƒ 1149 
J. A. Ovie, „  idem „  1014 
Firm a VV. v. Uije cn Zn., „  idem „  897 

. P. v. d. , „  idem „  834 
J. P. Akkerman, „  idem „  775 

, 16 Sopt: lo. het aanleggen van een ver-
bindingsweg (aardebaan) van e naar  Boer-
akker; 2o. het bouwen vnn een vaste brug over het 

: 
lo. 2o> a 

. Zeef, tc , / 3265 ƒ 2250 ƒ 5440 
Nüdam, te Groningon, 2675 
Walvius en , tc 

, 2297 
W. B. , te 

Warfhuizen, 4450 
G. , te 

, 2200 2200 3999 
. doVVit , te Noordwijk , 1810 

P. en J. , te 
Nichert en Tolhert, 1896 

P. a en . -
doorn, te Niebcrt, 1445 

 16 Sept.: het leggen van steenen voet-
paden laugs dc zuidzijde der n eu langs de 
Sr' .ilunzen: gegund aan W. G. g en A. 
Post, te Veendam. voor  ƒ224. 

, 17 Sept.: lo. het aanleggeu van een klin -
kerbustrating van r de kerkge-
meente Gemonde naar dc kom dor  gemeente Bokstel, 
in 2 perc.: le perc. ingek. 5 bili. , als: 

. van Gaal, te Geldrop, ƒ 31,476 
W. s Schoeumakers, „  l'den. „  30,827 
Burgers en Vau Waai-

jenburg, „  Etlekom, „  29,SOO 
J. A. van , „  Schijndel, „  29,300 
J. 0. Schonk, „  Oisterwijk . „  29,250 

2c perc. ingek. 6 bilj. , als: 
B. . Clercx, te Bokstel, ƒ 44,880 
Burgers en Van Waai-

jenbure, „  Ellekom, „  40,550 
J. C. Schonk, „  Oisterwijk , „  40,297 
W. s Schoeumakers, „  Uden, „  39,014 

. vao Gaal, „  Geldrop, „  39.279 
a ingek. 6 bilj. , als: 

J. , te Grave, f 75,400 
a van Gaal, „  Geldrop, „  70,855 

VV. s Schoenmakers, „  Uden, „  69,960 
Burgers en Van Waai-

jenburg, ,, Ellekom, „  69,600 
J. C. Schonk, „  Oisterwijk , „  69,047 
F. v. d. Berg, „ , „  66,887 

2o. liet aanleggen van eeu klinkerbestratin g van 
] over de t naar  Bokstel; 

ingek. 6 bib., als: 
C. van Zwol, te e ƒ 28 876 
W. s Schoenmaken, „  Uden, „  85,600 

. van Gaal, „  Goldrop, „  84,936 
Burgers en Van Waai-

jonburg. „  Ellekom, „  24,800 
F. v. d. Berir , „ , „  24.765 
J. A. van , „  Schijndel, „  23,600 
gegund. 

. 17 Sept.: de herstelling van den straatweg 
Soest-Soosterbcrg enz.; ingek. 11 bilj. , als: 
P. Verbruggcn, te Waddinksvccn, ƒ 32,487. 
T. W. Bonte en 

W. v. d. , „  Amersfoort, , 27,640. 
. G. Bekkcr. „  Arnhem, „  23,480. 

J. Bouwman, , Uselstciu, „  23,325. 
O. , „  Bussum, „  22,950. 
J. dc n Willems, „ , „  22,890. 
A. , „ , „  22,606. 
P. Andriessen, „  idem „  22,588. 
T. B. Vrakking . „  Bussum, „  22,373. 
G. . van , „  Amsterdam, „  21.637. 

. van Schadewijk, „  Soest, „  16,999.99 
gegund. 

Zaandi jk, 19 Sept.: dc opbouw eeuer  consistorie-
kamer voor  dc v gemeente; ingek. 6 bilj. , als: 
P. , te Zandpoort, ƒ 3 5 40 
 Vcrlaan, „  Zaandijk , „  2440 

G. A. J. , „  Amsterdam, „  3400 
. Verlaan en Zu., „  Zaandam, „  3375 

P. de Vries Gi . , ,. idem „  3340 
Vredenduin on Co., „  Zaandijk , „  3090 
gegund. 

, 21 Sopt.: lo. het leveren en stellen 
van een ijzercu hek laugs *s s lijnbaan; minste 
inscbr. wareu u en Co., te , voor 
ƒ 4S60. 

2o. bet wegbreken van een oud- en liet maken van 
een nieuw privantgobouwtje met put achter de ka-
zerne der  mariniers; minste inschrijver  was . -
snijder, te Amsterdam, voor  ƒ2512. 

, 21 Sept.: het maken van oen fortitl -
k bij  het fort Altcna onderSleeuvnjk; minste 

inschr. was Jan Smit, te Slikkerveer, voor  ƒ326,800. 

, 33 Sept.: het rioleereu van de Vondel-
straat en ; minste inschr. 
was A, . van Voortliuizea, te Amsterdam, voor 
ƒ 3990. 

, 23 Sept.: de werkloouen voor  bet bouweu 
eoner  pastorie; ingek. 2 blij. , nis: 
.1. Zwanepol, te , ƒ 1700 
J. Pot, n , 996 

, 25 Sept.: het makeu van aanlegplaatsen 
aan don Wieldrecntschen zeedijk, behoorende tot de 
werken der e waterwegen, onder  dc gemeente 

; ingek. 10 bilj. , als: 
J. Zuidorboek , te Sliedrecht, ƒ 24,500 

. van Wijngaarden , „  idem „  22,200 
A. Volker , „  idem „  22,100 
A. van , „ , „  21,645 
J. v. d. Vlugt Jr., „ , „  21,590 
J. , „  idem ,, 21,219 
G. Schermers, „  Eethcn, „  21,200 
J . J. van Sluisdam, „ , „  21,110 
C. v. d. Plas, „ , „  19,990 
J. , „ , „  19,850 

, 25 Sept.: het bouwen van eene school 
met woning aan den ; ingek. 13 bilj. , als: 
A . . , tc , ƒ 53,000. 
P. G. Winters. „ , „  48.0S3. 
A. v. d. Spiegel, „ , „  46,800. 
C. J. van Tussenbroek, „  idem „  46,887. 

. on . P. , „ , „  46,187. 

. Stelwagen, „ , „  45.549.99 
G. , „  idem „  46,000. 

r en e Geus, „  idem „  43,888. 
A. Gijsberts, „  idem „  42,601. 
Wcd.G.vanBarenenZn., „  idem „  41,900. 
A. G. Verbeet, „  idem „  41,066. 
W. J. Godfrey, „  idem „  41,150. 
W. A. Vrolij k en Zn„  „  idem „  36,963. 

, 25 Sopt. bet bouwen van eeno 
boerenschuur  voor  A. Thöne; ingekomon 5 bilj. , als: 
Stieutjes, tc Wildervank, ƒ 10.810 
Eggens, „  Nicuw-Buiaen, „  10,719 
Ton , „  Veendam, „  10,517 

, ,. Stadskanaal, „  10,500 
Van , „  Veendr.m, „  9,025 

, 26 Sept.: lo. de levering van p. m. 
400 . lengte ruwe of onbewerkte Naamsche vloeren; 
minste inschrijver was P. W. , te Groningen, 
w ƒ 0.94 per . 

2o. het verrichten van verfwerkon aan gemeeutegc-
bouweti; gegund aan T. J . , tc Groningen, 
voor  ƒ 1 1 4. 

, 26 Sept.: het bouwen van 
een oude-mauuen-cn-vrouweuiiuis; hoogste der 13 in-
schrijven was VV. de  to , voor 

ƒ20 ,630; minste inschr. C. van de Schans, te Veeneu-
daal, voor  ƒ15,798. 

, 27 Sept.: de voltooiing der  verbetering 
van het 6e pand van het Apeldoornsche kauaal; 
minste inschr. was W. A. Nijcnes, te Arnhem, voor 
ƒ 29,136. 

Vervolg der  Berichten en . 

's Gravenhage. Bij  ministerieele beschikking 
zyn . A. J. SnethJsge, T. F. A. , . J. -
bourco;, G. J. Brandt Jr. , E. C. J. van der , 

. . C. baron du Tour , . , VV. T . 
Gol, A . C. F. Vnnderstraetcu, A. J. , 
P. . Soeters, . E. Jacobs, F. de Vink , . Swurt, 
J. P. van Stenis, N. C. Frolui , J. van , T . 

. G, , . A. F. Notehos, T . Boon van 
Ostaile, J. E. dc , . Sluiter, A. F. van 
Beek Jr. , J. J. , W. de Zwaan, . J. Volk-
mimi's, T . Piper| C. J. Vermeys, S. Struyvcnlierg 
en J. W. s gesteld ter  beschikking van den Gou-
verneur-Generaal vun d ie , om bij  dim 
dienst der  Staatsspoorwegen op Java te wonlen ge-
plaatst : de hoeren Snethlage en Boon van Ostude 
uls tijdelijk e en de overigen als vaste ambtenaren. 

— Bij  beschikking van deu r  van Water-
staat, l eu Nijverheid, van 23 September, af-
deeling , zijn , met ingang van t5Octo-
be a. s.: de hoofdingenieur  van den Waterstaat 
lste klasse . S. J. ; eervol ontheven van het 
behoo der  greote rivieren en van het tijdelij k be-
heer  der  werken vau den e hen waterweg 
en belast met den dienst in het 0de district , pro-
vincie Noord-Brabant; en de hoofdingenieur  van den 
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Waterstaat Sde klasse J. van den Toorn belast met 
bet beboer  der  groote rivieren en met het tijdelij k 
beheer  der  werken van den n waterweg. 

— e r  J. de , hoofdingenieur  van den 
Waterstaat te , is benoemd tot comman-
deur  der  onle van de Eikenkroon. 

— n de Nederlandsche afdeeling der  Parijsr.be 
tentoonstelling zijn o. a. gouden medailles toegekend 
aan de koninklijk e fabriek van goud-en zilverwerken 
van de heeren Van , te Voorschoten, aan 
de koninklijk e stearinefabrick, aan dc firm a Wij -
nand Fockink cn aan de erven s Bols, te Am-
sterdam. t silver  zijnde heeren Van Zuylekom, 

t en Co, aldaar  bekroond. Voorts zijn de hee-
ren s en n niet het zilveren eerme-
taal, dc hoogste onderscheiding in deze tentoonstel-
lingsklasse, vereerd. (Hbl.) 

— r den heer . A. W. van , te -
terdam, is concessie aangevraagd voor  een schroef-
stoombootdienst tot vervoer  van reizigers, goederen 
en vee tusschen m en k en omgekeerd. 

. r  ter  stede is uit n 
eene commissie aangekomen, bestaande uit archi-
tecten , ingenieurs, hygiënisten en landbouwkundigen, 
om alhier  de praclische en fmancieele resultaten na 
te gaan van dc toepassing van hel . 

e heeren zullen ook te n cn te , 
waar  mede het l in toepassing is, hun 
onderzoek voorzetten. 

— n is aangevangen met het leggen van de 
houtbcstrating vóór het Stadhuis. 

e houtblokken worden gelegd in wn betonlaag 
en nauwkeurig aaneengesloten. Voorloopig geschiedt 
deze proefneming met 3'25 vierk. . n ile re-
sultaten gunstig zijn , zal de Nieuwcndijk op dezelfde 
wijze worden bestraat. l groote voordeel dezer  be-
strating is, dat zij  een ellen cn weinig geruiswekkend 
straatvlak levert en tevens een goed steunpunt biedt 
voor  den hoefslag van paarden. Zij  is kostbaarder, 
doch daarentegen sterker  dan andere wijze van be-
strating en bestaat reeds te n cn Birmingham. 

— n tegenwoordigheid van het Bestuur  van het 
hoogheemraadschap Watergraafsmeer  en vele belang-
stellenden , had «lezer dagen de beproeving plaats 
vun het ten behoeve van gemeld hoogheemraadschap 
gestichte dubbel stoomgemaal van ruim 50 paarde-
kracht in wateropbrengst. 

Twee centrifiigaal-pompen, elk gedreven door  eeu 
afzonderlijk stoomwerktuig, leveren een boeveelheid 
water  van ongeveer  4'2 kub. meter  (ier  minuut, bij 
eene opvoerhoogte van ï af tot aan 
boesempeü van 5.50 meter. 

t bleek dat deze inrichting , waardoor  aan eene 
reeds lang gevoelde behoefte is voldaan, iu allen 
deele uau hare bestemming beantwoordt cn algemeene 
tevredenheid verwierf. e machines en ketels zijn 
ontworpen, vervaardigt) en geleverd door  dc -
schappy : j  van Oranje, ie 
's-Gravenhage. 

— Wij  ontleenen het volgende aan Het Vader-
land : 

e onrustbarende geruchten omtrent de kunst-
matige verzanding vóór de haven alhier  gelijken, om 
met den voorzitter  van de Amsterdamsche r 
van l te spreken, op een storm in een 
glas. e gisteren door  de ambtenaren van den Wa-
terstaat, liet loodswezen en de j 
bij  zeer  stille zee vóór de haven van Umuideii gedane 
peilingen hebben het bewijs geleverd, dat de ver-
wachte slechting van de verzanding door  stormweder 
bewaarheid is. n het begin dezer  maand was boven 
de bank, die up een Engelsche mij l van den mond 
der haven ligt , bij  laagwater  nog een diepte van 8 
meter. e diepte weiii gisteren bevonden niet '2 
tot 3 decimeter  vermeerderd te zijn, terwij l de op-
pervlukte der  bank, die vóór de jongste stormen 400 
nieter  lang en 05 meter  breed was, tot 300 meter 
lengte en 70 meter  breedte verminderde en onmid-
delijk daar  bezijden 8.50 meter  diepte onder  laag-
water  werd. 

e stormen hebben dus de oppervlakte der  bank 
belangrijk vermindenl en de diepte doen toenemen. 

( rad.) 
Leiden e fundcering der nieuwe gebouwen van 

de l voor  see vaart alhier  is reads zoover 
gevorderd, dat de Commissie van oppertoezicht en 
beheer  eerstdaags tot de eerste steenlegging zal over-
gaan. 

Winschoten. Naar  de Winschoter Courant 
verneemt heeft de heer  A.  van Bergen, te -
ligerlee, door  wien op de wereldtentoonstelling le 
Parij s brandspuiten, uit zijne fabriek afkomstig, ziju 

d , een opdracht ontvungen van den -
nister  vun e in Frankrijk , tot levering van 
brandspuiten ten behoeve van dc Fransche marine. 

. e Gemeenteraad heeft een adres ge-
richt tot den r  van Waterstaat, naar  aanlei-
ding der  aangevraagde concessit! voor den spoorweg 

m over  Aalsmeer, Alkemade , 
Alten en Zeveiihnizer. e d doet uitkomen, dat 
deze lij n bel volkrijkst e gedeelte tusschen -
en n en de lij n n van 
het spoorwegverkeer  verstoken iaat, en beveelt inplaats 
vun het noordelijk deel der  ontworpen richting  twee 
andere lijnen aan, de cene nagenoeg recht van Am-
sterdam op Alten loopende, over  Uithoorn, Nieuw-
veen en Ter-Aar ; en de twééde van m of 

e door  de , over  Aalsmeer, 
de drooggemaakte , Uithoorn, t 
cn Wilni s naar  Breukelcu , waardoor  de meeste plaat-
sen behoorlijke gemeenschap met Amsterdam, -
lem, Utrecht en n zullen verkrijgen. e d 
toont aan, tlat die kruislijne n ook in het belang zijn 
der justiriuble n eu van het brievenvervoer, en ver-
zoekt daarvoor  de tusschenkomst des , en 
wel door  S buit saai i leg, indien de lijnen niet eerlang 
door  particulieren worden aangelegd. 

Ede. e gemeente heeft aan de conccssie-ann-
vragers voor  ecn stoom-train way van Wageningeii 
naar  Nijker k vergunning verleend, gebruik te maken 
van de hermen der  gemeen te wegen. 

. e werkzaamheden der  Stichtsche 
Tramway-maatschappij, waarmede in de ofgcloojien 
week is begonnen, wonlen deugdelijk en krachtig 
voortgezet. t doel der j  is voorlmipig 
alleen een tramway te leggen van Utrecht over  dc 
Bil t naar  Zeist, maar  later  ook lot , 

n en verdere plaatsen in de richtin g van en tot 
Arnhem, cn voorts in onderscheidene richtingen van 
de provinciën Utrecht of Gelderland. 

Voorloopig zal de weg met paarden worden ge-
ëxploiteerd , doch algemeen stelt men zich voor, dat 
deze exploitatie zeer  spoedig door  stoom zal worden 
vervangen. 

— Als verbetering op hetgeen door  verschillende 
dagbladen is gemeld, wonlt aan het U,  van 
bevoegde zijde medegedeeld, dat de heeren . . 
Baron van der  Goes, chef van dienst bij  de -
schappij  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en . 
S. Uytwerf Sterling , secretaris van de Nederlandsche 

, hunne opdracht tot ver-
tegen woon liging van genoemde maatschappijen op de 
vergadering te Bern voor e Spoorweg-
statistiek , niet van de Nederlandsche , 
maar  van hunne respectieve direction ontvingen. 

. ln verband met de ontmanteling dezer 
vesting cn de bevaarbaarmakiug van de' rivier  de 

, is door  den d dezer  gemeente in zijne 
jongste vergadering besloten een adres te richten tot 
tien , met het verzoek, dat van e 
het water, loo|>ende tusscheu deze stad en den Staats-
spoorweg van een punt, ten zuiden van dc Vugh-
tcrjioor t tot de , worde bo vaarbaar  ge-
maakt, en dat ten aanzien van de uitvoering van het 
werk met de gemeente worde in overleg getreden. 

. 

 de Jfedacteur, 
Wi j  heblien in  Opmerker van 21 dezer  ccn 

schrijven van den heer  Fol ontmoet: dit baart ons 
geen verwondering , maar  wel trok hel bijzonder  onze 
aandacht, dat het niet officieel uitschrijven van de 
prijsvraag slechts zeer  oppervlakkig door  ZEd. wordt 
aangeroerd, 

Genoemde heer, die ook in deze de verdediging van 
den heer r  Bisdom op zich neemt, werpt alle 
verantwoordelijkheid verre van zich, maar vergeet 
dat wij  in onze beschouwing volstrekt niet verlang-
den, dat door  hen voor  de plaatsing van advertentiën 
zou gezorgd worden. maar  wel vermeenden, dat zij, 
zonder  hunne opdracht als adviseurs te buiten te 
gaan, dc Commissie van uitvoering tot het publiek 
en officieel uitschrijven van de prijsvraag zouden 
hebben kunnen ndviseeren. 

e opzettelijke onwaarheid, die ons wordt toege-
dicht omtrent de opdracht ann genoemde heeren ge-
daan, is, daar  wij  de couranten hebben gelezen, 
voor  ons geene onwaarheid te achten : daarin toch 
werd gesproken van dc samenstelling van een pro-
gramma en daarvan gewaagden wij  ook slechts; 
hunne bemoeiingen als préadviseurs zijn ons eerst 
gebleken toen ons het programma in handen kwam, 
dat wij  vroeger  wel in uw blad gelezen hadden, maar 
nog niet als officieel konden beschouwen, daar  die 
mededeeling van uwe zijde geschiedde. 

Omtrent het denle punt, de onwaarheid, p 
dc heer  Fol bepaaldelijk drukt , dat de Prins door 
ZEd. zou zijn voorgelicht {hier  verdwijnt tie heer -
deker  Bisdom geheel, zelfs in schijn, van hettooneel 
en noemt de beer  Fol zich zeiven uitsluitend), hier-
van wonlt in het geheel niet door  ons gewaagd, 
ook niet van latere voorlichting door  ZEd. persoonlijk 
te verstrekken. Er  is nooit door  ons op eene andere 
wijze gesproken dan van eene Commissie van préad-
vies of van préadviseurs. 

Onze voorondei-stelling, dat bij  het beoordeelen der 
ontwerpen eene Commissie van preadvies mogelijk zou 
bunnen worden geraadpleegd, komt ons zoo gewaagd 
niet voor  om daarin een punt van beschuldiging te 
vinden. 

Voorts moest het den heer  Fol, blijkens don aanhef 
van ons stuk, duidelijk zijn , dat wij  (de anonymc 
schrijver, alias Vergo) de waarheden of onwaarheden 
uit de dagbladen heblien ontleend, muur  iu elk ge-
val in hoofdzaak niets hebben uitgevonden. t als 
antwoord op de beleefde, ons door  ZEd. gedane uit-
nood iging. 

En nu hot programma. r  neen, het is onnoodig 
dit aan tc roeien. e beer  Fol huldigt het spreek-
woord : die zwijgt stemt toe, en hiermede zijn wij 
voldaan. t verblijd t ons, dut de beschouwingen, die 
wij  daarover  geleverd hebben, eene goede plaats bij 
ZEd. hebben gevonden; dit is een troostende ge-
dachte voor  ons Te bejammeren is het, dat ons 
schrijven te laat kwam om van invloed op de samen-
stelling tc zijn. 

Ten slotte zij  nog aangemerkt , dat wij  niet elke 
gelegenheid te baat nemen om onzen naam gedrukt 
te zien; het opstel omtrent de prijsvraag behandelt 
deze geheel-en-al, en stelt, zoo wij  vor meenen, de 
taak in een waar  licht. Wat bij  beschouwingen van 
nlgemeenen aanl betreft, dat ieder  voor  zich, naar 
gelang van totstanden en behoeften, daaruit leering 
trekke. 

t zal ons bijzonder  aangenaam zijn, indien voor 
dit ons schrijven in uw eerstvolgend nomme plaats-
ruimt e kan worden gevonden. e onderstelling, i" 
uwe bemerkingen van 21 dezer  geuit, waarborgt 
ons eenigszins de opneming daarvan. 
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Nieuwehaven N.zijde . 
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n constructie, verwarming 
en ventilatie 
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t e en u i t s l a a n d e p l a a t / 1 . 2 . 0. 

flay* j  toezending van het licdrag, f'ranco per post. 
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All e soorten papier  van bovengenoemde Firma, waarvan bij  voortdurin g iu de verschillende huitenlaiul-
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prijzen zonder  verhooging van vracht of'rechten te verkrijgen in: 

t n van Teekenbelioeften voo n 
van Th. J. E te Utrecht. 

. , Architecten, enz. 

aan rollen van  meter  breed en 30 meiers lang. 
t uitstekend « B is niet hooger  in prij s dan het gewone en verval 

met succes het veel duurdere , zuodnt hetzelve in elk geval boven beide soorten proleruut is. 
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land aangenomen on gelijke voorwaanlen als aan tie , Beltwag N" . 3, te Amsterdam. 

E . 

U E * i o \ < ; n &  € ° . 
Clvlel-mgenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggermolena in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tut O 3 per 
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e Vereeniging ter bevordering van hel onder-
wijs aan ambachtsscholen hield 17 Augustus jl . 
hare gewone jaarlijksch e romervergadering. 

Na behandeling van verschillende huishoudelijke 
zaken, bracht de Voorzitter  eenige feiten in berin ne-
rin g op hel gebied van ambachtsonder  wijs. Onder 
andere de tantoonstelling dezen zomer te m 
gehouden, met daaraan verbonden wedstrijd voor 
ambachtsscholen cn daarmede gelijk te stellen inrich -
tingen. Volgens bet daarvan openbaargemaakte ver-
slag, was de e ambachtsschool daar 
/eer  goed vertegen woonl igd met timmer- en smids-
werk, de e ambachtsschool met schilder- en 
houtsnijwerk. 

Volgens de mededeeling van een der  aanwezigen, 
bad de Amsterdamsche ambachtsschool aan die ten-
toonstelling geen deel genomen , omdat het bestuur 
dier  school in lioginsel besloten had. zoo weinig 
mogelijk meer  aan tr a toonstellingen deel te nemen. 
n den laatsten tij d toch volgt cene tentoonstel-
ling reeds, als eene voorgaande nauwlijks, ja soms 
nog niet eens gesloten is, en daarin mede tegaati, 
achtte men te zeer  belemmerend vuor  den gang 
van het onderwijs. e Vergadering deelde deze ziens-
wijze volkomen. 

t er  toch op de dezen zomer te Amsterdam 
gehouden tentoonstelling een werkstuk door  leerlin-
gen der  ambachtsschool vervaardigd was ingezonden, 
tras tengevolge van ccn verzoek, door  de regelinga-
commissie der  tentoonstelling aau het kerkbestuur, 
waarvoor  dit werk was gemaakt eu afgeleverd. 

n de tweede plaats werd de aandacht gevestigd 
op de uitbreidin g van de ambachtsschool te . 
lie Vergudeiing /ug dil met genoegen, omdat hierin 
naar  hare meening bet bewijs lag, dat ook daar 
ambac bisouder  wijs wordt op prij s gesteld. 

Ten derde dat, niettegenstaande vnn het plan lot 
bet houden van eene collectieve tentoonstelling door 
de ambachtsscholen iu Nederland op de tentoonstel-
ling te Parijs, niets was gekomen, het ainhacbts-
ouderwijs tiaar  toch was vertegenwoordigd donr  cene 
lofwaardige inzending van de ambachtsschool tc Am-
sterdam. 

Ten vierde, dat door  bel Noorder-departement van 
dc Vereeniging van leeraren bij  het r  On-
derwijs een gedrukt verslag was verzonden, betref-
fende bet bezoek door  dat departement aan de am-
bachtsschool te Amsterdam gein-acht. 

Ten vijlde, dat een groot gedeelte der  ambachts-
school te Groningen door  brand vernield was. e 
Vergadering had dit met leedwezen vernomen. 

Ten zesde, dat eene tUzonderbjke school voor  de op-
leiding van machinisten kortgeleden te Amsterdam 
gevestigd wenl, die iets nieuws en iets goeds00bet 
gebied van het ambachtsonder  wijs belooft. 

Verder  werd bericht, dat door  bet bestuur  was 
aangekocht een exemplaar  van de bijlage tol liet 
verslag der  handelingen van den Gemeente raad te 

, inhoudende: g van de Com-
missie van s uit de sectiën van den Ge-
meenteraad , omtrent de voorstellen van burgemeester 
en wethouders betreffende de oprichting van cene 
theoretische cn practische ambachtsschool. t ver-
slag is /.eer  belangrijk , omdat daarin tie velschillende 
tneeningen, die vóór en tegen de oprichting eener 
gemeente-ambachtsschool bestaan, uitvoerig worden 

behandeld. 
Als plaats van bijeenkomst voor  tie volgende ver-

gadering wenl Uen g aangewezen. 
n de laatstgehouden vergadering was door  den 

heer . . lïoersma de toestand van het leer-
lingschap der handwerkslieden in
behandeld. Naar  aanleiding daarvan had de Verga-
dering destijds then beer  uitgenoodigd, eenige punten 
ter  behandeling te stellen in betrekking tot Neder 
landsche toestanden, eu om daaraan gevolg te geven 
was door  den heer  B. het navolgende ter  behande-
ling voorgesteld ; 

a.  een wettelijke regeling van dal leerling-
schap voor ons land ook aan te bevelen f 

b. Zoo ja; welken weg moet of kan daartoe 
door onze Vereeniging worden ingeslagen, en welke 
voorbereidende maatregelen zouden door haar 
kunnen worden uitgelokt? 

c. ZJO neen; wat dient dan te worden aan-
geprezen en kan bij voorbaat in het werk worden 
gesteld, om den toestand van ons leerlingschap 
der hanilwerkslicden te verbeteren? 

e heer  B. achtte eene wettelijke regeling voor 
ons land zeer  noodzakelijk, en zou wenschen dat die 
o, a. inhoudt de omschrijving 

le van de verplichtingen van den meester  en den 
leerling cn van de ouders of voogden; 

2e van het Staats-, gemeente- en particulier  toezicht. 
Spr. achtte den meester  verplicht ecu leerling te 

behandelen meer  als zijn kind , dan als een dienstbode 
of een wezen, dat voor  hein het meest winstgevend 
gemaakt moet wonlen; den leerling aan te sporen 
en in de gelegenheid te stellen goed onderwijs te 
volgen; leerlingen onder  de 16 jaar  niet r  dan 
8 uren daags cn van 1G—18 jaar  niet langer  dan 
10 men daags handenarbeid te laten verrichten; de 
leerlingen zonder  gewichtige redenen niet vóór den 
overeengekomen tij d tc ontslaan, en hun bij  vertrek 
een getuigschrift af te geven. 

Als plichten van den leerling noemde spr.: stipte 
gehoorzaamheid aan dea meester, hem getrouw te 
steunen iu zijn bedrijf , den overeengekomen leertijd 
te voleindigen, enz. enz. 

u het belang van leerling en meesier, zoowel als 
van oudera, zou spr. wenschen, dat bij  de wet be-
paald werd: de leeftijd van den leerling, de bevoegd-
heid tot sluiten en verbreken van contracten, en de 
redenen die tot zulk eene verbreking geldig waren, 
zooals ziekte, beroepsverandering, enz. enz. 

Verder verwees spr. naar  verschillende bepalingen 
in de wet op den kinderarbeid. t het oog op het 
in behandeling zijnde onderwerp achtte hij  eene uit-
breiding van ilie wet zeer  wenschelijk. 

n Frankrij k en d , waar  men op dit 
oogenhlik ook bezig is dit onderwerp wettelijk le 
regelen, vat men de zaak verschillend op. n eerst-
genoemd rij k houdt men zich in den laatsten tij d druk 
bezig niet vakscholen tot opleiding van handwerks-
lieden. n d werkt men thans ijveri g aan 
eene wettelijke regeling, iu zake de verhouding van 
deu meester  tegenover  den leerling. Voor  ons land 
acht spr. beide noodzakelijk. j  vermeent, dat het 
op den weg der  Vereeniging ligt propaganda te ma-
ken tot verkrijgin g van eene wettelijke regeling van 
hel vakonderwijs,  laartoe kan zij  ter  gelegener 
tij d adressen richten aan de verschillende staatsmach-
ten, autoriteiten, vereenigingen enz. enz., maar  vooraf 
pogingen doen, om zich vau de instemming en me-
dewerking van andereu iu dezen tc verzekeren, en 
ie lat'u-l i met gelijkgezinden aanknoopen. e vel-
schillende denkbeelden door  spr. aangegeven, wensch-
te hij  beschouwd te zien als een leiddraad voor  do 
besprekingen, waarom de Vergadering dan ook ver-
toont werd baar  gevoelen hierover  te uiten. 

n antwoord op de vraag, wanneer  spreker  den 
leertij d wil doen beginnen, deelt hij  mede, dat uien 
dit afhankelijk moet stellen van andere zaken, als: 
den toestand van het volksonderwijs, hetwelk het 
vakonderwijs geheel kan voorafgaan, doch dat ook 
ten deele daarmede samen kan gaan. Spieker  heeft 
kortgeleden op de wereldleutoousletling te Parijs 
resultaten opgemerkt zoowel van vakonderwijs, dat 
reeds op tie lageie school eene plaats erlangt, als 
van dat, hetwelk eerst na den leertijd op die 
school wordt gegeven. Nu is, met 'toog op de 
onlangs herziene wet op het lager  onderwijs, prac-
tisch vakonderwijs, al beslaat dit slechts in de lian-
tecring van eenvoudige gereedschappen en tie bewer-
king van algemeen voorkomende materialen, bij  ons 
vooreerst niet mogelijk: daarom zou hij  wenschen, 
tlat de leerlingen zoo lang en zoo veel mogelijk de 
ambachtsschool bezochten, en na een drie- ol'  meerjarig 
verblij f hun leerlingschap in tie praetijk buiten de 
school nog konden voortzetten. e moest al 
het mogelijke worden aangewend, wat strekken kon 
om den bloei dier  scholen le bevorderen en het be-
zoeken, maar  bovenal blijven aan die inrichtingen 
aan te moedigen. 

Een ander  ineeut te moeten waarschuwen tegen 
het invoeren van hundworksoudorwijs op de lagere 
school; tiet onderwijs daar  is reeds uitgebreid genoeg, 
de kinderen zouden dan nauwlijk s den tij d hebben te 
leven. Spreker  herinnert verder  dat, behalve in Frank-
rijk,  men ook in n zoo iets is begonnen. 

e Vereeniging Volksonderwijs heelt een harer  leden 
afgevaardigd, om iu n de zaak te onder-
zoeken. Spreker  en de Vergadering met hem be-
treurt , het, dat meu daarvoor  iemand gekozen heeft, 
die, hoe hoog hij  ook moge staan aangeschreven 
onder  de autoriteiten op hel gebied van onderwijs, 
naar  zijne meening toch niet de man is, om met 
voldoende kennis van zaken het nut te beoordeelen, 
dat zoodanig ouderwijs kan hebben voor  den toekom-
stigen ambachtsman. 

n maakt o. a. de opmerking, dat de ambachts-
school niet alle vakken onderwijst en dat men dus 
VOOf het practisch onderwijs bij  een baas terecht 
moet komen. n dat geval zou men wenschen, dat 
de bans dan ook geheel onderworpen waie aan do 
reglementen der  school cn het Bestuur  ook daar  de 
toeziende macht was. 

Een ander  der  leden gaf als zijne meening tn ken-
nen, dat de toekomst meer  belooft, indien de lagere 
school zich slechts bezighoudt met degelijk algemeen 
onderwijs; de ondervinding leert ons, dat die school 
ternauwernood geeft, wat de ambachtsschool vraagt 
van hare candidaten. Ook deze spreker  zou het ecn 
nadeel achten voor  't lager  onderwijs, indien, hoe 
weinig dan ook, tij d voor  dit onderwijs bestemd, 
besteed zou worden voor  onderwijs in handwerken, 
zouals daarstraks besproken was. Bevordering van den 
bloei der  ambachtsscholen kan volgens dezen spreker 
slechts verkregen wonlen door  uitnemend onderwijs: 
daarvoor  is 't noodig, dat de leerlingen, tlie op de 
ambachtsschool geplaatst worden, goed lager  onder-
wijs heblien genoten. e ondervinding beeft geleerd 
dat slechts van die leerlingen een goede ambachts-
stand kan gevormd worden, die dc voorgangers — 
Spreker  noemde ze de officieren — zouden zijn. j 
verwijst naar  eenige regelen in het, laatste jaarver-
slag der e ambachtsschool, handelende 
over  hetzelfde punt; hij  heeft met genoegen gelezen 
dat men ook danr  tot het inzicht komt, dat niet 
het aantal, wel het gehalte der  leerlingen het succes 
eener  school verzekert. 

t dit doel voor  oogen zou hij  dus wenschen. tlat 
men tie lagere school ontneemt al wat tot ons on-
derwijs behoort, en daarom zal hij  afkeuren 'tgenn 
men op die school, in navolging van Frankrij k en 

, zou wenschen. 
Voor  de ambachtsschool hoopte spr. dat er  een 

tij d zou komen, dat men na volbrachten leertijd een 
getuigschrift kon uitreiken, hetwelk evenals die der 
Openbare scholen den bezitter  een wezenlijk voordeel 
of aanbeveling verschaft. 

r  waar  de gemeente door  subsidie een groot, 
ja soms het grootste deel der  kosten draagt, zou spr. 
gaarne zien, dat dan ook het Gemeentebest uur eeue 
stem had hij  de toekenning en uitreikin g dier  getuig-
schriften, en dat niet alleen het bestuur  der  school, 
maar  minstens ook één lid van het gemeentebestuur 
in die hoedanigheid, benevens de directeur  en een 
der leer.u-en, die getuigschriften onderteekenden. Van 
dergelijke maatregelen verwacht spr. veel nut en zal 
men zeker  eene overwinning op de maatschappij  en 
do ouders behalen, die niet anders dan tot bevorde-
rin g van het auibachtsonderwijs kan strekken. 

Een volgende spieker  deelt mede, verschillende werk-
tuigen te hebben gezien , die gebruikt worden voor 
bet onderwijs in hout- eu metaalbewerking op dc 
lagere school: o. a. noemt hij  schaafbanken, zaag-
banken, enz. enz. Uit den aard der  zaak zijn deze 
gereedschappen van kleiner  afmeting dan gewoonlijk 
het geval is, doch in weerwil hiervan trof spr. 
toch ecu toestel aan, dat getrapt moest wordeu tun 
in beweging te komen, cn dit ging zoo gemakkelijk, 
dat uien daarvoor  best de kracht van een volwassene 
kon gebruiken. Overigens achtte spr. vele dier  ge-
reedachappen zeer  schadelijk en gevaarlijk voor  kin-
deren , en bracht eenige voorbeelden bij  om aan te 
tonnen, hoe groote zorg de onderwijzer  aan de am-
bachtsschool nog heeft om te voorkomen dat daar 
ongelukken gebeuren; hy zou dus vreezen, dat de 
kinderen eer  vingers dnn bloemen zullen zagen. 

t werkeu in miniatuur  noemde spr. Neuron-
berger  waar  vervaardigen, en dit kan slechts leiden 
tot het vormen van knutselaars en peuteraars. Ook 
hij  achtte dus deze werkzaamheden op de lageie 
school niet alleen onnoodig, maar  schadelijk zelfs 
voor  lichamelijke eu geestelijke ontwikkeling tieiden. 
Algemeen wenl door  de Vergadering erkend, dat in-
voering van voorbereidend handwerksnnderwijs op 
de lagere school dient afgekeurd te worden. 

e Voorzitter  verklaarde dit onderwerp niet 
genoemd e hebben, omdat hij  er  onvoorwaardelijk 
mede ingenomen is, doch slechts om te constateeren, 
dat daaromtrent ook andere denkbeelden bestaan. 

j  hoopt gelegenheid te vinden, de zaak elders 
nog breedvoeriger  van zijn kant toe te lichten. 

Naar  aanleiding tier  besprekingen maakte dc 
Voorzitter  nog de opmerking, dat gebleken was dat 
de Vergadering vooral tie ambachtsschool wil beschou-
wen als de plaats, waar  ambachtslieden moeien ge-
vormd worden. Spreker  kau zich hiermede zeer  goed 
vereeuigen, mits de school zij  hel eerste deel van 
het onderwijs, cn tic leerlingen verplicht zijn na het 
verlaten der  school nog twee jaar  als leerling bij  een 
baas, otuler  behoorlijk toezicht, le werken. n den 
regel toch zijn de leerlingen, die na drie jaar  de am-
bachtsschool bezocht te hebbt-n wonlen ontslagen , in-
staat iets te verdienen, en naarmate hunner  bekwaain-
beden kunnen zij  dan met eeu baas een contract 
sluiten op meer  of minder  gunstige geldelijke 
voorwaarden. 

Een der  leden voegde hieraan toe, dat volgens het 
reglement der  pas opgerichte inaehiinstenschool, de 
leerlingen dier  school, na deu cursus geëindigd te 

hebben, verplicht zijn gedurende zekeren tij d bij 
een of ander  stoomwerktuig, hetzij  in een fabriek, 
stoomgemalen, spoorwegen of booten, onder  opzicht 
werkzaam tt? zijn. Eerst na het verstrijken van dien 
tij d vvonlt hun een getuigschrift uitgereikt, dat hun 
den weg moet banen in de maatschappij. 

e Voorzitter  had niet verwacht, dat rle denk-
beelden in deze Vergadering besproken reeds zoo 
spoedig stonden verwezenlijkt te worden, waarop 
een der  leden zeide, dat dil naar  zijne meening 
grond vindt in bet feit, dat de personen, die aanlei-
ding gegeven hebben tot de oprichting eener  machi-
nistenschool meest allen belanghebbenden zijn , die 
bij  ondervinding weten welke behoefte bestaat. 

Naar  aanleiding van het door  den Voorzitter  voor-
gestelde , dat leerlingen na bun ontslag zicb zouden 
verslaan met ecu baas, maakte een der  leden nog 
de opmerking, tlat dit ook nu wel plaats vindt: er 
zijn hem gevallen bekend, dat ouders hunne zonen 
bij  den een of ander, waar  zij  wisten dat hun 
zoon zou leeren, geplaatst hadden zonder  naar  de 
verdienste als hoofdzaak te zien. t is op dien 
grond , tlat bij  dan ook afkeurt, dat hij  een open-
baar  jaarlijksc h verslag met naam en toenaam 
wordt medegedeeld , hoeveel reeds vroeger  ontsla-
gen leerlingen verdienen. Ook de Vergadering was 
met hem van gevoelen , dat men daarnaar  toch de 
bekwaamheden dier  leerlingen niet kau afmeten, 
op grond dat vele omstandigheden haar  invloed 
daarbij  doen gelden. 

Ten slotte vereenigde de Vergadering zich met 
den wensch, dat bij  eene eventueele wettelijke rege-
ling van het ntubachtsonderwijs bepaald moge wor-
den , dat jongelieden, die drie jaar  een ambachts-
school bezocht hebben en met lof zouden kunnen 
worden ontslagen, nog gedurende minstons twee 
jaar  als leerling in eene of andere werkplaats zullen 
moeten verblijven, alvorens bun een diploma van 
bekwaamheid wordt uitgereikt, hetwelk hun dan ook 
in de maatschappij  eene geschikte plaatsing moet 
verzekeren. 

Vervolgens was aan de orde het tweede onderwerp 
op den bescbrvjvingsbrief vermeld, luidende: » s het 
waar, dat kunstsmaak niet tot onze nationale hoe-
danigheden behoort cn kunstontwikkeling bij het 
ambacht overbodig wordt geacht?" n te leiden 
door  don heer  A. . e inleider  deelde 
mede, dat in een der  verslagen over  de tentoonstel-
ling te Parijs, opgenomen in Het Nieuws van den 

 onder  meer  ook de inzending der  ambachts-
school te Amsterdam op die tentoonstelling werd 
besproken. e verslaggever  besloot zijne beschou-
wingen met de verklaring : adat de vreemdeling bij 
het zien dier  inzending de conclusie zou maken, dat 
goede smaak niet tol onze nationale hoedanigheden 
behoort en kunstontwikkeling bij  het ambacht over-
bodig wonlt geacht." 

Naar  aanleiding daarvan wenschte spreker  dit on-
derwerp te behandelen, en voornamelijk het tweede 
gedeelte ervan, omdat de beschikbare tij d eene 
uitvoerige bespreking van het geheel niet zou ver-
oorloven. Spieker  wenschte dus eerst de gegrond-
heid iler  klacht van den verslaggever  te onderzoeken. 

e gat hij  een overzicht der  ingezonden werk-
stukken en teekeningen. 

e verschillende werkstukken, iu eene kast ten-
toongesteld, bestaan in eene verzameling meestal een-
voudige hout- en ijzerverbindingen, zooals: kejwn, 
lasscben, zwaluwstaarten, pen eu gat enz. enz., eenige 
voorbeelden van houtsnij- eu Slagwerk eu enkele ge-
draaide voorwerpen. e werkstukken iu metaal l»o-
staan uit velschillende ijzer  verbindingen, gekozen met 
het oog op oefening in de behandeling van hel ge-
reedschap en bet zuiver  bewerken der  metalen; ver-
der eenige gesmede ankers, kettingen, een kachel-
pijp , eenige sloten, eu een paar  stuks smidsgereed-
schap , zooals ecn schroefsleutel enz. 

n vier  portefeuilles vindt men eene verzameling 
teekeningen. e rechtlijnig e teekeningen bestaan uit 
oefeningen in arceeringen en verschillende figuren , 
samengesteld uit rechte eu kromme lijnen, eenige 
meetkunstige werkstukken enz. enz.; terwij l de bouw-
en werktuigkundige construct ien bestaan uit meer 
of minder  samengestelde duiden van timmer- en smids-
werken en machines. 

Onder  de baud teekeningen vindt men ook de be-
ginselen , zooals figuren enkel uil meetkunstige vor-
men bestaande, eenvoudige en meer samengestelde 
li j  nornamen ten, licht geschaduwde dito naar  plaat, 
en venier  draadtigiiren en groepen naar  tie melhode-

, pleister-ornamenten en eindelijk eenige stil-
levens. Als modellen voor  dat teekenen gebruikt men 
meestal de bekende ornamenten vau .lacobsthal, Ju-
lieu Garot enz. , terwij l voor  het teekeuen naar  de 
natuur  een deel der  collectie pleisteru int lellen van de 
Polytechnische school dienst doet, en voor  de stil-
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levens, uit gebrek uan beter, iu den regel voorwer-
pen uit hel dagelijkse!, leven , eene enkele maal af-
gewisseld door een of ander  voorwerp, dat een be-
langstellende voor  zekeren lij d in bruikleen geelt. 

t onder die voorwer|»en niet altij d kunstvormen 
gevonden worden, wil spreker  gaarne erkennen, doch 
ambachtsscholen, die zoeken moeten allerlei mid-
delen om evenwicht te houden tusschen inkomsten 
en uitgaven, kunnen zich dus nog niet de weelde 
veroorloven eeue verzameling modellen aan le schaf-
fen, die uit een oogpunt van kunst in alle opzichten 
voldoen. m zou spreker  met genoegen zien, 
dat er  te eeniger  lijd , zij  het dan ook slechts in 
een paar  onzer  groote steden , kunstmusea wenlen 
gesticht, waaruit men op billijk e voorwaarden knnst-
voorwerpen ten behoeve van het onderwijs in bruik -
leen kon verkrijgen , of waa men zich erop toe-
legde goede reproducties van erkende goede zaken 
te vervaardigen  die verkrijgbaar te stellen. 

Vorengenoemde  iu hout en ijzer be-
staan, volgens den spreker, voor  het grootste deel uil 
zeer  eenvoudige vormen, omdat bet moest alle oefe-
ningen zijn. waarbij  de bchnndeling van het gereed-
schap op deu voorgrond staat, 

Zij die ineei van nabij  met het onderwijs bekend 
zijn , zullen kunnen getuigen met welke moeite en 
zorgen de onderwijzer te doen heeft,  van leer-
lingen ccn of ander  voorwerp algewerkt te krijgen 
juist in den vorm welke is opgegeven. t is eerst 
mogelijk , nadat hand en oog de gelegenheid gebrul 
hebben zich genoegzaam te oefenen. t is dau ook 
de reden, dat vele zaken door  den leerling dikwijl s 
in geheid anderen vorm worden afgeleverd dau dooi-
den onderwijzer  bedoeld was. 

Spr. erkent overigens hel wcnsrliclijkc , ook aan 
de ambachtsschool kunstzin en goeden smaak aan te 
kweeken, doch  daartoe geregelde lessen over 
kunst enz. te houden, acht hij  voor hel tegenwoor-
dige niet raadzaam. n den regel toch heeft men 
met leerlingen te doen, aan wier  eerste opvoeding 
nog zooveel ontbreekt eu met wie men zieh moet 
bezighouden met onderwijs, dat eigenlijk nog op de 
lagere school tehuis behoort. j  werkt hun 
dagelijksche omgeving ook al niet mede, terwij l velen 
nog maar  niet willen erkennen, dat een goed werk-
man tot op sekere hoogte met verschillende theore-
tische kundigheden t toegerust te zijn,
zich den naam vun knap werkman te kunnen waar-
dig maken. Als men onder  die omstandigheden dus 
het begrip van netheid, orde, regelmaat, verdee-
ling, verhouding, enz. er  kan inprenten en inliet 
werk wijzen op eenvoud en waarheid iu verbindingen 
en samenstellingen, dan gelooft spr  dat men
zeer  werkt aan bevordering van smaak, doch niet 
in den zin die er  gewoonlijk aan toegekend wordt. 

Ten slotte vroeg spr.: , al het voorgaande iu 
aanmerking genomen, het oordeel van den -slag-
gever  billijk ? Z. i. niet, en hij  gelooft dat hier  weder 
een oonleel geveld is over  zaken, waarmede  in 
bijzonderheden niet bekend was. Spr. betreurt het, 
dat personen, die op zich nemen het publiek voor tc 
lichten en hunne gedachten over  zaken wereldkundig 
te maken, niet de moeite nemen zich vooraf, door 
persoonlijk onderzoek , voldoende op de hoogte te stel-
len. Zij  doen daanloor  dikwijl s zonder het te wil-
len schade, en het groote publiek neemt dergelijke 
oordeelvellingen vooral dan aan . als zij  komen van 
mannen, die zich op een of ander  gebied een naam 
gemaakt hebben 

Eenige leden wenschten te weten, wat de tentoon-
stelling van andere inricht ingen vau dien aard te 
zien geeft. n antwoord daarop zegt spr. dat eene 
vergelijking tusschen Fransche dergelijke inrichtingen 
 de besproken inzending, wat den aard der  werk-

stukken betreft, zeer  veel overeenkomst aanbiedt; even-
zoo de voorbeelden in het teekenen. U. a. noemt 
spr. de »Ecole imiiiicipal e d'apprentissage"  , Boulevard 
dc la Villett e te Parijs; deze school zond een zeer 
groote collectie werkstukken, geitvdschup  enz.cn 
daaronder  zijn zelfs werktuigen, die voor  het grootste 
deel uit gegoten ijzer  beslaan. Aan de school maakt 
men echter  slechts de modellen , en dun wordt hel 
elders gegoten. 

r  verschil lende leden werd een en ander nog 
besproken,  meer  dan eeu hunner  *t niet den 
inleider  eens, dat men moet trachten den leerlingen 
zooveel mogelijk goede vormen tc leeren; zij  keurden 
daarom hel gebruik van al de dagelijksche saken

Een ander  zegt, dat hij  op het eerste deel dei-
vraag niet onvoorwaardelijk ja durf t zeggen, nl. 
dnt ons volk volstrekt geeu kunstgevoel bezit,
schoon hij  het wel eens mist daar, waar  hij  het vooral 
gaarne zou wenschen. Wat dc tweede vraag betreft, 
gelooft k hij  dat bij  umhachtsoiiderwijs op kunst ge-
let kan worden , eu dc ondervinding heeft hem geleerd 
dat het mogelijk is ook; z. i. is echter  kunst voor 
het ambacht iets anders, dan wat men verslaat onder 
schoone kunst; ook de eenvoudigste vormen kun-
nen kunstvormen zijn, en 't is zeker  waar, dat de 

Frniischmaii in b-'t bijzonder  den toet 1 ft die toe 
te passen. Spr. gelooft, dat men vooral daarop de 
leerlingen moet wijzen , en verwacht daarva eer 
nut dan van liet bezoeken van ten toonstellingen van 
schilderijen. 

Wat de inzending der  ambachtsschool te Amster-
dam belieft, spr. heeft gelegenheid gehad die te 
Parij s te zien, en gelooft niet, dat het verwij t in 
vergelijkin g t anderen gewettigd is. 

Een ander  lid vermeent, dat ons volk zich overliet 
algemeen niet op kunstontwikkeling mag beroemen; 
onder de meer  ontwikkelden vindt men 't wel, 
doch dezen knopen dan ook maar  zelden Nederland-
sche kunstvoortbrengselen. 

j  maakt een der  leden de opmerking, dat or 
fabrikanten zijn , die bun werk voor  vreemd fabrikaat 
verkoopen. n moet hij  bij  ondervinding ge-
tuigen, dat de Fransche meubelen in den regel elegan-
ter  van vorm. doch minder  snliedo dan de onzen zijn. 
Z. i. moet men niet uit het oog verliezen, dat Parij s 
voor  vele zaken de markt is, wtinr  men uil alle 
oorden der  beschaafde wereld komt om te koopen. 

t is op zich zelf reeds oen oorzaak vau meerdere 
ontwikkeling; het zoeken tiaar  allerlei middelen, tot 
bevrediging van zoovelen mogelijk, lokt allerlei lie-
kwaine werklieden daarheen , en uien houdt dezen 

als ze indenlaad goed zijn , terdege vast.—-N'ogdoct 
een lid de vraag: zouden de toestand van ons volk, 
onze temperatuur, levenswijze, klimaat, middelen 
van bestaan enz. enz. ook oorzaken zijn, dat kunst-
beoefening bij  ons niet zoo op den voorgrond staat 
als bij  andere volken en voornamelijk de Franschen? 

t dit het geval zijn , dan acht spr. liet wen-
schelijk, dat nienerkenne, dat kunstgevoel en besoha-
ving zeer  machtige factoren zijn voor  den rij k dom 
van den Staat. j  wijst op de Noorweegsclio af-
deeling op de Tentoonstelling te Parijs, welke het 
bewijs levert, dat men dit ook daar beseft; alles 
draagt de sporen van een zucht naar  voldoening aan 
de eischen der  kunst. 

Spr. t venler  .uu Engeland, dat op de 
eerste wereldtentoonstelling zulk een slecht figuur 
maakte, en sinds dien tij d een net van industrie-
scholen gesticht hebbende, reeds nu daarvan de zeer 
belangrijke vruchten te aanschouwen geeft. 

t achtte spr. ook voor ons volk mogelijk; de 
geschiedenis bewijst, dat onze landaard evengoed 
vatbaar is voor  kunstgevoel: men denke slechts op 
welken hoogen trap de llullaiidsche kunst stond in de 
17d e eeuw, en daartoe moeten wij  weder  komen. 

Als een der  voornaamste middelen om daartoe te 
geraken acht spr. uitbreidin g vau het teekenonderwijs, 
zij het dan ook dat enkele vakken van de lagere 
school daarvoor  zouden moeten wijken. 

Naar  aanleiding van dit laatste punt ontstond een 
zeer  warm debat lusschcii den laatsten spr. en sen der 
aanwezigen, die verklaarde zeer  veel waarde le hechten 
aan teekenonderwijs, doch nimmer zou willen, dat 
dit ten nadcele van het bestaande intellectueel onder-
wijs zou worden ingevoerd. 

e tij d veroorloofde echter  niet de discussie verder 
voort te zetten. 

j rondvraag erkende de Vergadering eenstemmig, 
dal goede smaak niet. tol onze algemeene nationale 
hoedanigheden behoort, eu kunstontwikkeling bij  hel 
uinbuchtsondorwijs niet alleen, maar  nog bij  vele an-
dere vakken zeer  noodig blijk t te zijn. 

a sloot de Voorzitter , met een woord van 
dank aau de aanwezigen , voor  hun opkomst en hunne 
deelneming aan de bespreking der  gestilde onder-
werpen , de vergadering. 

. 

. c commissie, aan welke 
wordt opgedragen het exainiuceren van ben die eene 
akte van bekwaamheid voor het middelbaar  onder-
wijs wenschen te verkrijgen in het hand- en recht-
lijni g teeketien en bootseeren, zal voor  het jaar 8 
zittin g houden te . Benoemd zijn: tot lid en 
voorzitter  dier  commissie, . . V. E. . de 
Stuers, referendaris bij  het t van Bin-
nenlandsche Zaken, te 's-Gravenhage: tot lei len : E. 
Gugel, te : A. le Comte, te ; W. B. G. 

, te ; F. Stracké, tc Amster-
dam; J. Versluys, te Groningen; . T. Zaaijer, 
te . 

— Ten vervolge op de mededeeling, in het voor-
gaande nommer opgenomen, dient dat aan de Ne-
derlandsche j  vergunning is 
gegeven om van Stoomkracht gebruik te maken op 
den tramway van baar  station tot hel badhuis te 
Scheveningen. lu de zitting van g 1 Oeto-
lier  vereenigde zich de (iemeeiiteraad met 19 tegen 
9 stemmen met het voorstel van . en VV., waar-
mede ook door de e genoegen was genomen 
en waarbij  onder  andere bepaald woidt: a. het ge-
bruik van stoomkracht wordt onmiddellijk gestaakt, 
wanneer  daaruit naar bet oonleel van B. en W. 
gevaar  ontslaat; l> geen stoommachine mag wurden 
gebezigd zonder  hun voorafgaande goedkeuring; c. 
bij het overgaan van ojienbaiv wegen moeten voor-
zorgsmaatregelen wonien genomen, door hen te be-
palen ; d. zonder hun vergunning mag niet meer 
dan een rijtui g tegelijk door de machine worden 

vervoerd. 

— Naar wij  vernemen, zal de kapitein-ingenieur 
J. . , werkzaam bij  het t van 
Oorlog, wonien geplaatst als ingenieur bij  dc spoor-
wegen in . (JV.  Courant.) 

— j een collectief verzoekschrift aan den r 
vau Waterstaat) l eu Nijverheid, aau de Pro-
vinciale Staten van d en aau den Gemeen-
teraad hebben de firma' s Furnee &  Co., g 
van Oonlt 8c Co., do e Bank, r 
&  Co., P. J. y en F. . . Post, alien ban-
kiei-s alhier, hun ingenomenheid te kennen gegeven 
met da plane des heeren P. Grans c. s., tot aanleg 
eeuer  zeehaven enz. te Scheveningen. n htm adres 
spreken zij  de overtuiging uit, dat de uitvoering die
plans zoowel voor het k en de provincie als 
no  de gemeente tot groot voordeel ml strekken, en 
dat alleen dan de noodige gelden tot aanleg dier 
groote werken te verkrijgen zullen zijn, wanneer  de 
gevraagde financieele hulp wonlt verleend. Overtuigd , 

dat die steun ruimschoots wordt vergoed door de 
directe en indirecte voordeelen, die door  land, ge-
west en stad uit de nan te leggen werken zullen 
worden genoten, dringen zij  erop aan, dat de. aan-
vraag in gunstige overweging moge wonien genomen. 

— e nieuwe plans voor een zeehaven te Sche-
veningen zijn in dc zitting van den Gemeenteraad 
overgelegd, tegelijk met het verzoek van den heer 
P. Crane om een subsidie van 2 millioen gulden als 
bijdrage in de aanlegkosten. e stukken zijn in 
handen gesteld van burgemeester en wethouders en 
dc commissie van labrikage. 

Amsterda.n. Op de prijsvraag, uitgeschreven 
 het n van twee monumenlale fonteinen 

op Soestdijk voor  hel nationaal huldeblijk aan Z. . . 
Prins , zijn tweeën-vi j f t ig antwoorden in-
gekomen. 

n vindt hierin het bewijs dat elke prijsvraag, 
hoe vreemd ook Opgesteld , door  velen ter  beantwoor-
ding wordt voorgenomen. 

— j  het Gemeentebestuur is ingekomen de vol-
gende nadere brief van tien r  van Waterstaat 

enz. in zakt? de verondieping vóór de haven van 
Uiimiden: 

o's Gravenhage, 27 Sept. 1878. 
 voldoening aan het verlangen, mij  kenbaar 

gemaakt bij  uw nevenvermold schrijven, heb ik do 
eer u het volgende te berichten: 

e aan den hoofdingenieur  in het negende district 
opgedragen peilingen zijn tloor  dezen hoofdambtenaar 
2:1 Sopt . verricht op de beide latigsche raaien iu 
nag -g evenwijdige richtin g mei de kust op 3055 
en 3105 . uit den duiovoet en op onderlinge af-
standen van 20 . 

»Uit die [toiling is gebleken : 
»daf het bovenvlak der1 baggorstorting, voor  zoo-

ver het hooger  lag tlan 9 . onder  AP. langs tie 
west-, zuid- cn noordzijde over de geheele lengte 
vau 400 . gemiddeld 47 . in e ie afgenomen; 

«dat voorschreven bovenvlak van 32,000 H* ge-
durende dc laatste maand met 18,300 1 vermin-
derd is en alzoo 23 Sept. slechte 1 8,800 1 bedroeg 
over de lengte van 295 . ; 

»dat in de peilraai, 3105 . uit den duinvoet, 
de diepte van 0.20 tot 0.90 kt., en gemiddeld in 
de geheide raai met 0.33 . is vermcerdiml; en 

t tie minste diepte van het bovenvlak, op 
slechts iwee punten gevonden, thans bedraagt 8.40 

. onder  A P . , overeenkomende met 7.68 . bene-
den net gemiddeld laag water  peil gedurende hel jaar 
1877; 

«tlat de steile taluds in de richtin g tier  lengte-as 
van (10 en van 22 op 1 zijn ufgeslecht onder  eenc 
helling van 200 op 1. 

tpe gestorte baggerspecie is this gedurende de 
laatste maand in groote mate afgeslecht eu door  den 
stroom medegevociil, zoodut hierdoor  reeds aanvan-
kelij k tie u bij  mijn schrijven van 12 Sept. . . 
G. medegedeelde meening van den hoofdingenieur  in 
het 9e district bevestigd wordt. 

r  juiste waan lei-ring van den toestand moge 
nog het volgende dienen: 

"Blijken s de gehouden aan teekeningen zijn op de 
plaata, waar  zich thans de tijdelijk e verondieping 
bevindt, van tie uit tie haven gebaggerde specie ge-
stort: van 1 April—3 1 r  1875 89,003 3 . ; 
gedurende het jaar 1876 494,578 3 . ; van 1 Janu-
ari tot 1 Juni 1877 215,087 3 . Te zamen 

\ 
»Uit tic vanwege het t van e 

uitgegeven e kaart (opneming van Juni 
1877) nu blijkt , tlat op het tijdsti p der  opneming 
van ile gestorte 800.000 3 specie niets meer op 
den zeelxxlem te bespeuren was, eu tie bodem op de 
stortplaats een regelmatig vlak van 11.30 tot 12.30 

. onder het laagvvuterpeil, zonder  ouellënbeden of 
ruggen vormde. 

e  tati Waterstaat, Handel 
en Nijverheid. 

»TA  VAN " 

. Eenige maanden geleden vormde 
zich eene Commissie, met het doel om Prinses -
dri k een hartelijken weUtomsgroet in haar  nieuw va-
derland te bereiden , door  het aanbieden van een echt 
vaderlandse!, kunstalbum. Aan tic roepstem der  Com-
missie tot vaderlandsche kunstenaars gericht, om voor 
dil album bijdragen te leveren, werd gehoor  gegeven 
door  horidenl-twinti g schilders, letterkundigen, com-

, lieeldhouwers, graveurs en architecten, die 
meestallen een geheid oorspronkelijk en voor  tli t doel 
uitsluitend vervaardigd kunstproduct voor bet album 
afstonden. Enkele van die bijdragen hebben betrek-
king op het leven van Prins k of van zijn 
doorluchtig voorgeslacht. 

t album is tloor de Commissie tien Prinsen der 
Prinses op tien huize Soestdijk aangeboden. e neer 
W. J. k voerde daarbij  het woord, eu mettle 
metste minzaamheid wenl bet eigenaanlige geschenk 
aanvaard, waarvan de inhoud met tie grootste -
stelling tloor  het vorstelijk echtpaar  wenl gadegeslagen. 

l album bestaat uil kartonnen bladen, die een opper-
vlakte heblx'n vuu 77 bij  58 decimeter, met een donker-
kleurige portefeuille, waarop een door  tien heer F. 
Stracké ontwor[»en en gemodelleerde «Genius der  kun-
sten'*  in zilver is uitgevoerd. e bewerking en rang-
schikking was opgedragen ann de lirrn a Bulla, die 
rich daarvan met zeer  veel zorg heeft gekweten. 

Een door  den heer A. J. de Buil geschreve ikonde 
maakte als het ware bet titelblad dezer  eenige ver-
zameling uit. liet stuk is geteekend tloor  alle leden 
tier  Commissie. 

Van de letterkundigen bevat de portefeuille o. a. 
bijdragen van Beets, , Ten , -
|»elhout, Schimmel, , e Buil , , 
mevr. Bosbooia-Toussairit, Alberdingk Thijm , Jan 
ten Brink , Van Zeggelen, e Veer, e Jager, Th. 
Boelen, Witkamp , wier  stukken, hetzij  in proza of 
poesie, allen iu manuscript zijn. Van de schilders en 

s vindt men o. a. teekeningen, gravures of 
schetsen van , laanman, mevr. -
Sinit, Cunaeus, Te Genipt, , e Gruyter , 

, Wijuveld , Allebé , mej. Schwartze. mej. Vos; 
hierbij  moet wonien opgemerkt, tlal vele kunstenaars 
reeds in het door  Hulchri  Studio te e aan-
geboden geschenk kunstwerken hebben geleverd. Van 
tie componisten, oveneens eigenhandig geschreven 
meestal nieuwe compositiën voor  zang of piano, o. 
a. van Verhuist, , lleinze, Frans Coencn, Ni-
eolui, . Viotta, c , Brandts Buys, Joh. 

. Coencn en anderen. Tevens wenl afzonderlijk 
san door  den heer  Stracké, te's-Bosch, d 
ruiU 'iNtandbeeldje van wijlen g Willem 11 bij 
het album bet vorstelijk  aangeboden. 

Van de s worden bijdragen aan-
getreden van . . Eberson, E. O. A. Fol, J. O. 
van Niftrik , N. r  Bisdom, F. a en 
J. . Srhuiit z Junr. 

. Bij  deu d is thans 
ook aanvraag om concessie voor een r 
ingekomen, en wel van den heer . . Gevekc te 
Amstenlam. 

. r  het Gemsentebestuu is aan 
de lluarleinsfli e Traiiiwuy-rnaatsehappij , voor  zoo-
veel die gemeente aangaat, voorloopig concessie ver-
leend voor het aanleggen en exploiteeren van een 
tramweg vnn m over  Overveen naar  Zandvoort. 

van , 

, 7 , 

. tc 12 uren. door  liet gemeentebestuur: 
liet leveren der  steenkolen, bout. turf , geklopte e» 
gezifte eokes, henoodigd voor de verwarming ran liet 
raadhuis cn tic scholen aldaar, gedurende tien winter 
1878/*79. 

, s o .i 

, tc 12 uren, door  burg. en wetli.: lo. het 
bouwen ecucr 2e verdieping op bet woonhui*  van den 
hooft! ontl er  wijzer  der  gemernl rsrhool no. la (< losteinde); 

 het maken van terrcinsafdtitliii g en overdekking 
der speelplaats van senoemde  (Oranjestraat). 

. hij  den gemcentcarchitcct. 

, te 12 nren, door  burg. en weth.: het 
bouwen van 3 hor nu behuizingen e.  in den nieuwen 
Bnigesandsterpoller. Bilj . ins 7 Oct op het kantoor 
vnn tien rentmeester. 

Jaarsveld, tc 2 nren. door  dijkgraaf en hoogheem-
radeii van dun s cn , in 
het : bet onderhoud der  rijswerkea niet de 
levering tier  noodrijsinalcrialeii , gedurende een tijdvak 
vnn fi jaren. 

. le 4 nren, tloor  regenten over het buis 
van arrest: de levering der  bonnodigdlicden voor het 
ouderhoud der  gevangenen gcd. '79. Bilj . inzenden 
vóór 2 uren. 

semeav, iu het O. B. weeshuis: het eenjarig onder-
houd der  gebouwen en van hel stukadoorwerk, lol. 
bij  den architect A. Brennissen Troost. 

Weenidag,  Oct. 

, tc 11 uren, door het heemraadschap 
van het kanaal van Steenenlioek, in den : het 
aanbrengen, onderhonden en op nader tc bepalen tij d 
wegnemen van een rietbeelag met palen en latten 
langs de kanaaldijken op nader  aan te wijzen plaatsen. 

, tc 11 uren, door  bnrg. en wcth.: 

het uitbreiden en vcrbclercn der  bestaande school en 
onderwgsarswoaing. 

Uitgeest, tc 12 ureu, tloor  dijkgraaf en heemraden 
van den polder dc Uitgeestcr-cn-llecmskorkcr-Broek, 
io c Ooievaar: het uitdiepen van eenjtae vaarten iu 
dien polder, ter  gezamenlijke lengte vau 1830 . 

 tc :i uron, door het polderbestuur  van 
, in e Posthoorn: het 

leveren en maken van 2 nieuwe buitenvlocddeurcn, 
ten dienste der  zeesluis tc Eziimazijl onder  Anjum. 

. bij  dou architect Booijcnga, te . Bilj . 
inz.  Oct., bij  den voorzitter, tc Nijkerk . 

, te 9 uren, door  deu architeet -
zcnia, bij  Botje, iu t Wapen van Amsterdam: het 
bouwen eener  win kei behuizing mot bovenwoning. 
Aanw. B Oct., te 11 uren. 

, O . 

i . te 12'/, uren, door  burg. en wetli: 
het maken eu leveren van 1200 . lengte riool en 
20 stuks zinkputten van Portland-cementsteen. 

, te 3 uren, door  buig. en weth.: de leve-
rin g van oiitlerhoudsmaterialen ten behoeve der  grint-
wegen, lang 20,285 „  over , met of zooder 
inbegrip van het onderbonden dier  wegen. 

 's avonds B ureu, door  bet bestuur  dei 
Bouwmaatschappij, iu liet Schuttershof: het afbreken 
van ecu pakhuis op den hoek der t en 
Pennïnghoeksuujwl, en het daarterplaatae bouwen
5 woonhuizen. Aanw. 0 Oct., van 8  uren. Bilj . 
iuz. vóór 7 nren. 

, . 
, te 12 uren, door hel prov. bestuur: de 

herbouw der  afgebrande woning met hooiberg bij  sluis 
uo. 5 der . . bij  den hoofdingenieur 
en den ingenieur, te Zwolle en tien hoofdopzichter, 
te Avereest. 

, te 1 uur , door de directie der  Nederl. 
: hel verlengen van dc be-

staande statiousoverdekkiiU' met liet doen van aan-
hoorige werken op bet station Arnhem. Bilj . inz. ajni 
de directie uiterlij k 10 Oct. 

, te  uur , door  liet. ministerie van water-
staat enz., ten dienste tier  liijkstelrgraaf : het wijzigen 
vaa de EÜkstelegraaflÜn buiten de voormalige -
poort tc Groningen. g ƒ870. 

, S . 

Vlanrdluaen. te 12 uren, door  commissarissen vsn 
de Ncgotiatie ter  bestraling van den k lusscheu 
Vlaardingeu en Schiedam, in bet raadhuis: bet onder-
houden cn vernieuwen vnn den straatweg over  den 

k tusscheu Vlaan!ingen eu Schiedam, het tol-
huis, de tolboomen en afnemingen, gcd. 9'/, jaren, 
aaav. 1 Nov. '78. 

llruadrn , te 12 uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van het waterschap a e k vnn Slnd

e van n c a.: de levering van 30,000 
bossen . rijs , tOO idem Geld. rijs, 1200 idem ha-
riagband, 380 idem Waleherwbe puien, 900 stuks 
wiepen, van 25 Nov. '7S-—1 Apri l '70. 

, 14 Ott. 

'a-iinar , tc l ft uren, tloor  liet mi Bist vau water-
staal enz., aan bet goh. van hot prov hest : l.o. het 

g onderbond vnn den Zwnrlewnalschcdijk en lir t 
Brielscbe Spoiwater op het eiland Voorns, in 2 pcrc. 
Aanw. <.l Oct. : pare.  / 2430, pere. 2 ffr2'h 
heide per  jaar; 2o. liet idem van de dijk - en oever-
werken bij s en tin beide e 
hoofden aan den Oudeubooruseberi zeedijk. Baaalsg 
ƒ 7 7 00 per  jaar; Bo. idem van al de wurken behoo-
rende tot het knnnal van Voorne in de prov. Zujil -

. g /flO.tOO; 4o. liet g onder-
bout! tier  werken behooreude tot het veer te 's-Gra-
rendeel. Naming ƒ350. 

, te , ureu, door bet ministorie van bin-
nenl. zaken, aan het gchimw van liet prov. best..: het on-
derbonden ged. 8 jaren van bet monument op dc plaats 
Tor Nicuwburg ouder , zijnde eou naald. 
Aanw. 7 Oct., te 11 uren. g ƒ (150. 

renten, tc 12 uren, door  hét genweatebest i lo. de 
aanleg en tie exploitatie van paardenspoorwegen bin-
nen dc gemeente; 2o. liet mnkeu van nen overdekte 
speelplaats tevens gymnastieklokaal bij  de school voor 
min vermolm) en op ile Gedempte t 
Aauw. 10 Oct., te 10 uren. 

V4*r fa awt 

, bij  den directem tier : 
de levering van 1)20 . s en 7000 -
dito stukken, tc leveren op de gestichten Stecubcek, 
Bethel, Taiilli n i en Norinnalseliool, en wel: 

482 . eu 4000 . iu 't laatst van Nov 
6 „  „  1500 „  „  't begin van , 

242 „  „  1500 „  „  'tbegin van , 
franco ter  aangewezen pliuitsc, 

, i s «,-(. 
l ï r i n , te 12 uren, tloor  den directeur  dor  artillerie -

stapel- en constriictiemagnzijneu i dc levering vau
buskruitkisten, in 10 gelijke perceelen, 5000 blikken 
bussen tot buskruitkisten, in 10 gelijke perceelen, ten 
behoeve dier  magazijnen. 

Utrecht, te 2 uron, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen,  bet centraalbureau\ bet 
met keien cn klinker s bestraten van tocgatigswrgea 
naar het station tc d eu liet begrintcn van 
den toegangsweg naar  bet station te c met bij -
behoorende werken, ten behoeve van deu spoorweg 

. . bij  den sectioingeuicur to 
Venloo. g ƒ10,050. 

Wsenidac, O Ocl. 

, te lO'/ i uren, door  bet gemeentebest.: de 
lovoring van p. tn. 240 . steenkolen. 

'»-n«iïe , te 11 uren, door  liet miuisterio van marine: 
het lossen, ineenzetten, klinken, afwerkeu cn -
bruik-brengnn van een ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst van de e in , 
voor  rekening van bet departement van . 

, tc , ter  grifGe N do directie 
der : lo. het verrichten van herstellingen aan 
bot Groot u ou aau ' l s lijnbaan; 2o. bet 
uaar  aunwijziiu; uitbaggeren van liet marincdok aldaar. 
Aanw, 10 Oct., te 10 uren. 

, tc 12 ureu, door bet ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen  her-
besteding vau bet 2e perceel vau bot. leveren, kepen 
cn carbonisccrcu van eikouboiit voor 15') wissels met 
750 dwarsliggers, volgens bestek no. 689. 

, » Oct. 

, to 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aun bet gob. van het prov. best.: het 
gedeeltelijk vervangen door een aarden dam vin brug 
no. 2, gelegen in den n weg vnn Groningen 
uaar  dc e grenzen. Aanw. 11 Oct. g 
ƒ 11,365. 

Zwal le, te 12 uren, door het prov. best.: het 
driejari g onderhoud vnn dc bruggen en bot tolhek 
met aanhooreu, gelegen in den weg van O 
uaur  Zutfen, op Overijsftlscb grondgebied. Aunw. den 
'<'n  dug vóór dc besteding. 

,  Oct. 
Bei t hem , te  uren, tloor  den gcuie-eommnnd. 

in de -ie stelling, on het bureau der  genie: het mnkeu 
vau 2 batterijen, nis één onder  Brake! cn één onder 
Pocdoroijen. Annw. 12 Oct., van 11 — 1 uur. g 

ƒ 200,1)00. Bilj . inz. 18 Oct., vóór 8 uren. 

, te 11 ureu, door  burg. cn wetli. van 
Aehtkarspelcn, in bet gemeentehuis! hot maken van 
oeu zandweg, van den straatweg te Twiizel bij  de 
herberg van VV. van der u tot bet Wildpad on 
vandaar tol de Zwaddc of dc grens van , 
io 1 porc. Aauw. 14 Oct., te 10 uren. 

Zwal le, te 1 uur, tloor  bet gemeentebestuur: het 
vergrooten van n vijver in bet noordoostelijk ge-
deelte van het Niouwewcrk aldaar, eu het verhoogen 
van bet omliggend terrein. 

. S  Oct. 
Vl la t ; e . te 11', uren, door het ministerie van wa-

terstaat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
het Sjarig onderbond der  esewerken op (ioedercedc, 
in 4 pcrc. Aanw. 16 Oct. : perc. 1 ,f 1712, 
perc. 9 ƒ19,100, perc. :i , perc. 4

, SZ Oct. 
, te 10 uren, dcor  do commissie vau toe-

zicht over het gesticht , in het Noord-en-
Zuidhollnndsch koffiehuis: tie levering van manufac-
turen, saaist, garon, knoopco, wollen en molton dekens, 
tapijtgoederen enz. 

, S3 . 
, tc 11 ureu, door  bet ministerie fan water-

staat enz.: lo. dc vernieuwing van oen gedeelte vnu 
het rijsstortebed in den Baardwijkscben overlaat. 
Aanw. 19 en 21 Oct. g '47S0: 2o. de uit-
voeriog van werkeu onder dc gemeente Wij k (Noord-
Bolland), tot roortaetUug der  verbetering vau dc 

, boven het voetveer  aan tic t schoof, 
tusscheu de kilomotcrraiie n 253 en 254. Aanw. 19 
cn 20 Oct. g ƒ 26,200; 8o. bet maken van 5 
dwurskribbcn lungs deu rechteroever vnn dc k 
onder do gemeente Jaarsveld, tusschen tic kilometer-
raaien 97 en 99. Aanw. 19 Ocl. g ƒ 25,700. 

, te 12 uron, door  het ministerie vnn water-
staat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
maken, leveren en opstellen van 8 waterkranen. -
ming ƒ 3 9 0 0; 2o. eene draaischijf van 18.5 . mid-
dellijn . g ƒ 50(10. . bij  den hoofdingenieur, 
te Arnhem eu den scctieingeiiiour, te Nijmegen. 

, S4 Oct. 
, tc 10 uren, door  bet bestuur  der  water-

koering 'un het cal. waterschap Ellcwoutsdijk C  den 
cal. polder  Borsele, in bel gemeentehuis: bel maken 
vau werkeu tol oever  verdediging anu den polder 
Borsele. Aunw. 18 en 21 Oct. 

, k Oct. 
, tc 10 , tloor  hot ministerie van 

waterstaat enz.: bet herstellen van de vleugels van 
pakwerk der  sluizen van het kanaal door  Zuid-Beve-
iand te t en Weineldingc. Aanw. 19 en 22 
Oct. g ƒ2730. 

Zwal le, te 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
liet Sjarig onderhoud der  schutsluis te Blokzijl , van 1 
Jan. 79—81 . '81. Aanw. 16 Oct.; 2o. het onder-
houder, van het le, 2o on 3e perc. der  prov. grint -
wegen gcd. '79, '80 cn '81. Aanw. 17 Oct.; So. het 
Sjarig onderbond van de brug over  de e le , 
den weg van e naar  Slijkcnburgcu debrug over 
de e bij  Slijkenburg, van 1 Jan.'79—31 

. . Aanw. 17 Oct.; 4o. het idem van de rivier 
dc Vecht, tusschen bet l endeNieuwe-
Vccht, van 1 Jan. '79—31 c . Aanw. den 8cn 
dag vóór dc besteding. 

, to 12 uren, door bet ministerie van 
oorlog, in 's s magazijn vun militnir c kleeding, 
uitrustin g enz.: dc levering van oen gedeelte van het 
voor den dienst van 1879 bij  de landmacht noodige 
ordinair* , onderofficiers- en uitmonstcriuglaken, als: 

Ordinaire lakens: 
30,000 . donkcrbl., in 10 pcrc, iede van 8000 , 
10,000 „  licbtbl. , „  10 ,, „  „  1000 „ 
2,000 „  groen, in ééno partij . 

Onderafficiert-lalccn: 
5500 . donkerbl., in 11 perc, ieder  van 500 . 
2500 „  licbtbl. ,  5 „  „  „  500 , 
600 „  groen, in ééne partij . 

üitmonjilerttifflaien: 
2000 . geel, in 5 perc. iedor  van 400 . 
900 „  rood, „  3 „  „  .. 300 „ 
50 „  lichtblauw, in ééne partij ; 

450 „  zwart, iu 2 porc., ieder  van 225 . 
Waenadag, 30 Oct. 

. te 12 uren, door  het miuisterio vnn water-
staat enz., ten dienste der  Staalsspoorwegcu: bet op-
ruimen vau de bevoiligingswerken enz. t)ij  do spoor-
weghrug tegenover dc Eciiboornsluis en hot maken 
vnn beveiliging*- cn verdere bijkomende werken voor 
de spoorwegbrug over  do Singolgracht bij  dc Willem»-
poort on voor dc bruggen voor  gewoon verkeer tot 
toegang van dc t en vao het k 
naar let Centraalstation te Amsterdam, ten bi-hnevt; 
van don spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. . bij 
dm hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. 17 on J 
Oct., telkens te 11 uren. g ƒ 15,500. 

Alloop van AanbesNin̂ en. 

, 19 Sept.: bot slatten van eou ge-
deelte der  (ialgüvaart ouder ; iugek. 0 
bilj. , als: 
0. T. Praamstra, te Voonwouden, f 1999 

. J. Boetser, „  Oudehiltzijl , „  1929 
J. , „  Balk, „  1759 

. J. Brouwer, „  Zwaag-Westeinde, „  1610 
F. A. Jager, „  Veenwouden, „  1585 
J. G. Gosma, „  Ocnkerk, „  906 
gegund. 

, 20 Sept.: liet maken conor  bouten dui-
kcrsluis op den polder de Noordbauk; ingekomen 8 
bilj. , als: 

. do Borst. tc Papendrecht, ƒ 1520 
T. Streefland. „  Sliedrecbt, „  1490 
J. vau , „  idem „  1880 
P. Qunck, „ , „  1800 

. Oosterloc, „  idem „  1290 
J. v. d. Vlugt Jr., „ , „  1190 
C. Oostdijk, „  lleenvliet, „  870 
1. dc Vos, „  Zwartewaal, „  869 
gegund. 

, 31 Sept.: het bouwon van eou villa aan 
den Gooiscbcn straatweg nabij ; ingek. i 
bilj. , als: 
N. v i n Veersen, te , ƒ 19,797 

. de , „  idem „  18,666 
1'. , „  Amstenlam, „ 0 

. C. , „ , „  17,846 
W. Zwaan en Zn., „  idem „  17,850 
A.  „  idem „  17,469 
Andricsscn, „  idem „  17,444 
J. . F. v. d. Veen, „  Baarn, „  10,598 
W. van , „  idem „  164*90 
A. van , „  Naarden, „  15,920 
J. C. Zweesaardt, „ , „  15,915 
E. vnn , „  Bussum, „  15,000 

. ,  Baarn, „  14,987 
G. Blokhuis, .. Bussum, „  14,790 
T. B. Vrakkiiig , „  idem „  14,330 
G. , „  idem „  13,800 
gegund. 

, 21 Sept.: bot aanleggen van ecu 
straatweg onder  Terwispel; geguud aan J. F. van der 
Sluis, tc llomrik , voor  ƒ20,334. 

, 23 Sept.: het urootendeels vernieuwen der 
brug over dc Noordhoorn sche watering; ingekomen 
.'. bilj. . :tls: 
1). Grocnewegeii, tc Nootdorp, ' 1542 
Gebr. , „ , „  1260 
A. , „  Wateringen, „  1222 
1). Bontebal, „ , „  1177 
E. g en 

, „ , „  10|S 
gegund. 

stieten,  Sopt.: de vergrooting en uithouwing van 
bet schoollokaal te Slotcrdijk ; minste iuschr. was . 
Posttna, to Sloterdijk, voor  ƒ8600. 

Veendam, 98 Sept.: het  van dotl toren; 
ingekomen 4 bilj. , als: 
T. Veoema, te Veendam en 

J. Oosterman, „  Nieuwe-Pckela, ƒ 4501.65 
G. g on 

. Post, „  Veendam, „  3597. 
. Vroom, „  idem „  8545. 

j . . , .. Nicuwe-Pekcla, „  3515. 
gegund. 

, 23 Sept; bet bouwen vnn een bouten 
draaibrugj e over  liet Niezijlsterdiop; ingekomen 8 
biljetten, als: 
A. Nanalaga, tc Niekcrk, / 2S50 

. Eldersveld, „ , 1990 
J. v. d. Schaaf, „ , „  1983 
B. , „  Oldchove, „  1940 
N. , „  idom „  1907 
.1. Peuningn, .. Visvliet, „  1824 
A. Biekmaa, ,. , „  1556 
G, Sijtoma, „  Pieterzijl, „  1612 
gegund. 

, 21 Sept.: de vertimmorin g van oeu pak-
huis lot waaggaboav] minste inschr. was S . -
stra, te , voor  ƒ594. 

, 25 Sept: het doen vnu herstel li ngen en 
vernieuwingen in den toroo der . C. kerk aldaar: 
ingek. > bilj. , als: 
J. B. Janssen, tc , ƒ 850 
J. v. d. Velden, „  idem „  840 

. Noten, „  idem „ 7 5 2 

( i . | i e i i  25 Sept.: het bouwen van een raadhuis' 
ingekomen 7 biljetten, als : 

. , te Geertruidcnhcrg, ƒ 0 
N. van , „  Tilburg , „  18,S9:i 
VV. A. dc Jong, „  Capelle, „  16,484 
A . , „ , „  10,150 
,1. . dc Jong, „  Capelle, „  15,890 
A. , „ , „  15,600 
11. van Oool, „  Aluikerk . „  14,866 
gegund. 

, 25 Sept : het doen van eeuige. her-
stellingen aan de uitwateiende sluizen; iogek. 3 
biljetten, als: 
G. Wolthuis, te Bedum, ƒ 1970 

. Noorman, idem „  1584 
J. , „  Zoutkamp, „  1168 
gegund. 

, 26 Sept.: liet verhoogen on verzwaren 
van een gedeelte dijk langs de n -
polderkananl: ingek. 7 bilj. , nis: 
,1. C. . te Wijdewormor , ƒ 1800 
|). Verlnan en Zn., „  Zaandam, 1750 
J. Vens, „  idem „  1650 
P. vun Staveren, „ , „  1625 
G. , „  Purmorcnd, „  1395 

. . , „  Westgraftdijk , „  1393 
1). de , , idem * 1330 
gegund aun . . . 

's-llage, 27 Sept.: de aanleg van een telegraaflijn 
met 2  raden van n riaarSuiildc ; ingekomen 
6 hilj. , als: 
11. Wessels. te Assen, ƒ 848 

. e Jr., „  idem „  846 
F. Abcrson, „  Steenwijk, „  717 

. van , „  Zwolle, „  715 
G. van do Grampel, „  Assen,  628 
){. Westerhof, » Zwolle, « 618 

, 27 Sept.: lo. bot maken van dc ge-
bouwen enz. voor een tweede stoomgemaal voor  dc 

, in bet polderdistrict Bom meier  waard-
, te Nederhemcrt; ingekomen 3 bil -

jetten, als: 
T . Smits , le Wijk , f 06.fibfl.fi6 
J. Vissers Gz., ., Papendrecht, „  66,000. 
A . , „  Well, 63,334. 

2o. liet verboteren der  waterleidingen cn het makeu 
dor boezemdijken, ten behoeve van hetzelfde stoom-
gemaal ; ingek. 11 bilj. , als: 

 Sterk , to , ƒ 25,000 
. v. d. Plas, „ , „  21,980 

G. J. vau , „  llerwijnen , „  20,945 
. , „  Gorinchem, „  20.940 

C . van Anrooij , „  Nicuwaal, „  20,700 
C . Spiering Az., „  Gnmcren, „  20,595 
C . Sterk , „ , „  19,380 
P, Pnunekook, „  llerwijnen , „  18,936 
A. Bogaerdts, „  Zalt-Bommel, „  18,923 
A. Pippol, „  Bruohem, „  17,547 
A. , „  Well, „  15,640 

3o- a ingek. 2 bilj. , als: 
T . Smits, tc Wijk , ƒ 82,690 
A. s en . van Ooijen, „  Well, „  67,384 

4o. het leveren on plaatsen der  machinerieën, schep-
radoreu en pompon; onderhand* nangenomen door 
Gebr. Stork en Co., te llcngeloo, voor  ƒ60,000. 

o i den, 27 Sept.: lo. dc vergrooting der 
ojionbarc lagere ichool te Corajam; minsto inschr. 
was E. . ll , tc llallum , voor  ƒ1047. 

2o. dc verbouwing der  hoofilonderwijzcrswoning tc 
e onder  Finkum; gegund ann . A. , 

to llijum , voor  ƒ1089. 
V l l a g e, 80 Sept.: bet bouwen van ccn ïjkkantoor 

cu kantongerecht met conciërgewoning to ; 
ingekomen 19 biljetten, als: 
.1. Vonk, te , ƒ 42,224 
0. C . Burg, „  idem „  39,587 
l). v. d. r  Jr. , „ , „  39,000 
J. , „ , „  38,960 
J. P. Sclinafsma, „ , „  38,338 
C. S. Schiere, „  Boonibcrgum, „  37,995 
E. . . „  llallum , „  37,987 

. Tichelaar en . F. 
v. d. , „ , „  37,700 

S. A. Bcrgsma, „  Franeker, „  37,485 
. v.d.Steciibovcneii Co., „ , „  37,470 

. A. J. Taverne, „ ,  37,650 
A. Braaksma, „  idem „  37,000 
C. S. , „  idem „  36,997 
G. .lansen cu . v. d. Zaag, „  idem „  36,600 
.1. , „  idem „  3fi,5fi3 
J. . , „  ürcterp , „  36,540 
.1. Boltcma, „ , „  86,448 

. , „  idem „  35,480 
G. B. v. d. Veer  Jz., „  idem „  33,565 

, 30 Sept.: lo. bet maken oener  vaste 
hrug over  de Singelgracht achter de kazerne Oranje-
Nassau; minste inschr. waren Sclioouenburg eu , 
te Amstenlam, voor  ƒ86,840. 

2o. het bouwen van eenc knde en een keermuur en 
het verbreeden der  brug over  de -
sluis; minste inscbr  was VV. Ambagtsbcer, tc Amster-
dam, voor  ƒ12,300. 

So. het maken vnu dukdalven, hanopootcn cn rem-
mingen in het Oosterdok; minste iuschr. was . C. 
Schande, tc Amsterdam, voor ƒ 4573. 

, 30 Sept.: de uitbreidin g der  bewaar-
school aldaar; ingekomen 7 hilj  , nl: 

te h A. van Wijk , 
A. v. d. Wild -
C. v. d. , 
F. V. , 
J. Wolzak, 
A. de , 
C. Anderson 

haven, ƒ 15,200. 
idom „  13,269. 

„ , „  12,993. 
„  Scbiedum, „  12,792. 
„ , „  12,500. 
„ , „  11,989. 

idem „  11,051.90 
, 30 Sept.: het vernieuwo  der  nfrastcriug 

laugs hot voetpad ten noorden vnn bet -
steegje; minste inscbr. was F. 11. , te Gro-
ningen, voor  f 315. 

. SO Sept.: bet bouwen van cene school te 
; ingek. 10 bilj. , als: 

J . de Boer, ƒ 12,560. 
J . Otten, te , „  12,495. 
J. , „  12,430. 
B. Bos, „  12,200. 
P. Boerhof, „  12,160.60 
F. Aborson, „  Steenwijk, ,, 12,153. 
J. . Jansma, „  12,113. 

. van Es, ,. 11,972. 
C. Eckardt. „  11,797. 
A. l lAzelaar, ,, 11,688. 

Bij de eerste besteding was de c inschrijvin g 
ƒ 12,213. 

, 2 Oct.: het doortrokken vnu 3 vakken 
polderdijk , ter  lengte van 250.5  ; hoogste inscbr. 
was W. de Jung, tc , voor  ƒ12.256; minste 
inschr. . Volleer, te , voor '9996. -
miug ƒ 11,100 

, 2 Oct.: lo. het maken van ccn bergplaats 
voor  locomotieven eu van bijkomende werkou voor  het 
station Nijmcgcu (Spoorweg Arnhem—Nijmegen); 
ingek. 14 bilj. , als: 
W. P. de Vries, to , ƒ 99,784 
B. T. d. Weerden, „  Utrecht, „  89,900 
A. , „  Soeterwoudn, „  89,876 
P. Verbruggen, „  Waddinksveen, „  89,400 
3. v. d. Vlugt Jr. , „ , „  88,5*00 
G. Schurink, „  Zulfco, „  87,990 
J. C Tom, „  'a-llage, „  87,983 

. Blceker, „  Zulfou, 87,400 
11. G. s C.Oz., „  Arnhem, „  87,370 
B. 1). n eu 

A. . Verhey, „  idem „  86,200 
. de , „ , „  86,986 

N. v. d. , „  Arnhem, „  84,800 
 van , „  St.-Anna bij  Nij -

megen. „  84,800 
 Spoor, „ , „  83,950 
2o. het maken van eeue waterbezorging op het 

station Nijmegen; ingek. 6 bilj. , als: 
J . C. Tom, te , ƒ 30,997 
P. Verbruggen, „  Waddioksveeo, „  29,800 

 Spoor, ,, , „  29,400 
C. A. v. d. Brand, ,. Arnhem, „  28,650 
J. . Potlimann, „  idem „  28,528 

. J. van dou Steenhoven 
cn Co., „ , „  26,224 

, 3 Oct.: hel verbouwen vuu 2 pcrc., 
t no. 10 en t uo. 4, onder 

beheer  van don bouwkundige J. B. Wijnstok Jr. ; 
minste inschr. wnreu P. F k cn n cn Zoou, 
resp. voor ƒ 10,500, beide firma's to Amsterdam. 

S OVE . 

e regelen der  aktmstiek zijn nog iktehtfl ten deele 
bekend,  het is een zeer  moeilijke zaak den vorm 
en de verhoudingen van een muziekzaal zóó te kiezen, 
dat de muziek er overal even duidelijk gehoord wordt, 
eu de nagalm geen storenden invloetl uitoefent. 

r  die de natuurkunde bestudeerd heeft, weet, 
tlat tie sterkte van het geluid omgekeerd evenredig 
is met het kwadraat van tien afstand, dien het moet 

-loo ; dat ze recht evenredig is met de grootte 
tier  trillinge n van het geluidgevende lichaam; dat 
het geluid zeer t wonlt door  tb' nabijheid van 
een mcdeklinkend lichaam, b. v. den klauklmdeni van 
eeu snaarinstrument, en eindelijk tlat bet geluld, 
evenals het licht wanneer hot op eeu hollen spiegel 
valt,  brandpunt vormt, waarhtwii alle geluids-
stralen wonien teruggekaatst. 

r  tie sterkte van bet geluid onigekeenl even-
redig is met den doorloo|n>n afstand, volgt hieruit , 
dut men dien afstand niet te groot kan maken, daar 
anders het geluid te zwak wonlt om nog duidelijk 
hoorlmar te zijn. e ondervinding heeft geleent, tlat 
50 meter tie grootste afstand is, waarop men mu-
ziek nog duidelijk hooren kan, e sterkte van het 
geluid is ook recht evenredig met de grootte der 
trillinge n van het geluidgevend lichaam, zoodat men 
een zaal, bestemd voor  liet uitvoeren van orkest-
muziek of koorzang, grooter zal kunnen maken tlan 
een zaal die voor  kamermuziek moet dienen. Wi l 
men het geluid versterken, dan kan men tli t doel 
bereiken tloor  onder het orkest een holle ruimt e te 
laten, zootlat bet geheel als klankbodem dienstdoet. 
Een ander  middel ter  versterking van het geluid is, 
de wanden te pleisteren, geen gordijnen of drape-
rieën aan le n en in het algemeen te zorgen, 
dat wanden eu zoldering zooveel mogelijk vlak zijn. 
Vlakke wanden hebben echter het nadeel, dat zij 
meestal eeu nagalm veroorzaken. t is duidelijk 
merkbaar, wanneer  uien in een geheel ledige kamer 
spreekt; tie nagalm houdt op, als de kamer gemeu-
beld is. Wanneer de nagalm in een gebouw bijzonder 
hinderlij k is, kan het goed zijn , pilasters langs de 
wanden aau te brengen om het muurvlak wat te 
breken, zonder  schade  de intensiteit van het 
geluid. Ook het spannen van katoenen draden dwars 
door de zaal kan nuttig rijn. n het Paleis voor 
Volksvlij t te Aiiislcnlam, een gebouw, dat oor-
spronkelijk niet voor  muziekzaal bestemd werd, is dit 
laatste middel niet zonder  gevolg aangewend. 

n vloeren eu plafonds, tlie als klankbodems 
dienst tloen, zijn voor  muziekzalen aan te bevelen. 

e plafonds voldoen minder  goed dan 
vlakke, daar zij  als bolle spiegels werken en een of 
meer brandpunten doen ontstaan, zoodut het geluid 
op enkele plaatsen sterker  klink t tlan op tie overige. 

n kan dit verschijnsel waarnemen in de ovale 
concertzaal van s te Amsterdam, waar  het 
echter, vanwege de kleine afmetingen, niet bijzonder 
hindert , soodat deze zaal terecht als een der  beste 
muziekzalen vermaant is. Wanneer in groote zalen 
de muziek te zwak klink t , kan dit soms verholpen 
worden door het verlagen van het plafond. 

Wat de verhoudingen van muziekzalen betreft, 
verdient hel opmerking, tlat zij  het best voldoen als 
zij  halfcirkelvormi g zijn of vierkant, mits lengte, 
breedte en hoogte tot elkander  staan als 4 , 3 en 
2. e zalen zijn de beste, omdat het 
geluid zich tiaar  overal even ver  voortplanten moet, 
maar  kunnen uit tien aard der  zaak slechts in 
schouwburgen aangebracht wonien, daar  andere mu-
ziekzalen veelal ook voor  feesten enz. dienen moeten, 
waarvoor de halfcirkelvoru i minder  geschikt is. 

e plaats van liet orkest is ook nog een zaak 
van itolang, die ter  bespreking overblijft . -
dien dit mogelijk is verdient het de voorkeur 
het orkest in een nis aan het uiteinde tier  zaal 
te plaatsen. n dit niet, dan plaatse men het 
orkest op eeue u verhooging in de zaal, doch 
niet te dicht tegen tie zijwanden, daar  dan een hin-
derlijk e nagalm ontstaat. 

Wij  heblien hierboven eenige tier  regelen opgenoemd, 
tlie bij  het bouwen van muziekzalen inachtgenoiuen 
moeten wonien. Er  zijn er  echter  nog veel meer, 
en tie schrijve -s, tlie de akoustiek behandelen, zijn het 
er  volstrekt niet over  eens hoe deze dient toegepast 
te worden, daar de ondervinding geleerd heeft dat 
zalen, bij  wier  bouw de regelen tier  geluidsleer ge-
heel-en-al verwaarloost! werden, soms beter  voor  mu-
liekintvoeringen geschikt zijn tlan die, wier  ontwerpers 
er  een bijzondere studie van gemaakt hadden. t is 
echter nog geen bewijs, tlat er  geen vaste wetten 
der akoustiek bestaan, maa alleen daarvan, dat zij 
nog onvolkomen bekend zijn cn er  op dit gebied nog 
veel te onderzoeken overblijft . 

A . Oct. 78. A. W . W. 

Vervolg der lierichten en . 

's Gravenhage. Als naar  gewoonte is hij  de 
g overgelegd eene opgave van ver-

leende, vervallen en aangevraagde ronnoanilii . als: 
Verleende voncessien. 

Socióte' anonyrne des chemins de fer  d'Anvers a 
, te Brussel (van Woenadrecht naar tie 

Belgische grenzen in de richtin g van Antwerpen). 
t t van de Nederlandsche en Belgische 

grens is door  eene internationale concessie bepaald 
en dezerzijds goedgekeurd. e overeenkomst inet Bel-
gië, waarbij  de richting  wonlt vastgesteld, is daar-
door  voorbereid en zal Wimrschijulij k spoedig kunnen 
gesloten worden. 

Vervallen concessien. 
e j  (van 

n langs Schoonhoven, Wageniugen, Arn -
hem— Win ten wijk uaar tie Pruisische grenzen in de 
richtin g van . e termij n van uitvoering 
was op 1°. i 1878 verstreken. 

E. J. J. . s., te Amsterdam (buurtspoor-
wegen in Groningen). r de ondernemers niet 
voldaan nebben aan de ten vorigeo jsre gestelde -
waunlen is tie concessie ingetrokken. 

Concessie-aa n vragen, 

E. en T. van Oppen, te t (van Eind-
hoven lungs Weert naar tic Pruisische grenzen in de 
richtin g van Aken), iu onderzoek. 

P. . , tc Gouda (vnu o naur 
Winterswijk) . Als ten vorigen jnre. 

, (van Almelo naar . n onderzoek. 
A. n en J. . Gentis, te Woerden (van 

n i:aar de e grenzen in de richtin g 
van Salzliergen). t verzoek om rijkssubsidie heeft 
aanleiding gegeven, dal nog geene beslissing omtrent 
deze concessie genomen is. 

J. s Gz., e i (van Bokstel naar tie 
Belgische grenzen iu de richtin g van Antwerpen). 
Afgewezen. 

P. , , N. . t en J. , te t 
(van t naar , n onderzoek. 

P. J. tie Sonueville en . E. Uyttenhooven, te 
e (van n niuir  tien k van , 
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roet een zijtak van "s-Grnveuhuge naar . 
Als ten vorigen jare. 

J. G. van Gendt Jr. , te Amsterdam (van Amster-
dam nnar de Noornaaahavan). n onderzoek. 

Uctraux, te 's-llage (van 's-Gravenhage naar 
Scheveningen). n onderzoek. 

r  Bpoorwegmaatacliappij -
dingsweg van het station te Venloo naar de . 

e voorwaanlen, p concessie kan worden ver-
leend, zijn aan de j  medegedeeld. 

. . te l (van Zwolle langs -
verdeo naar de e grenzen in de richtin g van 
Bremen. n ondaraoek. 

Nederl. *  ha|>pij  (vau t 
naar . n onderzoek. 

\V . Thieme, te 's-Bosch (van h 
uu r Veghel). Afgewezen. 

. s en . Finet, te l (buiirtapoor -
wegen (stoomtnunwegen, in Friesland.) u onderzoek. 

E. J. J. s c. s., te Amstenlam (van -
lem naar  Zandvoort). n onderzoek. 

Banque générale de change ct de commission, te 
Parij s (van m naar  Utrecht). n onderzoek. 

Jac. Enschedé Jz., te l (van Bokstel naai-
de Belgische grenzen inde richtin g van Antwerpen), 
Afgewezen. 

V. Schmidt en F, W. , to 's-llage 
(ondergrondspoorweg van VGravenhage naar  Scheve-
ningen). e vereischte plans voor  eene beoordeeling 
zijn nog niet ingezonden. 

E. Pavonz, tc Brussel . van Bokstel naar de 
Belgische grenzen in de richtin g van ; 
2". van Woensdrecht naar de Belgische grenzen in 
de richtin g van t'iipcllcii ; , van Breda naar de 
Belgische grenzen iu de richtin g van lloogstraeten, 
en 4". van Eindhoven naar de Belgische grenzen iu 
de richtin g van Turnhout) . Afgewezen. 

J. B. Snellen qq., te Apeldoorn (van Amsterdam 
langs Alfen naar . n ondersoek. 

. C. E. vnn , te Terncuzen en 1). VV. 
C. Couinck Westenberg, te Sas van Gent (stoom-
tramway van Breskens over  Schoondijke, üostburg, 
Aardenburg en Eede in de richtin g van m 
naar de Belgische grenzen), lu onderzoek. 

. Omtrent de lieproeving van * 
weathers tramway-locomotief kan het volgende wor-
den medegedeeld : 

Nadat de overeenkomst tusschen de e 
Tiam way-maatschappij  cn y weathers agenten 
was gesloten en de ingenieur  van het stoomwezen 
te Amstenlam, de heer  Piepers, de kleine machine 
nauwkeuriger  had onderzocht, heeft 38 September, 
in tegenwoordigheid van burgemeester  en wethouders, 
de beproeving plaats gehnd. 

Ofschoon de tramway lij n met vele en scherpe 
bochten door de stad loopt, had de ri t van het 
station van den llollandschen sjxiorweg naar n 

t in tegenwoordigheid van een menigte belang-
stellenden met het meeste succes plaats. Om geen 
storing te brengen iu den dagelijkschen dienst, reed 
de stoomtram met slechts één wagen achter  den 
gewonen dienstwagen en hield, evenals deze laatste, 
stil bij  eiken wissel. 

e directeuren der  llaarlemsche Tram way-maat-
schappij  weiden door  tien burgemeester en de ver-
der! autoriteiten gel ukgewenseht met het volkomen 
succes, en hun komt dan ook een woord vin lof 
toe, dat zij  met den d hunner  gemeente het 
initiatie f duifden nemen voor een zaak , waartegen 
elders nog zulke kinderachtige vooroordcelen schijnen 
te bestaan. 

. g .'10 September heeft de verkoop 
bij  inzet plaats gehad van eenige domeingronden, 
die den 14 October e. k. finaal verkocht zullen wor-
den. e opbrengst der  gronden was soer  verschillend; 
het eerste blok aan de Gampelvaart cn den Zuid-
binnensingel gelegen, was in 10 kavels verdeeld tot 
eene gezamenlijke grootte van 2,0955 bek e en 
bracht f 7275.— op, overeenkomende met ongeveer 
35 cent per a . 

t tweede blok achter het Gasthuis was door 
vier  nieuwe banen ingesloten, in 12 kavels verdeeld 
en 9795 groot 1 . groot, die op ƒ 6150.— werden 
ingezet, makende gemiddeld 63 cent per  centiare. 

t detde blok, langs den Westbinnensingel nabij 
de gasfabriek, was mede iu 12 kavel- verdeeld, die 
te zamen eene oppervlakte van 7 3 85 \ beslaan 
en 9775 gulden opbrachtten, zijnde pe  centiare 
ongeveer  ƒ 1 . 3 2. 

t vierde blok, uan de Banstraat gelegen, be-
stond uit slechts acht kavels, die te zamen 2**33 . 
oppervlakte hebben en voor  /6875 weiden ingezet. 

e prij s komt overeen mat ƒ 2 . 45 per  vierkanten 
meter. 

e vier  blokken brachten te zamen hij  inzet 
ƒ.33,700 op, waaronder dan nog een deel grond 
nabij  de markt l)cgrc|ieii was. 

. e heer . Oouvee . herdacht op 
den eersten dezer  maand den dag waarop hij , vijf -
en-twintig jaren geleden , als genieën te-hui wi neester 
alhier in fui ctie trad 

e burgemeester, de beide wethouders ende leden 
der commissie van fabiïknge bezochten gezamenlijk 
den jubilari s en boden hem onder een vleiende toe-
spraak en geliikweiisching hij  monde van den burge-
meester, een fraai geschenk aan , bestaande uit een 
|«iar  rij k met zilver  gemonteerde inaderu-knrnlfc n 
voorzien van een toepasselijk opschrift. Ook van 
vele particulieren en vrienden ontving de heer  (Jouvee 
blijken van sympathie. 

h . e Amerikaanse!»- dm (pitch pitte), 
die sinds eenigen tij d ingevoerd eu met zeer  goeden 
uitslag o. a. aangewend wonlt vonr  scheepsbouw, 
groeit in de aan de Golf vau o gelegen Staten 
van Nooid-Ainerika. Zij n hout is, wat vastheid betreft, 
eeu middelsoort tusschen gewoon dennen- en eiken-
hout; dc prij s ervan is tegenwoordig nog uiterst huig. 

t is zeer  geschikt voor  vloeien cn voor  deelen van 
den huishouw, die SU hel weder  zijn blootgesteld 
en vri j  vau knoesten. 

n . Een houten waterlei-
ding voor  de nieuwe waterwerken der  stad r 

, Vereeiiigde-Staten) heeft, ecu cir-
kelvormige dwarsdoorsnede van 1.8  in den dag. 

e ramingen voor  verschillende lwuwstoflen gaven: 
voor  gegoten ijzer  87000 mark 

ijzerhli k 92000 i 
baksteen n cement 55000 » 
hard dennenhout 37000

n besloot tot het laatste. Staven uf latten van 
10 . dikte cn 4 meter  lengte werden met 
werktuigen aan twee zijden zuiver  evenwijdig, maar 

 de twee andere zijden wigvormig (volgens dc 
porring ) geschaafd, zoodat alle hitten te zamen een 
gesloten cilinder  van 1.8 . wijdt e in den dag vorm-
den. Om dezen cilinder  zijn ringen gelegd vuu ge-
smeed ijzer, die elk uit twee helften bestaan en 

met schroef bouten krachtig aangeklemd worden. e 
buis, die dagelijks aan de turbines eu pompen 23'JOUO 
teerling-meter  moet toevoeren, ligt in vochtige aarde 
of iu grondwater, tut bevordering van de duurzaam-
heid, en is sinds de lente van 1874 met bet beste 
gevolg in gebruik. 

g van hout. e overste c Pandjes 

beveelt tot bewaring van het hout stoffen . die 
ermede verwant zijn, en gelooft daarom dat houlteer 
beter is dan kootteer; men stelt zich de vraag of 
steenkolen, overblijfselen van e bosschen, niet 
verwant zijn aan het hout.'  Aun de metualzooten 
kent hij  slechts in zooverre eene bewarende kracht 
toe, dat zij  de woekerplanten niet laten opkomen. 
Zi j  vermogen wel de natte verrottin g te weren, maar 
niet de droge; zij  tasten de boulvezeleu aan. Naar 
zijne gepatenteerde bereidingswijze bedient men zich, 
om het hout. te doordringen, vau kreosoot, phenyl 
(carboUuur) en ook van naphtaline, uilen in damp-
vorinigeii staat, waardoor de geheele maan wonlt 
doortrokken. 

e aldus behandelde houtwerken verliezen hunne 
hygioseopische of voehtaantrekkende eigenschap, zwel-
len niet door  nattigheid cn behouden beter de verf 
of het polhoerstel. Volgens den overste zou men op 
die wijze zelfs hout kunnen bewaren, dat reeds een 
begin van ontbinding heeft ondergaan. 

Smeedbaa messing is een zeer  kostelijk metaal 
cu inzonderheid aan tc wenden bij  groote kunstwer-
ken van gehouwen steen, zooals kerken en andere 
groote gebouwen, tot het inaken van haken, sloten, 
liggers, enz., die niet roesten. t beslaat uit 6 0 ° 0 

koper, 38.5% zink  1.5% ijzer; het laat zich 
zoowel koud als gloeiend zeer  goed bewerken en komt 
in deze eigenschap met het gesmeed ijzer  overeen. 

n dakpannen. n of pannen 
van gegoten ijzer, volgens het stelsel van den inge-
nieur , te , ziju rechthoekig en 
hebben 305 millimeter  lengte hij  1 50 millimeter  breedte. 
Zij  vatten met randlijstei i over  elkander en wonlen 
verdeeld in boven- en onder e eersten heb-
ben de randlijsteu  middel-verdikkin g (die de stijf-
heid bevuntert) naar  onderen gekeeld; hij  de laat-
sten zijn zij  naar  boven gekeerd. Tot het ophangen 
aun de daklutten, die 800 millimeter uit elkander 
liggen, dienen de neuzen. Voer  zeer  blootgestelde 
daken heeft echter de bevestiging plaats met verzinkt 
gserdraad; men kau twk spijkers bezigen. e platen 
ziju ongeveer 2 millimeter  dik en wegen per  stuk 
ongeveer  0.9 kilogram. r  op deu vierkanten meter 
twinti g stuks noodig zijn , zal 1 vierkante meter 
dakbedekking het betrekkelijk geringe gewicht van 
20 kilogram hebben. 

n huizen. Gelijk bekend is, heeft 
men in den jongsten tij d niet alleeu vaten, maar 
zelfs wagennul eren van papier  gemaakt.  Sheffield 
bezigt uien daartoe zoogenaamd stroopapier, dat aan 
elkander  gepapt en vij f men lang uau een druk van 
300 tonnen wordt onderworpen. t nieuwste echter 
van dezen uun! zijn de door  middel vuu hydraulische 
persen vervaardigde metselsteeneti uit papier, waarvan 
een fabriek in Wisconsin dagelijks O kilogram 
zou leveren. e uit deze steenen opgetrokken buizen 
beschutten tegen koude. r  men dc pupieren steenen 
veel grooter  maakt dan die uit klei, kan men er  ook 
sneller  niette bouwen.  één woord, volgens de 
fabrikanten , ziju de papieren huizen modellen in hunne 
soort. 

n van getahpertjaofkaoctsjoekzijnin 
den laatsten tij d iu Engeland gebleken uitmuntend 
tc voldoen, inzonderheid in paardenstallen. Zulk 

 vloer  verzekert de gezondheid der  paarden
verhindert , tlat dc dieren zich aan de knieën ver-
wonden, uls zij  zich  leggen. n beveelt nu 
zulke vloeren ook voor  kamers ; zij  zouden het 
voonleel hebben, gelijk tapijten, de kamers warm, 
glad en zindelijk te bcklccdcn en het geraas der 
voetstap[>eu tc verminderen. 

l tegen huiszwam. Anti-merulion, een 
door . . Zerener  uitgevonden middel tegen huis-
zwam, wordt tegenwoordig dooi- de firm a Oustav 
Schallehn, te , bereid, zoowel vloeibaar 
als dioog. t vloeibare kost 75 mark de loO , 
het dioge 20 mark. 

n van palen. t men slechts een 
gering gelul |>alcn iu te heien, zoodat de aanschaf-
fing en plaatsing van een beitoestel te kostbaar  zou 
wonlen, dun kun men, volgens  het 
indrijve n bewerkstelligen door  patronen van dynamiet 
le doen ontploffen, die op een dikke ijzeren kopplant 
der palen worden gelegd. Zie ook vooral Nouveaux 
eyetèmes ite battage des pieux, door  E. d 
(Parijs, J. y en O*). 

. n varkitsel om metalen met e 
zelfstandigheden te verbinden wonlt liercid door 2'/3 

oud pond goede lij m en aumioniu gom in kokend 
water op te lussen en daaraan langzaam 0 oud lood 
Engelseb-zwavelzuiir  toe te voegen. 

Pari jsch cementwit wordt gezegd bet lood-
wit te kunnen vervangen, werkelijk e voordeelen bo-
ven tli t aan te bieden en 50% goedkooper te zijn. 

n uit gebrande klei vinden in den 
jongsten tij d meer en meer  waardeering en versprei-
ding. 

ADVERTENTIEN 
bestemd 
koming 

voor  Opmerker gelieve men, ter  voor-
an oponthoud, te adresseeren nau de 

van genoemd Weekblad. 

T o l V i - i j< l i i ( * - - i tvon d i n - « - f i i u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
tlr  Holtandtche Tuin. 

t 20 en 22, te . 
S van all.- bekende typen 

en n :mn beetuode S wonlen in 

(len kortst mogelijken tij d (.'.'loven! en iiitpevoenl. 

j . W. VAN' , te Arnhem, verschijnt: 

n constructie, verwarming 
en ventilatie 

Civiel-ingenieur. 

flnT* j  toezending van het bedrug, franco per post. 

an - en 
alle soorten van 

, 

ui N 
N bij 

1 lm ' 1' 11.  vooi' Nederland 
Engelsche N i 

JACO S . te Zaandijk 
n cn Fabriek van prima belagen 

, gekookte- en Stand-olie, F A-
A . , - en -

. Puike e en e 
- en , -

E in lusten, bussen cn ll.in.ii- . 
Stoomfabriek van bereide Verwen, 

- en . 

FA  en N 
. 

. , geijkt 
, en/. . 

S , 
. 

, 

s in n en n Steen, 
, d Cement, 

Nieuivehaven N.zijde 55, f rdn tn . 

VA N T 
ES

N t van n 

zijn met autorisatie steeds verkrijgbaar bij  de Boekhandelaars 
.  &  ZOON, Beursstraat No. 2, te Amsterdam. 

 &  te . 
All e soorten papier  van bovengenoemd) 

sche bouwkundige Tijdschrifte n " f bladen 
prijzen zonder  verhooging van vracht of rechte] 

Firma , waarvan bij  voortdurin g in de verschillende bnitciiluiid -
monsters liggen , zijn steeds voor de daarop vermelde lubricks-

rk rijgen in: 

t n van Teekenbehoeften voor  Bouwkundigen 
van Th. J. E te Utrecht. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wurdeu bij  ulle 

- en , 

N . 
Een groot welingelicht N is dnarv; 

. Alles net eu solide bewerk! tegen neer  billijk . 
,1. 
prijsen. 

Bde in n -

E  X V". 
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij. l alle soorten van Stoombaggennolens in hout- nf 
ij/.ereonstrurtie, volgens eigen Systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 15 1 ÜOOO ' per 
werkdag, en rader Stoomwerktuigen , n . s 
Steen- en Tegel vormmachines. n - en Br  ui r construction eu/. 

E N 

V A : , 

geelt berigt dat door  haar tot eenige A (1 E N T E N voor  den 
verkoop ran T i n n ziju aangesteld: 

S &  C".  Amsterdam, 
door  wie ook tot het leggen van n a worden verstrekt en s nor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de , Beltweg N" . 3, te Amtterdam. 

E . 

T 113 115 
. 

n van Stoom- en e n 
: 

Locomotieven, Locomobielen, Stoom- en , Stoom- en , Stoom-
heimachines in .inn , . , . s -

kettingen 
apany, 

, n - en . , , 
Prima t der  Borium Company, AmerUuuuucha n der  Ta 
voor  zagen scherpen, liihrieksgebruik , enz., 1"  kwaliteit Engelsche - en and 

e van sterkte. 
h l icht nor  allerlei doeleinden. 
, , peilglastoestellen voor  stoom- en . 

.  &  ZOON, 
S te , 

o nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 
Oedrul l bj) C. VV. VA N  &  C* te Arnhem  A U . .tukkon en advertentien te adresseeren aan den r F. W . VA N T JGm. te Arnhem. — Uitgave van . A . . 

e . F». 41. g 12 Octobe 1878. 

VOOB 

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

: 
 3 memim f 1.05.  ..Wino  TOO 

.rg.ng Afzonderlijk e nommers bij  vooruitbestellin. 15 cenla. 

All e stukken en advertentien te adresseeren aan 

de e te Arnhem. 

: 
Van l—b regels fi,—, verder  voor  eiken regel |ilnatamiint c 20 cents en 10 centa 

vooreen no mm er  vnn het bind. Advertent ién voor liet buitenland  cents |ier  regel. 

G 

VAN 

E EN E , 

tc houden te Arnhem in 187'J. 

Ter voldoening aan den wensch van liet Bestuur 

dor Arnhemse lie , deelen 

wij  bieronder  den inhoud mede vnn de circulair s nun 

Neerland'i industrieelen en liet progranima tier  ten-

toonstelling. 

n den grooten internationalen wedstrijd op de 
Wereldtentoonstelling te Parijs in dit jaar, is de 
Nederlandsche industrie wedeiom niet die van nndere 
landen in het strijdper k getreden. 

Eene beoordeeling luw onse industrie zieh in dut 
strijd 'ik voordoet, achten wij  hier  niet ter  plaatse; 
wel dc opmerking dat cr  in het algemeen veel , 
maa in bet bijsondar  voor  on/e industrie zeer  veel 
op tlie Wereld tentoonstelling te leeren valt. Vnn 
het geleerde aldaar  moet hoe eenier  hoe beter  pari ij 
getrokken worden, om ons voor  oen volgenden wed* 
strij d voor le bereiden. 

Ue gelegenheid om dien vooruitgang te toonen 
moei op vudcrlundschcn bodem gegeven worden, ten-
einde genmkkelijker  onze industrie meer  volledig 
bijeen te kunnen brengen; daar  menig industrieel, 
afgeschrikt door  de ondervinding op de buitenlandsche 
tentoonstellingen opgedaan, ten opzichte van onkosten 
en geleden verliezen, in den laatsten wedstrijd niet 
heeft medegedongen; ook veelal, omdat hij  zelf te 
weinig invloed uitoefenen kon om zijn product op 
Je voordeeligste wijze te doen uitkomen. 

e nationale Tentoonstelling kan gepaard gaan 
met een internationalen wedstrijd vnn sommige fa-
brikaten en werktuigen. 

Er zijn Nederlandsche fabrikaten die verbetering 
behoeven, en zoo ook ontbreken nog verbeterde werk-
tuigen voor  verwerking onzer  grondstoffen. 

Op die wijze kan nau de nationale tentoonstelling 
op kleine schaal niiui r  op nuttige en pi-actische wijze 

eens internationale tentoonstelling verbonden zijn , 
waarmede de Nederlandsche industrie dubbel kau 
worden gehaat en de zucht tot deelneming doorliet 
buitenland wordt opgewekt; want aan dien wedstrijd 
zullen geldelijke premien voor  ieder  artikel verbon-
den worden. 

t plan is daarom gevormd om in 1879, vnn 
half Juni tol 1 of 15 October  te Arnhem te houden 
eene Tentoonstelling van Nationale en e Nij -
verheid , gepaard met eeu n Wedstrijd 
van sommige fabrikaten eu werktuigen. 

Aan de ondergeteekenden is de uitvoering van 
dat pkm opgedragen. 

r  den geldetijken steun der  ingezetenen en dc 
toezegging van het Gemeentebesluur  van Arnhem 
om de schoonst gelegen pleinen en plantsoenen voor 
è it doel al' te staan, kunnen de noodige gebouwen 
verrijzen en is het noodige open terrein daarbij  be-
schikbaar  out alle inzendingen te ontvangen. 

Gelegen in het schoonst gedeelte van Nederland, 
aan tien waterweg en het spoorwegnet, biedt Arn -
hem in de zomermaanden eene gemakkelijke en aan-
gename gelegenheid tot inzenden en bezoeken der 
Tentoonstelling. 

Voor de ontvangst, behandeling en terugzending 
der goederen wordt de meest mogelijke zorg toege-
legd ; terwij l de ondergeteekenden inmiddels van de 
direction der  bestaande vervoermiddelen gunstige be-
l'alingen voor de in te zenden goederen trachten te 
badingen, /i j  hopen daarbij  de gelegenheid te kun-
nen openstellen om voorwerpen , die thans te Parijs 
op de Tentoonstelling zich bevinden, vandaar  direct 
naar  Arnhem te doen vervoeren en in bewaring 
te nemen. 

Van onze industrieelen zelven zal het daarom af-
hangen om aan de untie cn nun den vreemdeling 

toonen, dat Nederland zijn ouden nnam op indus-
trieel gebied weet te handhaven. 

Aan de Nederlandsche werklieden znl daarbij  tevens 
wne geschikte en weinig kostbare gelegenheid worden 
Aangeboden (in het buitenland slechts met groote 
Ver ingen voor  enkelen gezocht), om door het 
'«zoek der  Tentoonstelling cn den wedstrijd zich te 
'«kwamen en zich op de hoogte van hun vak te stellen. 

Verschillende Vereenigingen en Besturen op Nijver-
lieidsgebied hébben ons hunne gewanrdeenle mede-
werking toegezegd om onze pogingen te doen slagen, 
en wij  droegen nan hen en verschillende andere 
antoritcitc n liet Eere-lidinnatschap van ons Bestuur 
"P, vnn «'ie uan het slot dezer  ciivulair e de namen 
*j n vermeld, en waarin wij  waarborgen meenPii 
Avonden te hebben zoowel voor  grata medewerking 
*ui onzen arbeid alsook voor  goede voorlichting bij 

 vaststellen van het Programma van dun inter 
"itioiuile n wedstrijd. 

Onze r  van Waterstaat, l en Nijver -
heid aanvaardde met liehingstellitig het aangeboden 
Eere-voorzitterschap van ons . 

Jarenlang hebU'ii Neeriand's industrieelen reik-
halzend uitgezien, tint onder de n vun 
Algemeen Bestuur een t van l en 
Nijverheid mochl wonlen ingesteld, lu 1876' is 
daaraan voldaan. t vreugde werd tleze eerste -
ter  begroet. Nog zooveel te meer  zal zijn blij k van be-
langstelling in deze eerste Tentoonstelling onder  zijn 
Bestuur  toegejuicht. t nu Neerland's in-
dustrieelen dit groote blij k vuu belangstelling op prij s 
weten te stellen! letter  spanne thans zijne beste 
k nichten in, o|xlat de Tentoonstelling vuu 1879 door 
inzendingen op ieder  gebied onzer  Nijverheid, een 
trouw en waardig beeld aan onzen Eere-voorzitter 
te aanschouwen geve van den geheelen omvang 
onzer  nationale Nijverheid, eu dat hij  den interna-
tionalen wedstrijd de Nedcrlniidsche e met 
eere naar  deu palm der  overwinning . 

Wij  voegen hierbij  het Programma voor de Ten-
toonstelling. 

n afwachting van het nog nader  vost te stellen 
Programma voor  dan n Wedstrijd , het-
welk zoo s|>oedig mogelijk zal wonlen bekendgemaakt, 
vragen wij  uwe ondersteuning np ons plan, onions, 
zoo mogelijk reeds nu, uwe voorloopige toezegging 
voor het doen eener  inzending te melden, en ons 
de vraagpunten schriftelij k en t*etiigszinsgeileUulleenl 
np te geven, die naar uw oordeel voor  den wedstrijd 
zouden kunnen in aanmerking komen. 

Arnhem, October 1878. 
e circulair e is onderteekend door bat Bestuur 

der Arnhemse!ic Teiitoniistulliiig-vcrccniging , bestaande 
uit de heeren. G. T. Goers, Voorzitter ; . A. J. 
Bergsma, Eerste Penningmeester; C. Nortier  Azn., 
Tweede Penningmeester; P. . Cochins, A. E. Cohen, 
A. J. van , . W. Froinberg. . J. -
velink Jr. , P. Noppen, A. Pitlo, . . , 
P. W. van der  Sleyden, A. G. Terwindt , . Veth, 

. A . F. de Vogel en . . Everts Ullz., Secretaris; 
voorts door deu Eere-voorzitter  vau hot : 

. J. P. . Tuk vau Poortvliet, r  van Wa-
terstaat, l en Nijverheid, en tie Eereledeii: 

. P. P. van Bosse, r  van ; . 
W. . , Voorzitter  van de Tweede r 
der Staten-Generaal; O. van , d van de 
Tweede r der  S tuten-Gene ran!; . G. A. 

f van g Stiruin , r  van Staat, 
Staatsraad, Commissaris ties s in de provincie 
Gelderland; . F. . C. Pels , r 
der gemeente Arnhem; N. Trakraneti , President 
vnn de Nederl. . t -
stuur der j  tot Bevordering van Nijver -
heid, bestaande uit de luieren: .1. W. . van Oordt, 
Voorzitter ; . E. . von llaumhaiier, Onder-voor-
zitter ; . . A. . ; . . de ; 

. C. J. Sickesz;  A Thieme; . J . Scho-
lier ; A. C. ; E. A. T. ; W. F. 

Versteeg; A. P. ; . A. J. Enschedé en 
F. W. van Eeden. Secretaris.  W. van , 
Voorzitter  van het . Arnhem der , t. 
bav. v. Nijverheid ; . J. Th. , Voorzitter  van 
het r  der j  v. Fabriek- en 
llnndwerksnijverheid ; C. A. Eckstein, Chef van tie 
Topografische g te 's-Gravenhage; . F. 
C. , Voorzitter  van de . Arad. v. We-
tenschappen te Amsterdam; A. . Bigeman, Voor-
zitter  van de Vereen, van en voor ; F. 

. van k Wemhagen, Voorzitter  van de r 
vun l eu Fabrieken te Arnhem; J. vun 

, Voorzitter  van tie Vereen. i te 
Arnhem; Jhr. E. van k van t en F. 

B. W. Fijnje , leden van tie e Jury voor 
de Tentoonstelling te Philadelphia. 

Veitler  is het Eere-lidmaatschap nog aangeboden 
anu de heeren : . J. W. vun , Gouverneur-
Genernal van ; Jhr. C. A. van Sijjiesteyn, 
Gouverneur  van Suriname; . W. Stortenbeker, -
recteur  van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid te Ba-
tavia; tien Voorzitter  van het ltataviaasch Genootschap 
van n eu Wetenschappen te Batavia; den Voor-
zitter  vun de e . vnn Nijverheid 
en w te Batavia; den Voorzitter  van het 

h p te Semarang; de 
e n der e Jury voor dc 

Tentoonstelling te Parij s in 1878, iu Nederland 
woonachtig; J. P. de Bordes, Voorzitter  van het 

. t van s te 's-Graveuhage ; . 

C. . . Buijs Ballot, Voorzitter  van het . Ned. 
h t te Utrecht; J. G. vnn Nif-

tri k . Voorzitter  van dc . t. bcv. v. Bouwkunst 
te Amstenlam; C. F. Stork, Voorzitter  van de 
Algem. Verg. der  Twentsche Vei-een. t. bov. v. Nij -
verheid en l te Almcloo. 

. 

Art . 1. Er zal te Arnhem, van af medio Juni 
tot 1 of l ö October  187!), gehouden worden eene 
Tentoonstelling vau Nederlandsche en e Nij -
verheid, waartoe alle voorwerpen wonlen toegelaten 

vun Fabriek-, Trafiek - , des-
verkiezende met de grondstoffen. 

\rt . 2. liet bestuur der  Tentoonstelling belast 
eene Commissie met het onderzoek cn de beoordeeling 
iler  itaiigelvotleu voorwerpen, iu hoeverre die van 
Nederlandsche of e Nijverheid zijn, en kan 
op advies dier  Commissie voorwerpen weigeren, Bon-
der opgave van redenen. 

Enkele stukken of voorwerpen op het gebied van 
Nederlandsche kunst, en die naar het gevoelen der 
Commissie tol opluistering van gebouwen of terreinen 
geschikt zijn, kunnen op hare voordracht mede wor-
den aangenomen. 

Ait . 3. lader  tlie wenseht in te zenden naar de 
Tentoonstelling, zal daarvan vóór primo r 
1878 moeten kennis geven aan deu Secretaris van 
het Bestuur. 

Art . 4. Nu ontvangst dier  kennisgeving wonlen 
door het Bestuur  hem tie noodige lijsten ter  invullin g 
vuor  opgaven omtrent voorwerpen, verlangde ruimt e 
enz. toegesonden, die vóór  Januarij  1870 inge-
vuld aan het Bestuur  moeten worden teruggezonden, 
ter  vixirloopige beoordeeling tier  aangelksleii goederen. 

e bepaling tier  termijnen van Art . 3 en 4 zijn 
niet toepasselijk op inzendingen uit de . 

Art . 5. Ter  tegemoetkoming in tic kosten tier 
gebouwen en terreinen voor de Tentoonstelling zal 
van alle ingezonden voorwerpen geheven wonlen eene 
bijdrage van ƒ 1 tot f 10 per  vierkanten meter, 
naar  gelang van de hoogte en standplaats tier  voor-
werpen; te voldoen vóór 1 Juni 1879, blijvende de 
goederen zelf daarvoor  aansprakelijk. 

Art . ü. t Bestuur zal gelegenheid zoeken om 
ingezonden werktuigen door  sloom in beweging te 
doen brengen, en daarvoor in otidt-rhaudeliii g tretlen 
met eeu fabrikant , die genegen is eene stoommachine 

in het gebouw der  Tentoonstelling te laten werken. 
s tlie wenschen dat hunne iu te zenden 

voorwerpen door  stoom in werking worden gebracht, 
moeten daarvan reeds melding maken iu de kennis-
geving iu Art . 3 bedoeld. 

e voorwaarden an kusten daaraan verbonden zullen 
aan ben later  worden medegedeeld. 

Art . 7. e goederen zullen wonlen aangenomen 
vun 15 Apri l tot en met 15 i 1879. 

e Commissie znl geene andere voorwetten in ont-
vangst nemen, dun die haar, voorzien vun een, door 
haar  nau ulle inzenders vooraf verstrekt gedrukt adres, 
en vrachtvri j  worden toegesonden, vergezeld van het, 
in Art . 4 genoemde, behoorlijk ingevulde exemplaar 
der gedrukte tijsten. 

t Bestuur  stelt zich niet aansprakelijk wanneer 
bij  ontpakking van goederen, deze licschadigd of ge-
broken ntochten zijn. 

n die uiterlij k in liesi-hiidigden toestand 
aankomen, wonlen niet aangenomen an daarvan den 
inzender  dadelijk kennis gegeven. 

e Commissie zal bewijzen vnn ontvangst afgeven 
(desverlaiigd) aan tien inzender iu psTSOOU, of aan 
iemand te Arnhem woonachtig, daartoe door  den 
inzender  gemachtigd. 

Art . 8. e kisten, balen, enz. waarin tie voor-
werpen wonlen ingezonden, zullen met duidelijk e 
merken behooren voorzien te zijn, waarvan behoor-
lij k aantekening zul moeten geschieden in tie daar-
voor  bestemde kolom tier  'mzendingslijst. 

Art . 9. Voor  elk ingezonden eti aangenomen voor-
werp wordt de plaats op de Tentoonstelling tloor  het 
Bestuur  aangewezen. 

r  inzender  zal op vonlering van het Bestuur  ver-
plicht zijn, de bigesonden goederen self te doen opstel-
len binnen, tien door  het Bestuur  aangewezen termijn . 

Art . 10. e inzenden ziju gehouden, de inge-
zonden voorwerpen voor  den geheelen duur  der  Ten-
toonstelling aldaar te laten ter beschikking van het 
Bestuur. 

Art . 11. Na alloop der  Tentoonstelling zullen dc 
goederen, zoo sjioexlig eene goede expeditie tli t toe-
laat, aan de inzenders binnen tie stat! Arnhem wor-
den afgegeven, eu aan die buiten Arnhem wonlen 
teruggezonden; behoudende het Bestuur  zich voor, 
zoo het dit om den aard der  voorwerpen (breek* 
baarheid, gewicht, samenstelling) uoodig acht, de 
hulp of ondersteuning der  inzenders, vóór de terug-
zending , aan te vragen. 

All e kosten, vallende op de terugzending, komen 
voor  rekening der  inzenders. 

e bewijzen van ontvangst ir, Art . 7 genoemd, 
zullen vóór het afgeven nf terug/enden tier  goederen 
in handen tier  Commissie geteekend moeten terugge-
keerd zijn. 

e voorwerpen van inzenders binnen Arnhem, of 
verkochte goederen, of prijzen tier  verloting, dieniet 
ziju afgehaald binnen '1 weken nu de definitieve 
sluiting der  Tentoonstelling, worden voor rekening en 
risico tier  inzenders of der  eigenaars opgeslagen. 
Alles wat van dien aard op 1 r 1879 nog 
aanwezig is, wonlt openbaar, ten voordeele der al-
gemeene urmen van Arnhem, verkocht. 

Art . 12. Elke inzender, die genegen is het in-
gezondene tegen den opgegeven prij s min een parti -
culier, of voor de verloting, af te slatin, zal zulks 
uitdrukkelij k op de in Art . 4 genoemde lijsten moe-
ten vermelden. 

j  zul dan geacht worden zelf gedurende de 
Tentoonstelling uiet meer  over  dit voorwerp te mogen 
beschikken, maar dit over te laten aun het Besluur, 
tlat tloor  den Penningmeester  den prij s van het op de 
Tentoonstelling verkochte ontvangt. Veertien dagen 
ua de definitieve sluiting der  Tentoonstelling kan over 
dese gelden, na aftrek van 5 °/„  provisie van den 
oorspronkelijk opgegeven prijs, wonlen beschikt. e 

niel vo.'ir 1 r  verrekende sou  ziillciinai i 
tien belanghebbende wonlen geremitteerd. 

Art . 13. Van plaats gehad hebbenden verkoop 
zul aan den inzender  keunis gegeven worden, en aun 
het voorwerp eeu biljet wonlen gehecht met het 
woord : verkocht. 

Elke kooper van een tentoongesteld voorwerp is 
verplicht terstond schriftelij k i v n bekend persoon 
binnen Arnhem op te geven, door  wien het gekochte, 
ua afloop iler Tentoonstelling, en niet eerder, zal 
wonlen afgehaald, en auu wien het door het Be-
stuur, tegen botrij s van ontvangst, zal worden af-
gegeven. 

Art , 14. Na bekomen vergunning van Z. . den 
, zal er  eene verloting plaats hebben vun op 

de Tentoonstelling aangekochte voorwerpen. 

t Bestuur  behoudt zich het recht voor, de voor-
werpen, waarvan de prij s tloor de s opgege-
ven is, voor de verloting aun te koopen, indien liet 
tegendeel in tie daarvoor  bestemde kolom op de 
iiiviilüiigslijs t niet is le kennen gegeven. 

Aan alle voor  de verloting aangekochte i 
zul dadelijk een biljet wonlen gehecht met deze 
woorden : aangekocht voor de verloting. 

Art . 15. t Bestuur zal zooveel mogelijk voor 
de  zorgdragen , zonder  tlat het zich 
evenwel voor  beschadiging of verlies aansprakelijk 
stelt. 

Art . 10. t Bestuur zal ilesverlangil voor  reke-
ning der  inzenders de goederen tegen brandschade 
verzekeren voor  de volle, door  de inzenders opgegeven 
waarde in ,1e inuilliiigslijste u vernield. 

Art . 17. Bekroningen zullen door  eene jur y 
wonlen toegekend. 

Art . 18. e jur y zal benoemd wonlen door  den 
Ecre-voorzitter, deu r vun Waterstaat, -
del en Nijverheid, uit  voonlracht ten dtiblieleii 
getale van de te n personen, door tie Eere-
leden van bet Bestuur op te maken. 

Art . 19. s hebben op de terreinen der 
Tentoonstelling persoonlijk vrijen toegang opvertOOO 
vun eeu door bet Bestuur  verstrekt bewijs. 

Art . 20. Tijdens de Tentoonstelling zal op nader 
te bepalen tij d een internationale wedstrijd vau som-
mige fabrikaten  werktuigen worden gehouden, 
waarvan bet afzonderlijk programma ander  wordt 
vastgesteld en bekendgemaakt. 

Arl . 21. Op franco aanvrage kan men zicb tol 
het Besluur  wenden tot het bekomen van inlichtin -
gen, programma's, iusehrijvingslijsten, enz. 

Arnhem, October 1878. 
Namens het Bestuur, 

G. T. , Voorzitter. 
. 1. S . Secretaris. 

J TOT G E li 

. 

A U . 

Vergadering van 20 September 1878. 

e Vice-voorzitter, de heer . Cramer, opent dese 
ste vergadering met een woord van welkom en 

opwekking, waaraan hij  echter een treuri g woord 
moet toevoegen wegens het door  tie Afdeeling opnieuw 
geleden verlies, door het overlijden van haar  Voor-
zitter , tien heer  C. , vau der  Tuk. 

Spreker zal niet meer  over  diens verdiensten in 
het algemeen uitweiden, noch over  zijn levensloop. 

!t- uitvoerig wil hij n bij  hetgeen luj  vwr 
deze Afdeeling is geweest. Gaan wij  de annalen 
daarvan nn, dun blijk t het, dat hij  altij d ijveri g in 
haar  belang heeft gewerkt, hetwelk vooral'uitkom t 
door tie menigte onderwerpen die hij  iu de ver-
gaderingen heeft ter sprake gebracht en behandeld, 
en tlat altij d met groote kennis tier  zakeu, n Van 
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der  Tak hooft de Afdeeling weder  een van hare 
verdienstelijkste leden verloren. 

n de plaats van den heer  Van der  Tak wordt tnt 
bestuurslid gekozen de heer  G. Seholten, onder-
directeur  der  Gemeentewerken. 

r  den heer  J. C. Bellingwout zijn ter  be-
zichtiging gesteld eenige photografische aflieeldingen 
der  schilderwerken van l in de St.-Pieterskerk 
te , waaraan door  den Secretaris een plaat-
werk was toegevoegd, bevattende afbeeldingen op 
groote schaal van dat gebouw. 

e heer . de Vries zegt, het te n dat, 
tengevolge van den toestand, waarin de kas der 
Afdeeling verkeert, het uitschrijven van prijsvragen 
voor  dc leden geschorst is. j  doel het vooi-stel 
om daarmede voort te gaan, en alleen het getuig-
schrift der  Afdeeling ala prij s uit te loven. r 
kan deze zaak blijven doorgaan. 

Na eenige toelichtingen cn discussie wonlt het 
voorstel aangenomen. 

Ten slotte wekt de Voorzitter  de leden op tot 
krachtige deelneming aan de werkzaamheden der 
Afdeeling. 

N N . 

. Bij  beschikking van 8 October, 

afdeeling l en Nijverheid, is ingetmkken de 
aan . s tc g verleende vergunning 
voor  den aanleg' en de exploitatie van een paarden-
spoorweg tussehen Arnhem eu Velp en tussehen n 
cn . 

— t 1 November  zijn bevorderd: tot opzichter 
van den waterstaat 2de klasse J. O. n en tot 
opzichter  van den waterstaat 3de klasse .1. llaringx . 

— n de eerste helft van r  a. s. za l, ter 
benoeming vau s van den waterstaat 
4e klasse, een vergelijkend onderzoek plaats hebben. 

e Staats-Courant no. '230' deelt de bijzonderheden 
mede. Adres vóór 15 Nov. aan het e van 
Waterstaat, enz. 

— Bij  besluit van den Gouverneur-Oetieraal van 

Nederlandsch e zijn : 
benoemd: tot adjunct-landmeter  der  2e klasse 

bij  het kadaster  aldaar, de adjunct-landmeter  dei-
Se klasse bij  dien tak van dienst G. F. Wiemans; 
tot machinist der  Bataviasche havenwerken . -
naldson. 

— j  besluit van den Gouverneur-Generaal vau 
16 Aug. is te Soerabaia eene commissie lienoemd, 
bestaande uit den ingenieur  der  lek l . bij  den Wa-
terstaat en 's s burgerlijk e opciibai-e werken J. 
J . a en den luitenant-ter-zee der  le kl . . 
Nijgli , tot het instellen van een nauwkeurig onder-
zoek nuar  den toestand der  vaarwaters naar  Soerabaia 
cn het aangeven der  middelen tot verbetering daar-
van , waaronder  voornamelijk het aangeven van een 
plan tot verlegging der  Solorivier. 

— Bijschrijven , dd. 23 Sept. , heeft de r 
van Waterstaat, l en Nijverheid op de aanvrage 
dd. 8 i j l. , der  heeren Eduard J. J. , 
Vermeer  &  Co., te Amstenlam, en . Smit te 
Zaudvoort eene prioritei t van concessie verleend tot 
1 i 1879, teneinde de verschillende plans op 
te maken en in te d ienen, noodig voor  het ver-
krijgen van concessie voor  den aanleg en de exploi-
tatie van een looaalspooTweg — 
Zandvoort. e locaakpoorweg, lang ongeveer  8 a 
9 , zal voldoen aan art. 1 der  wet van 9 Aug. 
1878, en dus de snelheid van vervoer  3 . in 
het uur  bedragen. Uitgaande van het station -
lem, richt zich het tracé bijna loodrecht op den 
straatweg van Overveen naar  Bloemendaal, snijdt 
dien weg ten zuiden van de gemeenteschool aldaar. 
en loopt vertier  eerst in westelijke, vervolgens in 
zuidelijke en daarna in zuid westelijke richtin g door 
de duinstreek Op Zandvoort aan, om daar  te ein-
digen aan den straatweg ongeveer  over  de protes-
tantsche kerk. Te Overveen en Zandvoort zullen 
stations komen. e aanvragers hebben van den 

r  toestemming gekregen om te onteigenen 
voor  enkel spoor, om mits van 25 . por  strek-
kenden nieter  tc gebruiken en om verdere gunstige 
bepalingen voor  aanleg en exploitatie in te voeren, 
zoodat het lienoodigde kapitaal tot een minimum zal 
kunnen teruggebracht worden. Üe ontwor|>en spoor-
weg heeft door  zijn doelmatig gekozen tracé dc 
sympathie kunnen verwerven, zegt men, van de 
groote grondeigenaars e Overveen, wier  perceelen 
door  de lij n zullen wonlen dooreneden, r  dagen 
zullen de opnemingen, waterpassingen en verdere 
werk zaai nheden op het terrein, door  de expresselijk 
daartoe aangestelde ingenieurs, een aanvang nemen. 

— e heeren luBien en Co. te Brussel hebben 
bij  den r  van Waterstaat aanvraag gedaan 
om concessie voor  den aanleg en de exploitatie van 
een stoomt ram weg van m naar  Amsterdam, 
waarbij  gebruik gemaakt zou wonlen van den loco-
motiefwagen Enschedé- Buret. t de uitvoering 
heelt tie firma  den ingunieur  Jac. Enschedé Johz. te 
Brussel belast. 

— r  riep. d van toezirht op de spoorweg-
dienden is .|e opneming nslann van den spoorweg 

n , welke opneming moet voorafgaan 
aan 's s machtiging tot opening van den 
dienst. 

. Burgemeester  en Wethouders heb-
lien aan den Gemeenteraad voorgesteld om, behou-
dens goedkeuring van de bevoegde macht, te zijner 
tij d cn gemeentelijke lichtfabriek op te richten en 
de uan de heeren C. e Bruyn en Zonen en aan 
de Al listen luinsc he 1'ij  pgas-compagnie verleende con-
cession tegen 31 Augustus 1887 in te trekken, en 
na dien tij d in de openbare verlichting en iu die 
van psrtkwUere gebouwen van gemeentewege te 
voorsten. 

— e inschryving voor  de Stoomvaartmaatschappij 
ter  verbinding van Amslerdnm via n met 

, is niet volteekciid. e ontwerpers bobben 
besloten nog een laatste poging te doen. Ann hen, 
die inschreven, is thans gevraagd hunne inschrijvin g 
nog tot lo. r  gestand le doon, teneinde 

de ontwer[>ers in staat te stellen alle («gingen tot 
het doen slagen van hun plan aan te wenden. 

— e veiling van vij f erven of bouwterreinen, 
gelegen in den Binnendijkschen Buiteiivelderschen 
Polder, is als volgt afgeloo|>en: 

No. 1, groot 4.37 aren, bracht ƒ 11,000 op; 
no. 2, 6.10 aren, is voor  ƒ 1 5 , 2 00 opgehouden; 
no. 3, 8.12 aren, voor  ƒ 20,200 opgehouden; no. 
4, 5.20 aren, voor  ƒ 1 4 , 7 00 opgehouden; no. 5, 
5.45 aren, bracht f 14,100 op on no. 1 en 2 te za-
men werden voor  ƒ 2 0 , 2 00 verkocht. 

— Aan de Amsterdamsche Omnibusniaatschappij 
is vergunning verleend tot het aanleggen van een 
paardensjNwrweg vun het , overdo -
pakkerij  langs de Tesselsche kade, onder  bepaling, 
dat de Tesselsche kade zal worden verbreed en de 
Amsterdamsche Omnihusnuiatschappij  ƒ 50,000 /al 
bijdragen in de kosten, die op ƒ 109,000 geraamd zijn. 

e Amsterdamsche Omnihiismuatschappi j  zal over  die 
verbreeding dubbel spoor  mogen leggen voor  het in 
exploitatie brengen van de tramlij n n — 

, en tevens zal zij  heblien te zorgen voor  het 
best ratingsondet houd op en langs de lijn . 

Eene veelzijdige discussie ontstond in den Gemeen-
teraad over  de vraag naar eene juiste liejialin g om-
trent de grens van het bostratiiigsoiiderhoud, dut voor 
rekening der j  komt. Aangenomen werd 
ten slotte een voorstel van den heer  Tack om de 
grens te stellen op ecu halven meter  aan belde zij-
den van den weg, en de j  tevens le doen 
zorgen, dat de rails steeds gelijk liggen met de 
sttaat. 

. e concessionarissen voor  de tram-
wegen alhier, de heeren W. 1>. van k l en 

. B. .1. de n &  Co., hebben besloten oene proef 
te nemen met een stelsel van Spoor  legging, dat ook 
te z en n is toegepast. Volgens dat systeem 
rusten de rails op geen houten onderwerk, maar 
vau meter  tot meter  op ijzeren kussens t kwam 
nu in de eerste plaats erop aan, te doen zien in 
hoever  een paurdenspoor  op zulk een grondslag hier 
bruikbaar  en tegen zware drukkin g bestand is. Ten 
dien einde hebben de concessionarissen met vergun-
ning van Burgemeester  en Wethouders een eind sjwor 
ter  lengte vun ">0 meter  volgens die constructie doen 
aanleggen op bet plein vóór het statten bij  de Beurs, 
en wel juist op dat gedeelte, waar  voortdurend allerlei 
rijtuigen , zoowel als ledige en n sleepers-
wagens, elkaar  in verschillende richtingen kruisen. 
Op een punt met. zulk een druk verkeer  zal het, 
naar  men vertrouwt , binnen een betrekkelijk korten 
tij d blijken of het stelsel ook in onze stad zou kun-
nen voldoen. 

. Burgemeester  en Wethouders heb-
ben, na bekomen machtiging van deu , den 
gemeente-bouwmeester  voor  rekening der  gemeente 
naar  de Parysche tentoonstelling gezonden. 

Leiden. r  den Gemeenteraad is nader  be-
paald . dat de concessie voor  de exploitatie van paar-
denspoorwegen niet voor  25, maar  voor  50 jaren 
ral worden verleend. 

Soestdijk. Woensdag zijn de 52 teekeningen, 
ingezonden ter  beantwoording van de prijsvraag voor 
twee mon innen tale fonteinen voor  liet Nationaal 

k in de Oranjerie, even bezijden het Paleis, 
tentoongesteld. e regeling van de uitstalling dezer 
teekcmngeii had plaats onder  leiding van den beer 
Brandos, secretaris der e voor  het 

, en den beer r  Bisdom, architect 
van Prins . 

e Prins kwam vervolgeus de teekeningen en de 
icbjOtsontwerpen, waaronder  toe  scboone ontworpen 
zijn , in oogeuschouvv nemen. 

t Comité van Uitvoering van het plan voor 
bet , bestaande uit de hoeren Jhr. . 
C. J. A. den Tex, N. Trakranen, J. BoJarevam, 
B. g eu J. . , heeft zich op uit-
noodigiug van den Prins naar  Soestdijk begeven, 
om in overleg met den Prins een jur y vnn beoor-
deeling te benoemen om Z. . . hij  het doen eener 
keuze uit do talrijk e ontwerpen en teekeningen voor 
te lichten. 

Varia . ~~ 

g met . Eene schoone 
wijze van versiering heeft in den laatsten tij d bij 
ons op een paar  plaatsen toepassing gekregen, die 
niet sgraffito. e bij  de n en onder  de 
ltaliaansche renaissance veelvuldig aangewende deco-
ratie, is ook in , Oostenrijk, Engeland 
en het moderne é iu gebruik. Bij  ons echter 
nog niet. Zij  bestaat hierin, dut een inuurvhikte , 
liaud, of pilaster  eerst wonlt overdekt met zwart 
of roodbruin cement; daarover  met eene laag geel-
achtig wit of lichtbrui n cement. Op deze laatste 
brengt men zijn geteekend ornement en schraapt met 
een ijzer  dat weg, wat men erop geteekend wil 
hebben. Op alle weggeechraapte plaatsen komt de 
zwarte of donkerbruine onderlaag bloot eu geelt zoo 
ile lijnen der  teekening. e is tegen weer  en 
wind bestand en dus veel beter  dan geverfde ver-
siering. n heeft dit procédé het zeer 
groote voordeel van uit zijnen aard monumentale, 
en niet schilderachtige, dus beter  gestileerde versie-
ringen mede te brengen. 

n het nieuwe gebouw van den dierentuin te -
terdam is dit door  den beer n gedaan, doch 
in andere kleuren. Thans heeft de heer  Bauer  te 
's-Gravenhage de eigenlijke sgraffito toegepast, na-
melijk grauw en zwart. j  dood dit in de nieuwe 
sociëteit te , cn le 's-Gravcnhuge kan men er 
een voorbeeld van zien aan den gevel van zijn eigen 
huis op de Gedemptograc.ht. j  heeft daar  een 
band met sierlijk loofwerk aangebracht, en vooral 
in do fries en kroonlijs t een uitstekend ornement 
gegraveerd. Wij  ho[»on dat dit navolging moge 
vinden; de hoer  Bauer  is een liefhebber  en beoefe-
naar  van het ornement; de klassieke en ltaliaansche 
voortbrengselen, de groote ornement boeken , endaar-
onder  hot prachtwerk van Owen Jones zyn hem 
goed bekend. Gaarne zonden wij  zien dat hij , cn 

op zijn voorbeeld meerderen, wat kunst, wat aar-
digs, vroolyks, bevalligs brachten op die tullooze 
ledige, iiictshcduidendc plekken die onze huizen aan-

bieden. t men een blinden muur, de houwer 
zet er  reeksen met blinde ramen iu, omdat hij  be-
seft d.n hij  toch iets moet doen om die zoovele 
meters te vullen. Een o g zou fraaier 
zijn dan twee of drie reeksen blinde

e menige hand en fries, penant en pilaster  knn, 
op die wijze versienl, aan de gevels onzer  woon-
huizen en andere gehouwen iets interessantere en 
schooners geven. Cementbekleeding en beten kun-
nen op die wijze veredeld wonlen. Ook aan winkels 
is het sgraffito—schraapkunst zouden wij  zeggen — 
zeer  toepasselijk voor  opschriften , wapens, sprekende 
sieraden, enz. (Spectator.) 

e Siemensche ovens en hunne toepassing 

op de industrie door . Symons C. . 

's-Gravenhage, . A. Thicme, 1878. 

r  dagen verscheen onder  bovenstaanden titel 
eeue brochure, waarin de heer  Symons de opmerk-
zaamheid vau het publiek vestigt op de vele voor-
deden, die dc Siemensche ovens voor  vele takken 
van industrie opleveren. s op de groote wereld-
tentoonstelling van 1802 behaalde do ingenieur  Sie-
mens een eersten prij s en later  vielen hem tal van 
onderscheidingen ten deel voor  de verbeteringen, die 
op grond van ondervinding daarin gebracht werden. 

t doel van den schrijver  is het oog te vestigen 
op de groote voordooien, die deze ovens opleveren 
voor  eenige takken van industrie, die veel en aanhou-
dend warmte behoeven! en onze iudustrieelen te 
overtuigen «lat een we|liegre|»ei) eigenbelang mede-
brengt daarvan parti j  te trekken. n het buitenland 
zijn de Siemensche ovens met goed gevolg in toepas-
sing gebracht hij  koper- en stialgieterijen , gloei- en 
piublelovens, zoo ook voor  het bakken van aarde-
werk, het branden vau kalk eu cement, en in den 
laatsten tij d zelfs voor  steenbakkerijen. 

n de brochure vindt men eene vertaling der  me-
dedeeling, door  pmfessor  Faraday in Juni 1862 in 
de  gedaan, waarin bet beginsel, 
waarop do verbranding en het verdere proces van 
ile Siemensche ovens berusten, zeer  duidelijk wordt 
uiteengezet. Na de beschrijving van de verschillende 
gassoorten, waaruit de gasvormige brandstof is saam-
gesteld, volgt die van de regenemteiu-s cn het is 
juist dit beginsel, waaraan men ruimere toejiassing 
wil geven. t men een hooge temperatuur  noo-
dig, verlangt men eene oogetihlikkelijk groote warmte, 
of wil men gebruik maken van de ontwijkende warmte, 
dan is het heete-luehttoestcl van goeden dienst, 
dat eerst dan zijn waren naam verdient, als het ge-
bruik t wordt om een stroom heele lucht voort te 
brengen. e schoone uitvindin g kan met vrucht 
wonlen toegepast, als meu een krachtige oxydatie 
verlangt of Chemische en organische bestanddeelen 
wil verbranden, zonder  dat zich daarbij  kwalij k rie-
kende dampen ontwikkelen. 

Wi j  hopen door  het bovenstaande de belangstel-
ling van iudustrieelen op te wekken en hen te be-
wegen met de brochure van den ingenieur  Symons 
kennis te maken. e lezing daarvan zal hen onge-
twijfel d van het groote nut der  Siemensche ovens 

. 

Wenken betreirende den aanleg van lokaal-

s|>oorwegen en stoomtramwegen, op ge-

wone wogen toege|mst door  J. Willink , 

commissaris en ontwerper  van den in 

aanbouw zijnden Nederlandsch-Westtaal-

schen Spoorweg — Zutfen — W. J 

Thieme en Co. 

e schrijver  deelt in het voorbericht mede dat de 
wet op de lokaal-sjioor  wegen, door  den r  van 

, l ea Nijverheid iu liet leven ge-
roepen , dc algemeene aandacht meer  dan vroeger 
beeft gevestigd op deze hierlelunde totnogtoe uiet 
ingevoelde spoorbanen. Wi l uien de aanleg dezer 
wegen met kracht te  band nemen, dan is het noodig 
de bewoners der  streken, die daaraan behoefte heb-
ben , oj) bevattelijke wijze bekend te maken met het 
doel, dat men door  deze spoorbanen beoogt en met 
het verschil, tlat tussehen deze en de gewone spoor-
wegen bestaat. s van een eu ander  zal strek-
ken om het totstandkomen dezer  nieuwe wijze van 
verbinding te bevonleren. 

Schrijver  heeft de technische bijzonderheden uan 
verschillende werken ontleend, en meer  in het bij -
zonder  aan eene studie van den fraiischen ingenieur 
Alfre d Falies, getiteld  théorique et pratique 
sur les ehemins de fer a. traction de locomotive 
sur routes. 

n de brochure, die 10 pagina beslaat, worden 
achtereenvolgens beknopt behandeld: 

doel der  lokaal spoor- cn tramwegen; 
algemeens vaorwaarden van uitvoering en van ex-

ploitati e ; 
wijze van aanleg; 
bouwkosten. 
exploitatie; 

wijze van g en 
besluit. 
Volgens den schrijver  moet de lokaals] worbaan of 

stoomtramweg niet gebouwd wonlen met SobsktiOn 
van Gemeenten, Provinciën en Stout aan een even-
tueel zich opwerpenden concessionaris, maar  Gemeente-
besturen , Provincie en Staat moeten samen werken 
om voor  eigen rekening de noodige spoorbanen lot 
stand te brengen. Voor  den aanleg van lokaalbatien 
in het Graafschap Zutfen komen volgens hem in 
aanmerking de lijnen: 

1. Eibergen, Neede, Borktiloo , station ; 
2. Terborg, m , -

geloo , station Vonlen (of ; 
3. Terborg, Varseveld, Aalten, Bredevoort, sta-

tion Winterswijk ; 
4. , » Ulft , Siholde, -
g j 
5. , station ; 
ü. Winterswijk , Groenloo, Eibergen, -

gen , station Enschedé. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

, i a . 
Watplk, tc 11 uron, door  burg. en weth.: hot 

met mopklinkcr s bestraten van 158 1 voetpad op 
den , langs dc haver, „d c . Aauw. tc 
9 uren. 

Vl l | [ f , te l l 1 / , ureu, door  het minist. vnu water-
staat enz., anu het geh, vnu het prov. best.: lo. het 
8jsrig onderbond van den Zwarlcwualsclicdijk cn het 
Brielschc Spuiwatcr  op het eiland Voorue, in 2 perc. 

: perc. 1 / 2430, pcrc. 2 f 625, beide per  jaar; 
2o. liet idem van de dijk - en oeverwerken bij -
voetsluis en de beido lloornsche hoofden aan den 

i zeedijk. 0 per  jaar; 
3o. idem vnn nl de werken behoorende tot het ka-
naal van Voorno in do prov. . g 

ƒ60,100; 4o. bet éénjnrig onderhoud der  werkeu be-
hoorende tot liet veer  tc 's-Gravendcel. g ƒ350. 

, te 1 uur, hij  Wiering, nan bet Westcindc: 
het kroozen der  vaarten en waterleidingen in den 
polder t -

'a-l lagc, to l l l / i uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, uan liet gebouw vnn liet prov. best.: het on-
derhouden ged. 3 jaren van bet monunieut op dc plaats 
Tor Nieuwburg onder , zijnde ecu naald. 

g J 650. 
U u A l 

/ . e n e n, bij  den direetetii der : 
dn levering van 020 . s en 7000 . 
dito Stukken, te leveren op de gestichten Steenbeek, 
Bethel, Tahtba j  en Normaalschool, eu wel: 

4S2 * en 4000 . in *t laatst van Nov., 
200 „  „150(1 „  „  't begin van , 
242 „  „  1500 „  „  't begin van , 

franco ter  aangewezen plaatse. 

, i s Oct. 

, te 12 uren, door  den directeur  dor  urtillcrie -
stapel- en conslrueticuiagozijnen: de levering van 5000 
buskruilkistcn , in lu gelijke perceelen, 50110 blikken 
bassen tot buskruilkistcn , iu lü gelijke perceelen, ten 
behoeve dier  magazijnen. 

Utrecht, tc 2 uron, door  dc maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aun bet cent mul bureau: liet 
met keien en klinker s bestraten vun toegangswegen 
naar  het station te d en het begrinten van 
den toegangsweg nnnr  bet station te e met bij -
behoorende werken, teu behoeve van den spoorweg 

. . bij  don srctieiiigcnicur  te 
Venloo. g ƒ10,650. 

Wageningen, te 2 uren, bij  het : lo. bet uit-
rooien en klemmakcn van stompen op den -
daal, bij  de Bornsclie Steeg; 2o. bet graven vnu eeue 
sloot aldaar, bij  dc e Steeg. 

Wacimdag, A . 

Veorat, te lO'/ i Oren. door  het geniecntebest.: de 
lovering vnn p. m. 246 . steenkolen. 

, te , door  het ministerie van marine; 
bet lossen, ineenzetten, klinken, afwerken en in-tc-
bruik-brengen van cen ijzeren drijvend droogdok voor 
den dienst vau de e in , 
voor  rekening van het departement vuu . 

, tc  ureu, ter  griffi e van dedirectie 
der : lo. het verrichten vau herstellingen
bet Groot n en ann 's s lijnbaan; 2o. bet 
naar  aanwijzing uitbaggeren van het mnrinedok aldaar. 

Z o t t e n, tc 11 uren, door  E  .T. s i uk: dn op-
bouw van magazijnen met bovenhuizen np het terrein 
bij  het Station- . bij  don architect l>. . 
Aanw, 14 Oct., tc 11 uren. 

 . te 11 uren, door  dijkgraaf cn heemraden 
van deu polder e Berkmeer: het begrinten van on-
geveer  1700 . dijk . 

V l l a g e, te 12 uren, door  bet ministerie van wa-
terstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: her-
besteding van het 2e perceel van het leveren, kepen 
cn carbonisccren van eikenhout voor  150 wissels met 
750 dwarsliggers, volgens bestek no. 689. 

, tc 12 ureu, door  burg. en weth.: bot bij 
gedeelten bepuinen van bet jaagpad van Bolswara 
naar  Pijpborne, iu 3 porc. 

, te 12 uren, door  den directeur  der  artillerie -
stapel- en coiistructicmagiizijnen: dc levering van: 

51 . t dik 0.0028 . 
1810 „  idem „  0.0013 „ 

04 „  idem „  0.0007 „ 
130 „  idem „  0.0005 „ 

tot den aanmaak van patronen enz. voor  de e 
hier  te lande, over  '78. 

, 17 . 

Lelden, te 12 uren, door  het gemeeute best : lo. de 
aanleg eu dc exploitatie van paardenspoorwegen bin-
nen de gemeente; 2o. bet maken van een overdekte 
speelplaats levens gymnastieklokaal bij  de school voor 
minvermogenden op de Gedempte r te-  jtngcgraclit . 

min , tc 12 uren, tloor  deu directeur  der  artillerie -
stapel- en constructieniagazijnen: dc levering van: 

perc. 1, 117b . nieuw gegoten roodkoper  in 
blokken; 

2, 129 „  Banka-tin, in blokken; 
„  3, 891 „  meosingplsnt dik 0.0013 „ 

tot den aanmaak van geschut cn patroneu voor  den 
dienst der o iu , over  '79. 

, te 1 uur, door  het polderbestuur  van 
Walcheren, in de Abdij  A 52: lo. liet maken vaa 
7201 1 glooiing vau zuileubuzalt, tussehen dc dijk -
palen 7 en 10, op den Westkapelschcn zeedijk; 2o. 
liet zeewaarts verleggen dor  hoofden no. 25 en 88, 
op bet noord erst rand der  Noord watering; 3o. het 
maken van 1674 - glooiing van n steen 
aan dc Noord watering; 4o. het maken van 2 nieuwe 
paalhoofden vóór den Westkapelschcn zeedijk; 5o. het 
maken van 1968 * glooiing van n stocu 
aan de Westwateriug; 6o. het leveren vnn rond Op 
beslagen eikenhout, wormnngcls, slaaf- eu plat ijzer, 
ten Behoeve dor  Noord watering; 7o. het leveren eu 
venleelcn van afval van n of n 
steen aan de Zuidwatering. 

, door  het gemeentebestuur: dc levering 
van 30,000 vlakke straatklinkers. 

Vrijdag ,  Ot-t. 

, te 12 uren, door  bet ministerie van 
waterstaat enz, aan het gob. van bet prov. best-: hel 
gedeeltelijk vervangen door  een anrdeu duin van brii ? 
no. 2, gelegen iu deu u weg van Groniiigr a 
naar  de e grenzen. g ƒ 11,365. 

Ewal le, te 12 uren, door  hut prov. best.: 
driejari g onderhoud van dc bruggou cn bot tolhek 
met aanhoorcu, gelegen iu don weg van 0 

naar  Zulfcu, op Ovenjselsch grondgebied. 
, tc 12 uren, door  het gemeen-

tebestuur: het afbreken der  bestaande eu het weder-
opbouwen eener  nieuwe school, benevens het aan' 
brengen van eonige vernieuwingen cn herstelling*" 1 

aan de onderwijzerswoning iu die gemeente. 
, te 1 uur , door  het miuisterie van water* 

staat en/..: dc levering van het voor  deu dienst v»u 

*;9 voor  de uniformkleed ing vau postbeambten benoo-
 jigde leken. 

l i nen, te 1 uur, door  regenten over  hot buis van 
bewaring: de levering der  bonoodigdlicden voor  het 
onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, tc  , uren, door  de comm. van admin. 
over  het huis van vorzekering: dc levering der  be-

 Qoodigdheden voor  het onderhoud der  gevangenen 
| ged. '79. 

, te 2 uren, door  het bestuur  dor 
j  tot verkrijgin g van eigen woningen, ia 

het Café de u Bourse: het bouwen vr.n 60 perceelen, 
' ingericht voor  180 gezinnen, op een terrein op het 

ï  aldaar. - in voormold lokaal, dagelijks van 
10—2 uren. Aauw. 15 Oct., tc 11 uren. 

, te 2 uron, iu het buis vnn burger!, en 
milit . verzekering: do leveriug tier  benoodigd beden 
voor  het onderhoud der  gevangenen in bet huis van 
verzekering cn de gevangenis voor  veroordeelde vrou-

| wen ged. 79. 
, O « c t. 

, te 10 uren, door  den genic-command. 
iu de 3c stelling, op bet bureau der  genie: het maken 
van 2 batterijen, als één onder  Brakel cn één onder 
Poedoroijcn. g ƒ 200,000. Bilj . inz. S Oct., 

j vóór 3 uren. 

, te 10 urea, door  de commissie- voor 
gemecne bolungon van dc hoogheemraadschappen do 
Alblasserwaard met Arku l beneden tie Zouwe cu dc 

, in tien : bet leveren van 
fi5,000 hos rijs , 6500 bos Walclicrsche palen cn 6500 
bos tuinlattcu , on 13 verschillende plaatsen laugs dc 

, - cn . 

, tc 11 uren, door  burg. cn weth. van 
Achtkarspclcn, iu liet gemeentehuis: bot maken van 
ecu zandweg, van den straatweg c Twiizel bij  de 
herberg van W. van der u tot bet Wildpad en 
vandaar  tot dc Zwadde of de grens van , 
in 1 perc. Aanw. 14 Oct., te 10 uren-

, tc 12 uren, door  dijkgraaf en hoog-
heemraden van tie Albasscrwaard met Arkel beneden 
dc Zouwe, in don : de leveriug van 49,000 bos 

b rijs , 4800 bos palen, 2900 bos tuiulatteii , 
3100 bos riet, 800 stuks wiepen, 95,000 stuks kruis-
banden, in 15 pcrc. 

Z v t o i l c , tc 1 uur, door  bot gemeentebestuur; het 
vergrooten van den vijver  in bet noordoostelijk ge-
deelte van het Niouwcwerk aldaar, en bet verhoogen 
van het omliggend terrein. Aunw. 14 Oct., te 2 uren. 

o « h l , te 1 uur, tloor  liet college vnu regenten 
over  bet buis vau arrest cn bewaring: de levering 
dor benoodigdheden voor  hrt onderhoud der  gevan-
genen ged. '79. 

, 01 i 
c g (bij , te 10 ureu, door 

dc commissie van administratie over  dc Strafgevan-
genis: de levering der  benoodigdheden voor  bet on-
derbond der  gevaugeuen god. '79. 

' , te l l 1 / , uron, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
liet Sjarig onderhoud der  zecwerken op Gocdcreede, 
in 4 perc. Aanw. i Oct. : pcrc. 1 j 1712, 
pcrc. 2 ƒ19,100, perc. II /"1470, perc. 4 ƒ16,260. 

Vllage, tc l l ' / j  uren, door  het ministerie van wa-
terstaat euz , aan het gebouw van het prov. best: 
het leveren en verwerken van stortstceu om den kop 
van het oostelijkste der  beide lloornsche hoofden aan 
den Oudenboornscben zeedijk, prov. Zuid . 
Aanw. 16 Oct. g ƒ25,000. 

Zutfen, to 1 uur, door  het college vnn regenten 
over  de gevangenissen: dc levoring der  bcnoudigd-
hedeu voor  het onderhoud der  gevangenen over  79. 

Lelden, tc 2 uren, door  de commissie vnn admi-
nistrati e over  de gevangenissen: de leveriug dei be-
noodigdheden voor  het onderhoud dc gevangenen 
ged. '79. 

, tc 2', uren, tloor  de comm. van ad-
ministrati e over  dc gevangenissen: de lovering der 
benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevangenen 
ged. '79. 

Nneeh, 's avonds 7l/j  uren, door  het college van 
rogenten over  do cellulaire gevangenis: do levoring 
der  benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevau-
geuen ged. '79. 

, S Oct. 
, te 10 uren, dcor  do commissie van toe-

zicht over  hot gesticht , in het Noord-cn-
Zuidhollnndsch koffiehuis: dc levering van manufac-
turen, snaict, garon, knoopen, wollen cn molton dekens, 
tnpijtgocderen enz. 

, te 11 uren, door  het bestuur  der 
waterkeering van het cal. waterschap Scherpenisse, 
bij  A. : het verhoogen cn verzwaren vaa den 
zeedijk over  oene lengte vnn 900 kt , en hot bestorten 
van den onderzecseheii oever  met 140 scheepstons tc 
leveren cn met 220 idom aauwezigon steen. Aanw. 
15 on 18 Oct. 

T l e l , te 1 uur, door  het college van regenten over 
het huis vau arrest: do levering der  benoodigd beden 
tot het onderhoud der  gevangenon ged. '79. 

, 'savonds 8 uren, door  regenten over 
het buis van arrest: de levering dor  benoodigdheden 
voor  het ouderhoud dor  gevangenen ged. '79. 

Waemidaf, 13 0>ct. 
, te 11 ureu, door  het ministerie van water-

staat enz.: lo. de vernieuwing van eon gedeelte van 
het rüsstortebed in den Baardwijkscheu overlaat. 
Aanw. 19 cn 21 Oct. g f4780j  2o. dc uit-
voering van werken onder  dc gemeente Wij k (Noord-

, tot voortzetting der  verbetering van de 
, boven het voet veer  aan de , 

tussehen de kilometerraaien 253 eu 254. Annw. 19 
cn 20 Oct. g ƒ 26,200 ; 3o. t maken van 5 
dwarskribbcu laugs den rechteroever  van de k 
onder  do gemeente Jaarsveld, tusscbeu dc kilometer-
raaien 97 cn 99. Aanw. 19 Oct. g ƒ 25,700. 

, c 12 uren, doorliet ministerie van water-
staat ens., teu dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
makeu, leveren cn opstellen van 3 waterkranen. -
ming ƒ 3 9 00 ; 2o. eeno draaischijf van 13.5 . mid-
dellijn . g ƒ5000. . bij  dou hoofdingenieur, 
te Arnhem en den scctioiugtuiour, lo Nijmegen. 

, te 19% uren, door  regenten over  het huis 
van arrest: do levoring der  benoodigd heden voor  het 
ondorhoud der  govaugoncn god. '79. 

, tc 1 uur, door  hot college van regenten 
over  dc cellulaire gevangenis en het huis vau bewa-
ring-, tic levering der  benoodigdheden voor  het ouder-
houd der  gevangenen ged. '79. 

üme», te 1 uur, door  regenten over  de cellulaire 
gevangenis: de levering der  benoodigdheden voor  het 
onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, 14 Orl . 
, tc 10 uren, door  het bestuur  der  water-

keering van het cal. waterschap Ellowoutsdijk en dou 
cal. polder  Borsele, in hot gemeentehuis: het maken 
van werken tot oeververdediging aan den polder 
Borsele. Aanw. 18 en 91 Oot 

iveuien, te 3 uren, door  het hestuur  der  waterkee-
rin g van den poldor  Nieuwe-Neuscn, in het Neder-
landsch : het makeu van werkeu tot oever-
verdediging, il l 2 perc , volgens dc bestekken nos. 
29/4 en 30/5. Aanw. 17 cn 21 Oct. 

Vl lage, te 8'/i uren, door  de commissie van ad-
ministrati e over  hot huis van verzekering: dc levering 
der  benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevau-
gencn over  '79. 

, S Oct. 

, tc 10 ureu, door  bot ministerie vnn 
waterstaat enz..: het herstellen van de vleugels vnn 
pakwerk der  sluizen vnn het kauaal tloor  Zuid-Beve-
land te t en Wemcldinge. Aanw. 19 cu 22 
Oct. g ƒ 2730. 

Zwel le, te 12 uren, door  het, prov. bestuur: lo. 
het 3jarig onderhoud der  schutsluis tc Blokzijl , van 1 
Jan, '79—81 . '81. Aanw. 16 Oct.; 2o. het -
bonden van bet le, 2o on 3c pcrc. der  prov. grint -
wegen ged. '79, '80 cn '81. Aanw. 17 Oct.; So. het 
lljnri g onderhoud vnn de brug over  dc e te , 
tleu weg van c nnnr  Slijkenburg cu de brug over 
do c bij  Slijkenburg, van  Jan.'79—31 

. 81. Aanw. 17 Oct.; to. het idem van de rivier 
de Vecht, tussehen liet l endcNieuwc-
Vecht, van 1 Jan. '79—31 c '81. Auuw. den n 
dag vóór de besteding. 

m . tc 12 uren, door  bet ministerie van 
Oorlog, iu 's s maguzijn van mililnir c kleeding, 
uilrustin g euz.: ile levering van ecu gedeelte vnu bet 
voor  den dienst van 9 bij  de landmacht noodige 
ordinair- , onderofficiers- en uitmonsteriiiglnkeu, als: 

Ordinaire lakens; 
30,000  doukerbl., in 10 perc, ieder  vai, 3000 . 
10,000 „  lichtbl. , „  10 „  „  „  1000 „ 
2,000 „  groen, in ééne partij . 

(huferofjteiors
5500 . doukerbl., iu 11 perc, ieder  van 500 , 
2500 „  lichtbl. , „  5 „  „  „  500 „ 
600 „  groen, in ééne partij . 

hitmonxteringlalcen: 
2000 . geol, in 5 pcrc. ieder  van 400 . 
900 „  rood, „  3 „  „  ,, 300 „ 
50 „  lichtblauw-, in ééne partij ; 

450 „  zwart, iu 2 porc, ieder  van 225 . 
, SO Oct. 

, te 12 uren, door  het ministerie van water-
staat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
opruimen van dc bevoüigingswerken enz. bij  de spoor-
wegbrug tegenover  de Eenhoornsluis en het maken 
van bevciligings- en verdere bijkomende werken voor 
dc spoorwegbrug over  do Singelgracht bij  de Willems-
poort cn voor  de bruggen voor  gewoon verkeer  tot 
toegang van dc t en vnn het k 
naar  hel Centraalstation te Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. . bij 
tl-i i hoofdingenieur  te Amsterdam. Annw. 17 on 19 
Oct., telkens tc 11 uren. g ƒ 15,500; 2o. de 
uitvoering vnn verschillende werken op dc -
pelplaats te t en het onderhoud van die 
stapelplaats gedurende 3 jaren. . bij  don directeur 
voor  de spoorwegen to . Aanw. 22 cn 24 Oct, 
trlkoii s le  uren. g ƒ 16,000. 

, 31 Oei. 

, te 2' . uren, door  hot mitiisteri o van 
binnenl. zaken, ann het gebouw vun het prov. bestuur: 
llerbesteding van den opbouw vnu hot m 
te Amsterdam, in 2 perc, als: le perc. de uit te 
voeren metselwerken met alle daartoe benoodigde 
levcrautien, hulpmiddelen cn gereedschappen, de tim-
mer-, schrijn-, glas- cn ijzorwerken, enz.; 2e pure. do 
levernntie en dc bewerking vnn den gehouwen steen. 
Aauw. dagelijks, van 9—12 cn van 2—5 uren. . 
hij  den architect voor  de museumgebouweu, te 
Amsterdam. 

, tc 2'/i ureu, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het Bjsrig onderhoud der e Vaart. 

,  Ho*. 

, tc 10 uren. door  het ministerie van 
waterstaat ene., aan het gebouw van het prov. best: 
het ouderhoud en de verbetering ged. 79 vnu dc 
havenwerken te Breskens. 

, le 12 uren, fluor  het ministerie van 
waterstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: 

t 3juri g onderhoud van den , staande 
aan de Binnen-Aa bij  Nieuweschans. 

, O , 

f , te 10 uren, door  het bestuur  vau den 
Genenden Friss- , in e Zwaan: bot 
bouwen ccner  nieuwe steenen wachtsluis in don 
noordoost el ij  ken dijk van den Prins- Willcmnoldor , 
met het verrichten van daarmee in verband staande 
werken. . bü den ingenieur  Castendijk, te Breskens. 
Aauw. 28 en 30 Oct, telkens to 10 uren. 

W«en*dag, SB !V«v. 

, to 11 uren, door  het ministerie vau water-
staat enz.: de uiivoering van herstellingen en ver-
nieuwingen aau de u langs het -
diep, behoorende tol tic werken van den Geldersche 
Usel, met de verlichting cn afbakening van den 

l en hot onderhoud der  werken in '79. 
Aanw. 2 Nov, g ƒ22,000. 

, H Nev. 

, tc lO'/ j  uren, door  het minist. van water-
staal enz., aan het gehouw van bot prov. best: het 
ophoogen van een gedeelte vau den linker k 
1  -1 -  J i-r  dc spoorwegbrug over  dc , onder  de 
gemeeute 's-Bosch. Aanw. 4 Nov. g ƒ10,000. 

, l i Nav. 

, te 2'/, uren, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het geb. vau liet prov. best.: bet 
3jorig onderhoud van bet Groot Noord hol land sch -
naal, in 7 pcrc. Aanw. 9 Nov. g per  jaar: 
pere. 1 ƒ24,250, perc. 2 ƒ15,560, perc 3 ƒ10,560, 
perc. 4 ƒ9790, perc. 5 /14,000, porc 6 ƒ17,700, 
porc. 7 ƒ 22,950. 

A p van Aanbestedingen. 
, 21 Sept.: het maken van een fort bij 

deu Uffolscben dijk in het land van Altena; minste 
inschr. was J. Smit , tc , voor  ƒ 326.SSS. 

, 26 Sept.: het bouwen van 2 woonhuizen 
in de : ingekomen 15 bilj. , als: 
B. v. d. Worp, te , / 2199.99 
A. Febcrwee, „  idem > 2153. 
P. van Egmond, „  idem „  2140. 
J. Pot, „  idem „  2132. 
J. Wiltcvoen, „  idem „  2119. 
G. , „  idom > 2100. 
A. J . , „  idom „  2098. 

. Popping, „  idem „  2069. 
B. J . wee, „  idom ,, 2069. 

. , „  idem ,, 2057. 
J. v. d. Woerd, „  idem » 2037. 
E. , „  idem „  1993. 
. , „  idem n UW8. 
, v. d. Spoel, „  idem „  1903. 

A . C. , „  idem „  1848. 

, 27 Sent: voor  de levering vsn benoodigd-
heden aan de n Ommerschans en Veen-
huizen wns o. a. voor  do onderstaande perceelen in-
geschreven als volgt: 

Pcrc 20, 230 . zoollcder: n en Polak, 
t.e , a /"2.18; G. J. van , te Steen-
wijk , a ƒ2 .18; Wed. T. B. s cn Zn., idom, 
a ƒ2 .14. 

Porc 27, 45 . overledcr: , te , 
a ƒ2 .28; n en Polak, ii f 2.28; Wed. T. B. 

s en Zn., ii ƒ2.35; G. J. van , a ƒ 8.90, 
Pcrc. 28, 15 . zwart zadeimakersleilcr: n 

cn Polak, a ƒ2 .30; Wed. T. B. s cn Zoon, 
5 ƒ2 .25; G. J. vau , il ƒ2 .25; . . Wolff , 
a- / 2.15, 

Porc 29, 20 . gewast overledcr: G. J. van -
sten,  ƒ 3 . 1 0. Wed. T. B. s euZn-, a ^3.04; 

n cn Polak, ü ƒ9.98. 
Pcrc. 30, 10 . Amerik . wasdoek: . de , 

te Steenwijk, ii ƒ1 .80. 
Pcrc. 35, 127 . : . W. -

man, ii ƒ0.99. 
Pcrc. 36, 27 . Eng. steenkolen: . W. -

man, ii ƒ 1-75. 
Pcrc. 37, 5500 . oud pluistouw: . - Wolft" , 

a / 20.90. 
Perc 41, 400 . ongebl. . katoendoek: J. F. 

Seholten eu Zn., tc Enschedé, a ƒ 0 . 1 7; 
Pcrc 42, 1500 . 80 . dito; J. F. Seholten cn 

Zn., ii ƒ0 .18; Stroinck cu Blijdcnstein, te Enschedé, 
ü ƒ0.1025. 

Pcrc. 43, 200 . machinaal linnen werkgaren: 
. Vlasspinncrij, tc Groningen, ii ƒ0 .85; A. . 

Wuinkes en Co., tcJoure, ii ƒ0 .79; J. Elias, tcStrijp , 
a ƒ0.775. 

Pcrc. 44, 250 . idem: A. . Wumkcs on Co., 
a ƒ0 .745; J. Elias. i i ƒ0.74, 

Perc. 45, 5o0 . wit breikatoen: e r  cn 
Co., te , a ƒ 1.31; ,1. Parmentier  en Zn". , idem, 
a ƒ1.295; Jaeger  cn Co., idom, a ƒ 1.27. 

Pcrc. 46, 80 . grijze brciwol: J. Parmentier  cu 
Zn., ii ƒ2.195. 

Perc 47, 8 stnks blnuwe-doekcukettinggaren: J. 
Elias, .. ƒ20.25. 

Perc. 48, 200 . hennepen kettinggaren: J. Elias, 
ii ƒ 1.40; P. . s Sypesteyn Jr., tc , 
a ƒ 0.74. 

Pcrc 49, 100 . hennepen inslaggaren: J. Elias, 
n ƒ 1.30; P. . s Sypesteyn Jr., a ƒ0 .64. 

Perc. 59, linnen naaigaren: A. . Wumkcs eu Co., 
7 pet. ben. tar. 

Perc. 60, katoenen naaigaren, hand, knoopen onz.: 
. . de Leeuwi 15 pet. bov. tar. 
Perc 61, houtwaren: . s en Zu., te Blokzijl , 

tegen tarief. 
Perc 62, ijzerwaren: Wed. . J. J. Boltc, te Zwolle, 

22 pet ben. tarief. 
Perc 61, nieuw ijzer  en staal: Gobr. V. d. Vliet, te 

Amsterdam, 7 pet. bov. tarief; Wed. . J. J. Bolto, 
6 pet. ben. tarief. 

, 30 Sept.: het leveren cn doen zinken van 
rijshout cn steen, tot verdediging van den linkor -

r  langs het n hoofd; minste inschr. was 
J. v. d. Plas, te , voor  ƒ3668. 

. 30 Sept.: lo. liet makeu eener  vaste 
brug over  tic Singelgracht nebtor  tie kazerne Ornnje-
Nassau; ingek. 12 bilj. , als: 

e Zwaan Jr . cn , tc Amsterdam, f 103,877 
J. , „  idem „  99,370 
J. Bockholts, „  idom „  99,100 
C. , „  idem „  95,130 
F. - Ozinga, „  idem „  94,600 

. , „  idem „  93,500 
W. Wienbovon, „  Schiedam, ,. 92,900 

. J. van den Btoonnoveu 
en Co., „ t „  91,470 

J. C. van , „  Amsterdam, „  89,200 
C. J. s Jr., „  idem „  88,700 

, lt . vau , „  idem „  86,814 
J. Schoouenburg cn 

C. J. , „  idem „  86,340 

2o. het houwen van cenc kade en ecu keermuur  cn 
het verbreeden der  brug over  de -
sluis; ingekomen 7 bilj. , als: 
C. J. . te Amsterdam, ƒ 1 5 , 3 00 

. , „  idem „  14,500 
. , „  Buiksloot, „  13,600 

tl . 1). van , „  Amsterdam, „  13,000 
. C. Schaadc, „  idem „  12,878 

A. , „  idem „  12,325 
W. Ambagtsheer, „  idem „  12,300 

, 2 Oct: bet bouwuu van 9 woningen voor 
de Coöperatieve Vereeniging: 

Plan A. Plan B, 
Verrij k en Verzijlbcrg h tc 

, ƒ 41,440. ƒ 42,320 
J. 8. vnn Velthuizen, idem, 37,530. 38,720 
J. P. A. Nelissen, idem, 37,365.41 38,332 
J. B. Peijrn, idem, 37,000. 37,700 
W. Voskiiijl , te Amsterdam, 36,600. 37,700 
G. Surcndoiik en Gebr. 

Schomngel, te , 36,460. 37,450 
J. en W. de Jong, te Gouda, 35,590. 36,790 
B. , te , 35,360. 35,993 
C. J. van Vliet, tc Oudshoorn, 33,869. 34,869 
. B. Tibbe, tc , 33,500. 34,650 

C. J . Oudshoorn, idem, 33,600. 34,600 
P. s Jr., tc Zandpoort, 33,630. 34,130 

Blok A. Blok B. 
0. Elffers, te , f 15,067 ƒ 19,044 

tc zamen 34,111 
S. Wit , te Oterlcek, ƒ 32,740 3-1,000 
J. Sprrij , tc , 32,879 83,656 
.1. Verkoren, tc Voorsohotou, 32,829 33,579 

. , tc Overveen, 31,840 33,040 
W. s cn J. van , 

te Nicuwe-Nicdorp, 31.075 32,675 
J . de Vries, te Purmerend, 29,999 31,800 
J. 0. , tc , 29,240 30,179 

, 2 Oct.: hot vernieuwen van de -
brug; minste inschr  was P. Boermans, te , 
voo  ƒ 9 9 9. 

. 2 Oct: het verhoogen cn verzwaren 
van den iulaagdijk ia dou Thoornpoldcr; ingekomen 
5 bili- , waarhij  2 van onwaarde, als: 

. Brons, to Colijnsplaat, f 11,230 
J. v. d. Bami, „  Wissckerko, „  11,190 

. v. d. Wende, ,, Gocdcreede, „  9,500 
, 2 Oct: de levering van steenkolen voor 

degcmeentcinrichtingcn ; h en Co., ii ƒ9.63' 
per . 

, 3 Oct.: het verbouwen van 2 porc, 
n gracht no. 10 cn t no. 4, onder 

beheer  vau den bouwkundige J. B. Wijnslok Jr.; 
gegund aan P. F. , tc Amsterdam, voor  ƒ11,700. 

, 3 Oct: lo. het leveren van 500 ijzeren 
privaattonnen, 2o, idem van 500 gegoten-ijzeren rin -
geu voor  die tonnen; minste inschr. waren  Oos-
terbrook cn Zn., to Gorinchem, resp. voor  ƒ 1025 
cn f 92. 

3o. het veranderen van 4 vuilniskarren en 1 tonncn-
wagen; miuste inschr. was C. van Alphon, te Ginne-
ken, voor  /280; alles gegund. 

, 3 Oct: het bouwen van een woonhuis 
voor  Corn. Buurman; ingek. 15 bilj. , als: 
A. , te Apeldoorn, ƒ 2479 
W. v. d. , „  idem ,. 2400 
C. Oombrink, „  idem „  2333 

. J. Eikelboom, „  idem „  2319 
T. Broekhuijzen, „  idem „  2287 

w , „  idem „  2287 
. Wegerif, n idem „  22S0 

(i. , „  idem „  2270 
F. . Tiethoff, „  idem „  2269 
J. v. d. Braak, „  idem „  2222 

. k l Wegerif, „  idem „  2184 
Jobs. Wegerif, „  idem „  2165 
J. , „  idem „  2150 
G. J. v. d. Braak, „  idem „  2140 
F. W. Gourden, „  idem „  1990 
gegund. 

, 9 Oct.: het opnieuw bedelven van de 
zoogenaamde e Vaart, in 5 porceolen; 
minste inschr. waren: 

pcrc. 1, S. Bezuijeu, to Ouddorp, voor  ƒ 5 0 0; 
„  2, C. , te , voor  ƒ 4 6 0; 
„  3, S. Bezuijeu, voor  ƒ 3 8 0; 
„  4, , voor  ƒ400. 

, 3 Oct.: bet bouwen vnu eene villa ; 
ingek. 15 bilj. , als: 

. Wessels, te Assen, ƒ 8834. 
F. , „  Groningen, „  8675. 

. . Schreuder, „  Zuidbrock , „  8103. 
. Eldcrsveld. „ , „  8107. 

G. A. tie r  cn 
F. T, , „  Groningen, „  8000. 

B. Schuir, „  idem „  7970. 
11. de Vries, „  Zuidlaren, „  7870. 

. F. , „  Groningen, „  7863.58 
. Wieringa, Ten-Post, „  7747. 

T. Janssen cn 
J. N. Boelens, „  Groningen, „  7484. 

. . , „  N.-Pekela, „  7450. 
G. v. tl. Grampcl, „  Assen, „  7300. 

. Steenstra, „  Zuidlarcn , „  7200. 
. F. Waterman, „  Groningen, „  7200. 

11. Zeef, „ , „  6666. 
gegund. 

Zwal le, ! Oct.: het wegruimen van een in dc Zui-
derzee gezonken vaartuig in het vaarwater  tussehen 
Schokland en ; minste inscbr. was F. van 
Goor, to , voor 1

, 5 Oct.: het verbeteren van dc werken bij 
; ingekomen 2 bilj. , als: 

A. 1>. vnn Seters, le Vught, ƒ 674,000 
N. van , „  Nijmegen, „  059,000 

g „  590,000 

, 8 Oct.: het bouwen van 3 boerenbe-
huiziugen c. a. in den nieuwen ; 
ingekomen biljetten voor  tin volgende nommers: 

no. 2: ƒ 1 S.7S6, ƒ 15,933, ƒ15,590, ƒ 15,444, / 15,322, 
ƒ14,800, ƒ14,530, ƒ14,450, ƒ 13,550. 

no. 3; ƒ18,990, ƒ15,690, ƒ15,010, ƒ15,500, ƒ 15,300, 
ƒ14,600, ƒ13,600. 

no. 4: ƒ19,366, ƒ17,766, ƒ15,790, ƒ15,480, ƒ15,460, 
ƒ 15,400, ƒ14,680, ƒ13,650. 

a van no. 2, 3 cn 4: ƒ51,990, ƒ49,200, ƒ45,909, 
ƒ45,037, ƒ44,441, ƒ44,375, ƒ43,876, ƒ43,000, ƒ42,474, 
ƒ 39,908. e miuste inschrijver  voor  de massa was 
J. , te Zeerijp, voor  ƒ38,220. 

, 9 Oct.: het levcrou en makon vau 2 
huitenvlocddcuren iu tie sluis te Ezumazijl onder 
Anjum ; ingekomen S bilj. , als: 
J . A. Blom, te Anjum ƒ 2497 
E. B. Zijlstra , „  idem „  2387 

. . Visser, „ , „  2280 
J. BooSeoga, „ , „  2157 

. J. Zijlstra , „  Ec, „  2143 
Jobs. Ptjnacker, „ , „  1975 
S. Erich, „ , „  1944 
A. J . v. d. Werft" , „  idem „  1818 

, 9 Oct: bot bouwen eener  winkelbohui-
zing met bovenwoning, onder  beheer  vnu den archi-
tect . ; ingekomen 0 hiljetteu, als: 

. , tc Groningen, ƒ 6067 
J. Spin, „  idem „  6643 
J. N. Boelens cu 

T. Jansen, „  idem „  6493 
. J. , a idem „  6300 
. Ningrn, „  idem „  6248 

G. A. tie r  cn 
F. T. Elzen, „  idem „  5745 

gegund. 
, 10 Oct: het maken vau 1200 . lengte 

riool cn 20 zinkputten van Portland-eementstoen ; 
minste inschrijver  was J. Zwart , tc Beverwijk, voor 
ƒ 10,298. 

l'(refill . 11 Oct.: hot verlengen van dc bestaande 
stitionsovcrdekking met bet doen van aanhoorige wer-
ken op het station Arnhem; miuste inschr. was dc 
firma , te , voor  ƒ49,975. 

Vervolg der  Berichten en . 

 Naar wij , heeft do 
r  van t bevolen, dat eene halte zal 

wonlen gevestigd te , tussehen n 
en , dadelijk bij g van den Spoor-
weg . 

— t ontwerp van een algemeen reglement voor 
tien dienst en het vervoer  op de locaals|>oorwegen is 
door  den d van toezicht op tie spoorwegen aan 
de verschillende spoorwegbest uren luertelande ge-
zonden , met verzoek hun gevoelen daarover  mede te 
deelen, inzonderheid wat betreft de mogelijkheid om 
de treinen binnen tien afstand van 30 meter  tot stil-
stand te brengen. 

— Aangesteld zijn tot opzichters 3de ktasse tier 
visscherijen op de Schelde en tie Zeeuwsche stroomen, 
tic tijdelijk e opzieners W. J. r  Jz. en P. J. . 
Voerman. 

— Te Wezel is door  den heer  J. Slichting, in-
specteur  van den , een plan openbaa
gemaakt van een verbintUngskanaal vau n en l 
tussehen s boven Emmerik en Anholt bij  Gendrin-
gen. Op een vergadering, te Etiij>el in i vau tli t 
jaar  gehouden, is dit p behandeld, dat ook 
voor  ons lam! van groot gewicht is, daar  het be-
doelde kanaal, van ongeveer  15 kilometer  lengte, 
ile schepen langs den Usel vri j  hoog op den n 
brengt e heer  Slichtiug heeft toen de opdracht 
gekregen het plan nader  uit te werken en heeft dit 
met veel nauwgezet he id gedaan. 

. e nieuwe kweekschool voor  ma-
chinisten zal tien Uhlen dezer  in de Oostenburger 

t wonlen gsjonond, 
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E  Zaterdag 12 October

. r  don beer . Bninakr  Sheridan, 
, is aanvraag gedaan om concessie voor 

 tramway, met verzoek dat de subsidie, die aan 
den vorigen concessionaris was tin-gezegd, ook aan 
hem zou worden toegekend.  Gemeen terand beeft 
echter  geene termen gevonden om in deze een besluit 
te nemen, zoolang dooi"  genoemden heer  niet wenl 
overgelegd cene concessie van het . Voorts be-
sloot de , dat geen subsidie zou worden verleend 
voor  tien tramway als adressant bedoelde, 

— Er is concessit! aangevraagd voor een stoom-
tramlij n tusschen Terborg en , te verdeelen 
in drie sectiën, als: le sectie , 
2c sectie , 3e sectie -

. waar  aansluiting bestaat met den 
Staatsspoorweg tusschen Arnhem—Zwolle. 

 Burgemeester  en Wethouders heblien 
op het laatste oogenblik ter  kennis van belangheb-
benden gebracht, dat de aangekondigde openbare 
inschrijvin g van het. aanleggen en exploitccren van 
Paardenspoorwegen binnen de gemeente n en de 
aanbesteding van het bouwen van een lokaal, bestemd 
voor  Gymnastiek en Speelplaats bij  de School voor 
minvermogenden, op de Gedempte e t 
alhier, zijn uitgesteld tot g den 17dcn Oc-
tober 1878. 

 Naar  wij  vernemen, zijn door  's s 
waterstaat aan den r  van Waterstaat ter  goed-
keuring opgezonden de bestedinggsi ukken voor de 
vervanging van deu spoorwegviaduct iu den Oosler-
weg door een overweg, zoodat de opruiming van 
dit bouwvallig kunstgewrocht thans binnenkort kan 
wonlen tegemoet gezien. 

c heer J. . van Essen, gemeente-
architect alhier, zal op verlangen van den d 
voor  rekening der  gemeeute de Parijsche tentoon-
stelling gaan bezoeken. 

 Gedeputeerde Staten van e hebben 
tot ingenieur van den Waterstaai in die provincie 
benoemd den heer J. P. a velaar, thans civiel-
ingenieur cn ingenieur van den s 
te Utrecht 

 Uit het verslag ter  tcckcnverecni-
ging p u zeiven"  die vóór eenige jaren alhier 
is opgericht, blijk t dat zij  levensvatbaarheid bezit en 
voor  uitbreidin g geschikt is. Nadat in 1873 door 
vijf  personen het initiatie f daartoe genomen was, 
gevoelde men spoedig door  vermeerdering van ledental 
behoefte aan een geschikt lokaal voor  de wekelijksche 
vergaderingen, waarop de d der  gemeente iu 1870 
besloot het lokaal der  1ste openbare school voor  tli t 
doel af te staan, waardoor het ledental alras tot 15 
klom. Al zijn de Jinancieele krachten gering, zoo 
is toch met den aankoop van plaat- en boekwerken 
een aanvang gemaakt. 

Correspondentie . 

Verschillende stukken worden ditmaal ter  zijde 
gelegd en zullen in een volgend nommer opgenomen 
worden. 

Aan B. de Q. e toegezonden beoordeeling kan 
niet geplaatst worden. 

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

van genoemd Weekblad. 

worden advertentiën voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiën , ~ 

E E N , 
7 jaar op  gebied van  en

 practisch werkzaam geweest zijnde, wenscht 
als zoodanig aangesteld te worden. 

Franco brieven, onder r  Q, worden inge-
wacht aan de Administrati e van  Opmerker, te 
Arnhem. 

E T  van
 vraagt op een jaarwedde van

klecding daaronder  begrepen — 
EENEN 

aan wien ook kan worden opgedragen de betrekking 
van Politieagent en Veldwachter, 

en op eene jaarwedde van  eenen 

. 
volkomen op de hoogte van het vak. Opgedane 
ondervinding zal tot aanbeveling strekken. 

g van stukken, vrachtvri j  aan den Bur-
gemeester, wordt verzocht

, 8 October 1878. 
Burgemeester  en Wethouders van -

togenbosch , 
e Burgemeester, 

. E v. . , L. B. 
 'e Secretaris, 

J. N. G. SASSEN. 

n w 
voon 

(Tramways.) 
n de Nieuwe lïolterdamselie Courant van

October 187  komt onder de rubriek. - «Nijverheid 
en technische kunsten", eene aanprijzing voor der 

 welk Patent 
is overgenomen door de algemeen bekende Firma : 

 t.
a/d.  bij  welke op aanvrage teekeningen en 
beschrijvingen le bekomen zijn. 

Agent voo d 

te

HH. KK . HH. Prin s en Prinse s Hendri k der 
Nederlanden . 

t „Comité van " t te  kennis van belanghebbenden, dat 
op de g voo  de Twee Fonteinen, welke t zullen n op 
het n van het s te Soestdijk, ingekomen zijn de navolgende 
t w ee en v ij f t i g , t. w. 

1 k ) 
2 Vox Fopuli. 
8 Je i ) 

c . 
. 

0 Con . 
7 Spes Vincendi. 
8 Nationaal . 
0 Waa d , is -

gang onmogelijk. 
10 s . 

o . 
1 . 

1 3 T$ — S £ 
n hoe Vinei. 

15 k ) (3 teekeningen). 
16 S. . 
17 a condet saecula. 
18 n is leven. 
1'J e Vlag". 

 Olanda. 
21 a to . 
22 A l l e middelen . 
2:1 Zoo lang als s Ood voo  Ned. 

blijf t waken enz. 
24 m Fopuli. 
25 s k 
-ij . 
27 . 

i Nobilitat. 

20 Constantia. 
 O. O. 

e en . 
32 t d , f ick 

tot in den . 

 Eigen kunst is eigen leven. 

e d was te t (2.) 

 Niets zonde moeite. (2) \ ^ 

. 
 Eenvoud is het k van 't . 

'JS e heeft op t e doel gemikt, 
enz. 

30 A . . C. 
40 Aan n , enz. 

e aan e (2). 
42 Je . ) 
43 Lieven is leven. 
41 Neptunus. 
45 . 
46 n en denken en n 

leven. 
47 s longa, vita s . 
48 Leven is . 
40 Niets zonde moeite 

 E lk teekening enz. e bovenal' 
 La o . 
 Wien s bloed. 

is 

Alle deze zijn, ingevolge Art . V  van het Programma, in handen gesteld 
van . . , met verzoek daarnit eene voorloopige keuze te doen. 

Namens het „Comit é van Uitvoering" , 
Jhr. . O. J. A. N TEX , Voorzitter. 

J. . S , Secretaris. 

Amsterdam, 9 Oct. 1878. 

Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 
de Hollandsche Tuin, 

 20  22,
 van alle bekende typen 

cn  aan bestaande S wonlen in 
den kortst mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

S & V A N . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 5 5, . 

Stoomfabriek van 

, - . 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen  en 

t voor  Nederland der
 en  vau  AN

SON. tu , Surrey hij

S , 

. 

r  J. B. S te Groningen is aan de 
n teekenaren verzonden de 6e Aflevering van: 

VOO

F. Lz.
 der Ambachtsschool te Arnhem. 

By . W. VA N , te Arnhem, verschijnt: 

n constructie, verwarming 
en ventilatie 

Aan , s en n 
ter  kennisname aanbevolen 

«non 

1.

 ƒ 1 . 3 6, 
*\*hY~  Bij  toezending van het bedrag, franco per post 

Neuchate l^Asphal t e Compan y L ,d. London . 
E N 

"VAU . X>E3 , 
geeft borigt dat door  haar lot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het  inlichtingen worden verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc  Baltveg N°. 3, te Amsterdam. 

.  &  ZOON, 
hebben nieuwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

G 
TE N 1879 

van Nationale en e Nijverheid, 
gebaard met een internationalen wedstrijd vnn sommige 

fabrikaten en werktuigen. 
Programma's, circulaires en alle verdere inlichtingen zijn op fra a u » aanvraag te verkrijgen bij  het Bestuur, 

E J O \ <„
s te Oudewater. 

leveren en vervaardigen in den kurtst mogelijken tij d alle soorten van Stoomhagg.rmolen. in hout of 
, volgens eigen sjiteem, geschikt voor  elke diepte en rengst van lül l tot -2000 J l '  net-

werkdag, cn verder Stoomwerktuigen, . . . . 
Steen- en Tegelvormmachine.. n - an Brugconatruotlèa eni 

 113/116 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  en
 m diverse soorten.

 en
Pruua  der  Barham Company, Amerikaanache  T „ . " " „ " ' 
nor zagen «herpen, l'abricksgelmiik , enz., 1"  kwaliteit Engelsche  en andere  met 
guaranue van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

Ontvangen regtstreelts 
Nieuwe soorten  de  en

 e„  met  van
 op franco aanvrage verkrijgbaar bij  den Boekhandelaar -

straat '2, Amsterdam. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam , wunlen bij  alle 

- en , 
ook voortdurend : 

N . 
! l ' Adcs 'en  'bewerkt ''tegen'zeer

EN

N t van n 

zijn met autorisatie steeds verkriig-baar bii de Boekhandelanis 

1  &  ZOON, Beursstraat No. 2 ! 

Gedrukt hij  O. W. VAN  &  C» t . Arnhem _ All e .tukkeu en advertentiën te a d r e s e r e„  aan den r F. W . VA N T JG.n. te Arnhem. _ Uitga,. [m a A . . 

e .  42. g 19 Octobe 1878. 

VOO

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

: 

Verachijn t Zatcrdaga. Pr i j . per  maanden f 1.155. n abonneert zich voo 

een jaargang. Afeonderlijk e s bij vooruitbestellinir  15 centa. 

Al l e stokken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van t 5 regels fl,—, verder  voor  eiken rci<cl plaatsruimte Uil cents en 10 cents 
vooreen nommer  van lielldad. Advertentiën voor  liet liiiiteiilaiii l Uiicentoperre^el. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

n Oostenrijk heeft men thans groote moeite om 
de openbare werken, die door de g onder-
nomen zijn , verder  voort te zetten. o schatkist 
is door de kosten van den oorlog in Bosnië zoo-
danig uitgeput, dat verschillende groote bouwwerken 
van den Staat op meer  bescheiden voet worden 
voortgezet, tenzij  men op buitengewone wijze erin 
geslaagd is om raad te schaffen. e verdere bouw 
van tie Universiteit, lif t Paleis van Justitie en liet 
Park'ineiilsgelmuw, die reeds vóór eenige jaren in 
ile hoofdstad werd begonnen, is verzekerd, doordien 
de g eene leuning van ruim 0 millioen gul-
den tot 5'/^  percent niet een buis te Weenen ge-
stolen beeft, waarbij  de drie genoemde gebouwen 
onder  hypotheken* verband gebracht zijn. Verschil-
lende bladen in Oostenrijk zijn van inwoning, dat 
deze handeling slechts te verdedigen is op grond 
van het bekende gezegde, dal het doel do middelen 
heiligt. 

— j  den prijskamp van ontwerpen voorden bouw 
van eene brug over de Pregel te n 
waren 12 mededingers, e eerste prij s van 1000 
mark weid toegekend aan het plan onder bet motto: 
Breslau van de architecten g eu Egerte Bres-
lau, en tie tweede van 500 minkaan dat onder  bet 
motto: Winkel van den ingenieur  Schmitz te . 

— Te Straatsburg wenl een prijsvraag uitgeschre-
ven voor  plans van collcgiegebouwcn voor de univer-
siteit aldaar, lie  Bauzeitung was van 

g dat deze wedstrijd veler  .jelammtelluig zou 
trokken en dat op eune menigteantwoonlen gerekend 
kon worden. t e blad heelt de zaak goed 
ingezien, daar  reeds meer dan honderd antwoorden 
ingekomen zijn cn nog meerderen verwacht worden. 

. 

e e goedkeuring is 
verleend aan lo. de statuten der  >Vennootschap 
onder den naam van Amstcl-Siukerrnflinndcrij" , ge-
vestigd te Amsterdam, / i j  heeft uitsluitend ten 
doel het inrichten en exploiteren eener  suikerfabriek 
in tie gebouwen, vroeger in gebruik door de Neder-
landsche Stiii.iiistukerralïuiadeiï j  aau de SchailS hij 
de , alsmede het dryven van deu 
daartoe noodigen handel. t kapitaal der  vennoot-
schap wordt bepaald op /"GOO.OOO. 

— Binnenkort kan een voorloopig rapport worden 
verwacht van de Staatscommissie betreffende tien 
nieuwen n Waterweg. 

— e r van Binnen la ndsc.he Zaken heeft 
benoemd tot commissarissen van Nederlandsche zijde 
voor  ik- aanwijzing vau een gedeelte der  Nederlandsch-
Pi'uisisc.he grens onder  Winterswij k de heeren . 
.1. E. . baron Van Nagelt, lid van de Gedeputeerde 
Staten van Overijsel, en W. F. Bruinier , ingenieur* 
verificateur van het kadaster  te Zutfen. 

— e aan . W. s te Amsterdam verleende 
vergunning voor eeu stoombootdienst tot vervoer  van 
goederen en vee, alsmede tot het slecpen van sche-
pen tusschen Breda, Amstenlam en Zaandam, is 
ingetrokken. 

— Bij  ministerieele beschikking zijn de gewezen 
kweekelingen der  Polytechnische school, thans mijn -
ingenieur, J. C. van lleiickelnm, J. A. Schuurman 
en W. Godefroy, als adspinuit-ingenieur  gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal vau Ned.-

, om te worden benoemd tot ingenieur  3e klasse 
bij hut mijnwezen d.iartulande. 

— e r van Waterstaat, l en Nij -
verheid heeft de aandacht der s van -
del gevestigd op tie te Shanghai bestaande »Chinese 
Polytechnic , bekostigd uit de bijdragen 
van Eurojieesclie en Chineesche bandelaan, waarvan 
di> bestemming is de Chineesche bevolking bekend te 
maken met de voortbrengselen van Westersche nij -
verheid en den voortgang van Westersche wetenschap. 

t Bestuur  dezer  instelling  voornemens, zoodra 
de localitcit gereed is, een doorloojiende tentoonstel-
ling te houden van machinerieën, technische werk-
tuigen en fabrikaten van Eurojieeschen oorsprong. 

s thans echter  bestaat er  gelegenheid om in tie 
zalen vau «The Polytechnic "  ter  bezich-
tiging te stellen modellen en teekeningen van stoom-
werktuigen (voornamelijk ook van stoombaggerinolens 
en schouwen) met daarbijgevoegde verklaringen en 
prospectussen iu de Engelsche en Chineesche talen. 
Volgens mededeeling van den t is de 
leverantie van die werktuigen tegenwoonlig geheel iti 
banden vnn Engelsche agenten, inanr  bestaat er  uit-
zicht , dat zoodni de aandacht der  Chineesche auto-
riteiten op de Netlerbiiitlsche fabrikaten wordt ge-

vestigd, uuk in ons land bestellingen zullen wurden 
gedaan. e bedoelde modellen moeien wonlen in-
gezonden aan het adres van »Thc Chinese Polytechnic 

, care of the Netherland consul at Shan-
ghai'* , eti de inzenders zullen levens den Nederland-
scben consul moeten machtigen, de beschrijving en 
prospectus up bun kosten in de Chineesche laai te 
doen overbrengen. 

— e r van Waterstaat brengt ter  ken-
nis van belanghebbenden, dat in de eerste helft vau 

r  a. s., ter  benoeming van s 
vau den Waterstaat 4de klasse, een vergelijkend on-
dersoek zal plaats hebben. Zie hieromtrent de Staats-
courant. 

— o kapitein-ingenieur J. . , die als 
ingenieur bij  de sjioorwegen in ë is geplaatst, 
zal  zijn werkzaamheden aan hei departement van 
Oorlog worden vervangen door den lste-luiteiiant-
ingenieur . F. W. Becking. 

n afwijkin g van het advies 
van Burgemeester  en Wethouders beeft de Baad in 
zijne laatsto zitting met '21 tegen 12 stemmen aan de 
weduwe vau den gei neen te-architect van der  Waeijen 
Pieterszen, opnieuw, gedurende 5 jaren , eeue jaar-
lijksche gratificati e van /"1000 verleend. e heer 
Verluiel l nam hut initiatie f tot een voorstel in dien 
geest, op grond van de loffelijk e wijze, waarop de 
overledene de belangen van de stad en hare gebouwen 
behartigde. 

Eere den Baad, die door dit besluit hulde brengt 
aan de nagedachtenis van deu ontslapen architect. 

— e heer W. J. Wiss»*, onderdirecteur van de 
f en tier  |n>slerijeii alhier, heeft aan-

vrage gedaan om concessie tot iiivuerinj j  van elee-
trische verlichting, ter  vervanging van het gaslicht, 
aan tie bestuivn der  volgende gemeenten: 's-Graven-
hage, , Amsterdam, Utrecht, Arnhem, 

, n , , Schiedam, -
drecht , Groningen, , r'raneker , Nijme-
gen, , Zwolle, , Zutfen, 's-Boscb, 

, Vlissingen en . 
n tleze verzoeken doet genoemde heer o. a. uit-

komen, dat de aanleg eu exploitatie van dit nieuw 
verlichtingstelsel wel-is-waar  minder  moeilijkheden 
opleveren en, ten aanzien van elke gemeente op zich-
zelf, minder  kapitaal vereischen zal dan bet thans 
gebnnkebjke, maar dat niettemin tlie aanleg en 
exploitatie voor  den particulieren ondernemer alleen 
mogetijk zal wezen, indien hem ecn concessie voor 
een bepaald tijdvak verleend en een voldoende deel-
neming duur  gemeentebesturen en particulieren ver-
zekert! wonlt; dat de verleeiiing dier  concessie voor 
de gemeenten voordeelig zal blijken , tiaar  dt; adres-
sant geen ondersteuning uit de gemeentekassen vraagt: 
dat eindelijk de aanleg der  electrische verlichting 
voor de gemeenten geen beduidend beswaar kan 
medebrengen, voor  zoover  daartoe over  gemeente-
gronden tijdelij k zou moeten worden beschikt. Bij 
vraagt tie concessie vour een tijdvak van 20 jaren. 

t tie publieke verlichting door  elect ricitei t meer 
en meei- iu zwang komt, kau hieruit blijken , tlat 
volgens  op 't voorbeeld van Parijs, 
ook te St.-Petersburg, d en Brussel daartoe 
lresloten is en men tiaar  reeds druk besig is met de 
voorbereidende maatregelen. Ook daar  heblieu zich 
particulier e ondernemingen met. dit dttel gevormd. 

e n Council"  te n heeft even-
eens bcsluten, de Theems en de daarop uitloup-nde 
kaden electrisch te verlichten. 

Amsterdam. e kweekschool voor  maohiilisten 
wordt Zaterdag 10 dezer, des morgens te 11 ureu 
geopend en de lessen zullen op g 21 d. n. v. 
aanvangen. 

 cursus begint met 40 kweekelingen, waarvan 
de helft internes, tlie gehuisvest wonlen in het Zee-
manshuis. 

t personeel, aan de inrichtin g verbonden, l>e-
staat uit de heeren: J. W. Visser, directeur, tevens 
belast met het onderwijs iu stoomwerktuigkunde en 
teekenen; s, kfesch, - het onderwijs iu natuur-
eu werktuigkunde; G. J. Broekhuisen, voor  wis-
kunde; C. . , voor  de talen; J. d , als 
adsislent bij  het teekenonderwijs. Venier  een machi-
nist, hooft! der  ambachten, eeu vuurwerker , een 
bankwerker en een draaier. 

Als commissarissen zijn opgetreden do heeren: 
. Chr. Bosch , te Nieuwediep; J. Croll , te 

Amstenlam i F. A. T. , id.; J. J. Glindermau, 
id.; P. . lloitzuian, id.; . J. , id.; .1. . 
van tier , id.; . .1. P. va» , te Zwolle; 
G. A. A. , te llaarletu; J. Peelen, te 
Naaiden; W, Snakier, te Amsterdam ; P. Tegelberg, 
itl. ; A . J.  van tier  Toorn, te 's-Gravenhage; J. 
G. C. A. de Vogel, id. en A. . Zur , te 
Amstenlam. 

— Prins Bismarck, kennis genomen hebbende van 
tie stichting der  "Association e pour  l'eau 
potable"  en vau dt; bekende vier  punten van onder-
zoek , door de Vereeniging van en vuur  Nederland-
sche i hiertelande aan den r 
van e Zaken onderworpen , teneinde tot 
de juiste kennis te geniken van den toestand van 
hel drinkwater , heeft dezer  dagen aan den heer J. 
O. Jager te Amsterdam in een vereerend schrijven 
van zijn ingenomenheid doen blijken , met inededee-
ling, tlat de stukken door hem in banden waren ge-
steld van den Gezondheidsraad van liet e rij k ; 
de president van dit Be^eerings-eolleê heelt zich 
i-eeds in relatie gesteld met onzen uenehtcn landge-
noot, den stichter  der e Vereeniging 
voor het . 

Ook lord d heeft den lieer  .lü^er , onder 
ilagleeketiilij : van  dezer, van zijn iiitrenuuienheii l 
doen blijken voor een zaak, die in Engeland dade-
lijk s meer de publieke opinie bezighoudt. 

 Bij  de gehouden veiling van oti-
ireveer'  hektare  cultuur  gebracht land  de 

e plassen under dt; gemeenten -
drecht, Wilni s eu Waverveeu, bewesten het hoofd-
kanaal , zijn slechts 2 |>ereeeleii gedund: No. 1 van 
4.13 hektare vuor  /"2000 per , en No. 2 van 
5.70 . voor  /"1001 per , beiden aan den 

r . Breeliaarl. e overige 22 perceelen zijn 
opgehouden; vuur al tie 24 kavelingen was le zamen 
f440,802.75 ^buden. e prijzen, per  ll.a. ge-
boden , liepen uiteen van ƒ 1 8 5 0 — ƒ 2 1 0 0. 

— Burgemeester  Wethouders hebben tienerdagen 
een besluit genomen in het belang eener  s|»oedige 

. Volgens een [dan, door den com-
mandant der  brandweer  ingediend , zullen namelijk 
in tie nieuwe wijken een aantal brandkranen wonlen 
aangebracht , die met de duinwaterleiding iu verbin-
ding gesteld worden. 

t h Bestuur  beeft aan 
de leden van den d een voorstel gezonden tot 
regeling van de fuiancieele verplichting tier  Bottet-
dninsche . Genoemde vereeniging 
moet bij  de voltooiing der  werken, waartoe de ge-
meente zich tegenover  haar  heeft verbonden , pro-
saldo van rekening f 2.570.000 betalen. n verhand 
met tie behoeften der  gemeente eu het beswaar om 
een ".noot saldo in kas te houden, wordt alsuu mach-
tiging gevraagd om het volgende accoord aan te 
gaan: 

1". r  de Vereenifjinj j  wurdt aan de Gemeente 
betaald, d.d. 24 October 1878 f200,000, 1 -
cember 8 ƒ 2 0 0 , 0 0 0, 1 Januari 1870 /"400.000, 
1 Februari 1870 ƒ 2 0 0 , 0 0 0; totaal f 1,000,000. 

e bovenstaande betalingen geschieden ook dan, 
wanneer de werken bedoeld bij  art. 2 der  overeen-
komst van 1873 nog niet mochten ziju gereedge-
maakt. 

2". Over het resteereud schuldbedrag wonlt
de Gemeente beschikt, wanneer  zij  zulks noodig acht, 
liohoudons schriftelijk e opzegging minstens eene maand 
vooraf, tot een maximum telkens van f 250,000, en 
minstens één maand ttisschenruimte voor  iedere vol-
gende opzegging. 

e bepaling wordt, met het oog op art . 1300 
B. \V. , verklaart ! te zijn gemaakt ten voordeelt: van 

 schuldeischer. 
3U. e bij  art. ii  tier  overeenkomst bedongen 

zekerheid voor tie rtchtigu voldoening tier  schuld 
blijf t van kracht. 

t ligt echter  in tie bedoeling dat daarin, naar-
mate tic afbetalingen geschieden, duor  Burg. en 
Weth. zoodanige veranderingen sullen worden ge-
bracht, als door het belang der g 
worden gevonlertl eu ter  lieoordeeling vau . cn 
Weth. met het verminderd geldelijk belang der  Ge-
meente zijn overeen te brengen. 

4U. Over de onafgeloste schuldbedragen wonlt 
duur de llaiidelsvereeniging rente betaalt), gerekend 
tegen 4 , / i |>ct. 'sjaars. e rente begint te loopen 
van den dujr  na dien, waarop tie werken, bedoeld 
hij art. 2 der  overeenkomst, ziju gereedgemaakt. 

n tlie dag onverhoopt later  valt dan du ver-
valdag tier  sub 1 gestipuleerde betalingen, dan wordt 
door de Gemeente over tie te vroeg ontvangen gel-
den cene rente betaald van 4'/ } pet. 'sjaars, loo-
pende van deu dag der  betaling  <»p dien, waarop 
d<; werken zijn gereedgemaakt. 

5". e gevolgen wegens te late gereed making 
der werken, bedoeld bij  art. 2 voormeld, met. tie 
daarin sedert overeengekomen wijzigingen blijven van 
kracht , voor  zoover  daarvan bij  tleze regeling niet 
is afgeweken. 

Öu. e opschortende voorwaarden, waaraan bij 
art . 15 tier  overeenkomst de mbesitstelling der  daar-
bij  bedoelde gronden is onderworpen , wonlen geacht 

door de tegenwoordige regeling tt; zijn vervallen, 
zullende de levering der  gronden plaats hebben, zoo-
dia de kadastrale uitmetingen hebben plaats gehad. 

— e e W erklieden-Bouwvereeniging, 
iu 1877 Opgericht, wendt thans opnieuw pogingen 
aan om haar  plan: bet bouwen van goede, ruime, 
gezonde arbeiderswoningen, te verwezenlijken. e 
leden hebben door  wekelijksche bijdragen reeds een 
klein kapitaal bijeengebracht cn van vele zijden, 
o. a. ook van . . . PrinsFrederik en Prins 
Alexander, is geldelijke ondersteuning toegezegd. 

Utrecht . '  dagen hield de Utrechtsche al-
deeling der  Vereeniging lot e vordering van Fabriek-
en d werk snij  Verheid een openbare vergadering 
ter  bespreking van maatregelen, in bet belang van 
hel behoud der  bestaande e Vaart, te nemen. 

e vergadering wenl o. a. bijgewoond door het 
lid der  Tweede , tien heer  Bastert, den Bur-
gemeester  van 1*1 recht, den wethouder e , 
verscheiden 'gemeenteraadsleden en vele belangstel-
lenden. 

e Voorzitter , de heer  Van Eelde, wees op het 
groot belang, dat voor  Utrecht in het behoud der 
bestaande vaart gelegen is, en stelde daartegen-
over de enorme kosten van den aanleg tier  vaart 
door de Geldersche Vallei. j  gaf in overweging 
eene commissie van hoogstens 20 leden tc benoe-
men, die zich een deskundige eu een secretaris zou 
kunnen toevoegen cn tot taak zou hebben alles te 
doen, wat strekken kan om art. 1 van het aanhan-
gig wetsontwerp te doen verwerjien eu daarvoor iu 
de plaats te doen aannemen, dat de bestaande vaart 
zoodanig zal wonlen verbeterd, dat zij  voor tie 
grootste a bevaarbaar is. e heer  Bastert 
toonde in het breede aau, dat i>ok de verlegging 
der vaart in tie onmiddellijk e nabijheid van Utrecht 
(waarvoor z. i. zou noodig zijn de beide spoorweg-
lijnen naar  Amsterdam en m te verbinden) 
voor  deze stad van bet hoogste belang is, daar 
hnogstw;iarschijnlij k langs ilie vaart zich spoedig een 
geheel nieuwe wijk zou vormen. 

e aanneming van hel aanhangig wetsontwerp zou 
feitelij k tie geheele vaart wegnemen. e beer  Bas-
ten, begrijpt daarom dan ouk niet, boe het moge-
lij k is, dnt in het rapport van den hoofdingenieur, 
dat ook de hand teekening van den hoofdingenieur 
der provincie Utrecht draagt, het g vour  Utrecht, 
van tie verlegging der  vaart in de nabijheid der  slad 
kau hetwijteld worden. Ofschoon hij  geen deskundige 
is, meent hij , dat, afgaande op cijfers van vroegere 
betekeningen, waarbij  f0,800,000 voor  verbetering 
der bestaande vaart werd gevorderd en , inilÜueu 
vuur  kanaliseering der  Geldersche Vallei voor tic 
praamvaarl , aau de schatkist 10 millioen zou kun-
nen bespaard wordeu duor  dit vroegere plan le volgen. 

Nadat de heer e Quartel een gedeelte van /.ijt l 
bekende brochure te dezer  zake voorgelezen eu dc 
heer  Van Eelde betoogd bad, dat de Veigadering 
beter  zou doen door  zich niet zelfstandig in den strij d 
te mengen, maar  alleen adhesie te betuigen aan 
hetgeen andere lichamen in haar  richting  reeds had-
den gedaan , — ook omdat tt: veel aandrang op do 

s nadeelig kon werken — bestreed de beer 
Bastert tli t laatste gevoelen. j  hield het er  in-
tegendeel voor, dat ile stappen, door  deze Vergade-
rin g tt! doen, een nuttigen invloed op de uitspraak 
der kamer zouden kunnen oefenen. 

r  zeide o. a. te hebben opgemerkt, dat iu 
Amstenlam een zeer  sterke neiging bestaat len gun-
ste van bet kanaal tloor  de Getdersche Vallei. n 
wil daar van du vaart over  Utrecht niet hooren, 
ook al kon men bewijzen, tlat. die richtin g beter 
was. m achtte hij  t noodig, dat er  een stem 
opga juist van hen, die de belangen, welke geschaad 
worden, goed kennen. Wij  ziju in een periode, zeide 
bij , tlat er  bij  de e vau Bcantweording nieuwe 
gezichtspunten kunnen geopend wordeu, die een wij -
ziging der  bestaande plans wenschelijk soudenmakan. 

r  om dat doel te bereiken, zal het noodig ziju, 
dat ile te benoemen cummissie met eeu uitgewerkt 
plan kome, en bij  hoopte, dat zij  nog meer in cij-
fers zal kunnen preciseeren, wat hij  zooeven heeft 
gezegd omtrent het plan ter  verbetering der  bestaande 
vaart en kanahseeting der  Geldersche Vallei. 

t voorstel vau den Voorzitter  werd hierop bij 
acclamatie aangenomen, terwij l de commissie tot het 
verkrijgen van de noodige gelden ook maat regelen 
zal hemmen. 

Op voorstel van hel Bestuur  wenlen bij  acclamatie 
tul leden der  commissie benoemd: vour de buiten-
gemeenten; de heeren P. , Wernik , u 

, , P. C. , Beuuik en J. 
, waarbij  le voegen ziju twfe leden der  plaat-

selijke commissie uit Gorinchem. Vuor Utrecht: de 
beèreit  Trip , N. . de lieer, P. Jongeneel, W. 
,1. de Wit , J. Carp, Puiidmaii, Vau Bcutiingen, 
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Witteveen, A . 1>. , . s en Vnn 
Eelde. 

Utrecht. Aangaande de toepassing vau het rrm -
toestel van Westinghouse ontleenen wij  het volgende 
aan de .ViVuiee  Courant: t 
nieuwe remtoestcl vau Westinghouse, dat gisteren 
(15  op trein 15 van Atnsterdaui naar  Em-
merik op den g voor  het eerst hierte-
lande in gehruik gekomen is, voldoet uitstekend. 
voor  zoover  men na het kortstondig gehruik ervan 
daarover  mag oordeelen. Zoowel gisteren als heden 
waren op het perron vnn het station te Utrecht tal 
van belangstellenden aanwezig, om van de aankomst 
van den met dit rcmtoestel voorzienen trein getuige 
te zijn, en het was inderdaad zeer  belang wekkend 
te zien, hoe de trein, die in volle «aar! het station 
binnenreed, op het eerste signaal als het ware plot-
seling stopte. t de reizigers daarbij  een kleinen 
schok gevoelden, is natuurlijk , maar  dit kleine on-
gerief, dat trouwens alleen voorkomt bij  een al te 
plotseling remmen van den trein, wordt ruimschoots 
vergoed 'loor  het bewustzijn van eene veiligheid, 
die ook bij  de meeste opmerkzaamheid derbeambten 
op andere wijze niet te verkrijgen is. e Neder-
landsche  ij l ispoor  wegt maatschappij  verdient allen lof 
voor  de ifjoedige toepassing van dit algemeen als 
hoogst doelmatig erkende, doch zelfs in andere 
landen nog weinig gebruikte remtoestcl. 

Arnhem. Naar  wij  vernemen is aan prof. F. 
Strucké, te Amstenlam, het vervaardigen van een 
monument op het graf van ds. J. P. de r  op-
gedragen, e Commissie mag vertrouwen, dat het 
reeds tegen 1 Januari a.s. gereed zal zijn. 

. e uitslag der  gehouden openbare aan-
besteding voor  liet leggen en exploitoeren van een 
paan len spoorweg in deze gemeente is, naar  wij  ver-
nemen, dat door  den heer  Wauthy, directeur  der 

o Tmmway-mnntschnppij, namens den heer 
Van der flofrtadt,  bankier  te Brugge, is geboden 
een som van ƒ 4-150. r  de heeren Van Over-
nam en s was der  gemeente een bedrag van 

ƒ 2510 uangelxxlen. 

— e opening van de lij n n is 
niet met onverschilligheid ontvangen. Op alle plaat-
sen aan de lij n is de feesttreiu, waarop zich ver-
schillende autoriteiten bevonden, met groote ingeno-
menheid begroet Te Alfen is een keurig dejeuner 
gebruikt. 

e eerste trein, die den dag der  opening naar 
hier  reed, is nabij  deze stad uit het spoor  geraakt, 
zonder  dat daarbij  persoonlijke ongelukken plaats 
vonden. 

Breda. n bet nommer van 5 October  jl . werd 
mededeeling gedaan vnn den inzet van 43 kavels 
domeingrond, waarvan ile finale verkoop op  4 dezer 
heeft plaats gehad, liet eerste blok van 2.0055 
hek tare bestond uit de tien eerste kavels eu bracht op 

bij  inzet / 7275 of per 1 gem. 35 cent 
 toeslag i 9710 o » » » 41  t> 

t tweede blok, samengesteld uit twaalf kavels, 
had eene grootte vnn 0,0805 hektare en gold 

bij  inzet ƒ 8 1 50 of per 2 gem. 63 cent 
» toeslag» 6900 > » » » 70 » 

t derde blok, cene oppervlakte van 0.7385 
hektare beslaande, was in twaalf kavels verdeelden 
bracht op 

bij  inzet / 9775 of per  11' gem. ƒ 1 . 32 
» toeslag» 14625 » i » » s 1.98 
t vierde blok, hesUande uit de acht volgende 

kavels, cn melende 0.2833 . wenl gebracht 
bij  inzet op ƒ 69715 of per *  gem. ƒ 2 . 45 

 toeslag » » 10450 i> » »  »3.G9 
t vijfde blok, of de laatste kavel van 0.3390 

. grootte, werd 
ingezet op ƒ 3 5 25 of |»cr 2 gem. ƒ 1 . 04 
geveild voor  5925  »  » « 1 . 74 
e geheele opbrengst der  veiling bedroeg f40filO , 

waarvoor  verkocht warden: 
blok 1 ad 9 . 09 A. 55 Ca. 

 2  98 » 05
i n Ï  73 i 85 t 
i 4 s 28  33 * 
i 5  33 B 90

of te zamen 4 . 43 A. 68 Ca. 
makende een gemiddelden prij s van 104B cent per 

centiare. 

Nijmegen. t adellijk huis "  met 
de daartoe behoorende bouwplaatsen, arbeiderswo-
ningen, bouw- en weilanden, boochgronden enz., 
groot ongeveer  180 hektare, is den 15 October  jl . 
in openbare veiling voor  de som van ƒ 1 7 0 , 0 00 aan-
gekocht door  de Nitlerlands.be j  tol 
Exploitati e van Onroerende Goederen, te Arnhem 
gevestigd. 

Qrave. e gronden, behoorende tot het voor-
malig kroonwerk Ooehoorn, gelegen op den rechter 

r  tegenover  deze stud, werden door  het 
r  der n in veiling gebracht. e vij f 

kavels, waaruit deze verkoop bestaat, ziju ingezet 
nis volgt: 

kavel i ol bet binnendeel van het kroonwerk met 
daaromgelegen gmcht, enz. geheel groot 8.1305 

. op f 14700 met 2800 hoogen, makende de som 
van ƒ 2 5 9 0 0; 

kavel 2, groot 1.0830 . op ƒ 1 f,00 met 100 
hoogeti, makende /"2000; 

kavel 3, groot 0.6140 . op ƒ 1 2 00 met 100 
horigen of /"  1000 ; 

kavel 4, groot 0.9430 . op ƒ 1 8 00 met 100 
hoogen, zijnde ƒ 2 2 0 0; 

kavel 5, groot 1,2155 . op ƒ 2 3 00 met 100 
hoogen of ƒ 2700; 

de ondermassa van de kavels 2 tot 5, die te 
zamen het glacis van het kroonwerk vonnen, op 
ƒ 8 0 00 mat 750 hoogen, makende ƒ 1 1 0 0 0; 

de general.'  massa op ƒ28501» met 21 50 hoogen 
Of te zamen / 37100. 

e finale veiling wordt op Woensdag 23 October 

gebonden. 
Veendam. Bij  de betrokken besturen is vnn 

de heeren k en P. de Wit te Antwer-
pen, concessionarissen van den aan te leggen tram-

way van de Gele p le Stadskanaal tot ann het 
s|JOonvegstalion Zuidhrock , een schrijven ingekomen, 
waarin zij  verlenging verzoeken van den termij n
de oplevering der g met drie maanden. 
Wonlt hun die verleend, dan zullen zij  den termij n 

 de exploilntie met drie maanden inkorten en 
ile geheele exploitatie binnen negen maanden ton uit-
voer  brengen, waardoor  dus geen tijdverlie s voorde 
Oplevering van het werk ontstaat. 

Wageningen. t mode] eener  Groninger  boer-
derij , waarvan de heer  Geertsema, te Zuidhrock » 
eigenaar  is, vervaardigd door  leerlingen der  ambachts-
school te Groningen en door  het Genootschap van 
Nijverheid , gevestigd te Onderdendatii, op de tentoon-
stelling te Parijs ingezonden, is door  het hoofdbestuur 
van genoemde Vereeniging ten geschenke aangeboden 
voor  het kabinet der . 

e nagelaten het rekkingen van wijlen . W . C. . 
Staring hebben de geheele licluiigrijk c collectie 
tnineraliei i en gesteenten, benevens de herbaria, door 
dien geleerde bijeengebracht, mede aan de -
landliouwschool geschonken. 

Terborg. r  voorloop  vergadering, 
alhier  gehouden dooi- de besturen der  gemeenten 
Aalteu, , Gendringen, Wisrh, Ambt-

, n en , is een 
comité van vij f leien benoemd, dat verdere maat-
regelen zal voorliereiden tot aanwending van de mirest 
gewenschte middelen om de k door 
een spoorweg met andere bestaande lijnen te doen 
verbinden. 

Vianen. e gasfabriek alhier  is gekocht dooi-
den heer  .1. C. Stuart, die haar  op den bestaanden 
voet zal voortzetten. 

E -
. 

e hee A. G. Bosch, ex-directeur  der  Ned.-lnd. 
j  , heell een o|>en brief uitge-

geven , gericht aan geïnteresseerden hij  genoemde 
. j  onderwerpt daarin het besluit 

der  buitengewone algemeene vergadering van aan-
deelhouders dd. 5 t nau een naden* beschouwing, 

r  het zinken van het Batavia-dok acht hij  bet 
bewesen dat door  hein niet ten onrechte over  het 
slechte werk van d geklaagd werd; en nu ook 
de uieuwhenoemde directeur n moest wijken 
is volgens hem de onmogelijkheid, om met het 

h college te werken, duidelijk gebleken. 
Om dit recht duidelijk te maken wonlt de ge-

schiedenis der  zaak van den tij d der  oprichting af 
herinnerd. 

n liet contract, aangegaan met de firm a , 
Behrend &  ('o. noemde hij  een noodlottig punt, 
dat de termijnsbetaling geschiedde eerst in contan-
ten, daarna iu obligatien en eindelijk in aandeelen. 

n heeft hij  ook zijn stem verheven, doch te-
vergeefs. 

t de zaak in o tegenwerking zou ondervin-
den had hij  reeds voorat gezegd, dewijl hij  exploi-
tatie van ile j  voor  enkelen zeer  veel 
voordeelen verloren zouden gaan. 

Al dadelijk bleek de fataliteit van het contract; 
immers, zoo lang contanten te ontvangen waren, 
werd door ,  &  Co. de grootste acti-
viteit aan den dag gelegd, maar toen de contanten 
eu obligatien aan hen waren uitbetaald en de tij d 
voor  da oplevering van het werk l«stemd, was 
verstreken, ving er  eene slapheid in de werkzaam-
heden aan, die niet te beschrijven valt. 

Aan de herhaalde klachten over , die met 
de leiding der  werkzaamheden op het eiland Amster-
dam was benut, werd geen gehoor gegeven. 

Eene gehouden inspectie  plaatse scheen den 
d van commissarissen niet gewichtig genoeg te 

achten om , Behrend Sc Co. te noodzaken een 
meer  handelbaar  eu kundig werkman dan d 
naar  het eiland Amsterdam te zenden. 

t h college trok j voorden aannemer, 
zoodat de heer  Bosch genoodxaakt was pertinent te 
vragen om eene commissie te liennemen , teneinde 
de werkzaamheden in loco op te nemen. 

t geschiedde, en de uitslag was, dat zijne be-
rchrijvin g werd geoordeeld niet overdreven, en ook 
niet kleingeestig te zijn geweest, maar  zich tot hoofd-
zaken te  bepaald. 

Toch vond hij  iu het h college geen den 
minsten steun. 

Temidden van deze venlrietelijklieden bleef hij  niet 
werkeloos om de kosten der e huishouding 
van de , die noodzakelijke uitgaven vor-
derde, zooveel mogelijk te bestrijden. 

Eene ongezochte aanleiding daartoe gaf het ver-
ongelukken van de Nederlandscb-lndische stoomer 

, aan booiil hebbende de Europeesche 
mail eu klinkende munt. 

Nadat eene combinatie eenige malen vergeefs be-
proefd had, de mail en gelden uit het wrak t in 
12 vadem water  gezonken was) te redden , kwam de 
firm a . e Watson Sc Co. zijn raad iu deze 
vingen, en dat was van dit gevolg, dat hij  zich met 
genoemde firma  combineerde, buiten zijne rekening 
en risico, en builen prejudice van de , 
om de mail en hel geld uit het voornoemde wrak 
te lichten — edoch onder  uitdrukkelij k beding dat 
van de  /li iwlcrrfai» , toebehoorende aan 
de k maatschappij, tegen betaling van ƒ 300 daags, 
moest worden gehruik gemaakt. 

e onderneming, een gevolg van zijn goed beleid 
iu zeezaken, leverde dus een niet onaanzienlijk voor-
deel voor  de j  op, zoo zelfs, dat èn wat 

 de lioot verdiend werd, èn door  voonleeligen 
afzet vnn materialen in 187G weinig, en in 1877 
niets voor  de e huishouding is behoeven te 
wonlen geremitteerd. 

Ten einde de e huishouding zooveel moge-
lij k te beperken, toen de ftnancieele nood steeg, be-
willigde hij  erin, dc helft vuu ziju traktement op 
rekening te laten staan tot o tijden. 

t belette evenwel niet, dat de golden voor  do 
exploitatie bestemd, door  de te late oplevering der 
werken werden uitgeput en middelen moesten wor-
den lieniamd om daurii i te voorzien. 

Ware men daarbij  niet hem in overleg getreden, 

dan zeker  zou zijn advies zijn geweest, om zich los 
te maken van de contractanten , Behrend Sc Co. 

n had dau met het nieuwe kapitaal de werken 
voor  eigen rekening kunnen voltooien. 

e daarvan koos men de parti j  van , 
d en Co. eu diens werkman , eu liet 

den directeur  los, zonder  mei hem in overleg te tre-
den of hem tot g gelegenheid te geven. 

Alles was daarop toegelegd om hem terzijde te 
stellen, teneinde de contractanten , Behrend 
&  Co., den werkman d en het h College 
van Commissarissen te behouden. Zij n val heette 
voor  den bloei der j  eeue noodzakelijk-
heid; met ziju aftreden zou zij  eeue nieuwe toekomst 
tegemoet gaan, 

e eerste daad die daarna verricht is, beeft be-
staan in het ontslaan vnn den opzichter  Cuppens, 
een man van algemeene kennis eu beproefde trouw, 
die reeds op het eiland was vóór één sink ijzer 
aanwezig en één spijker  geslagen was, en door  den 
heer  Bosch speciaal belast, de werkzaamheden van 
den ochtend tot den avond te , op cen 
silari s vau ƒ 1 00 ii ƒ 1 25 's maands. 

j  is vervangen door  eeu luitenant der 
infanterie, d. i. iemand die heel knap kan ziju , 
maar  nog nooit dit doksysteem gezien heeft. 

Bij  al de voortdurende oneeiiighcid, tusschen den 
heer  Bosch en het h College, was er  toch één 
punt van overeenkomst tusschen hen , namelijk: l 
afkeurend oordeel over  een voorstel van d om 
een bedding te maken onder  de ligplaats van bet 

k voor  de som vnn p. m. 20 mille e 
gulden], die het. k zou moeten , voor  het 
geval dat hel bleef doorzilikoii. " 

Evenwel gat de d van Commissarissen d 
zijn zin om voor  rekening der k maat schappij, 
naar  zijne eigene opinie eene dergelijke bedding te 
maken, waartegen zelfs door  deu ingenieur  Tideman 
geen bezwaar  werd gemaakt. e beer  Bosch meende 
dat dit »Bedding voorstel''  alleen maar  zou strekken 
om d tij d en geld te doen winnen. 

En laut not least, op 25 Augustus . kwam een 
telegram u. a. met Hurk Sunck. 

e heer  Bosch beklaagt de aandeelhouders niet, 
daar  zij  d coeur léger den r  terzijde stel-
den, die hunne belaogeu met ijver  en trouw -
tigde-

Bij  dezen brief ziju gevoegd een aantal bijlagen, 
ter  justificati e van dit schrijven. 

Aankondigingen van . 

g . S  OCt. 
li e g (bij , le 10 uren, door 

dc commissie van administratie over  de strafgevan-
genis: de levering der  benoodigdheden voor  het on-
derhoud der gevangenen ged. '7y. 

Z o o l h - , l« 10 uren, door  de comm. van admin. 
over  de gevangenissen: dn levering der  benoodigdhe-
den voor  bet onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

V l l a g e , te 11'/i urou, door  het ministerie vnn wa-
terstaat enz., auu liet gebouw vuu het prov. bestuur: 
liet 3jarig ouderhoud der  zeewcrkcii op (iocdercerie, 
in 4 perc. : perc. 1 ƒ 1712, perc. 2 ƒ19,100, 
perc. 3 ƒ1470, perc. 4 ƒ10,260. 

, tc l l ' / i uren, door  bet ministerie van wa-
terstaat ens , aan het gebouw van het prov. best.: 
het leveren en verwerken van stortsteeu om den kop 
vnn het oostelijkste dur  beide c hoofd eu aan 
deu Oudcnhooruschen zeedijk, prov. . 

g ƒ25,000. 

Leiden, tc 12 urou, door  burg. cn wetb.: het 
veranderen der  brug over  de t bij  dc Oost-
dwarskracht. 

, te 1 uur, door  bet college van regenten 
over  dc gevangenissen: dc levering der  benoodigd-
heden voor  het. onderhoud der  gevangenen over  '79. 

Lelden, tc 2 uren, door  de eomiuissie van admi-
nistrati e over  dc gevangenissen: dc leveriug der  be-
noodigdhedeu voor  hot onderhoud dc gevaugeneu 
ged. '79. 

, te i ' / i uren, door  dc comm. van ad-
ministrati e over  de gevangenissen! de levering der 
benoudigdheden voor  het onderhoud der  gevangenen 
ged. '79. 

, te fi  uren, door  het college van regenten 
over  liet huis van arrest: de levering der  benoodigd-
heden voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, 'savonds 7'/i "run , door  het college van 
regenten over  de cellulaire gevangenis: de levering 
der  benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevau-
geneu ged. '79. 

, 31 . 

, te 10 ureu, dcor  de commissie van tor-
zicht over  het gesticht , in het Noord-on-
Zuidhollnndsch koffiehuis: de levering vau manufac-
turen, saaiet, gareu, knoopen, wollen en niollou dekeus, 
tapij  t-goed eren enz. 

, tc  uren, door  het miuistcrie van uinrino: 
het gereedmaken on leveren van het fiardsteeuwerk 
voor  de fundeering van den ijzeren kiistlichttore n op 
het eiland Edntn (Javnzce). Aanw. 21 Oct. 

stel lendam, tc 11 uren, door  burg. en weth.: bet 
maken vau een aanlegsteiger  iu deu mond der  haven 
aldaar, cn het verdiepen van dien havenmond over 
eene lengte van 70 . biunen den kop vun den 
Oostlmvcndam. Aauw. 21 Oct., te 2 uren. 

, te 11 uren, door  het bestuur  der 
waterkeering van het cal. waterschap Schcrpenisse, 
bij  A. : het vorhoogeti en verzwaren van deu 
zeedijk over  ocuc lengte van 200 , cu het bcslorten 
van uen Onderaoosohea oever  met 140 schecpstons tc 
leveren cn met 220 idom aanwezigen steen. 

, tc 12 uren, door  den raad van admin. der 
. . Aeadomic: de levering ged. '7Ü van de bij 

die inrichtin g benoodigde voorwerpen van klceding en 
uitrustin g der  kadetten. 

, te 12 uren, door  het gemeentebest: het 
bouwcu van cene bewaarschool met bovenwoning. 

T i e l , te 1 uur, door  hot college van regenten over 
het huis van arrest: do levering der  benoodigd lieden 
tot het onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, te 2", uren, door  do comm. van ml min. 
over  het vereenigd arrest- en provoosthnis ; de levering 
der  benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevan-
genen ged. '79. 

, tc 6 uren, door  de comm. van admin. 
over  dc gevangenissen: dc levering der  benoodigd-
hedeu voor  het uiidcrhoud der  gevangenen ged. '79. 

, 'savonds 8 urm, door  de comm. vau 

admin. over  dc gevangenissen: dc levering der  benoo-
digdheden voor  net onderhond der  gevangenen god. '7'J. 

n , 's avonds 8 uren, donr  deu architect . 
, bij  Wed. ËukholT: het bouwen van eene 

behuizing aan den . lui . bij  genoemden 
architect. 

, 'savonds 8 ureu, door  regenten over 
het huis van arrest: dc levering der  benoodigdheden 
voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, door  dc comm. van admin. over  de ge-
vangenissen: do levering der  benoodigdheden voor 
het onderhoud der  gevangene» ged. '79. 

 ten behoeve vun bet Gasthuis en vnn 
het Burgerweeshuis aldaar: dc levering van brand-
stollen, manufacturen, enz. enz. . der  bilj . iu elk 
gesticht afzoudorlijk vóór 10 uren. 

Wacimdag, S:i . 

Vl lagr , fe 1) uren, door  het ininistori c van water-
staat COS.; lo. de vernieuwing van een gedeelte van 
het rijsstortebr d iu den Baardwijksehiu overlaat. 
Aanwijzin g 21 Oct g f\ÏH\\  2o. do uit-
voering van werken onder  de gemeente Wij k (Noord-

, tot voortzetting der  verbetering van dc 
, hoven het voetvcer  aan de , 

tusschen de kilometerraaien 253 en 254, g 
/2fi,200; 3o. t maken van 5 dwarskribbcn langs 
den rechteroever  van dc Lek onder  do gemeente 
Jaarsveld, tusschen dc kilometerraaien 97 cn 99. 

g ƒ25,700. 

Vianen, tc 11 uren, door  dijkgraaf eu hoogheem-
raden van de Vijf-llccreiilandcti , in bet -
daal: de leveriug van 32  bos rijs, 3200 bos palen, 
3200 bos u cn 80,000 stuks kruisbanden, benoo-
digd op - cn . 

, te 12 uren, door  hel ministerie van water-
staat enz., tcu dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
maken, leveren en opstellen van 3 waterkranen. -
ming ƒ39110: 2n. eene draaischijf vun 18.5 . mid-
dellijn . g ƒ 5000. lui . bij  den hoofdingenieur, 
to Arnhem en den scctioingruiour, te Nijmegen. 

, te 12% uren, door  regenten over  het huis 
van arrest: de levering der  benoodigdheden voor  hel 
onderhoud der  govaugenen ged. '79. 

, te  uur, door  hol college van regenten 
over  de cellulaire gevangenis en het buis van bewa-
ring : de levering der  heuoodigdheden voor  het ouder-
houd der  gevangenen ged. '79. 

, te 1 uur, door  regenten over  dc cellulaire 
gevangenis: dc levering der  benoodigdheden voor  het 
onderhoud der  gevangenen tred. '79. 

\ \ ii<*< 'haten, tc 0 uren, door  de comm. van adniin. 
over  de getangonisscn \ de levering der  benoodigd-
hedeu voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

, SS . 

Berncle, tc 10 uren, door  het bestuur  der  water-
keering van het cal. waterschap Ellcwoutsdijk en den 
cal. polder  Borselc, in het gemeentehuis: het maken 
van werkeu tot oeververdediging aau deu polder 
Borscle. Aanw. 21 Oct. 

Vllage, te  ureu, door  het ininisf van marine: 
het maken vau cene nieuwe houten zeekaap eu het 
oprichten daarvan op Eugelschiimnsphuit hij  Schier-
monnikoog. 

, te 12'/, uren, door  burg. cn weth.; 
het maken en levereu van 4 stuks pompen eu pomp-
kasten van gegoten-ijzor. 

* , te 3 uren, door  burg. eu wnth.: het op-
breken eu weder leggen van twen gedeelten straat-
weg en zijpaden in die gemeeute. Aanw. 22 Oct., 
tc 3 uren. 

, to 3 uren, door  het bestuur  der  watrrkre -
rin s vau don polder  Nieuwc-Ncuzen, ui het Neder-
landsch : het makeu van werken tot oever-
verdediging, ïti 2 pere, volgens de bestekken nos. 
29/4 on 30/5. Aauw. 21 Oct. 

V l l a g e, tc 3',, uren, door  de commissie van ad-
ministrati e over  het huis van verzekering: de levering 
der  benoodigdheden voor  het onderhoud der  gevan-
genen over  '79. 

, tc 7 uren, iu het gebouw der  Bouw-
kundige Vereeniging: het bouwen van cen magazijn 
met kantoor  eu werkplaats en het verbouwen van een 
bestaand kantoor  en magazijn tot woning voor  den 
tapijtfabrikau t s Pruis. Aanw. tc 10 ureu. 

, SS «e l. 
, lc 10 uren, door  het ministerie van 

waterstaat enz.: het herstellen van dc vleugels vau 
pakwerk der  sluizen vau het kanaal door  Zuid-Beve-
l.-in.l te t en Wemclditige. Aanwijzing 22 
Oct. g ƒ2739. 

 Taart, te 11 uren, door  de commissie vau 
admin. over  do gevangenis voor  jeugdige vrouwelijke 
veroordeelden : de levering der  henoodigheden voor  net 
onderhoud der  gevaugeneu ged. '79. 

, tc 12 uren, aan het gebouw van het 
nrov. bestuur: de levering van steenkolen cn verdere 
nraodstoffeni ten behoeve van het prov. bestuur. 

, te 12 uren, door  het prov. bestuur: lo. 
bet 3jarig onderhoud der  schutsluis tc Blokzijl , van
Jan. 79-31 . 'Sl. g ƒ 394; 2o. het ouder-
houder, vun het le, 8e en 3e perc. der  prov. grint-
wegen ged. '79, '80 cn '81. g resp.: ƒ 21 fis, 

ƒ5070, ; 3o. het Sjarig ouderhoud van dc brag 
over  dc e lc , (ten weg van e naar 
Slijkenburg en de brug ovor  do c bij 
Slijkenburg, vau 1 Jan. '79—31 . Sl. ' 
ƒ 1 2 25 per  jaar; lo. bet idem van dc rivier  dc Vecht 
tusschen het l cu de Nieuwe-Vecht, van 
1 Jan. '79—31 . '81. g A'fi S P"  jaar. 

, te 12 uren, door  het ministerie van water-
slaat, aau bet gebouw vau het prov. best.: het weg-
ruimen van een in dc Zuiderzee gezonken vaarluis' 
tusschon N'liu.J:oi d en . 

, te 12 uren, door  het ministerie vati 
oorlog, iu 's s magazijn vau militair e klceding. 
uitrustin g enz.: de levering van een gedeelte van het 
voor  den dienst van 1SÏ9 bij  de landmacht noodlgfl 
ordinuir- , oudoroulciers- en uitmonsteringlaken, als: 

Ordinaire lakens: 
30,000 . donkcrbl., iu 10 pere., ieder  vai. 30011 . 
10,000 „  lichtbl. , „  10 ,, „  „  1000 „ 
2,000 „  groen, in ééne partij , 

Onderaffieierx-tah'» ; 
5500 . donkcrbl., in  pere., ieder  vau 500 . 
2500 „  lichtbl. , „  5 ,, „  „  500 . 
600 „  groeu, in ééne parlii . 

VitmoustertHijlaieH \ 
9000 . geel, in 5 perc. ieder  van 400 . 
900 „  rood, „  3 „  „  „  300 „ 
50 „  lichtblauw, in ééne partij ; 

450 „  zwart, iu 2 porc., ieder  van 225 . 
Veghel, te fi  uren, door , van der n 

(opzichter  tc , vonr  do firma  11. s cn 
Zn., ïu dc herberg van A. de Graauw: hot bouwcu 
van ecu nieuw pashms met zolderingen en het ver-
bouwen cn gedeeltelijk vernieuwen vau hot thans be-
staande. Aanw. tc ï uren. 

, . 
, te 12 uren, door  dijkgraaf en hoogheem-

raden van den , in hot gebouw 
voor n cn Wetenschappen: hot tco-gobruike-
stellen vau hot noodgocd. 

, W *><t. 
, tc 11 uren, door  dc comm. van admin. 

ovor  dc gevangenissen: de levering der  benoodigd-
heden voor  liet onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

Vianen, tc  uren, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur, bij  W. dc Goci: het maken es leveren van 
51 eiken kerkbanken, met dc daarbijbehoorende be-
vloering. 

, te 12 uren, door  burg. cn weth.: lo. 
het maken on stellen van deu metalen bovenbouw 
van cene draaibrug in den toegangsweg naar  de 

e hij  de Oosterdoksluis. g ƒ 20,000; 
2o. het lovorcn van waldekstceucn voor  du -
kade aan don Oosterdok dijk . . bij  den direrleur 
ilcr  publieke werken, np het raadhuis. 

, SS « e t. 
'a-nage, te 11 uren, door  hot ministerie van marine: 

het maken en leveren vau cen ijzeren , 
bestemd voor  het eiland Pandang bij  Padang (west-
kust van Soematra) met den aniikievo van dien. 

Zaandi jk, te 1 uur, door  kerkmeesters der . 
gcm., in c Zwaan, het bouwen eener  kerk voor  die 
gemeente. . bij  dou architect J. vnn der , 
tc Zaandam. Aanw. 25 O c t ., tc 11 uren. 

Weenadag, 30 Oct. 
'a-llage, te 12 uren, door  het ministerie van water-

staat euz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
opruimen van de bevoiligingswerken enz. bij  de spoor-
wegbrug tegenover  dc Eenhooruslnis en het maken 
van bevciligings- cn verdere bijkomende werken voor 
dc spoorwegbrug over  de Singulgracht hij  dc Willeius-
poort on voor  dc bruggen voor  gewoon verkeer  tot 
toegang van dc t en van het k 
naar  Eet Centraalstation tc Amsterdam, feu behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. . bij 
dan hoofdiug. te Amsterdam. g ƒ 15,500; 2o. dc 
uitvoering van verschillende werken op de -
jielplaats le t cn het onderhoud vnn die 
stapelplaats gedurende 3 jaren. . hij  dun directeur 
voor  dc spoorwegen te . Aanw. 22 en 24 Oct., 
telkens tc 11 uren. g ƒ 16,000. 

, te 12 uren, door  dn gemeentebesturen 
van Steenbergen, Nieuwvosmecr  en , ten 
raadhuize: het bewerken der  aardebaoen en bet aan-

n van kunstwerken, alsmede het met klinker s 
bustrntcn van de bestaande wrgon tusschen _'euoeinde 
gemeenten, ter  gczamelijkc lengte v".u 17,093 , in 
3 perc. cn in massa. . bij  don oud-prov. opzichter 
W. do Werd, te Bergen op-Zoom. Aanw. 25 Oct., 
te 9 uren-

, 31 . 
. tc  uren, aan het lokaal van de Alge-

meene : dc levering, ged. '79, van steen-
kolen enz. 

, tc 2'/i uren, door  hot ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov bestuur: 
herbesteding van den opbouw van het m 
to Amsterdam, in 2 perc, als: lc perc. do uit te 
voeren metselwerken met alle daartoe benoodigde 
leverautien, hulpmiddelen eu gereedschappen, de tim-
mer-, schrijn-, glas- cn ijzerwerken, enz.; 2c pore do 
leverantie en dc bewerking van den gehouwen steen. 
Aanw. dagelijks, van 9—12 cn van 2—5 uren. . 
hij  den architect voor  dc niiiscumgchouwcu, te 
Amsterdam. 

, tc 2 u r e n , door  het ministerie vnn 
walcrstiuit enz., ann het gebouw vati het prov. best.: 
het 3jarig onderhoud der c Vaart. Aauw. 2fi 
Oct. g ƒ3000 per  jaar. 

,  l«ev. 
, te 10 uren. door  het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het onderhoud en de verbetering ged. 7'J vuu dc 
havenwerken tc Breskens. 

. to 12 uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het 3iarig onderhoud van den , staande 
aan de Biuncn-Aa bij  Nieuweschans. 

, te 1 uur, door  het ministerie van water-
staat, ten behoove van dc : lo. bet le-
veren van omslagen voor  telegrammen, ged. '79, 'S0 
en 'Sl; 2o. <le aankoop van buitcn-dieiist-gesteldelele-
granihladeu cn andore bescheiden van de f 
ged. '78, '80 cn '81. 

, bij  den administrateur . W. VViarda: 
het makon, leveren cu plaaison eener  vaste brug, over 
cen tc graven vaart naar  de Terp bij  de Wittebru g 
in den Stieckor  straatweg te . . bij  den 
architect o Graaf, van . Aanw. 2S Oct., 
te 10 uren. 

, 4> Nev. 
s,-heondi|ke, te 10 uren, door  het bestuur  van don 

(iencralen 'l'ritis-Willemspoldcr , in e Zwaan: het 
houwen eeuer  nieuwe steenen wacht sluis in den 
noordoost el ij  ken dijk van don Prins-Willcinpolder , 
met het verrichten van daarmee iu verband staande 
werken. . bij  den ingenieur  Castondijk, te Breskens. 
Aanw. 28 eu 30 Oct., telkens to 10 uren. g 
ƒ 34,600. 

' t - l lage, tc l l ' / i nren, door  het prov. bestuur: het 
onderhouden van- cn liet doen van oouige herstellingen 
aau do gebouwen, behoorende tot het huis bewoond 
door  don commissaris des s in d 
van 1 Jau. '79-31 . '84. 

Woenadag,  Nav. 
, tc 11 uren, donr  het ministerie van water-

staat euz.: lo.de uitvoering van herstellingen cn ver-
nieuwingen aan dc n langs het -
dicp, behooruudc tot dc werken van den Geldersehe 
Usel, met do verlichtiug en afbakening vau den 

d en hot onderhoud dor  werken in '79. 
Aanw. 2 Nov. g ƒ22,000; 2o. idem aan do 

n op hol Zwartewater, met hot onder-
houd dier  werken cn de afbakening van het vaarwater 
ged. '79. Aauw. 31 Oct., te 9'/j  uren, uitgannde van 
de g te Zwolle. g ƒ3500. 

'a-llage, tc 12 uren, door  het ministerie van water-
staat, ten dienste der  Staatssiioorwogoii i hot maken 
van ecu gedeolte strekdam in dc Waal vóór Nijmegen 
cn van eenige andere werken. . hij  dou hoofdin-
genieur, te Arnhem cn don secticingenieur, lc Nijmegen. 
Aanw. 29 Oct. on 1 Nov., telkens tc 1 uur. g 
ƒ 57,300. 

, 7 NaT, 
B a l a w a r d , tc 13 uron, door  burg. en woth. van 

Wonseradeel: het bouwen van een gemeentehuis tc 
Witmarsum. 

,  Nav. 
, tc lO'/ i uren, door  het minist. van water-

staat ouz., aan het gebouw van het prov. best: het 
ophoogen van oon gedeelto van den linker k 
beneden do spoorwegbrug over  do , ouder  de 
gomeonte '«-Bosch. Aanw. 4 Nov. g ƒ 10,000. 

Weenadag, 13 Xav. 
, te  uren, doorliet ministerie van water-

staat: de levering van bazslt tot onderhoud der -
werken van het Zwolsche . g ƒ 7800. 

, te 12 uron, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., tcu dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
het maken vsn een tijdelij k hoofdgebouw op het station 
Nijmegen. g ƒ 26,500 ; 2o. het maken van eene 
bergplaats voor  goederen op het station Nijmegen. 

g ƒ32,200. . bij  don , te 
Arnhem cn den sectieingoiiiour, te Nijmegen. Aauw. 
4 cn 0 Nov., telkens te 1 uur. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf eu heem-
raden van hot ambacht c Vier  Noorderkoggeii, in 
hot EoggenhuiSi lo. het atnovoeren en recoiistrueercn, 
iu '79, van 365 . stecnglooiing cn hot verhoogen ni 
verzwaren van het diiksproliel op de nommers 16, 17 
en |s, bewesten ; 2o. de levering vau 
dc voor  dit werk benoodigde rijsmatcrialc n en brik , 
ieder  afzonderlijk. . bii den opzichter  (J. de , 
te . Annw. s Nov, te 11 ureu, tc begin-
nen op dijksnomnier  16 nabij  Aartswoud. 

, l i Nev. 
, to 2'/i uren, door  hot ministerie van wa-

terstaat enz., aan het geb. van het prov. best.: het 
3jarig onderhoud van het (iroot Noordhollandsch -
naal, in 7 perc. Aanw. 9 Nov. g per  jaar: 
perc. 1 ƒ24,250, porc. 9 ƒ15,560, perc. 9 ƒ 10,660, 
perc. 1 /9720, pere. 5 , porc. 6 ƒ 17,700, 
perc. 7 ƒ 22,950. 

, » V n . 
, tc 10 uren, door  hot ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van hef prov. best.: lo. 
het 3jarig onderhoud van do n be-
westen cn beoosten het kanaal van Neuzen. g 
ƒ6990 per  jaar; 2o. idem van hol kanaal vim Sluis 
naar  Brugge (Nederlandsch geiloeltc). g ƒ1250 
voor  de :i jaren. Aanw. vim beide 9 en 11 Nov. 

A r n h e m , te 12 uren. door  het ininist. van water-
staat, aan bet gebouw van het prov. best: bet Sjarig 
onderhoud der  Berkelwerkeu in Gelderland, behoorende 
tot de bij  liet k teruggenomen werken van 1819. 
Aanw. den Sen eu lieu dag vóór de besteding. g 
f 1627 per  jnar . 

, S  W . 
, le 2 uren, door  het ministerie van waler-

slaat, aan bet gebouw vau bet prov. best: het drie-
jari g onderhoud vau de schipbrug liggende over  de 

k tusschen Vreeswijk ou Vianen. Aanw.  cn 12 
Nov. g ƒ 7 0 00 per  jaar. 

, 2S V . v . 
, to 10'/. uron, door  het ministerie vau 

waterstaat enz., aan het geb. van hot prov best: het 
driejari g onderhond der e wegen iu -
Brabant, in 11 perc. Aanw. 10 cn S Nov. g 
per  jaar  respectievelijk: ƒ 0 0 0 0, f 7800, /10,000, 

ƒ7390, ƒ1570, ƒ4150, ƒ2220, ƒ 9745, ƒ 3334, ƒ 6704, 
ƒ 9015. 

Z w o l l e , tc 12 uren, door  bot ministerie vau water-
staat, aan het gebouw van het prov. best..: lo. het 
éénjarig onderhoud der  Willemsvaart, prov. Overijsel. 

g f 4540; 2o. het 3jarig ouderhond der  haven-
werken tc Blokzijl , prov. Overijsel. g ƒ 2 3 64 
per  jaar. Aanw. vau beide deu Sen dag vóór dc be-
steding. 

, te 18'/l uron, door  het ministerie van 
waterstaat, aan het gebouw van het prov, bost.: lo. 
het 3jarig onderhoud der  werken van den -
Slaperdiik, behoorende tot dc zoowerken in Friesland. 
Aanw. den firn  cn ten dag vóór de besteding. g 
r*1000 per  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud vau de 
haven- en zeewerken behoorende tot de havens iu 
Friesland. Aanw. 1G on S Nov. g ƒ 1000. 

Atloop van Aanbestedingen. 

Nieuwelda, 3 Oct: bot graven cn verleggen der 
VJitcrhuurstc r  bouwte-watering; ingek. 5 bilj. , als; 
.1. Veldkamp, tc Bedum, f 12,400 
W. Staal, „  Zoutkamp, „  9,700 
N. J. , „  Blijham, „  9,590 
W. Bos, „  Zuidhrock , „  9,4S0 
S. v. d. Gailio, „  Oudckerk, .. 8,979 
gegund. 

, l Oct.: do vernieuwing cu hot onder-
houd tot 30 Apri l '79 vau de aarde-, kram-, rijs- cu 
steenglooiingwerkcn aan de waterkeering van den 
Antia-Frisopolder; ingok. .'( bilj. , als: 
P. v. d. Wende, te Goedcrcedc, / W 
P. v. d. Berge, „  Colijnsplaat, „  S9S 
P. Visser, „ , „  868 

«ar lnehem, 5 Oct.: het maken van ecu fort bij 
Giesen; ingekoinun 4 biljetten, als: 

. Volker, te , ƒ 880,000 
.1. Smit , „ , „  320,350 
C. v. d. , . „ , „  819,888 
C. . , „ , „ l 

g „  278,000 
 5 Oct.: het maken vau 15 afsluitingen met 

bnschoei- cn schermwerkon in do doorreden iu den 
Slaperdijk nevens deu polder; ingek. 17 hilj. , als: 
S. lloogcveeu, to , ƒ 1998. 

. Alberdn, „ , „  1878. 
J. Westra, „  Niawier, ,, 1*64. 

. , „  Nes, » 1835. 
. , „  Anjum, „  1800. 
. , „  Ternaard, „  1773. 
. P. van , „ , „  1740. 
. , „  Ec, „  1690. 

E. B. Zijlstra , „  Anjum, „  1690. 
J . Booginga, „ , ,, 1675. 
.1. Pijnakker, „ , ,, 1675. 

. Pranger, » Paoseus, „  1666. 
W. Elgersma, „ , „  1665.25 
.1. Blom, „  Anjum, » 1618. 
J. .1. Vconma, „  Pacsoiis, ,, 1610. 
J . C. de Wilde, „  Nijkerk , „  1590. 
J . , „  Anjum, < 1540. 
gegund. 

, 7 Oct.: het bouwon van oen vill a voor 
Van Brcugel to Groningen; iugek. 15 biljetten, als: 

. Weasels, tc Assen, ƒ 8834. 
F. , .. Groningen, 8675. 

. . Scheudor, „  Zuidbrnek, ,, 8168. 
. Eldersveld, „ , „  8107. 

G. A. dc r  cn 
F. T . Elzor, ,, Groningen, „  S0O0. 

lï . Schuir, „  idem „  7970. 
. do Vries, „  'Znidlaren , „  7S70. 
. F. , „  Groningen, 7863.58 
. Wieringa, „  Ten-Post, „  7747. 

T. Janssen cn 
J. N. Boclcns, „  Groningen,  7484. 

. . , „  N.-Pekela, „  7450. 
(i. v. d. Grampol, ,, Assen, „  7300. 

. Steenstra, „  Zuidlaren, » 7200. 
. F. Waterman, .. Groningen, „  7200. 
. Zoef, „ , „  Oftftft . 

gegund. 

, 8 Oct. lo. het bouwen van eene tweede ver-
dieping op dc woning van den hoofd onderwijzer  der 
school no. la, 2o. hot maken van tcrrcins-nlsluitin g 
mot hoofdingang cn overdekte gaanderij  op do speel-
plaats van genoemde school: gegund aau . , 
te , voor  flSlb. 

, 10 Oct.: hot onderdon len der  grintwegen 
van dc gemeente, tor  lengte van 202S.5 , lo. voor 
1879, ingek. 1 bilj. , als van: 
W. B. , te Warfhuizcu, ƒ 3 2 90 

2o. voor  1879, 'SO on 'S l ; ingek. S biljetten, als : 
. . , te , ƒ 1 1 , 5 95 

A. .1. Benninga, „  Bedum, „  11,500 
B. . , „  Groningen, „  10,990 

. Wassing, „  idom „  10,880 
.1. , „  Zuidwolde, „  10,777 
W. B. , „  Warfhuizen. „  10,500 
P. . , „  Qroningeo, ,, 10,144 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  9,960 

, 10 Oct.: het bouwen van 5 woningen 
op den hoek der 1 straat en Penninglioek-
smgcl; ingekomen 7 biljetten, als : 

. J. van Pagé, tc , ƒ 12,300 

. P. van de , „  idem „  9,980 
W. van Uije cn Zonen, „  idem „  9,797 
P. J . Janse, „  idem „  9,576 
J. F. . v. d. , „  idem „  8,929 
J. P. Fiegc, „  idem „  8,605 
.1. , „  idem „  8,575 
gegund. 

,  Oct.: het wijzigen der n 
buiten de voormalige t te Groningen; 
ingek. 4 bilj. , als: 
F. Aberson, tc Steenwijk, ƒ S33 

. van 't , „  Zwolle, „  805 
W. Cones, „  Groningen, „  779 

. Westerhof, „  Zwolle, „  769 

, 11 Oct: do levering aan het burgerlij k 
armbestuur  van : 

wit linnen: 11 llcijtnaus, n ƒ0 .33; A. r 
Verspohl, a ƒ0 .525; Schroder  en Co., te 's-llage, li 
ƒ0 .445; Van Zeeland eu Co., to Eindhoven, ii ƒ0 .425; 

grij s linien: B. , ii ƒ0.376; A. r 
Verspohl, ii / 0.335; Schroder  Co., ii ƒ 0 . 3 3; Van 
Zeeland en Co., ii /"0.32; 

watertwist: li . ,  ƒ0.275; A. r 
Verspohl, a ƒ0 .253 / , ; Schroder  on Co., it ƒ0.245; 

wil katoen: Schroder  cn Co., ii ƒ 0 . 2 5; A. -
ineijcr  Verspohl, a r*0.94| B. , ii ƒ 0 . 2 0; 

voeringkatoen: A. r  Verspohl, a ƒ 0 . 2 4; 
Schroder  en Co., a r*0.196; B. , ii ƒ 0 . 1 6 5; 

pilow: A. r  Verspohl, a /"0.32\; Schro-
der  cn Co, ii /"0.30; B, , a ƒ 0 . 2 9; 

paarse sits: Schroder  cu Co., ii /0.30; . llcijiiians , 
ü ƒ0 .275; A. r  Verspohl, a ƒ0 .245: 

borstrokstrcep: B. , h ƒ 0 . 5 1; Schroder  eu 
Co, a ƒ 0 48; A. r  Verspohl, ii ƒ0 .475. 

loodkleurig vocringbombaziju : A- r  Ver-
spohl, i ƒ0 .255; Schroder  cn Co., ü ƒ0.95; . -
mans, iï ƒ 0 . 2 1; 

wit Amersfoorts: A. r  Verspohl. a/0.415; 
Schroder  cn Co., 1 ƒ 0 . 4 0; B. , 5 ƒ0.34; 

bocren-sergic: A. r  verspohl, a ƒ0.59 ; 
Schroder  en Co., ii. /0.50; 

blauw baai: Schroder  nn Co., a ƒ1.35: . , 
a ƒ 1 . 2 7 5; A. r  Verspohl, ii ƒ1 .24; 

bouten halsdasson: Schroder  cn Co., a ƒ 0 . 3 0; A. 
r  Verspohl, 5 ƒ0.245; 

katoenen maiisslaapmutseii: Schroder  en Co., 5 f 0.325; 
Ü. , a ƒ 0 . 2 6; 

wolleu idem: lt , a ƒ 0 . 7 5; Schroder  en 
Co., a /*0.60; 

wollen nianskousen : B. , ii f 1.25; Schroder 
cn Co.̂  ii ƒ1 .10; 

idem vrouwenkragen: Schroder  en Co., i i ƒ1 .20; B. 
, 5 /1.15; 

zwart.  saaiet: Schraler  cu Cu.,  ƒ2.70; li . -
mans, a ƒ 2.50. 

, 11 Oct.: dc levering van iiondboitl , in 
3 perceelen: lo perc. C. de Jongh, ƒ 1 35 3 vimmen: 
2c perc. G. van Veen, ƒ 129 3 vimmen; 3e perc. C. 
dc Jongh, ƒ 1 11 3 vimmen. 

i . 11 Oct.: het verlengen van de bestaande 
statioiisoverdckking met het doeu van nanhoorige wer-
ken op het station Arnhem; ingekomen 8 hilj. , als: 
P. Verbruirgon , tc Waddinksvocii, ƒ 57.SOO 

. , „  Arnhem, „  56,400 

. Oosterbrock , „  Gorinchem, ,, 56,100 
J. . Nering Bogel en Co., „ , „  55,900 

. . van , „  Amsterdam, „  55,300 
. J. Enthovcn en Co., „ , „  53,915 

j e Prins 
van Oranje, „  idem „  53,650 
. , „ , „  49,475 

Zwol le. 11 Oct.: dnVherbouw van do afgebrande 
woning met hooihorg, bijwlui s no. 5 dor ; 
minste inschr. was .1. , tc Avorcest, voor 
f 2237. 

, 11 Oct.: hot stellen van 12 meer- of 
n op deu Zuiderdij k vau het Eemskannal, 

tusschen do bruggen no. 1 en 2, nabij  Grouingen; 
iugek. 12 bilj. , als : 

. dc Jong, tc , ƒ 1100 

. Wiersoma, „  idem „  977 
B. Voordendag, „  idem » 969 
J. Poelman, „  idem „  958 
P. WesterholT, „  Noordwoldc, „  953 
C. . , „ , „  945 
W. Staal, „  Zoutkamp, „  942 

. Wassing, „  Groningen, „  934 

. Thorbrnggcr , „  idem „  934 
¥,. J. Sijdzcs, „  Farmsum, „  915 
A. B. Stijkcl , „  Aiipiugedait), „  890 
J . Veendijk, „  Obergum, „  80S 

, 11 Oct.: de levering van 635 . 
n aan het gemeentebestuur; gegund 

aan O. C. van der , te , voor  ƒ 0 . 5 75 

por . 
 , 12 Oct.: het bouwen vnn 2 behuizingen, 

onder  beheer  van deu architect . ; ingek. 
6  ij. , als: 
F. T. Elzer  cu (!. dc , te Groningen, ƒ 13,700 

. . , „  idom „  12,900 
l>. de Jong, „ m „  12.415 
B. W. Wietzcmn, „  idem „  12,356 

. v. d. Nap, „  idem „  11,147 

. F. , „  idem „  9,S49 
geguud. 

V l l a g e, 14 Oct.: lo. hot 3jarig onderhoud van den 
Zwnrtewaalschedijk cn het Bnelsche Snniwater  ophot 
eiland Voorin-, in 2 perc; minste insenr. waren: perc. 
, T. Volker, to , voor  ƒ2362, perc. 2, . 
. Vccncnbos, tc Briolle, voor  ƒ 5 61 per  jaar. 
2o. hot idem van do dijk - en oevorworken bij -

voetsluis cn dc beide c hoofden aan den 
Oudenboornselicn zeedijk; minste inschrijver  was C. 

, tc Sliodrechl, voor  ƒ 6 6 72 per  jaar. 
3o. idem van al de werken behoorende tot het kn-

naal van Vooruo in do prov. ; minste 
inschr. was Ph. Verbruggen, te Wnddinksvecn, voor 
ƒ 56,876. 

4o. het éénjarig onderhoud der  werken behoorende 
tot het veer  te 's-Gravendeel: eenige inschr. was J. 
G Woudenberg, te , voor  ƒ335. 

5o. het driejari g onderhoud van dc naald op Tor 
Nieuwburg onder ; eenige inschr. was G. C. 
F. Schiitïer, tc , voor  ƒ 640. 

, 1", Oct.: de levering aan de artillerie-stapel-
en coiistructicmagazijneu van lo. 50O0 buskruitkisten, 
in 10 perceelen; minste inschr. waren: voor  perc. 1 
en 2, G. van der  Woerd, to , rosp. ii /2.08 
en / 2.75 per  stuk, perc. 3—10, A. Brocsc vanGroonau, 
tc , 'i ƒ 2 . 80 per  kist. 

2o. 5000 hlikkn n bussen tot buskruitkisten, iu 10 
perceelen; minste inschrijver  was G. , tc Am-
sterdam, ii .15 per  stuk. 

liirerlit , 15 Oct: het mot keion eu klinker s be-
straten van toegangswegen naar  station-1 lel mond, cn 
hot bi-grinten van don toegangsweg naar  bet station 

e met bijbehoorende werken, len behoove van 
den spoorweg ; ingokomen 6 bil -
jetten, als: 

. Noten, te , f 10.8S5 
J. W. v. d. rutten, „  idem „  1O.7S0 
J. A. dc Groot, „  St.-Auna bij  Nij -

megen, „  10.5S0 
A . van Seters, „  Vught, „  9,145 
.1. , „  Sittard, „  8,999 

. van Gaal, „  Geldrop, „  8,629 
, 16 Oct.: de leveriug aau de artillerie-stamd-

en constructiemagazijneu vau messingpinat iu onder-
scheidene dikten; minste inschrijvers waren W. n 
cn Zu., tc , a / O.sfi per . 

's-llage, 16 Oot: herbesteding van het 2c porc. van 
het leveren, kepen cn carbonisceron van eikenhout 
voor  150 wissels met 750 dwarsliggers; minste iuschr. 
was 0. J. , tc , voor  ƒ3000. 

Amsterdam, 16 Oct.: lo. het verrichten van lier-
stellingen aan het Groot n en aan 's s 
lijnbaan; minste inschrijvers waren W. r  enJ. 
Vree, te Amsterdam, voor  ƒ5203. 

2o. het naar  aanwijzing uitbaggeren van hel marine-
dok; minste inschr. was W. Goedkoop , to Am-
sterdam, voor  61 cent per  slère. 

, 16 Oct.: het lossen, ineenzetten, klinken, 
afwerken cu in -ge bruik - bren ge n van een ijzeren drij -
vend droogdok voor  den dienst van de e in 

; eenige inschr. was J. . van der 
, directeur  der e fabriek van stoom-

en andere werktuigen, te Amsterdam, vuor
. 17 Oct.: lo. dc aanleg cn do exploitatie 

van paardenspoorwegen binnen do gemeente; iugek. 
2 bilj  , als: 
Van Overeem, tc Alkmaar cn 

, „ , ƒ 2510 
. e Tramway-

maats.namens B. Wauthy, „  Scheveningen, „  4350 
2o. het maken van oen overdekte speelplaats tevens 

gymnastieklokaal bij  de school op dc Gedempte -
; ingekomen  bilj. , waarvan het hoogste 

ƒ 6225 en het laagste ƒ 4626 bedroeg. 

J Tol ' G
. . 

A G B 

Vergadering van 10 Octohcr 1878. 

Nadat de Voorzitter  de vergadering geopend , de 
leden verwelkomd en mededeeling gedaan had van 
de verwisseling van het Secretariaat, lusscheu de 
hoeren Singels en , worden de notulen, ook 
die der  zomervergadering, gelezen, goedgekeurd eu 
10 nieuwe leden aangenomen; terwij l voor  de bal-
lotage iu de eerstvolgende vergadering, weder  tï per-
sonen worden voorgesteld. 

e heer  Vogel brengt, als afgevaardigde ter  al-
gemeene vergadering iu i jl . te Amstenlam ge-
houden , verslag uit van bet aldaar  verhandelde, 
terwij l een soortgelijk stuk over  do bijeenkomst te 
Utrecht, in September , door  den beer  Bauer  wordt 
aangeboden. 

Geene dier  verslagen tot bijzondere opmerkingen 
leidende, geeft de voorzitter  het wuord aan den heer 
Vau , om in plaats van deu heer . Brouwer, 
door  afwezigheid verbinden), eeu inleidend woord te 
spreken tot de behandeling van het hoofdonderwerp 
voor  ilezeu avond: de rojicessie-aanrrage voor den 
aanleg en exploitatie run eene 'Zeehaven te Sche-

veningen cn een scheepvaart-kanaal nnar dr

Spreke, ,)<>ei dal met m-:cnouicuheiil, wijst op den 
kwijnenden toestand v:iti n g waarin i ilij k 
verbetering is te brengen, dan door  het opsporen 
vnn nieuwe middelen van bestnan, waartoe luj  meent 
dat de verwezenlijking van bet thans aangeboden 
ontwerp een groote hcflioom zal worden — luj  klim t 
op tot de ge.schie<lciiis \.m \ooi-matige hnveiiplaus, 
haalt gezegden en voorspellingen nan van mannen, 
in de kennis van n g en het vak doorkneed, 
en eindigt met de medewerking te vragen van allen, 
die bet wèl met de residentie meenen en baren ver-
deren bloei wenschen lievonlerd en bevestigd te zien. 

Nadat hieromtrent nog nader  van gedachten was 
gewisseld, de hoer  Van der  Tas eeue vraag over 
eene meer  doelmatige richtin g van bet kanaal en 
den afvoer  van water  uit d bad voorgelegd, 
die door  de hoeren s en Van h wordt 
wedcrlegd, werd nog door  den hoor  Grand ia de 
zaak tn het breede besproken, die onder  nndere wij -
zende op hel gebrekkige van de doorgraving vau 
den k van , daarin eoue reilen meende le 
vinden , dat ook m de zaak eener  zeehaven 
te Scheveningen zoude ondersteunen. e bespre-
king lokte aan den heer  Van u eene verdedi-
ging van dc werken aau dei: k van d uit, 
die vooral traditi e te doen uitkomen , dat men over 
den minder  gowcnsehteii toestand vau dal werk thans 
nog niet moet oordeelen, omdat nog niet voldaan 
had kunnen wonlen aan de grondslagen, waarop het 
geheele werk ; totdal eindelijk de Voorzitter 
voorstelde hij  hoofdelijke stemming uit le maken, 
of de afdeeling haar  algeheele instemming aan het 
aanhangige plan kau verleenen, eu zoojn, daarvan 
door  een adres van adhesie aan «len d te doen 
blijken . 

t voorstel aangenomen, had tot uitslag, dat 
32 stemmen zich voor  bet denkbeeld en 2 er  rich 
tegen verkhianleu, terwij l één lid zicb buiten stem-
ming hield. 

e conceptie van het adres wenl aan liet bestuur 
overgelaten. 

Onder  dankbetuiging voor  dc trouwe opkomst, 
sloot do voorzitter  de vergadering. 
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E  Zaterdag 19 Oct..her 1878. 

it verzonden, is vun 
t adres uun den d ,

den volgenden dug vastgesteld 
den volgenden inhoud. 

9  's
»Pe afdeeling 's-Gravenhage der j  ter 

bevordering der , heeft evenals zou vele 
nij  veren hier  ter  stede met helangstelling kennis ge-
iininen van de enneessie-aanvrage van de heeren P. 
('rans en O . tot den aanleg en de exploitatie van 

eene zeehaven te Scheveningen en een  pvanri-
kanaul nuar de , naar tie plans van den hoofd-
ingenieur  Waldorp. 

»Zij  deed dil niet te meer genoegen, omdat ze 
bekend is met den tningunstigen toestand, waarin 
werkgevers en werklieden op dit oogenblik hier  ter 
stede verkeercii; omdat ze in staat is de moeilijk -
heden te zien en te ondervinden, die eene geregelde 
en gewenschte uitbreidin g der  Gemeente in den 
laatsten tij d iu den weg staan; omdat ze met leed-
wezen aanschouwt, dat er  tal van woningen onbe-
woond blijven: in één woord, omdat ze weet dat 

e kwijnt . 

«Vandaar dal ze gaarne elke poging, die in dien 
in-gunstigen toestand verbetering kan brengen, van 

harte toejuicht, en aangezien nu naar  hare mee-
ning het aanleggen eener  zeehaven en scheepvaart-
kanaal daartoe een der  meest gepaste middelen is, 
acht zij  het van baren plicht, dc aangevraagde con-
cessie zooveel in haar is, bij  UEd. Achtbaren te 
ondersteunen. 

e Aldecling wenscht in geene bijzonderheden te 
treden over het groote nut, dat aan het n 
eeuer  Zeehaven te Scheveningen , sjiecinul ook voor 

n , is verbonden, maar  alleen te wijzen op 
de daanloor  ontstane mogelijkheid eener  uitbreidin g 
van de e op groote schaal, een werk, dat, 
men weet het bij  ondervinding, zoo zeer  ten bate van 
den haiidwerkssiaud en den kleinen burgerman komt; 

»op de gelegenheid, die het scheepvaart kanaal 
aanbiedt, om de grachten onzer  stad te ververschen, 
waan looi- misschien de uitgaven voor het riolen-ont-
werp belangrijk zouden kuiinen verminderen, op eene 
vcrlieterde waterlossing voor d enz., punten 
wier  beoordeolhig zij  vermeent meer  sjicciaul tot htm 
werkkrin g te behooren, en waarom neut zij  de over-
tuiging bezit, dal de verwezenlijking ervan niet an-
ders kan strekken dan tot bevonleriiig van den bloei 
der Gemeente en vermindering van anders noodzake-
lijk e uitgaven. 

pilot is dan ook op die gronden, dat de Afdeeling 
vermeend heeft zich Uit l Achtbaren te moeten 
wenden, om, onder  adhesie aan die stukken, welke 
mil s ter  ondersteuning van deze zaak bij  mochten 
ziju ingekomen, eerbiedig te verzoeken: 

t wel daarhenen te willen leiden, dat mie 
Zeehaven te Scheven ingen cu scheepvaart kanaal
de , op de wijze zooals dit in het aanhangige 
ontwerp is uitgedrukt , eeue werkelijkheid worde, en 
ter  verwezenlijking daarvan, alle gepaste middelen, 
zoo zedelijke als fuiancieelc, op de incest krachtige 
wijze aan te wenden. 

. P. , 

B. , 
Secretaris. 

e Gemeenteraad heeft iu zijne 
zittin g van Vrijda g avond zich vereenigd met het 
vooi-stel van het h Bestuur tot regeling der 
financieele verhouding tot de e -
voreeniging. t vuorstel is ouder het binnenland 
op de eerste pagina vau dit r  opgenomen. 

e commissie voorde gasfabriek heeft 
aau den Gemeenteraad voorgesteld, den gasprijs, te 
beginnen mei 1 Januari a. s., van !f op 8 cent per 
stère te brengen, 

e Gemeenteraad alhier  heelt besloten 
een gedeelte vun het nog bestaande bolwerk om deze 
gemeente af te graven, met het doel aldaar  eene 
kade voor  schepen te maken, met het oog op de 
behoefte, die er  bestaat aan aanlegplaats. 

Vdairiê , 

 Ter  aanvulling van het vroeger be-
richt over het sgraffito als versiering van gebouwen, 
deelt de  mede, dut de heer A. e Comte 
te t het aanbracht aan hel Gebouw voor -
sten en Wetenschapjien in n , du eerste 
proeve van die soort van versiering in ons land e 
lieer e Comte deelt tevens een oordeel over dat 

werk mede, hetwelk hem toevallig ter  ooren kwam, 
j heeft op de fries van genoemd gebouw bij  af-

wisseling het Grieksche «tragische"  en ukomiscbe" 
masker met klimopbladeren omslingerd opgehangen , 

 door  festoenen aan elkander  verbonden, e mas-
kers nu wenlen door  iemand aangezien voor 
ile koppen vau de eerste Christen-martelaren. 

Behalve op twee of drie plaatsen in ons land, 
heeft de heer e Comte in den loop van dit jaar 
deze versiering ook toegepast op de fries van de 
Studentensociëteit te . Bij  de uitvoering was 
hem de heer  Bauer  behulpzaam, een zijner  leerlingen 
uan de Academie van beeldende kunsten iu n . 

e versiering uan het gebouw van deu n 
te Botterdam is gren sgraffito, maar een re l ief 
festnenratid OJ  rood getinteti grond. 

Op 1 Januari 1878 bezat de j  tot Ex-
ploitati e van Staal ss j  mor wegen 185 locomotieven met 
een totale lengte der  door die j  geëx-
ploiteerde spoorwegen van 1000 kilometer; de -
landsche j  7.'1 locomo-
tieven met 300 kilometer; de Nederlandsche -
spoorwegmaatschappij  80 locomotieven met 212 ki -
lometer  j de Nederl. Centraal «irwegmau|sidiajipij 
20 locomotieven met 101 kilometer, en de Noonl-

e S| rwegmautschappij 0 loco-
motieven met 53 kilometer. 

r  dagen wenl 
bericht, dat  thans iu .Oostenrijk proeven ge 
nomen wonien, um door  middel van eleetrisch 
licht , vóór aan de locomotieven aangebracht, d* 

o op groote afstanden 's nachts zoo krach-
tig te verlichten, dal de machinisten ver  vooruit 
kunnen zien. e proeven hebben aanvankelijk ee 
gewenschl resultaat opgeleverd. Nu verneemt men, 
dat voor  eenige dagen dezelfde toejiassing vun di 
eleclriciteit gemaakt zal worden op stoombooten. ei 
wel op de sleepbooten van de

r zal de dienst van deze booten 
voortaan ook des nachts, eu l in den winter, 
kunnen plaats hebben, zonder  gevaar  voor  dc scheep-
vaart over het geheel. 

g jaren geleden 
werd buiten zijn eigen toedoen in Engeland één 

n gedood vau de 1,782,188 spoorvvegreizigers; 
in 1875 was de verhouding 1 op de 30,823,500 
reizigers: in 1876, een buitengewoon ongunstig 
jaar , 1 op de 14,105,455, en in 1877 een doode 
op de 50,144,870 , e g van 
gewonden wordt ook steeds gunstiger; zij  was in 
1870 één op de 488,008 en in 1877 één op de 
830,713 leizigers. Ook voor het «oorwog|iersoncel 
is de verhouding beter  geworden. n 1870 zijn er 
073 n gedood eu 2000 gewond, 
voor 1877 zijn die cijfers 042 en 2103. 

Advertentien. 

Aanbesteding 
op  20  1878, ties namiddags 
ten 1 ure, zal tloor . s der e 
Gemeente te  in het s
aldaar, wonien aanbesteed: 

e bestekken zijn 22 October a 50 ct. te bekomen 
bij  tien Boekdrukker J. S Ta. te
en tien architect J. VA N  te
bij wien alle verlangde inlichtingen le verkrijgen zijn. 

Aanwijzing iu loco zal gegeven worden op
 25  des morgens ten  ure. 

e g 

N

. , 

zal, ten verzoeke van den Aannemer , 
op  29  1878, beginnende 
tics voormiddags om 10 ure precies, ter  herberge 
van .1. . , uan tie Ginneketistruat te 

 en voor  zooveel noodig op het geslechte 
terrein , 

E G 
HOUDEN l i : N A V O L G E N D ! G O E D E R E N ! 

1  van 10 paardenkracht eni
 van 1 paardenkracht, beide nieuw 

systeem cn in goeden staat, 2
 wijd 18 en 10 centimeter  met bijbclioo-

rende buizen, plus minus 1000 .  , breed 
12 en 10 , plus minus 2000 ,
roor  paartlensfioor met sjxjoi-spijkcrs, 12

 inhoudende elk 2 . 12 dito, inhouden-
de elk * 2  1

 met  enz. 
compleet, 3  1  30 

 eene parti j
 in alle afmetingen, 4 00  voor 

paarden- eu nandtporen, 2  2 
 1

 en verdere
 rware 

eiken  eene groote party oud  , veel 

 enz., enz. 

2 uitmuntende  een oud 8 cn 
een oud 10 jaren, 2 zware  eu 2

 1  1
1  verschillende

 en wat meer 
te koop zul worden aangeboden. 

Alles 4 dagen te voren, op bet geslechte , 
nabij  tie voormalige Giniiekeiijwort , achter  tien 

, gekaveld te zien. 

n informatien zijn te bekomen bij  bovengo-
noemden Verkooper, alsmede bij  den Onderklas 

P VAN , nabij  het genoemde werk 
wonende. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de  W i n , 

 20  2 2.
 van allo bekende typen 

en  aan bestaande S wonien hi 
den kortst n lij d geleverd on uitgevoerd. 

S &  VAN . 
 m -groeva 

in , 

. 

S
n tip  28 

! ties middags, op hel 
bij enkele inschrijvin g 

 zuil 

 1878, ten 12 un 
, in het ojienbaar 

'toen aanbesteden: 

 20 ,000. 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen  vnu ƒ — . 40 voor de sub a mf—.15 
VOO  tie sub h genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aun 
hei bureau van den r r  Publieke Werken, 
tip het , des ochtends tusschen 11—12 me. 

N TEX . 

15 October 1878.
E . 

.  te . 
N .an

voor vvctensi -lij k jreliruik . All e soorten van 
 en  en 

, om. onz. 

S , 
. 

T  van
, « r a gt op een jaarwedde vnn / 6 0 0, 

kfadmg  lwpre|wn — 
EENEN 

aan wien ook kan wonien opgedragen dc betrekkin; 
van Politieagent en Veldwachter, 

en op eene jaarwedde van f 1200, eenen 

. 
volkomen op do hoogte van kot vak. Opgedan 
ondervinding /al tot aaalievelino strekken. 

g van stukken, vrachtvri j  aan den Bur 
ffeliieesler, wordt verzocht  25

 1878. 

, 8 October 1878. 
lluijreiueester  en Wethouders van . 

, 
c Burgemeester, 

. E v. . , L . II. 

Po Secretaris, 
J. N. G. SASSEN. 

t voor  Nederland vaa  &  SON 

 en  by 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fnliriu k van prima beleen 

 en
 Puike , an Framcbe 

 en
 in lusten, bussen en flacons. 

- en . 
Aan de Steenhouwerij  van . S 

. 
ook d 

ir g 43 te Amsterdam , worden bij  alle 

en , 

 F.  E \. S (' t S T E E \ U A \ T E  S. 
Een  welingelicht N is  st 

 Alles t
s ruim gesorteerd, alsi 

billijk e prijzen. 
iu

G 
TE N 1879 

van Nationale en e Nijverheid, 
gepaanl met oen internationalen wedstrijd van sommige 

fabrikaten en werktuigen. 
Programma's, circulaires en alle verdere inlichtingen ziju op franco aanvraag lo verkrijgen bij ,  Ucslui, 

.  &  ZOON. 
 te

tobben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

E N 

V A , 
geeft barigt dat door  haar lot eenige A Q E N T E N voor .len 

nrkoop van  ziju aangesteld: 

S  C».  Amsterdam, 
f" 1"' , ™ " *  « 8 1  inlichtingen worde,, „ . „ , „ * ,  voor  gobcel

 aangenomen op gelijke voorwaarden als nnn do g N" . 3, le

N t van n 

3?n lSlil  s t e e < ls
Ü8' B A A  '»Ü de Boekhandelaar 

. E  &  ZOON, Beursstraat No. 2, te Amsterdam 

» K
Clviel-ingenleurs te Oudowater. 

leveren en vervaanligen iu den korbt mogelijke,, lij d alle soorten vnn 8toomb  in bont- of 
ijzeivonstruce, volgeiis e,ge„  svsleem, geschikt voor  elke diepte en opl„  gs, v" , 150 <„, " , „ „ , a «er 
werk,lag, en verder .1.,

 en  en  enz. 

T 113/115 

„ . 
n van Stoom- en e n 

N : 

^ ? , V O V E N ' , „ N '  en
,

e„
 der  Barham  Amerikaanse!,.,

 zagen scherpen, fabrioksgebruik, enz., | » kwulilei t Engelsche  en ander 
 vau sterkte. 

Eloctr isch l ich t voor  allerlei doeleinden. 

 voor

Cbrnpany. 

Oedrukt by  W. VA U  *  C« t . Arnhem. - All e stukken en advertentien te .dre,,.eren aan den r 

e . 0. 43. g 26 Octobe 1878. 

VOO

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

: 

Vci-.rhijü t ZatenUp. Pry . per 3 maanden f 1.A5. n abonneert  TOO 

een jaargang-. Afzonderlijk e ntimincr a bij  voorui tbeatel l in ï 15 cenU. 

: 

Van 1—5  fl,  eiken ngjtl  20  en 10 eentt 

 nummer  vnn het  Advertentien  buitenland 'Ui *rij»e r

N EN  OVE T N 

OP E . 

k bad gehoopt, dat een opstel als het onderstaande 
voor de lezers van  onnoodig soüds 
zijn. r  huil zirb gevleid kennis te nemen  de 
voordracht, tlie de lioofilingenieur  van den Wuterstaat 
Waldorp voor de Sentember-vergnderiiig vnn het 

t s bad toegezegd. En zie! 
de voorzitter  moest, aankondigen (de onganoegxaara 
l-eïndrukt e scheen uit echaamte  zijn weggebleven), 
tlat de  nog niet gei-eed was met zijn indrukken, 
«ant bij  liatl  lupporten nog niet ontvangen. 

— lOch, vertel mij  iet-s van uw reisje door 
Zwitseiiand. 

— Ja, in November, want ik heb mijn Baedeker 
in een logement laten liggen en warli t erop." 

u deukt onwillekeurig aau onze ministers en 
dien uit  van wien e zegt: 

i  zulk  man 
Eens zijn iiininiiezen af eu  ni|)|»nrteii, 
En zie eens wat hij  zelf begrijpt of weet, 
En wat ht  op een nieuw idee dut in 
Zij n eigen ziel gegroeid is , . . ha, ha, ha, 

n kunt ge wachten tot ge moeier  zijl 
n luj  \an-nacht wns!" 

 heer  Waldorp geeft indrukken gelijk tie meeste 
s vroeger  geschiedenis schreven. Boerne 

/eide daarvan: »Als gij  een kleermaker om
blauwen of zwarten rok vraagt en hij  een wit 
schaap gaf met tie woorden: r  hebt gij  wat 
gij  verlangt" , soudt ge denken, tlat de vent gek 
is of  voor gek houdt. Welnu, tli t son u kun-
nen overkomen met n geschiedschrijver. 
Vraag hem om  schoone en goede geschiedenis 
van Griekenland, van de Fransche Omwenteling, 
van tie , van den Taelitigjnngen Oorlog, 
hij  geleitien in  groot littenirisch pakhuis, 
waar  ostukken''  ojweiigohnopt liggen: processen-ver-
haal, diplomatische chattels, wetten, verordeningen, 

kronieken, traktaten, aianilesten, volksliedjes, frag-
menten  geden kloek  , opschriften , munten , 
medailles, en dan zegt hij : r  hebt gij  uw ge-
schiedenis!''  Wacht  wel lioos te wonien  hem 
toe te voegen: , mijnheer, ik heb niets te 
makeu met die ruwe bouwstofTen : ik heb  versacht 
oin een geschiedenis!" j  zal  grofheden naar  bet 
hoofd smijten. j  zal u een tnensci) 
noemen,  niet weet  putten

Uit tie bronnen e putten, dat is tie  A
 van de e goschiwlsehnjvers. n al 

hun werken zijn tie  de 
gerechten, opgedischt in den tekst die bun tot schotel 
dient. Vóór veertig jaren stelde Schiller  zijn

 te

Zij was helder, sierlijk en levendig geschreven: hut 
was  ware historische schilderij. Zou men het 
gelooven ? 1 loezeer  Schiller  nok dichter  was, schaamde 
hij  zich  leeslmar  lioek aan te bieden als  ge-
leerd en gemoedelijk boek, en deed bet in  ne-
derig zakformaat drukken under den titel;

 1791." 

 wij  nu. omdat de hot dil ingenieur  Waldorp 
nog niet klaar is met te putten uit de bronnen, 
het woonl aan  Fruriseheii bezueker van tie Ten-
toonstelling. 

t is nooit te laat om zich te bskeeren. e -
,  de hggebonwen van a 

te Parij s 'loupt, zal met wan? voldoening ontdek-
ken, dat de groote Fransche spoorwegmaatschappijen 
ernstig tmtleistdieid beginnen te maken tusschen de 
reizigers en tie colli's. Ja, heusch, de maatschap-
pijen denken uu ann het publiek; zij  schijnen het 
werkelij k te achten. , binnenkort zullen 
zij er  misschien zelfs oplettendheden aan bewijsen. 
Gelukkige tijd , dien wij  beleven!  zal het overi-
gens ge waar  wonien als men tie merkwaardige ten-
toonstelling van het l van nabij 
beschouwt. 

Wi j /.uilen voortaan hard rijden  en wij  zullen up 
ons gemak zijn in de rijtuigen . e maatschappijen 
hebben ertoe . t is inderdaad onludwist-
baar, dat er  reeds groote vorderingen gemaakt zijn 
om het  te verhoogen en de snelheid der 
treinen te venneerderen. t schijnt ons niet over-
tolli g toe, vluchtig tie wijzigingen nn te gaan, die 
de exploitatie en het materieel der  Fransche ijzeren 
hanen reeds ondergaan heblien. 

t was dan ook volstrekt noodzakelijk geworden 
tien ouden slenter  te verlaten. Een ininisterieele cir-
culaire noodigde tie maatschappijen uit , in de snel-
treinen rijtuige n van elke klasse op te nutnen. e 
locomotieven, die vroeger  twaalf rijtuige n hadden 
getrokken, moesten er  nu, gelijk in Engeland en 

België, twintig , en zelfs vier  en twintig , sleepen. 
n bcpniefde wel tie wagens in beweging te bren-
 met twee locomotieven, maar  tli t kostbaar 

stelsel, dat veel ongemakken  werd verlaten, 
en men moest besluiten nieuwe types van veel 
machtiger  machines te vervaardigen. n was 
de mededinging van den vreemdeling te duchten. 

t internationaal verkeer van Engeland met hef 
vasteland zuu aan Frankrij k hebben kunnen ontsnap-
pen en tien sneller  geworden weg tloor o en 

d kiezen. e dag zal komen, waarop de 
St.-Gothard doorboord zal zijn. Op dien dag zouden 
de Fransche maatschappijen te haren koste hebben 
kunnen erkennen, dat men willens of onwillens met 
zijn lij d moot medegaan. Om deze velschillende
denen heeft men tic exploitatie, en bijgevolg hel 
materieel, geheel omgewerkt. 

e locomotieven van Crainptoi i met vrij e drijfra -
deren hoeft men verlaten; zij  zijn vervangen ge-
worden tloor  locomotieven van het Engelsche stelsel 
met gekop|.elde drijfraderen . e lenlooiigesiclde 
machines zijn allen volgens dezen type. t deze 
machtige machines zullen de Fiiinsche maatschappijen 
den kamp tegen tie viveiiide spoorwegen kunnen volhou-
den. Een trein van vier  en twinti g rijtuige n kan nu 
zijn zeventig kilometer in liet uur  alleggeu. Naast 
tleze express-treinen, die rijtuigen  van alle klassen 
bevatten, heeft men sneltreinen, uitsluitend voor 
reizigers tier  eetste klasse, ingericht, met het oog 
op grnoie al'  te leggen afstanden en de internatio-
nale diensten. 

Op de Noonlerlijn doorloopt meu reeds in vier 
ureu den afstand van 254 kilometer, die Parijs van 
Boulogne scheidt. Op  Oosterttju /ij u zes en een 
half uur  voldoende om den afstand van .'»"»3 kilo-
meter van Parijs tot Nancy af te leggen; op tie 
baan van n doet men nu tie 1 kilonieter  van 
Parij s Ud e in vijftie n en een hall'  uur; op 
de Zuiderhaan  uien van Cette naar  Bordeaux 
(47ti kilom.) in acht uren : op tie Oileaiisbaan legt 
men iu negen ureu tie 0 kilometer af, die tus-
schen Parijs en Uonlouux liggen. n minder dan 
dri e en driekwar t uur  voert tic snelt rein op de Wes-
terlij n tie reudgen van Parijs uaar . 

Alen zal nog harder  moeten rijden , bijvoorbeeld, 
iu acht uren tie lij n x tloorloojieu, 
in minder dun drie uren tlit*  van Parijs—Trouvilla , 
en ouk in Frankrij k de bekende  der 
Amerikanen inviteren. u Engeland bestaat reeds de 

 die denafttsnd tuaschen 

n en l letterlij k iloorvliegt

t is zeker, tlat men de snelheid tier  vaart niel 
onbepaald kan doen aangroeien, maar men kan veel 
uitwinnen op dc stilstanden, die »groote. tijdeters." 
Nog op tli t oogenblik moet men nagenoeg alle 
twinti g uren gaans water  innemen (faire de Ceau), 
dat is te zeggen: den fender  vullen n zal den 
duur der  verkorten door  grot der tenders te 
maken, die een aanzienlijker  watervoorraad medene-
men. e Wester- en n hebben 
reeds de/en weg ingeslagen e sneltrein van -
seille zal weldra niet meer  stilhouden dan om de 
150 kilometer. t is een winst op den duur van 
den overtocht van tenminste veertig minuten. 

e toeneming van snelheid shut noodwendig nieuwe 
maatregelen tot bescherming iu n begint op alle 
lijnen de betere seinen te vermenigvuldigen, zoouls 
de optische telegrafen, tie electrische klokken, enz. 
Op vele lijnen beeft men het blok-stelsel

 ingevoerd: men deelt de baan af in vakken 
door  die onderling en met de stations tele-
grafisch verbonden  men laat  trein slechts 
op een vak of sectie loopen, als men verwittigd is, 
dat de voorgaande trein in deselfde richtin g op het 
volgende vak is gekomen. 

Eindelijk , men streeft ernaar  zich tc bedienen 
van remtoestelleii vau buitengewoon vermogen, die 
inslaatstelleu binnen een dertigtal seconden over een 
afstand van 350 meter den trein te doen stilhouden. 

e aanleg van de baan zelve beeft wijzigingen 
moeten ondergaan niet do vermeerdering van tie 
snelheid der  treinen. n heeft  zich op toege-
legd tie baan vost en zacht te maken tloor  geschikte 

bouwstaflan te kiezen voor de dwarsliggers
ballast, en door de verbindingen tusschen de
staven te verbetereu. 

c «talen s|rOorstnven heblien overal de ijzeren 
vervangen; baar  duur is aanmerkelijk gmuter. n 

 velschillende proeven um mplaals van houten 
dwursliggeis, tlie tie spoorstaven ondersteunen , me-
talen dwarsliggers le gebruiken. e j 

e Zee beproeft stalen tlwais-
liggeis met beslag aan het eind (? embouli), waarvan 
andere lauden reeds het voorbeeld gaven. t schijnt, 
dnt tot dusverre de metalen dwarsliggers de verge-
lijkin g niet kunnen doorslaan met hel bout, dat mui 

de haan iets donsaebtigers  meer  veer-
kracht en stabiliteit geeft.  spnoisiaveu wonien, 
gelijk men weet, mei de einden aan elkander  gelegd, 
met een kleine tiisschenruinite, om tie uitzetting van 
bet metaal onder  tien invloed der  verbooging van 
den warmtegraad niet e belemmeren.  overgang 
tier  wielen van de  spoorstaaf op de andere 
brengt  lichten schok teweeg, dien het van be-
lang zon zijn zooveel mogelijk te verzachten. n 
zal op de tentoonstelling de verschillende systemen 
vinden, die wenlen uitgedacht om de moeilijkheid 
te .uitgaan. j  Pa
landache  bedient zich uu van spoorstaven, lang 
1Ü meter  inplaats vau (>, wat het getal voegen met 
de helft verminder!.. 

e bovenbouw, tlie tic beste schijnt  overigens 
aangenomen is door het Syndicaat der  groote mant-
schappijen voor de nieuwe ceintuur- of gordelbaan, 
bestaat in Vignole-rails van staal, gelegd op eiken-
bouten dwarsliggers, terwij l de staven verbonden 
worden door  lasschen, voorzien van vier  borsten. 

t ons, na deze algemeene schels, met weinig 
woorden tie voornaamste expiess-locomotieven beschrij-
ven , door ile zes groote maatschappijen tentoon-
gesteld. 

t vraagstuk der  trekkin g van zware treinen 
met aanzienlijke snelheid houdt de ingenieurs sinds 
lang bezig. 

 heer  Petiet, destijds bestuurder van de Noor-
der j  had sinds 1  bedacht, parti j  t;; 
trekken van tie gemengde locomotieven van hel stol-

h , tlie een groot vermogen aan snelheid 
paren. r  in Frankrijk , zoowel als in Engeland, 
tie kop >lstaiigen der  drijfradere n eenige malen ge-
broken waren, aarzelde men het gebruik van de 
nieuwe machines algemeen te makeu. Sedert heeft 
men deze eerste zwarigheden welen te ontgaan ; men 
maakt tie stangen van staal  vervangt tie pinnen 

 door  ringen. Er  hebben 
geen breuken meer  plaats. Sinds 1871 vervaardigt 
de j  locomotieven van den type. 

in Engeland geschapen door den heer  Sbnrock voor 
den  beer  Beugnot 

heeft den ooisprotikelijkei i tV  /uo gewijzigd, dat. 
men iu tien haard allerlei brandstof (.'

 kan stoken, die de j  voor  weinig 
geld kan . e locomotieven,

 geheeten , zijn nu overal iu dienst  luopru 
op de oude lijnen met bochten vau grooten straal. 
Voor de nieuwe lijnen met steile klimmingen
schei -hieii hud men nog et u anderen type 
noodig: het is die. welken tie liezoeker op de Ten-
toonstelling zal vinden. j is zeer  merkwaardig. 

 machine der  Noon n heelt  gearticuleerdeii 
 zoodat zij  in tie bochten met kleinen 

straal kan loopen. r  vuurhaard heeft niet min-
der dan 2m , 2ü lengte. 

e j  heeft een locomotief ten-
toongesteld, tlie  deel uitmaakt van  twaalf 
eerste locomotieven, onlangs vervaanligd om den 
dienst der  zware  snelle treinen  verzekeren. 

 machine kan op  dorpel of waterpasviak 
vier  twinti g rijtuige n trekken niet de snelheid 
van zeventig kilometer in het n is ertoe 
gekomen  de raderen  middellij n te geven van 
2,31 meter,  middellij n grooter  tlie van al 
de gekopjielde wielen tier  machines, die op de ten-
toonstelling prijken . e middellij n heeft het voor-
deel de snelheitl van de bewegingen tier  organen of 
tuideideelen te verminderen, wal, bij  gelijke snel-
heid van overbrenging, tie som tier  wrijvingen ge-
ringer  maakt eu instaatslelt  parti j  te tivkken 
vau den arbeid, 

e j  stelt  der  locomo-
tieven tentoon, tlie den dienst verrichten van tic 
sneltreinen tusscheu Parijs  Bordeaux, welker 
werkelijk e snelheid 59 kilom. iu het  is. t 
is op tleze lijn , tlat men zich voor het eerst in 

k bediend heeft, van machines voor  groote 

snelheid  mei gekoppelde wielen. 
 eeiste vervaard igile tvjies hadden niet genoeg 

vermogen om de rijtuige n tier  eerste klasse met vier 
compartimenten, die thans in gebruik zijn, te sloepen. 

n heeft, om het doel te bereiken,  nieuwen 
type verwezenlijkt, die in klasse ti l prijkt .  machine 
heeft hare cilindeis en mechanismen huiten dc lengte-
balken van bet raam  lu het algemeen 
hebben de locomotieven inet buiten geplaatste cilin-
ders een onaangename slingerende ol'  schommelende 
beweging n beeft dit ver-
holpen door den last op tie voorraderen te verzwaren, 
tie wielen venler  uiteen te plaatsen en tie machine 
met den tender te verbinden door  middel van
veer-koppeling, eindelijk door  het ootdeelk lig aan-
brengen van  tegenwicht bij  de gekopjti'lde diijf -
wieleu. e haard is van het stelsel-Ten , tlat 

gedoogt tie sterk-ronkende kolen tc liezigcn, die tie 
j  uit haar  mijnen van Aubin trekt . 

(.'., 22 Óct., '78. . v. E. 

Berichten en mededeelingen. 

 N N E N . 

s-Gravenhage. r  den Gouvern ur-Generaal 
van Nederlandsch ë /ij u bij  het korps van 
den Waterstaat: 

 tot opzichter  3ile klasse G. Correlji* ; 
 uit zijne betrekking, tie opzichter  lste 

klasse J. W. ; 
 te , tie opzichter  3de klasse 

. \\' . ; te Tegal, de opzichter  3de 
klasse P. J. . tie : te Poerworedjo, de opzichter 

e klasse s Abookasan Almodirono : te Semarnng, 
de opzichter  3de klasse G. . ; te Soerakarta, 
de opzichter  3de klasse A. W. tie la ; te 
Patli , de opzichter 3de klasse .1. G. tie , 
allen onlangs tot dien rang benoemd; 

 aan den ingenieur  lste klasse J. J. 
, met aanwijzing van Soerabaia tot

plaats, tie opzichter  3de klasse .1. . W. Frevtag ; 
 van Tjiriho n naar  Padang. de inge-

nieur  lste klasse . . vau Os van Patti naar  Tjirihon, 
de ingenieur 2de klasse \\ ' . F. ; van n 
uaar  lle/oeki , tie ingenieur '2de klasse . P. Gut-
teling; vau k naar  Seinng, tie ingenieur 2de 
klasse G. Ousting: van Pmboliiign naar , 
de ingenieur 2de klasse F. 11. Selierius; van -
bang uaar , tie ingenieur e klasse .1. P. 

; van Pmbolingo naar , de adspi-
rant-ingenieur  J. C. ; van Padang naar 
Painaii, de architect 2d« klasse J. P. van -
len; van Padang naar , de opzichter 
lste klasse F. VV. Bonset; van Pedjarakaii naar 
l'robolingo , de opzichter  lste klasse . van ; 
van Tjipaiia s naar  Tjiseroea, tie opzichter  lste klasse 
.1. Pasman: van liniithai n naar  Balangnipa, de op-
zichter  lste klasse J.  P. Vrijbergen; van i 
naar  Ngaudjoek, de opzichter  2de klasse W. F. 

; van Soera ha ia naar  Sidlmardjo, tie op-
zichter  2de klasse P. ; van Bandong uaar 
(iaroet , de opzichter  2de klasse ('. ; van 
Soerahaia naar  l.aiuoiigan , de opzichter e klasse 
J. . van Soest; van Besoekj  naar  Sitoebondo, de 
opzichteis 3de klasse J. van Unlgooy en G. J. a 
Bastitle ; van Boompjes-eiland uaar  Se rang , de opzich-
ter  3de klasse . lingeman; van Probolingo naar 

d ja ri negara , tie opzichter  3de klasse W. A. e ; 
van Ngandjoe naar , de opzichter  3de klasse 

. Sick ; vau Probolingo naar  Pedjarakan, tie op-
zichter e klasse A. van tier  Waag: van Poervva-
kart a naar , tie opzichter  3de . 

; 

 een tweejarig verlof naar  Europa, we-
gens ziekte, aau den opzichter  3de klasse F. . 
Wouters. 

— liet ontwerp tot rioleering van 's-Gravenhage 
is iu ilru k verschenen. l vormt, met de bijlagen, 
een l iu roy Öo van ruim 350 pagina's. 

l eigenlijke rapport van don architect-directeur, 
tien beer B. , beslaat echter  slechts OU pag. 
en is verdeeld in een aantal onderdeelen, door  kant-
teekeningen aangegeven. 

Na een vluchtige lezing van liet rapport moeten 
wij  heden U-palen tol eenige korte medoileidingen. 

e beer s beoogt deu aanleg van een 
rinol |>oclste >l voor  tleze gemeente, waarvoor d« 
collecteurs, tlie het vuil tier  binnen- en buitensluit 
zullen opnemen, langs tie singelgracbteu worden ge-
legd. Er  zouden zes ver/ann-lriolen , 78 l n 
en venler  in alle straten zijriolen zijn; de/e laatste 
spruiten /ouden al bet hemel-, huis- en straat water 
enz. opnemen eu naar de collecteurs voeren eu deze 
zouden worden hiliggepompt, t riool vocht zou 
naar zee wonien afgevoerd. n , als een 
stad van 150,000 zielen beschouwd, /ou 13,025.70 

. riool noodig hebben voo  collecteurs, 28,497 . 
vuur  hoofdleidingen en 30,517 . voor  zijspranken; 
daarenboven — zoo uien tli t beoogt —voor  verbin-
ding der  buizen op tie openbare straat nog 150,000 

. buizen van gebakken nanle. t net zou een 
oppervlakte van 554 hektare beheersehen. 

n tie doorspoeling der  riolen zou tloor de ring-
vaar!, tie duinwaterleiding en do Beek kunnen wor-
den voorzien. e directeur  berekent 18,000 . 
water per  24 uren noodig te hebben. 

Er zullen in bet plan van den directeur aan de 
Paviljoousgrarhl eu achter  de nieuwe gasfabriek op-

n geplaatst moeien worden. 
C afvoer  naar zee. vau het rioolwater  slaat bij 

hem op deu voorgrond; dc proeven om 't rioolwater 
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voor  gebruik geschikt te maken zijn mislukt; de in-
voering van een irrigatie-stelsel znl nog veel tij d 
vorderen en staat ook met het riolenplan in geen on-
afscheidelijk verhand. n 't voorbijgaan dringt de 
heer s venier  uit een hygiënisch oogpunt op 
de demping van een aantal open slooten in de ge-
meente aan en tevens, doch meer  in verband mat 
zijn plan, op bet dempen van het Spui, de bekte 
Veerkaden, de Paviljoensgracht, de Turfmarkt , de 
Nieuwe , de Nieuwe Uitleg, de Prinsengracht, 
en de Brouwersgracht. 

e heer s  verder  het maken van 
een binnenhaven — achter  de fabriek van de firma 

. S. Enthoven en Co. — en van een abattoir, ten 
zuiden of ten noorden van de f kade of bij  den 

k scheweg. e kosten van rioolstelsel, bin-
nenhaven en abattoir  worden dooi- den architect-

directeur  op ƒ4,459,179 begroot, waaronder  ƒ400 ,000 
voor  de binnenhaven, 0  bet abattoir, 
ƒ 1 4 2 , 0 00 buitengewone uitgaven  alzoo ƒ 3 , 5 9 7 , 1 73 
voor  het rioolstelsel. 

Nu een seer  uitvoerige beantwoording van de nota 
van den heer  Fijnj e te dezer  zake bij  den d in-
gediend, uit de heer s den wensch, dat een 
spoedige aanneming en uitvoering van zijn plan het 
loon moge zijn voor  de moeite en zorg, aan de -
werking ervan besteed; terwij l hij  hun, die hem 
daarbij  behulpzaam waren, in 't bijzonder  den civiel-
ingenieur n horst , daarvoor  zijn dank 
lietuigt. 

's-Gravenhage. Tot leden der  commissie vooi 
het op 25 Nov. a.s. en volgende dagen te houden 
examen voor  de betrekking van adspi rant-land meter 
bij  het kadaster, zijn benoeuul de beeivn: E. P. van 
Steenbergen, inspecteur  van bet kadaster  aan het 

t van Financien, lid cn voorzitter; . P. 
Zeeman, leeraar  aan de hoogere burgerschool te 

; J. Straub, hoofdonderwijzer  te ; 
\V . J. Wansink, leeraar  aan de hoogere burgeischool 
te , cn P. J. U. , landmeter  bij 
het kadaster, gedetacheerd aan het t van 
Financiën, lid en secretaris. 

— r  den r  van Financien is aan de 
Nederlandsche r wegmaat schappij  vergunning 
verleend stoom- in plaats van paardenkracht te ge-
bruiken op deu tramway , ter-
wij l vóór 1 i 1870 de aanleg moet voltooid zijn. 

— Ann de Nederlandsche inzenders ter  Pnrijsrh e 
tentoonstelling zijn , volgens dc oflirieele opgaaf, iu 
bet geheel 400 onderscheidingen te beurt gevallen, 
namelijk: 

10 eere-diploma
33 gouden medailles, 
15 gouden medailles niet diploma, 

102 zilveren medailles, 

21 zilveren medailles met diploma, 
117 bronzen medailles, 

2 bronzen medailles met diploma. 
80 eervolle vermeldingen 

en verder  voor  medewerkers \ gouden medaille, 2 
zilveren, 3 bronzen en 1 eervolle vermelding. Voorts 
in de n 1 lste, 3 2de en 2 3de 
medailles en  lste vermelding. 

Wi j  vermeenen de lijst der  verschillende bekronin-
gen te kunnen weglaten, daar  deze in onderscheidene 
couranten uitvoerig is medegedeeld, en vestigen de 
aandacht op de vele onderscheidingen, die deu inge-
nieurs zijn te beurt gevallen. 

— r  de directie van het garmsoens-hosprtaal 
alhier  is aan de heeren , , \ en 
Baretta opgedragen het ven aard igen van een ver-
warmingstnestel, dat bij  het geven van een gezjii.de 
n voldoende warmte tevens de miuste brandstoflen 

noodig heeft. Thans wonlen met de door  die heeren 
vervaardigde toestellen proeven genomen, teneinde 
daaruit eene keuze te doen. 

— Naar  wij  vernemen, is cr  ten aanzien van den 
veelbesproken s[»oorweg Zwaluwe—'s-llertogenbosch 
(in onderzoek) door  de autoriteiten een richtin g van 

Geertruidenberg door  de t naar -
bosch vastgesteld, waardoor  al de betrokken plaatsen 
haar  lielangen gelijkelij k zullen zien behartigd. «, e 
aanleg dezer  nieuwe staatslijn zal tevens aan de be-
langen van den waterafvoer  wonlen dienstbaar  ge-
maakt. e plane zullen spoedig aan de goedkeuring 
der g worden onderworpen. 

. Op de voordracht van bauwopsich-
ter  der  gemeente hebben r  en Wethouders 
geplaatst ile heeren G. Stas , opzichter  bij  de publieke 
werken, en . J. , opzichter  bij  (ie Staats-
spoorwegen. 

— g jl . is in de zalen van Art i et Amicitiae 
de tentoonstelling geopend van schilderijen , enz. van 
levende meesters, e verzameling is zeer  groot; zij 
telt 322 kunstwerken van ongeveer  200 inzenders. 

— ïn de belangrijke onteigeningsproceduren van 
den Staat der  Nederlanden en den , 
wegens onteigening vau perceelen benoodigd voorde 
aansluiting van deu g aun de Ooslor-
spoorbaan, heeft de An-ondissements-rechtbank dezer 
dagen uitspraak gedaan. 

t gold daarbij  hoofdzakelijk het beginsel, of die 
]ierceeleii te beschouwen waren als hooi- eu weiland 
en op een waanle van ƒ 1 . 25 per  centiare moesten 
worden getaxeerd, welke som was aangeboden, dan 
wel uf zij  als lioiiwterremen aangenomen en dus ge-
rekend moesten worden een waarde te bezitten van 

ƒ 7 n ƒ B per  centiare. 
t beginsel is in het voordeel van debelnngheb-

liende onteigenden beslist. r  is namelijk aange-
nomen, dat vóór het ter  visie leggen der  plans, 
de Gen nternad aan de heeren r  Bisdom c. a. 
concessie had verleend tot liet aanleggen van een 
nieuwe stadswijk tussehen den Oeterwalerweg en 
de Oostei'lieginnl'plaats. e Staat en de -
wegmaatschappij  zijn in de kosten vemonlcold. 

— Naar  de Zeitung des Verein*
 Veruxdiungen mededeelt, houdt het 

Oostenrijksche e zich onledig met 
ccne herziening der  verordeningen betreffende het 
staatstoezicht op de spoorwegen. Vele uit liet leven 

gegrepen voorbeelden bewijzen de noodzakelijkheid 
dier  herziening. Voor  de vergunning tot den bouw 
van een uitje op het station, of van een 
houten loods enz., wenlen niet minder  dau 10 of 
11 ambtenaren als plaatselijke commissie aan het 
werk gesteld. Over  het brandgevaar  van een wach-
ters- of signnalhiiisje, dat sinds jaren in de nabijheid 
van een station stond, weiden eindelooze correspon-
denties gevoerd, totdat eindelijk het -
terie besliste, dat het signaalhuisje kon blijven zoo-
als hot was. 

Beschouwt men dergelijke gevallen niet van hunne 
komische, maar, zooals zij  verdienen, van de ern-
stige zijde, dan kan men niet anders dan het innig 
betreuren. dat zoovele en roo degelijke krachten aan 
zoo weinig lielangrijk e zaken worden verbruikt ,
dat zooveel kostbare tij d met veelal nutteloos cott-
fereeren en over-en-weer  schrijven wordt verknoeid. 

r  het ernstigste vau de zaak vindt de Vereine-
Zeitnnn daarin gelegen, dat het door  de overheid 
gegeven voorbeeld om zich met nietige zaken bezig 
te houden maar  al te zeer  aanstekelijk is, en zelfs 
in den inweiidigen dienst der  spoorwegen navolging 
vindt. 

Ook in andere lauden hoort men wel eens klagen, 
dat aan kleinigheden zooveel tij d en moeite worden 
verspild, die zoo uitstekend aan zaken van groot en 
publiek belang konden worden gewijd , welke echter 
den aandacht van het staatstoezicht schijnen te ont-
snappen. 

. e t schappij  is Za-
terdag hierterstede opgericht, met een kapitaal van 
ƒ 250,000, gi-ootendeels geplaatst. n zijn de 
heeren . . Schadd, A. Caramclli , W. F. , 
F. J. W. . Schmitz en . G. F. Westerman. t 
Panorama-gebouw wordt, gelijk vroeger  is gemeld, 

opgetrokken op de te dempen , 
door  den architect . Gosschalk. s is de aanbe-
steding voor  het werk der  demping en ophooging 
aangekondigd. Eerst in het liegin van 1880 zal 
het gebouw gereed kunnen ziju en de exploitatie 
kunnen beginnen. t wonlt geheel ingericht vol-
gens het stelsel, hij  het Panorama te Parijs in de 
Champs-Elysees gevolgd, nl. een cirkelvormigen om-
trek met koepeldak. Echter  zal hier  een voorge-
bouw aan het geheel een meer  monumentaal karak-
ter  geven. o opjiervlakt e van het geheid zal ruim 
1000 vierk. meter  beslaan en door  plantsoen, een 
der  voorwaarden waarop de y het ter-
rein verkreeg, worden omgeven. e teekeningen 
van het gebouw zijn iu Arti  op «le thans geopende 
tentoonstelling ter  bezichtiging gesteld. 

— e commissie, welke Z. . 11. Prir. s k 
terzijde zal staan bij  du keuze tussehen de 52 plans 
voor  het nationiuil huldeblijk , is samengesteld uit 
de volgende heeren : C. ('unaeus en .1. G. van Nif-
tri k , beiden uit Amstenlam : Ch. , uit 

; i ten , uit e en . * 
geman, uit Baarn. 

— e leden der e iu zake het na-
tioniui l huldeblijk hebben persoonlijk aan den beer 
J. . Brandei , den secretaris der  Commissie, 
een geschenk aangeboden, vergezeld van een vleiend 
schrijven voor  zijne helanglooze, ijverige en zeer  ge-
waardeerde medewerking, waardoor  de moeilijke 
taak der e zoozeer  werd vergemakkelijkt. 

— Volgens het Handelsblad zullen de stoom-
schepen der '  »Nederland"  tot 1 Apri l 
e. k. van Nieuwediep vertrekken en aldaar  binnen-
komen. Na dien tij d zullen zij  van n uit-
gaan en zal de dienst zoodanig geregeld wonlen, 
dat elke 14 dagen inplaats van om de drie weken 
een schip van en naar e vertrekt . 

— Van wel onderrichte zijde verneemt het Han-
delsblad, dat bij  peilingen (na de laatste stormen 
ïn het begin dezer  maand) gedaan op de zandbank, 
door  de storting van gebaggerd zand in het Noord-
zeekanaal ontstaan, is gebleken, dnt het talud van 
die bank alweder  aanmerkelijk vlakker  is geworden 
en dat er  op de plaats zelf weder  ongeveer  twee de-
cimeter  meer  diepte is gevonden. t volgt dus, 
wordt er  bijgevoegd, dat er  thans ongeveer  negen 
meter  water  op dit droogst gedeelte van de zoo 
druk besproken sbank"  staat en het zal den [>essi. 
misten, die reeds aan de duurzaamheid van de haven 
van n twijfelden, gewis goeddoen te ver-
nemen , dat er  alle uitzicht bestaat op geheele op-
ruimin g van het gestorte zand door  de natuurkracht 
self." 

— e proef met toepassing van het electrisch licht 
zal eerstdaags vanwege de e -
WOgmaatschappij  geschieden op het spoorwegterrein 
langs dc Nieuwe vaart te Amsterdam. 

Ook bestaat hij  het Geiueentclicstuur  der  hoofd-
stad het voornemen den m te verlichten met elec-
trisch licht, indien de proefneming van de -
sche j  slaagt. 

. e commissie voor  hot inuseum-
Boyinans heeft den l ter  benoeming tot direc-
teur  voorgedragen den heer  P. A . Schipperus, kunst-
schilder  alhier. 

— Naar  wij  vernemen zal de heer  A. W. Th. , 
ingenieur  bij  de j  tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen te , wonlen benoemd tot 
hoofd ingenieur  bij  den aanleg der  Stantssjioorwegen 
in . 

e beer k zal te m vervangen worden 
door  den heer  C. W. P. , ingenieur, chef 
der  afdeeling Weg en Werken te Utrecht. 

— n den middag van 23 October  beeft de be-
proeving plaats gehad van de Nieuwe , in 
tegenwoordigheid van Burgemeester, Wethouders, 
Commissie voor  de plaatselijke werken, leden van 
den Gemeenteraad enz. 

Voor  de beproeving werden 10 sleperswagens ge-
besigd mei 9>0 paarden. Elke wagen was belast 
met keisteenen, een gewicht van 3000 kilo heb-
bende, weshalve de vrucht, die vervoerd zou wor-
den, behalve do wagens ende paarden, 30,000 kilo 
bedroog. 

Gelijktijdi g ging liet eerst twee aan twee en ver-

volgens drie aan drie en vier  aan vier  langs de brug 
heen en terug, stapvoets en inden draf. e hoogste 
doorbuiging bleek te zijn aan den eenen kant 4 en 
aan deu anderen 0 millimeter , zoodat de beproe-
ving geacht moet wonlen zeer  voldoende geslaagd 
te zijn. 

l werk maakte iu 't algemeen genomen een 
gunstigen indruk . e bedekking van «le brug met 
in asphalt gelegde houtblokjes, waarvan dc soliditeit 
eerst later  zul kunnen geconstateerd worden, bleek 
zeer  te voldoen, daar  zij , zonder  aan de paarden 
eene te gladde oppervlakte te bieden, het voortrollen 
van do wagens vergemakkelijkte. 

Uit de beproeving bleek tevens als vanzelf, dat 
vier  beladen sleepers wagens, elk met twee [marden 
bespannen, zich naast elkander  zooder  vrees voor 
botsing kunnen voortbewegen, terwij l dan voor  do 
voetgangers aan beide kanten eeu trottoi r  vri j  blijft . 

e vrees dat de oprillen in de boompjes tot bij -
zondere wanstaltigheid aanleiding zullen geven, zal 
niet tot waarheid wonlen. Als de schuttingen weg-
geruimd en alles geheel afgewerkt zul zijn, dan zal 
het er, met den n opgang in 't midden, zoo 
kwaad niet uitzien. g 24 dezer  is de brug, 
en wel des namiddags tussehen 9% en 4 uren, voor 
het publiek verkeer  zonder  verder  ceremonieel in ge-
brui k gesteld. 

A rnhe m e commissie voor  de iu 1879 alhier 
te houden tentoonstelling van Nederlandsche en ko-
loniale nijverheid heeft zich tot de Staten der  Provincie 
gewend ter nakoming van een toelage uit de gewes-
telijk e fondsen, op grond van het groote belang, 
dat ook voor  dit gewest verbonden is uan het wel-
slagen der  tentoonstelling en nan den daarbij  te 
houden internationalen wedstrijd van sommige fabri -
katen en werktuigen, en met het oog op dc daaraan 
verbonden lielangrijk e geldelijke offers. 

. e Baad heeft met 12 tegen 7 
stemmen verworpen het door  vier  leden gedaan 
voorstel, om te besluiten tot oprichting eener  theo-
retische en practische uinliachtsschool in die gemeente. 

Nijmegen. Op 13 en 20 November  a. s, zullen 
dri e der  om deze gemeente liggende forten publiek 
worden verkocht, liet ziju de forten Stern-schans, 
Uitgebrande n en het fort in den Ooipolder. 

. e commissie tot regeling van het 
Nederlandsch Nationaal Zangersfeest, hier  in den 
zomer van 1870 te houden, hield dezer  dagen eene 
vergadering, waarin onder  andere werd besloten: 
a. do ingezetenen uit te noodigen tot het nemen 
van aandeelen van ƒ 1 0 (ter  bestrijding der  voor-
loopige koeten); b. de aandeelen ua den geheelen 
afloop van bet leest terug te betalen met bijvoeging 
van winst of na aftrek van verlies. Ten slotte werd 
het plan behandeld, door  den gemeenteboirwmeOeter, 
den heer  W. C. , ooi worpen voor  het ma-
ken van een feestgebouw. Volgens dit plan zal het 
gebouw circa 2000 toehoorden kunnen bevatten, de 
zaal 40.5 . lang en 20 meter  breed zijn , en het 
orkest 1 meter  diepte bij  21 meter  breedte hebben. 
Overigens zal er  nog gelegenheid zijn voor  een r«*-
unie- en eene stem/aal, een bullet enz. e kap van 
het. gebouw zal bestaan uit eene groote overspanning. 

. Een der  voornaamste restauratiewerken 
welke sedert lang ondernomen wenlen, is thans 
voltooid: dat van den grooten toreu alhier, op enkele 
na e hoogste in Nederland. t grootsche werk 
wenl in 1843 onder  leiding van den gei neen te-archi-
tect, den heer  Cuypers, aangevangen en voortgezet 
tot 1840, op kosten der  stad. waartoe een som 
van ƒ 0 0 , 0 00 wenl besteed. n 1870 werd het thans 
voleindigde werk hervat niet subsidie van het , 
de provincie en de stad van p. m. ƒ50,000. e 
toren, een kunststuk van bouworde uit de 15e eeuw, 
Gothische stijl , vertoont zieh thans in al zijn pracht 
en als een waardig monument der  oudheid, 

. n de openbare raadsverga-
dering is voorgedragen een difinitiel '  plan tot ver-
betering en het. bevaarbaar  maken van het riviertj e 

e /oom"  van deze gemeente tot de Belgische 
grenzen. e hierop betrekking hebbende stukken 
zijn vervaardigd door  den riviel-ingriiicur,  «len heer 
P. van , te Stratum bij  Eindhoven. e 
begrooting van kosten voor  dit werk bedraagt 
ƒ 150,244.30. 

t algemeene stemmen werd besloten deze stuk-
ken te zenden mm Gedeputeerde Staten , met ver-
zoek om voor  do uitvoering van dit belangrijk werk 
iu de aanstaande najuars/ittiu g r Staten dezer 
provincie een ruime provinciale subsidie te willen 
voordragen. 

's . e d heeft benoemd tot 
opzichter  voor  de gemeentewerken, meer  bijzonder 
belast met den bureaudionst, de heer  .1, de . 
Voorts ||t>elï de d besloten tot aanleg van een 
weg tot verbinding van de stad over  den Pettelaar 
met de gemeente , geraamd op 
ƒ 0 0 , 0 0 0, en in die kosten een subsidie uit de pro-
vinciale kas te vragen van 80 pCt. 

. r  den Gemeenteraad is eene com-
missie benoemd, om met den heer  C. van n 
c. s. te 's-Bosch in onderhandeling te treden over 
het aanleggen van cen «toomt ram way Tilburg — 
Waalwijk . 

. e heer . lallenen alhier  is 
tijdelij k als directeur  der  gemeentereinigiiig aangesteld. 

n 23 October  had alhier  vanwege het 
bestuur  der  domeinen de toewijzing plaats van het 
kroonwerk Cnebaorn, buitendijk s aan den rechter 

r  tegenover de stad gelegen en 13.72 . 
groot, waarvan de inzet in het voorgaande nom-
iner  weid medegedeeld. e generale massa, bij  inzet 
op ƒ37 ,100 gebracht, gold meer  dan «le onderdeelen 
en werd door  den heer  W. P, de Vrias, aannemer 
te , voor  cen som van ƒ 40,520 aangekocht. 

. e d heeft aan de concessio-
narissen k cn P. de Wit , te Antwerpen, tot 
iutuleg van een tramway van Onstwedde tot Zuid-
broek , drie maanden uitstel verleend tot levering 
van dc als voorwaarde gestelde borgtocht vau f 10,000, 
in geld of als materieel. 

 0

 tc 11 uren, door  de comm. van admin. 
over  dc gevangenissen: dc levering der  benoodigd-
heden voor  bet ondorhoud der  gevangenen ged. '70. 

 te 11 oren, door  het . . parochiaal kerk-
bestuur, bij  W. de Gooi: hol maken cn leveren van 
54 eiken kerkbanken, met de daar  bij  behooren do be-
vloering 

 tc 11 ureu, door  het kerkbestuur  der -
elietische gemeente, in dc l bet leveren 
en stellen vau het amnibleineut voor  de kerk. 

, te 12 uren, door  burg. eu weth.: lo. 
het maken cn stellen van deu metalen bovenbouw 
van ccne draaibrug iu den toegangsweg naar  dc 

e bij  dc Ctateidokalai*. g ƒ 20,000 j 
2o. liet leveren van waldekstecucn voor  do -
kade aau den Oosterdokdijk. 

, te  uur, door  burg. eu weth.: lo. hot le-
veren en stellen van eonige meubelen teu dienste der 
nieuwe bewaarschool tc Sebeveuingen ; 2o. het dempen 
eener  sloot tusschou de - en de Tromp-
straat, benevens bet. leggen van een riool. 

 te 1 uur, door  liet gemeentebest.: bet 
loveren cn leggen van straatstceiion, klinker s enz. 

. tc 6',j  uren, door  dc comm. van admin. 
over  d«' gevangenissen: de levering der  benoodigdhe-
den voor  het onderhoud der  gevangenen ged. '79. 

 iu 'tcafe c Prins: hot stukadoor- uu 
veifwcrk aan de gebouwen hoek n en 
Niouwstad. 

 se

 t c l l aren, door  hot ministerie van marine: 
bet maken eu leveren van oen ijzeren kust lichttoren, 
bestemd voor  het eiland Pandsng bij  Padang (west-
kust van Soematra) met den aankleve van dien. 

 te 12 uren: do levering der  benoo-
digdhedcti voor  het onderhoud der  gevangenen in de 
cell, gevangenis god. '70, 

, te 1 nur, door  kerkmeesters der . 
gcm., iu e Zwaan, liet bouwen eener  kerk voor  die 
gemeente. . bij  den architect J. van der b , 
te Zaandam. 

 te 2 uren, door  deu architect . Gos-
schalk: bet dempen van dc Nieuwe-Prinscugraclit; 
bet Ophoogen van het terrein; bet maken vau een 
riool en schooling. 

 .10

 tc 11 uren, doorliet ministerie van marine: 
de levering bij  de directie te Willemsoord vun 5,000,000 

. schaalkolen, 

, te 12 uren, door  bet ministerie van water-
staat enz., ton dienste der  Staatsspoorwegen: lo. het 
opruimen ran de beveUigingswerkeu euz. bij  de spoor-
wegbrug tegenover  de Eenhoorusluis Cu het maken 
van bevciligings- cn verdere bijkomende werken voor 
de spoorwegbrug over  do Singelgracht bij  de Willems-
poorl on voor  dc bruggen voor  gewoon verkeer  tot 
toegang van de t en vnn het k 
naar  hel Centraalstation tc Amsterdam, ten behoeve 
van den spoorweg Nieuwediep—Amsterdam. . hij 
dm boofding. te Amsterdam. g ƒ15,000; 2o. de 
uitvoering van verschillende werken op de -
pelplsats te t en het onderbond van dio 
stapelplaats gedurende 3 jaren. . bij  den directeur 
voor  de spoorwegen te . g ƒ 10,00'', 

 te 12 uren, door  de gemeentebesturen 
van Sh eabergeti, Nieuwvosmeer  en , ten 
raadhuize: het bewerken der  aardebaueu cn het ann-
leggen van kunstwerken, alsmede het met klinker s 
bestralen van de bestaande wegen tussehen genoemde 
gemeenten, ter  geasmelüke lengte v u 17,003 , in 
4 pere. 00 iu massa. . bij  deu oud-prov. opzichter 
W. de Werd, te Bergen op-Zoom. 
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 A*** , te 11 ureu, aan het lokaal van dc Alge-

meene : do leveriug, ged. '7'J, van steen-
kolen enz. 

 te 12 ureu, iu het koffiehuis e 
, : het bouwen van een vill a met 

toehchooren te Bussum . bij  den architect J. lt. 
, te Amstordam. Aanw. 30 Oct., te 12 uren. 

, te 1 uur, in het logement e : het 
bouwen van fi arbeiderswoningen aldaar. . hij  den 
architect Fcenstra. 

 tc 2 uren, door  het gemeentebestuur: 
het maken van eeu paardenstal, in het perceel aan du 
t lost vest uo. 3. 

 te S'/i uren, door  het ministerie van 
binnenl- zaken, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
herbesteding van den opbouw van bet m 
te Amsterdam, in 2 pcrc, als: e perc, de uit te 
voeren metselwerken met alle daartoe benoodigde 
levcrautiou, hulpmiddelen en gereedschappen, dc tim-
mer-, scbriju-, trlas- cn ijzerwerken, enz. ? 
ƒ459 ,680; 2c perc. do leverantie en de bewerking van 
den gehouwen steen. g /'  225.100. Aanw. dage-
lijks , van 0—12 en van 2—5 uren. . bij  den 
architect voor  de miiscuingeliouweu, tc Amsterdam. 

 te B'/i uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gehouw van bet prov. best.: 
het Sjarig onderhoud der e Vaart. g 
ƒ3000 per  jaar. 

 tc 10 uren. door  het ministerie vnn 
waterstaat enz., aan bet gebouw van bot prov. best.: 
lo. het onderhoud en de verbetering ged. '70 van dc 
havenwerken tc Breskens. Aanw. 28 Oct. g 
f 8300 ; 2o. het driejari g onderhoud van dc aanleg-
en losplaats voor  visschers iu den Brakman bij  do 

. g ƒ000 per  jaar. 

g wells, te 12 uren, door  bet minister  ie van water-
staat enz., aan liet gebouw vnn het prov. bestuur: het 
dricjnrii t onderhoud van dc verspreide landsbruggen 
in Overijsel, in 3 pere. : perc. 1 ƒ427, porc. 
2/570, pcrc. 3 ƒ440 per  jaar. 

. te 12 uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., nnn bet gehouw van bel prov. best.: 
let 3jarig onderhoud  Óm , staande 
aan dc Binncn-An bij  Nicuweschans. g ƒ 1125 
per  jaar. 

 tc 1 uur, door  het ministerie van water-
staat, ten behoeve van e : lo. het le-
veren van o'islagen voor  telegrammen, ged. '79, 'S0 
en '81; 2o. de aankoop van hiiiten-diciist-gestelde tele-
grambladen en andere beschoiden van de f 
ged. '78, *80 en '81. 

 te 1 uur , door . F. vnn dor  Burg, in 
n Burg: het maken der  verschillende gebouwen cn 

inrichtingen voor  de e melkinrichting , op het 
terrein aan den Stadssingel nabij  de Aloelaan aldaar. 

m et  , bij  den administrateur . TV. VVinrda : 
het makou, leveren cu plaatsen eener  vaste brug, over 
oen te graven vaart naar  de Terp bij  de Wittchru g 
in den Sneeknr  straatweg te . . bij  den 
architect o Graaf, vau . Aauw. 28 Oct., 
te 10 uren. 
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 te 10 uren, door  het bestuur  vau deu 

lieueralett Prins-Wïllemspoldcr, in e Zwaan; het 
uiwen eener  iiieuwo steenen wachtsluis in don 

noordoostelij  ken dijk van den Prins- Wil l cmpoldcr, 
met het verrichten van daarmee iu verband staande 

. . bij  don ingenieur  Cnstondijk, te Breskens. 
yUlW. 28 en 30 Oct., telkens te 10 uren. g 
34,600. 

 te 11 uren, door  den architect J . . -
ucn, bij  Jonkers: het bouwen van ecu woonhuis iu 
 Willcmstraat . 

 te 11',., uren, door  hetprov. bestuur: bet 
derhouilen vau- en liet doen van eeuige herstellingen 

nn do gebouwen, bebnorende tot het huis bewoond 
Joor  don commissaris des s in d 
ran 1 Jan. '79—31 . '84. 

 te 12 uren, door  den directeur  der  artillcric -
.tapcl- cn constructiomagazijneu-. de levering van: 
perc. , 15,000 . gekeperde kardoessaai; perc. 2, 
500 . zware kardocszijdc, ten behoeve vau het vcs-
nggeschut. 

 a
 tc 12 uren, door  den directeur  der  artillorie -

tapol-en coiistructieinng;izijnen: de levering van: pere. 
1, 850 . antimoon rogolus: perc. 2, 5850 . 

n en 050 - zink in blokken; porc. 3, 3000 
. messingdraad, dik 0.028 , ten behoeve vnu de 

rotcchnischc werkplaatsen voor  deu aanmaak van 
saaitien enz. voor  vestiggeschut. 

 te 1 uur, door  bet dijksbestuur  van W ijin -
Titscradeels c. n. Contributie-Zeedijken, bij  Wed. T. 
fovenstna: do levering vnu dijksmaterialen, als: 

2511 stuks 02 . Noonlscho greueu palen; 
250 „  53 „  idem; 

1000 „  5 hG. rongen; 
1000 „  4 „  idem; 
300O „  125 grams idem. 

 O . 
s-atago, te 11 uren, doorliet ministerie van water-
at euz.: lo.de uitvoering vaa n OO VOT* 

ieuwiiigen aau du u langs bet -
iep, behoorende tot de werken van den Geldersche 
Jsel, met do verlichting cu afbakening van deu 
etelmond cn het onderhoud der  werkeu in '79. 

..aiiw. 2 Nov. g ƒ22,000; 2o. idem uan de 
i op het Zwartewater, met het under-

load dier  werken en dc afbakening van het vaarwater 
red. '70. Aauw. 81 Oct., le V\\ uren, uitgaande van 
lt Eaoperpoortenbrug tu Zwolle. g ƒ 5 5 0 0; 
ii . idem aan de werken vau den Baanlwijkschen 
terlant met de s in de oostelijke vaartkade 

 Waalwijk , bolioorendo tot do werken van de 
, met liet éénjarig onderhoud ervan, bcneveus 

oor  hel zoo noodig loggen in '79 der  zomorsluiting 
genoemden overlaat. Aauw. 2 Nov. ƒ 2700. 

, te 12 uren, door  het, ministerie van water-
rat , ten dienste der  Staatsspoorwegen  het maken 
nn een gedeelte strekdam in de Waal v ó ór Nijmegen 
f;] van eeuige andere werken. - hij  den hoofdin-
genieur, to Arnhem eo den sectieingenieur, te Niimegen. 
Vaiiw. 29 Oct. on 1 Nov., telkens tc 1 uur. g 
57,300. 

 bij . Eskes: het bouwon eener  hcenm-
lizing aldaar. . bij  den architect . . , 

. Aauw. 2 Nov., tc 10 uren. 

 le 12 urou, door  burg. eu weth. van 
'otiscradeel: het bouwen van ecu gemeentehuis tc 

'ntmarsuiii . 
 te 1 uur, door  deu burgem.: het leveren 

 plaatsen van 2005 ' cementen eivormige riolen, 
Set ne noodige afsluitingen, metselwerken en gegoten-
lercu stniatsyphoiis. Aanw. 2 Nov., te 10 uren. 

 Nev. 
 tc lO'/s uren, door  het minist. vnn water-

aat onz., aan het gebouw van het prov. best,: het 
n van een gedeelte van den linker k 

sneden de spoorwegbrug over  de , ouder  de 
e 's-Bosch. Annw. 4 Nov. g ƒ 10.000. 

 to 1 uur, door  het ministerie van water-
taal enz.: de leveriug vau bet papier, benoodigd voor 

rvanrdigin g van postzegels, briefkaarten en |»st-
«isselformulieren, ged. '79 en 80. 

 a  te 11 uren, doorbel, ministerie van water-
i l : de levering van bazalt tot onderhoud der -

verken van het Zwolschc . g f 7800. 
 t ( : l 2 uren. door  bet ministerie van wa-

,taat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
bet maken van een tijdelij k bojofdgebouwopbot slation 
Nijmegen. g ƒ 20,500; 2o. bet maken van eeue 
Wgplaats voor  goederen op bet station Nijmegen. 

g ƒ 32,200. . bij  «len hoofd ingenieur, te 
Arnhem en den sccticingonieur, te Nijmegen. Aanw. 
\ en 8 Nov., telkens te 1 uur. 

Ui  tc 12 uren, door  dijkgraaf en heem-
raden van het ambacht c Vier  Noorderkoggen, iu 
sd Eoggenhuis: lo. bet smoveeren en reooostrueerea, 
in 'TO, van 305 . steeaglooiing cn het verhoogen en 
wzwnren van bet dijksprolie l op dc nommers 10, 17 

i 18, bewesten ; 2o. de levering van 
ie voor  dit werk benoodigde rijsmaterialen cn brik , 
ieder  afzonderlijk. . bii den opzichter  G. de , 
v . Aanw. 8 Nov, te 11 uren, tc begin-
sen op dijksnomincr  16 nabij  Aarlswoud. 

A » h , te 2 ureu, door  kerkvoogden der . ge-
beente, bij  J. van Wcly, in e Strooppot: bel verau-
icren en belangrijk herstellen van het kerkgebouw, 
net het maken en plaatsen van nieuw kork ameublement. 

 VU ureu, door  het. ministerie van wa-
t enz., aan bet geb. van het prov. best.: liet 

g ouderhoud van het Groot Noordhollandsch -
aal, in 7 perc. Aauw. 9 Nov. g per  jaar: 
wrc. 1 ƒ24,250, perc. 9 ƒ15,660, perc. 5 ƒ 10,500, 
pero. 4 ƒ9720, porc. 5 ƒ14,000, perc. 6/17,700, 
pcrc. 7 ƒ22,050. 

 te 10 uren, door  hot ministerie van 
«aterstaat, ann het gebouw van bet prov. best.: lo. 

Sjarig ondorhoud van do s waterleidingen be-
Vesten OO beoosten het kanaal van Neuzen. g 
'6990 per  jaar; 2o. idem van het kanaal van Sluis 
aar Brugge (Nederlandsch gedeelte). g ƒ 1250 
oor de 3 jaren. Aauw. van beide 9 en 11 Nov. 

 tc 12 uren, door  hot iniuist. van water-
kant, aan het gebouw van het. prov, best.: het g 
fcuderlioud der  Bcr  kei werken in Gelderland, behoorende 
'i t dc bij  het k teruggenomen werken van 1810. 
Aanw. den Sen en Oen dBg vóór de bestediug- g 
1*1687 per  jaar. 

 te 12 uren, door  het ministerie van 
'atcrstaal. enz., aan het gebouw van bet prov. best.: 
m n van den viaduct over  den Stantsspoor-
*pg in den Oosterweg le Groningen dooreen overweg. 
Aanw. 8 eu 9 Nov. itaming ƒ 13,100. 

 10) . 
. , tc 2 uren, door  het ministerie van water-

bad, aan het gebouw van het prov. best.: het drie-
iïri g onderhoud van do schipbrug liggende over  de 

 tusscbeu Vreeswijk ou Viaucu. Aanw. 11 cu 12 
löv. g ƒ 7 0 90 per  jaar. 

 10)
 to 2 uren, door  dc innatschnppij  tot expl. 

vnn Staatsspoorwegen, aan het ceutrailbureau i het uit-
voeren van eeuige werken aau de toegangswegen naar 
de stations Geldcrmalsen, Waardenburg en , 
ten behoeve van den spoorweg Utrecht—Bokstel. . 
bij  den sectieingenieur  te 's-Bosch- Aanw. 7 Nov. 

 2
 te 11 uren, do<ir  het ministerie van water-

staat enz.; dc levering vau balhst steen tot het onder-
houd der n op de , in 2 
[icrc. Aanw. 15 en 15 Nov. 

, tc lO'/ i uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aan het geb. van hot prov. best.: het 
driejari g ouderhoud der e wegen in Noord-
Brabant, in 11 pcrc. Aauw. 16 cn S Nov. g 
per  jaar  respectievelijk: ƒ 000", ƒ7:100, ƒ10,000, 

ƒ7300, ƒ1570, ƒ4150, ƒ2220, ƒ0746, ƒ5354, / 8704 
ƒ 0015. 

z i e , tc 12 uren, door  het ministerie van water-
slaat, aan het gebouw vnn het prov. best.: lo. het 
éénjarig onderhoud der  Willemsvaart, prov, Overijsel. 

g ƒ4540; 2o. bet Sjarig onderhoud der  haven-
werken tc Blokzijl , prov. Overijsel. g ƒ 8564 
per  jaar. Aanw. van beide deu 8eu dag vóór dc bo-
stediug. 

 uwarden . te 12'/s uron, door  het ministerie van 
waterstaat, aan hot ^UI W van liet prov. best. : lo. 
het 3jarig onderhoud der  werken van den -
Slaperdijfc, behoorende tot de toewerken in Friesland. 
Aanw. den Oen en 4cn dag de besteding. g 
r*1000 per  jaar; 2o. het éénjarig onderhoud van do 
haven- cn zeewerken behoorende tot dc havens in 
Friesland. Aanw. 16 on 18 Nov. g ƒ 1000. 

 tu 12 uren, door  het ministorie vau 
waterstaat, aan het gebouw van hetprov. bestuur: bet 
driejari g onderhoud vau 's e wegen iu de 
prov. Groningen, in S pcrc. Annw. 22 Nov. g 
resp. ƒ8625, ƒ10,686 cn f 12.700 por  jaar. 

 te l l 1 / *  uren, door  hel ministerie van wa-
terstaat enz., aau bel gebouw van het prov. bestuur: 
het uitvoeren vnu eenige herstellingen en vernieuwin-
gen nau de overlaten in den Waaldijk boven Gorin-
c cm, met dc daartoe behoorende dutsen, duikers
ventere werkeu, benevens hot driejari g onderbond 
ervan. Aauw. . g ƒ8300 per  jaar. 

 te 11 ureu, door  het ministorie van water-
staat enz.: het ged. '7'J onderhouden van- en bet doen 
vau eenige heistellingen aan de n te 

i Annw. 10 dagen vóór do besteding. g 
ƒ:11,200. 

 te 12', uren, door  het ministerie van 
witerstaat enz., aan bet gebouw vau het prov. best.: 
bet vierjari g onderhoud van de groote n iu 
de prov. Friesland, iu 4 pcrc. Aanw. 14 cn 10 . 

g resp. ƒ9975, ƒ 11,850, ƒ 17,125 en ƒ 20,000. 

 . 7 Oct.: het bouwen van eene nieuwe 
. . pastorie: minslo inschr. was J. Peters, te 

, voor  ƒ5040. 
 9 Oct.: het uitbrcideu van- cn het 

aanbrengen van eeuigo verbeteringen nan dc onder-
wijzerswoning, in 2 perc.: le pere. iugek. G bilj. , als: 
\ \ . van , te , ƒ 8 6 90 
1*. Vecncnbos, .. Brielle, „  8475 
A. Brouwer, „  Nieuwesluis, „  8432 
C. Beohelman, „  Zwartcwaal, „  8430 

. de Vos, „  idem „  7600 
P, van Soest, „  Brielle, „  7400 

2e perc. ingekomen 7 bilj. , nis: 
A. Brouwer, tc Nieuwesluis, ƒ 3000 
O. Beukelman, „  Zwartcwaal, „  2960 
C. Oostdijk, » Nieuwesluis, „  8947 
P. Teononbos, „  Brielle, „  9916 

. dc Vos, „  Zwartcwaal, „  8585 
W, van , „ , „  2400 
P. vnn Soest, „  Brielle, „  2250 

 10 Oct.: bet bouwen van een woon-eu 
winkelhuis met hnkkcri j  voor  A. vau de Broek; inge-
komen 13 bilj. , als: 

. Wegerif, te Apeldoorn. ƒ ) 
F. . TichholT, „  idem „  3109 
A. Wesselink, „  idem „  8888 
T. W. Geurden, „  idem „  3333 
Joh. Wegerif, „  idem „  3290 

. . Wegerif. „  idem „  3236 
W. v. d. Craats, „  idem „  3227 
A. , „  idem „  3224 

. Wegerif, „  idem „  32O0 
G. .1. v. d. Braak. „  idem „  3143 
J. v. d. Braak, „  idem -. 3121 

. w . „  idem „  3037 
T. Broekhuijzen, „  idem » 2799 
gegund. 

 12 Oct.: de levering van noodrijsmate-
rinlen aan tiet watrrschnp; minste inscbr. was A. A. 

s , te Sliedrecht, . rij s a ƒ3.85, Geld. 
a ƒ36.50 per  100 bos; haringbnnd n ƒ17 .00; Wal-
oborsehe palen a ƒ 16.00; wiepen a ƒ0.50. 

 15 Oct.: de leveriug  de artilleri e stapel en 
perc. en 5000 blikken bussen tot buskruit kist en, in 10 

 12 Oct.; het onderhouden ca ver-
nieuwon van de Steenstraat over  den ; in-
gekomen 12 bilj. , als: 
J. . , le , ƒ 6000 

. J . v. d. Steenhoven 
en Co., „ , „  6500 

A. J. Stuurman, „  Animerstol, „  4960 
N. deu , „ , „  4050 
11. Verheul, „ , „  4800 

. v. d. Vlis, „  Vlaardingen, „  4580 
J. C. Visser, „  Vlasrdinger-Amb., „  4500 
W. Boshuisou, „  Vlaardingen, „  4400 

u bink, „  idem „  4375 
W. van Zon, „  Schiedam, „  4505 
J. , „  Vlaardingen, , 4200 

. Blok, „  Vliuirdingcr-Amb. , „  4100 
per  jaar; gemijnd door  W. BoehofJOB, voor  „  3750 
niet goguud. 

fimve, 15 Oct.. het restaureeren vnn het huis van 
Van dor  Banden aldaar; minste iuschr. was W. v, d. 
Putton, te Grave, voor  ƒ 4 9 8. 

 16 Oct.: dc levering aan de artillerie-stapel-
en constructie magazijnen van lo. 51 G mossingplant, 
dik 0.0023 : . S. Stokvis en Zu, te , 
a r*0,90j  Van den Berg en Co., te Amsterdam, a 
ƒ0 .8090; J. . W. v. d. Polder, te , a /0.89; 
G. J. , idem, a ƒ0.8840; W. n eu 
Zn , te , ii ƒ0 .86; 

Sn. 1810 . idem, dik 0.0013 : . S. Stokvis 
en Zn , ii ƒ0 .928; V. d. Berg cn Co., i i ƒ0.8999; J. 

. W. v. d. Polder, i ƒ0 .80; G. J. , 
ii ƒ0.8849; W. n on Zn., ii ƒ0 .86; 

3o. 'J4 . idem, dik 0.0007 : . &  Stokvis cu 
Zn., a ƒ0.928; V. d. Berg eu Co., a ƒ 0.8999[ .1. . 
W. v. d. Poldor, ii ƒ0 .89; G. J. , ii 

ƒ0 .8849; W. n en Zn., ii ƒ 0 . 8 6; 
4o. . idem, dik 0.0006 ; . S. Stokvlsen 

Zn., i ƒ 1; V. d. Berg cn Co., ii ƒ0.8909; J. . W. 
v. d. Poldor, ii ƒ0 .89; (i. ,1. g ü ƒ0.8840; 
W. n cn Zn , i l ƒ0.86 por . 

, 17 Oct.: de levoring aan de artillerie-stapel-
en conatructioinagazijnen vnn lo.'  1175 . nieuw 
gegoten roodkoper  10 blokken! G. .1. , 
te , ii ƒ 0 . 9 5; . S. Stokvis au Zn., le , 
a ƒ0.8130; . do s cn Zn., idem, ü / 0.79; 

2o. 129 . tin (Banka) iu blokken-. G. J. -
wenberg, a ƒ0 .99; . S. Stokvis en Zn-, ü 

3o. 891 . messingplaat, dik 0.0013  : . S. 
Stokvis en Zn , ii ƒ0.9020; V. d. Berg on Co., te 
Amsterdam, 5 ƒ0 .8996; Q.3. , a,ƒ0.8849) 
W. n cn Zn., a ƒ0.83. 

 17 Oct.: lo. het maken van 7201 1 

glooiing van zuiletibazall, tussehen dc dijkpnlea 7 eu 
10, op den vTestkanelseben zeedijk, met levering der 
bouwstoffen; iugkomcu 6 bilj  , nis: 
P. J. Visser, te , ƒ 63,200 
A. van Poperiug, „  Bruinisse. „  62,389 

. , „ , „  62.300 
J. , „ , „  62,000 
. van e , „  Breskeus, ,. 57,S7S 

J, Verkuyl Qunkkobinr , „  Vlissingen, „  55,897 

2o. het zeewaarts verlengen der  hoofden no. 25 
en 28, op het noorderstrand der  Noordwatering; 
ingek. il blij. , als: 
11. , tc , ƒ 8887 
.1. Verknvl Quakkeloar, „  Vlissingen, „  3237 
. vnn Béate , „  Breskens, „  3178 

3o. het maken van 1674 * glooiing van -
schen steen aan dc Noordwntering; ingekomen 2 
bilj- , als: 
J. Vcrkuv l Qunkkolnar, te Vlissingen, ƒ 8790 
. vnu e , „ , „  8478 
4o. bet makeu van 2 nieuwe paalhoofden vóór den 

Westkapelschcn zeedijk; ingekomen 2 bilj. , als: 
J. Verkuyl Quakkeloar, te Vlissingen, ƒ 4753 
. van , . „  Breskens. „  4548 
5o. het maken van 1968 * glooiing van -

schen steen aan dn West watering met de levering 
der  vereischte bouwstoffen; ingekomen 5 bilj. , n!s . 
P. .1. Visser, te , ƒ 1 1 , 5 80 
. van e , „ , „  11,447 
. v. d. , „ , „  11,279 
. , „  idem „  11,207 

Victor  de Clercq, „  Sclznote, „  11,096 
6o. bet leveren vnn: 
a. rond cn beslagen eikenhout; ingekomen 8 

bilj. , als: 
. .'. Vreeburg, tc , ƒ 4953 

J. , „  Oud-Gastol, „  3395 
P. v. d Plns, „  Udenhout, „  2993 
G. , „  Silvolde, „  8809 
W. Qiesen, „ , „  2777 
F. Clcrcx, „  Bokstel, „  2695 

. van , „  idom „  2540 
B. . . „  idem ., 244S 

6. wormnagcls: ingekomen 7 bilj. , als: 
Agelinck van n 

en Co., te , ƒ 5163, 
B. Janasen, „  Vlissingen, „  5125. 
Gebr. . „ , „  4907. 
V. d. Broecke cn Jutting „  idem „  4640. 

. S. Stokvis cn Zonen,"  „ , „  4559.118 
Wed. C. .1. e eu Zn., „  Goes, „  4470. 
Gebr. Polak cn Co., „  Vlissingen, „  4400. 

<*. slaaf- cn plattjzcr ; ingek. 5 bilj. , als : 
Gebr. Boudewijiisc, tc , ƒ 856. 

. S. Stokvis cn Zouon, „ , „  319.93 
coustriictic-magazijueu vnu 50OO buskruilkistcn , in 10 

perceelen: 

. F. , tc Amsterdam. . . 
A. Groenendijk, tc Utrecht, . . . 
TV. F. C. Schaap, te t . . . 
Gebr. Bruigom, idem 
J. v. d. Spek, idem 
A- Broese v. Groenou, te m 
1>. Bontenbal, le t 
P. van Vliet, te Woubrugge . . 
J. ten Zijthoff , te r  . . . . 
J, O. . te t . 
W. P. Teeuwisse, te e .
A. J. Berkhoft" , te . . 
S. 11. Tassemeijer, idem 
J. v. d. Woerd, tc r  . . 
T . . , te Schiedam. . . 
J, v. d. Braak, te Apeldoorn . . 
W. van , tc Jutfaas 

O. , tc Amsterdam. . . . 
Wed, J. Bekkers cn Zn., te . 
Wed. C. Aalders en Zu., te Amsterd 
N- t hijsen, te Utrecht. . . . 
E. A. . te Arnhem. . . . 
Bccht cn , c Amsterdam 
J. A. Wens, te . . . . 
A- , to t . 
F. Pauwels, tc 's-Uage . . 
Wed. J .T . Numan, te Amsterdam, 

le pcrc. 2c pcrc. 3e perc. ii-pcrf . .'>,' 5c perc. 'e perc. 8e pcrc.  perc. 10c pc. 

ieder  na 500 juskruitkisto n 

/ - f 3.02 
3.02 

/ 3.04 
3.015 

/ 3.00 
3.015 

f 3.08 f 3.19 fi.17 f 3.15 f 3.13 f 3.11 
3.02 

f 3.02 
3.02 

/ 3.04 
3.015 

/ 3.00 
3.015 3.01 3.01 3.— 8.— 2.9!) 2.99 

- 3.90 
3.91 

3.72 3.73 

3.90 
3.91 

_ _ _ 
2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.S0 2.80 2.S0 

- 3.71 3.74 
3.30 3.30 3.30 3.30 3.20 3.20 3.25 3.2.1 3.25 3.25 

2.111 2.89 2.87 2.85 2.S3 2.99 2.97 2.95 2.93 2.91 
3.0» S.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.97 2.95 2.93 2.91 
2.1125 2.1125 2.1)25 2.1*75 2.975 2.975 2.975 3.03 3.03 3.03 
3.41» 3.4'J 3.41) 3.1)9 

:; 3.89 3.07 3.07 
2.68 8.75 2.85 

2.111)5 3.05 
3.25 3.S5 3.25 3.15 3.15 2.93 2.93 2.88 2.88 2.98 

3.68 
11e pc. ' , - pc. 13e pc. 1 |»-. 

2.15 
15e pc. 1 r.r  ju' . 17e pc. l* o pc 19o pc 20e pc. 

2.Ï5 2.15 2.15 
1 |»-. 

2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 2.15 
2.31P 2.31) 2.31) 2.39 2.39 2.39 2 38 2.38 2.27T 2.275 
2.2!) 2.2!) 2.21) 2.211 2.29 2.29 2.29 2.29 9.99 2.29 
2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.3b 2.35 
2.50 2.50 
2.8S 2.1)3 2.98 3.03 
2.30 233 2.31 2.34 3.32 2.33f 2.34E 2.35 2.355 
2.85 2.85 S.85 
2.371 2.385 2.42! 2.45 2.50 2.375 2.3sr 2.42! 2.45 2.50 

1 — - 2.25 2.25 2.345 

Agclink v. m 
en Co., tc , ƒ 306.70 

Wed. J. C. e on Zn., „  Goes, „  290. 
(iybr . Polak en Co., „  Vlissingen, „  289. 

7o. het leveren ou verdoelen van afval vnn -
nikschen of n steen uan dc Zuidwatcriug ; 
ingek. 5 bilj. , als: 
0. v. d. Velde, tc Borsele, ƒ 2330 
P. A. v. d. Velde, „  Neuzen, „  2300 
.1. Ceulemaiis, „  Niel (prov. Anlw.), „  2295 
V. de Clorcq, „  Selzaete, „  21S7 
1. van e , „  Breskens, „ 8 

. 18 Oct.: het houwen van 60 perceelen, 
ingericht voor  180 gezinnen; ingek. 14 bilj. , als: 
J . , te Amsterdam. f 275,000 
P. Verbruggen, „  Waddiaksveen, „  273,Ss0 

. Slaap, „  Amsterdam, „  20\000 
. Vlasman, „  idem „  267,350 

W. . , „  idem „  864,968 
. , „ , „  258.000 
. Andriessen en Zn., „  idem „  208,800 

P. CruibT en , „  Amsterdam, „  257,660 
A. , „ , „  255,000 
P. N. Wolf cn Zn., „  Amsterdam. „  219.967 
W. Zonneveld, „ , „  21-8,100 
P. S. , „  Amsterdam, „  248,000 

. , „ , „  225,86»; 
A. Panne, „  Amsterdnm, „  225,000 

 ingen. |8 Oct.: bot gedeeltelijk vervangen door 
een aanlen dam vnn brug no. t, gelegen iu den -
grooten weg van Groningen naar  de e gren-
zen ; iugek. 0 bilj. , als: 

. s , te Sliedrecht. ƒ 11,690 

. Tichelaar  en Co., „ , „  10,900 
J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  10.760 
J. Veltkninp , „  Bedum. „  10,500 
P. , „  Groningen, „  8,788 
.1. , „  Zuidwoldo, „  8,470 

 |8 ()et.: b«-t Sjsiïg onderhoud van de brug-
gen en het tolhek niet aanliooren, gelegen in den weg 
van o naar  Zutfen, op i h grondgebied; 
minste inscbr. wns G. J. Witkamp , te , 
voor  ƒ 926. 

. 18 Oct.: de levering aan het depnrtcmeiit 
vnn waterstaat euz. van laken, voor  dc uuifonnklee-
diug der  postbeambten, als: 

a. 3350 . donkerblauw mèlé-lnkcii; 
h. 1550 „  idem ordinair  laken; 
e. 2075 „  blauw laken (waterproof!); 
d. 200 „  fijn  blauw laken; 
e. 125 „  amaranth laken; 

ontvangen dc volgende bilj. , nls: 
voor  do sub a genoemde levering: 

Janssen* de , tc Tilburg , ƒ 6.04 
,1. ,1. z eu  „ , „  5.89 

. V. r  en Zonen, „  Tilburg , ,, 5.38 
(i. Bogaers en Zonen, „  idem „  5,25 

. vim , „  idem „  5.18 
Van n eu , ,, idem „  5.13 
Gebr. , „  idem „  5.04 
Geb. , „  idem „  4.97 
T. de Beer. „  idem „  4.42 

voor  de sub h genoemde levering: 
E. s en Zonen, te Tilburg , ƒ 3 . 09 
.1. J . z en  „ , „  3.89 
Vnn n en , „  Tilburg , „  3.S3 
Gebr. , „  idem „  3.79 
G. Bogaers on Zonen, „  idem „  3.67 

. V . r  en Zonen, „  idem „  3.00 

. vnn , „  idem „  3.52 
Janssens de , „  idem „  3.42 

voor  de sub e genoemde leering: 
E. s en Zonen, te Tilburg , ƒ 5.80 

. V. r  en Zonen, „  idem „  4.40 
.1. J. z  „ , „  3.89 
Gebr. , „  Tilburg , „  3.43 
G. Bogaers eu Zonen, „  idem „  3.46 
Gebr. , „  idem „  3.46 

. van , „  idem „  3.37 
Van n cn , „  idem „  3.16 

voor  de sub d genoemde levering: 
G. Bogaers en Zonen, te Tilburg , ƒ 5.40 
Gebr. , „  idem „  5.35 
Vnn l en , „  idem „  4.90 
Janssens de , „  idem „  4.50 
Gebr. , „  idem „  4.43 

. vnu , „  idem „  3.95 
. V. r  cn Zonen, „  idem „  3.S0 
voor  de sub e genoemde levering: 

Gebr. , tc Tilburg , ƒ 5.75 
G. Bogaers en Zonen, „  idem „  5.70 
Van n cu , „  idem „  5.39 

. vnn , „  idem „  4.60 
Gebr. , „  idem „  4.27 

. V. r  en Zonen, „  idem „  4.20 
Janssens de , „  idem „  3.93 

S Oct: het Verbouwen van perceel 
nn. 10 aan dc Utrechtscbeslrant, onder  beheer  van 
den architect ï . Bijvoets Gz.; minste inschr. wns P. 
G Bloem, te Amsterdam, voor  ƒ0100. 

, 19 Oct.: het bouwen van een passage 
met bovenwoning in dc Amstelstrnat, ten behoeve vnn 
. r  eu Zn.: minste iuschr. waren W. . 

r  cn J. Vree, te Amsterdam, voor  ƒ 15,984. 
Aan dezen niel geguud, maar  opgedragen uan J. 0. 
vun der , aldaar. 

 , 19 Oct.: lo. het vergrooten vnu deu vijver 
iu het k gedeelte van bet Nieuwewerk 
aldnar, cn het verhoogen van het omliggend terrein; 
ingekomen S bilj. , als: 
J . Fruitier , to Utrecht, ƒ 6964 
.1. Wijnliolt , „  Brunnepe, „  4965 
G. F. Pater, „  Zwolle, „  4900 
W. . v. d. , „  WUfc „  4777 
J. Willighagen, „  Zwolle, „  4567 
J. W. , „  Gnrredijk , „  44S9 
A. Blocks, „  Zwolle. „  4359 
J. W. Polman, „  Westcrholtc, „  4169 

2o. het makeu vnn een gebouwtje; ingekomen 4 
bilj. , als: 
1,. , tc Zwolle, ƒ 2515 
A. Boiuhoir, „  [den „  2277 
J. Willighagen, „  idem „  189S 
<i. Si'hutie, „  idem „  1850 

 20 Oct.: lint verbouwen vnn bet hólcl-garni 
, gelegen nau do Jau Gijzenvanrt, gein. 

Velzen, onder  bel r van den architect 11. .1. Amesz 
Jr . (van Amsterdam); minste inscbr. was G. Wonlt, te 
Amsterdam, voor  ƒ24.871. 

, 21 Qot.: de levering vnn -
kolen geil. den winter  voor  de gomernte' 00 school-
lokalen: minste iuschr. was . 0. vau der , te 

, a ƒ0.57 per . 
 21 Oct.: lo. het leveren en verwerken van 

storlsteen om den kop van bet oostelijkste dor  heide 
c hoofden aan den Oiideuboornscben zeedijk; 

minste inschr. was 0. , te Sliedrecht, voor 
ƒ 21,600. 

So. het Sjarig onderhond der  zeewerken op Goede-
reede, iu 4 pere.; minste inschr. waren! 

pcre. , W.Sehaddelee, te Gocdereede. voor  ƒ1570; 
n 2 en 4, W. . Schram, te Sliedrecht, resp. 

voor  ƒ16,848 en /-14.362; 
. 3, S. Beziiijtm, te Ouddorp, voor  ƒ1398. 
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 21 (lel.: liet veranderen der  hrug over de 
Ungngr»elii t>ij it Ooitdwangraahti mlnite . 
win J. J. Plnnjer, lc- , voor ; gegund. 

'a  22 Oet.: liet cerrodninkri i en leveren vun 
bel liurilsteemverk voor de fnndeerinn van den ijieren 
kintliehttorrl i Op liel eiland O (Javnr.ee): m.n.lc 
inselir. was A. 1). vnn Seters. tc Vuglil . voor / lötft t 

, Oot: liet bouwen vnu eene liewuur-
scliool met bovenwoning: ingekomen 10 bilj. . els: 
J. , . d. , te Utrecbl, f | 

. . dc , „  idem n 
W. van , „  Bodegraven, „  8800 
W. J. . „  't VV.nl , „ » 
J. J. lloogeiuloorn, „  Vianen, „ B I J » 
.1. Schoulen, „  idem ., W I J 
A. dc , „  Jutfiu» , „  'SJ5 
1). Barnevcld, „  Vreeswijk, , 8560 
N. Willem»., . idem „  2550 
A. P. Poot, „  Viancu, ,, «550 

 22 Oct: het bouwen vun eene bohaUUg 
aan den , onder  beheer  vnn den archi-
tect . ; ingekomeu  biljetten, al»: 
T . Jansen en J. N. Boelens, te Groningen, S 

, .. worn „  2-»l 
J . Spin. >, idem „  2 » 
 Frkkcs, ,, idem „  20(J8 
. s. , „  Won. „  1 * » 

J . s eu . , „  idom „  18S1 
E. UcrkonUosch, „  idem „  1878 

. , » » ™ » ' J ™ 
K. W. Wietsema, „  «lom „  17»* 

. Schuur, wom . OW 
. J. , „  idom < " » 1 

" V a ï ï f O , 23 Oct.: lo. hel maken van 5 dwarskrib -
beu laag. den rechteroever van dc k onder de 
gemeente Jaarsveld, tusscheu de klliimelcrriui.r o -li 
en 9!»; ingekomen li bilj. , als: , , . , - . ,„ 

. v. u Ul.. e Slicdrechl, f 84,500 
. A. van Bulten, „  idem „  !8,W0 

A. Volkoi , ,, élmii » *-A ™ 
C. Sterk Til., „ , ,. 2. ,3 7 
ü J . ,, , „  22,748 
XiG , . l ledel, "  „ W . 0 0 0 

2o. hot uitvoeren van werken onder de ««-ineenle 
Wij k in Noord-Brabant, tot voortsetting der  verbe-
tering van do Boven- , boven tiet VOetvecr  aim 
de , tusscheu dc kilometerraaien 2.ïi en 
S U: ingekomen 7 bilj. , als: 
O. Stork , te , ƒ » , 0 27 
W. T. de Vries, ,, , „  87,690 
A. Volkcr  U . , „  Sliedrecht, „  s!*.fi
A . , „  Ncderhoniort, „  2-1,̂ 10 
P. J. n bos, * Woudrichem, „  ea\WO 
.1. Smits , „  Wijk . ., « , 4 00 
A . Ü. , „ , » **\£w 

'io. de ver  nieuw ing vnn een gedeelte van het -
stortcbed in don n overliatj  ingekomen 
2 bilj. , als: 
U . J. , te Baardwijk , / M J J 
A . dc ,  idem ,, *8*8 

4o. het mnken, leveren on opstellen van water-
kranen op het station tc i (ton dienste van 
den spoorweg Arnhem—Nijmegen) j ingekomen 4 bil -
jetten, als: 

. J. Enthoven eu Co., tc , f 8970 
Bakker  en Co., ,, , „  3«3[> 
Firm a r  broek ft  Zn., ,. Qorinehem, „  wjW 

. Ned. Grofsmederij, „ , ,, S800 
5o. het maken, levereu en opstellen van eene draai-

schijfvan 13-6 . middellij n op het statiou te Nijmegen; 
ingek. 7 bilj. , als: 
Pcun co Bauduin, te , ƒ 4 9 1» 

j o Prins van 
Oranje, „ , „  4886 

. Ned. Grofsmoilorij , „ , „  4800 
. J. Enthoven en Co., , „  (596 

!>. A. Schretloii en Co., „ . n *47B 
Firm s . Oosterbroek en Zn., „  Qorinehem, „  4468 

. , „ . „  8810 
 84 Oct.: liet maken en leveren van 4 

pompen en pompkasten van gegoten ijzer-, minste iu-
schrijvers waren Engelmaan en Van Siiruiu , tc -
pen, voor  ƒ884. 

 Oct.: hot maken van cene nieuwe 
houten zoekaap i n bet oprichten daarvan op Engelsch-
BWWplaat bij  Schiermonnikoog; minste iuschr. was 
F. G. Bebeltema, op Ai m land, voor  f\\-Hi. 

J TOT G
. 

, 

Vergadering van Vrijdag 4 October 1878. 

e Voorzitter  verwelkomt de leden op deze eerste 

vergadering van het seizoen en noodigl ben uit met 

ijver  de werkzaamheden aan le vangen , ojniat de 

bijeenkomsten voorallen nuttig en aangenaam mogen 

zijn . 
Gaarne zou hij  zien, dat enkele leden zich nu ver-

bonden eeu ol ander  onderwerp te behandelen ol' de 
beantwoording van een gestelde vraag op zich te 
nemen. 

Vervolgens wonlt doorhem, als alge vaardigde vnu 
de Atdeeling, een kort verslag uitgebracht van het. 
verhandelde op de algemeene vergadering en de 
bijeenkomsten dor j  , dezen zomer hier  en 
te Utrecht gehouden. 

Venier  deelt hij  mede, dat op de in Apri l uitge-
schreven prijsvragen der  Aldeeling geen antwoorden 
zijn ingekomen. t bestuur zal overwegen ol'  bet 
nutti g kan zijn , do prijsvragen opnieuw uit te 
schrijven, met het oog op tleu aanstaanden meer 
geschikleti tij d voor  dergelijke werkzaamheden. 

Nadat nog eenige mededeelingen van meer  huis-
houdelijken aard zijn gedaan, wonlt het woonl ver-
leend aan den heer  P. J. lluibers, die eenige bijzon-
derheden heeft toegezegd liet rellende deu w van 
bet tijdelij k station hij  het Westerdok alhier. 

t gebouw, op het tot 5.50 . -f AP. met 
zand opgehoogd westelijk statioiiseilami. vuu hout 
opgetrokken, is lang 108 en breed gemiddeld 15 . 

t gebouw is niet onderheid, maar staat op een 
roosterwerk van dennenhout. 

e buitenwanden beslaan uit dubbel schutwerk , 
waartussr.hen een laag e slakkeiiwul dik 5 

. Per . werden 10 . slakken wol gebesigd. 
e kosten van hel hinnensehot ou de slak kou wol 

kunnen gerekend worden te bedragen ƒ i.60 a8.00 
per

e dakbedekking i- gemaakt van een hier  nog weinig 
bekende soort Engelsch ilukvilt , waarvan het weefsel 
bijzuiider  sterk is. 

a prij s met hel opbrengen bedraagt ongeveer 

 per
l gebouw wenl deu i Juni aangenomen 

voor  ƒ 7 3 0 00 en is op den bepaalden tijd , 15 Oc-
tober, in dienst gesteld. 

Nog eenige bijzonderheden, betredende de indee-
ling enz. door dé teekeningen verduideiykt, weitien 
door de leden met belangstelling vernomen en gaven 
tot discussien over bet onderwerp aanleiding. 

a wenl door den heer r  Bisdom een 
kunstlicschouwiug gegeven van bet plaatwerk -

sons primeee  nouveau boulevards a Bnaeües. '1 

e kunst best hou wing werd lndangrijker  doordat 
de construetien der  voornaamste gevels, donr een 
der leden die se iu hijzunderhiilei i kende, werden 
toegelicht. 

Ten slotte werd door een der  leden gewezen op 
het feit, dat onze voorzitter  als lid van het be-
stuur der j  is opgetreden. j  wenschte 
den voorzitter  en de Afdeeling daarmede geluk, in 
de overtuiging, «lat deze nieuwe baud  tie Af-
deeling goede uitkomsten kon teweegbrengen, 

Nadal drio candidateu als leden wareu voorgo-lelil, 
weid de vergadering dom' den Voorzitter  gesloten. 

Varia . 
s nieuws in de techniek. Bekend is het 

gebruik van bloed met zaagsel tot het vervaardigen 
van houtachtige artikels (urnaiiienten, kleine en 
groote voorwer  tol huishoudelijk gebruik, enz.). 

Nu neeft echter  VV. . Palmer, van New-York, 
nok voor d een patent genomen, om alléén 
uit bloed allerlei parures (broches, oorringen, knoo-
pen enz.) le maken, die hel voorkomen heblien van 
lava of van E.g. hanl-gummi. n gaat daarbij 
als volgt te werk: liet bloed wordt in e eerste 
plaats door  eene lijn e zeef gedreven en dan gedroogd, 
totdat het lot poeder  gemalen kan worden. Naliet 
pnlveriseeron wordt het bloed, tot bet bekomen van 
een geheel gelijkmatige fijnheid,  gezeefd. t fijne 
poeder  wordt dati in vormen gedaan, die op 100 
tot 150"  C. verbit zijn , en  a 10 minuten lang 
aan ecn zeer  sterke drukkin g blootgesteld. Na liet 
bekoelen wordt bet artikel afgewreven of gepohjst, 
en is dan voor het gebruik gereed. Wil  eene 
grootere taaiheid aan de grondstof geven, dan voegt 
men bij  het bloed 0 beenderenmeel en 10% van 
een dikke oplossing van lijm . ' l l dient 
dan eerst zwart gekleurd te worden, om do voor-
werpen goed donker te krijgen . 

ADVERTENTIËN 
bestemd vooi' Oe Opmerker gelieve men, ter  voor-
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

XX o cl actie 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r l l c l i i j f  n e j f o n u r e n 

worden advertentiën vooi' het eerstvolgend nom-

mer aangenomen. 

Advertentiën . ~ 

VAN 

. . 

zal, ten verzoeke van den Aannemer , 
op  den 20 October 1^78, beginnende 
des voormiddags om 10 ure precies, ter  berberge 
van .1. . , aan de Gitinekensltaat te 
Breda, en  zooveel noodig op het geslechte 
terrein , 

E G 
e van 10 paardenkracht eu 1 -

comobile van 4 paardenkracht . beide nieuw 
systeem en in goeden staat, 2 Centrifugaal-
pompen, wijd 18 eu 10 centimeier  met bijbehoo-
rende huizen, plus minus 1000 . s , breed 
12 en 10 , plus minus 2000 . Spoorrails 
voor  paaidenspoor met Bpoorspykers, 12 Spoor-
wagens, inhoudende elk 3 . 12 dito, inhouden-
de elk  9 Tonmolons, -
molen met kettingen, Ankers Emmers, enz. 
compleet,  Baggerbakken ,  Baggeraak ,

, eeue parti j , , 
n in alle afmetingen,  Bils voor 

paarden- ou handsporen, 2 , 2 
, d , -

krachten, Blokken en verdere Gereedschap-
pen, J pen Boomen, Upen Platen, iwara 

eiken Palen, eeue groote parti j  Uzer, veel 

Afbraak van Bergloodsen, enz., enz. 

2 uitmuntende Werkpaarden, eeu oud 8 cu 
een oud 10 jaren, 2 zware lange en 2 kort e 

. 1 l 1 aar  den kalk molen . , 
, verst billende Paardentuigen, 

Stalgereedschappen. Brandhout en wat meer 
te koop zal worden aangeboden. 

Alles 4 dagen te voren, op bet geslechte lerrein, 
nabij de voormalige , achter  tien 

, gekaveld te zien. 
Naden.- informatiën zijn te n hij -

noemden Verkooper, alsmede bij  «len Onderbaai 
P VA N , nabij  hei genoemde werk 

Wonende. 

 en N van Waterpas- en 
, alle soorten van 

Equerres, Bakens, geijkte , 
Teekengereedachap, enz. enz. 

G 
TE N 1879 

van Nationale en e Nijverheid, 
gepaard met een internationalen wedstrijd van sommige 

fabrikaten en werktuigen. 
lYogriiiuinu's , circulaires en alle verdere inlichtingen ziju o]i franci aanvraag te verkrijgen hij  het Bestuur. 

E N 
 <  - V * S 

VA 3 , 
_ geeft bcrigt dat duor  haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van T in brooden ziju aangesteld: 

S &  C». te Amsterdam. 
door wie ook tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor  geheel Neder-

land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, licltweg N" . 3, te Amsierdam. 

E . 

. 
n van Stoom- en e n 

N : 

, , Stoom- vn , Stoom- en , Stoom-
heimachines in diverse soorten, Stoomhamers, Fabriekswerktuigen. s voor  houtbe-
werking. Gereedschappen, n , Centrifugaalpornpen, . 
Prima Portlandcement der  Barham Company, Amcnkaansche amarilschijven der  Tanite Coni|iany, 
voor  zagen scherpen, liibrieksgebruik , enz., 1"  kwaliteit Engels, ho kraan- en andere kettingen met 
giiaranti e van sterkte. 

Electrisch licht voor  allerlei doeleinden. 
Afsluiters, kranen, peilglastoestellen voor stoom- eu waterleiding. 

u  U i l & € ° . 

s te Oudewater, : 
leveren eu vervaardigen in den korist mogelijken tij d alle soorten vau Stooinbag-germoleni in hout- ol' 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 lot 20O0 s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, , . , s 
Steen- en Tegel vormmachines, n - eu Brngconi t rnot ië n enz. 

Aan de SU-etibouweiij  van . WEEGEWUS, g ',.J le Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

Een groot we!ingericht N is daarvan steeds mini gesorteerd, alsmede 
. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON, 
S te , 

 Stoomketel s  direct e leverin g voorhanden . 

. &  J. . 
Fabriek van Stoomketel s en Werktuigen , 

de  Tuin, 
t 20 en 2 2. te . 

S van ulle hekende typen 

en reparat ien tutu hestiiainle S wonlen in 

den t mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

Op  den 191" "  November , des na-
middags ten 2 ure, aan bot Centraalbureau dei-

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 210. 

t uitvoeren van eenige werken aan 
de toegangswegen naar de stations 
Geldermalsen, Waardenburg en -
del, ten behoeve van den spoorweg 
van Utrecht naar  Boxtel. 

e besteling gesrlmilt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art .  van bet bestek. 

t bestok ligt van den 25'" n October 1878 ter 
lezing aan het Ontraulhiiroa u bij  de e n 
en aau het bui vau van den r te 
's-Bosch eu is op franco aanvraag op gemelde plaat-
sen te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur te 's-Bosch. 

e aanwijzing op het terrein /al geschieden deu 
7 l U n November 1878. 

Utrecht, den 23«" n Octolier  1878. 

s van Zuilen- en n 

in , 
s in n en n Sleen, 

, , 

iVieutee/taeen X.zijite . 

e  der  gemeente ,1  /al, 
g 7 November 1878, 'snamiddags  uur. 

in bet o|>cnhaar  ten Gemeeiitehuizc, aanbesteden: 
t leveren en plaatsen van 2695 . 

N E , 
met de noodige afsluitingen, -
werken en gegoten n Straat 
syphons. 

Aanwij/in g Zaterdag 2 November a. s., 's voor-
middags 10 uur , te beginnen op hel Gemeentehuis; 
Teekeningen  inzage op hel Bureau van den Ar -
chitect; Bestekken tegen betaling ter  Secretarie ver-
krijgbaar . 

S , 
. 

Stoomfabriek van 

van JACOB VIS Pz.  Zaandijk . 
Prima balegen E — gekookte- an 

Standolie — Papaverolie. 
t voor  Scderland der  Engelsche -

N en N vuu  AN
SON, te Verton, Surrey bij

Prijs-Courant op aanvrage verkrijgbaar . 

j  B. VAN t , Boekhandelaar  te^m-
sterdum , verschijnt heden: 

E

voor verwarming en ventileering van PaJetsen, 
Buitenplaatsen , Openbare Gebouwen , n , -

jiellun , Scholen , n , n , Spoorweg* 

stations, enz. euz. 

en voor hot verwarmen van , 

Badkuipen, enz. enz. door 

t 2 uitslaande plaien en vide houtgravuren tussehen 

don tekst, grnot 8". Prij s ƒ 0 . 6 0. 

Ufdiuk t bij  G, W , V A N L  &  ("  te Arnhem. — Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan den r F. W. VAN T JQsn. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 
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: F. W. VA N T JGz. te Arnhem. 

: 

Versdujut Z.tcrdagi. Prij.  per  3 inmuden f . n abonneert rich voo 

e. . Afzonderlijk e nommer. bij  vimrnitbestrllini f B cent.. 

: 

Vin 1—r, re([cls fl,—, venlur  voor  eiken reicel jdaatsruimte Ü0 centi en lOcentt 

n nummer  vnn het blud. Advertentiën vuor  het buitenland 25 centa per regel. 

EEN EN  0VEU T N 
OP E . 
(Vervolg cn slot van No. 43.) 

e j  heeft een harer  locomo-
tieven voor  groote snelheid en locomotieven voor  haren 
dienst iu de hanlieue. van Parij s naar de Tentoon-
stelling gezonden. e laatsten zijn merkwaardig 
door  haar  vermogen lot verhooging van de stoom-
kracht. e machine voor  reizigen? heelt haar  cilin-
ders naar  binnen ; 222 machines loo(>eii reedl op het 
Wester-net. Zij  sleept de express-ti-eiuen met een 

snelheid van tachtig kik -ter. e Westerlijnen 
zijn gelmmvd volgons het oude stelsel; de klimmin -
gen zijn (lauw en de bochten met grooten straal, 
waardoor men niet dezellÜö moeilijkheden te over-
winnen had als op de oude lijnen. 

Op het net e Zee heelt 
men voor de groote snelheden machines met acht 
raderen ingevoerd, waarvan vier  gekoppeld en vier 
dragende (portcuses); de/e laatsten ziju voor en 
achter  de gekoppelde geplaatst. Zestig locomotieven 
van het len toongestelde type zijn reeds in dienst. 

' machine weegt geladen 45 ton, wat belangrijk 
is. e overmaat van gewicht is toe te schrijven 
tuin de vierde as, aan de groote dikte vau de platen 
der ketels, aau de afmetingen van den haard en aan 
de aanzienlijke hoeveelheid water, ilie iu den ketel 
liewaanl wordt. e toeneming van gewicht doet 
overigens weinig ter  zake, omdat men veel wint in 
kracht. e schoone machine kan treinen van 210 
ton voorttrekken met ecn snelheid van 70 kilometer. 

Naast de/e locomotief verdient melding de locomo-
tief voor  geaeeidenteonle lijnen, die den dienst doet 
van Clermont—Een-and naar  Nimes. e sptding der 
assen in haar  bussen is zoodanig, dat do machine 
kan n iu scher}*: liochten. n deze geacciden-
teerde streek, tlie de ruggen der  Cevetines snijdt 
met behulp van talrijk e tunnels, moet de locomotief 
dikwijl s de bedorven lucht van die onderaardse he 
gangen . e machinisten zijn allen voor-
zien van het adem bal ingstoestol vau Galilierl . n 
dc plate-forme dor  machine is een plaatijzeren hak 
opgesteld, verdeeld in twee vakken, die elk een in-
houd hebben van 250 liter , het eene  den ma-
chinist, liet andere voor den stoker. Een buis van 
kaoetsjoek gaat van elk vak uit en geleidt de tucht 
in den mond van den machinist enden stoker. Te-
gelijkertij d belet een neuskuij|ie  de/en twee diena-
ren de bedorven gassen in te ademen, die den on-
dcraardscht-u gang vullen. e locomotief voor  sterke 
klimmin g van de j kan op de ho-
rizontale baanvakken een trein van 3330 ton sleepen 
en op klimmingen van 3" millimeter  een trein van 
257 ton met een snelheid van 15 kilometer. 

Eindelij k nog eenige regels over de zeer  merk-
waardige locomotief van den lieer , aangewend 
op den spoorweg van Bayoiuie naai1 Biarritz . 

Voor de eerste maal is de beer t erin ge-
slaagd bij  de locomotieven pari ij  te trekken van bet 
compound-stelsel, reeds met voordeel gebezigd op de 
schepen en in de fabrieken e stoom ontspant zich 
achtereenvolgens in twee algescheiiloii cilinders, wat 
de condensatie vermindert en bet gebruik van de 
minst ingewikkelde stoom verdoe s tueluat. 

Op ile lij n Bayonne—Btarriti is bet lengte-profiel 
der liaan zoodanig, dat men plotseling veel trek ver-
mogen moet kunnen ontwikkelen eu daarna oven snel 
tot een veel geringer  inspanning tenigkeereii. e te 
sleejten lasten wisselen af in verhouding van 1 tot 4 
en do hellingen bereiken hut cijfer  van 15 millim . 
over  een groot gedeelte van den afstand. Teneinde 
bet gebruik van twee types van machines tot het 
verlichten van zoo verschillende diensten te vermijden, 
besloot de boer t het compound-stelsel te be-
proeven, waartegen alle spoorweg-ingenieurs een zeer 
sterke vooringenomenheid koesterden. e ondervinding 
heeft hein gelijk gegeven. 

e locomot ie a liet verschilt slechts van de ge-
wone locomotieven door de ongelijkheid der  twee 
cilinders en de wijze van gemeenschap, die ze ver-
bindt. Bij  gewonen last doet men deu stoom met 
uitzetting werken van den eenen cilinder in den 
anderen; daarna, zoo men moer  kracht moet geven, 
zoo men leen pa,ml meer  moei aanbrengen", doet 
men de twee cilindei-s met vollen stoom werken. t 
veideiditigstoesttd bevat een schuit, tiroir  de de-
marrage geheelen, die slechts in werking treedt 
om den vollen stoom binnen te leiden, als men een 
groote en oogenhlikkelijke inspanning inoetoverwinnen. 

e nieuwe compound-machines tivkken treinen 
Voort van een gemiddelden last vau 50 ton op 
klimmingen van 12 lot 15 millimeter  met eeu ge-
middelde snelheid van 35 kilometer. n stookt iu 
den haard (.'ardiff-kolen , en daar, gelijk vooruit te 
zien was, het j>artijtrekke n van den stoom heter j 
geschiedt dan in de andere locomotieven, is de ver-

kregen hesparing aanzienlijk. Volgens aanteekeriingen, 
gemaakt ui hel tijdvak van den drukstcii dienst, is 
het verbruik van kolen por  kilometer  iremiddeld ge 
weest :i,85 kilogram. t verbruik |ie  hruto-tou 
en per  kilometer is geweest  gram . wal weinig 
mag besten. als men let op het |iroliel dei'  baan 
en op de bij/oudere omstandigheden der  exploitatie. 

e locomotief van t maakt eeu der  moest in 
het oog vallende nieuwigheden vun de spoorweg-
tentoonstelling uit. 

Na de snelheid het gemak! e tentoonstelling van 
1807 had builen tegenspraak de achterlijkheid der 
Fransehen op het punt van comfort in het licht 
gesteld. e vreemdelingen beweerden niel len onrechte 
dat het bijna onmogelijk was ergens onaangenamer 
te zijn geplaatst dan in de Eransche waggons. Bet 
toppunt van weelde in Erankrij k was een rijtuig 
eerste klasse. e les heeft gebaat; iu 1878 hebben 
de n rijtuige n tentoongesteld, waaruit 
men zekert' /org voor de reizigers kan proeven. n 
zal coupé's eerste klasse tien, seer  goed ingericht, 
met bedden, waarvan men geen kwaad mag spreken. 

e eerste werkelijk gemakkelijke rijtuige n zijn uit 
Amerik a gekomen. 

e nieuwe Emnscbe coupé's /uilen spoedig kunnen 
wedijveren met de slaapwaggous (sleeping ears) van 
de maatschappij  Pullhiann, de eenige, die tot heden 
op de Eransche lijnen hebben geloopen. n heeft 
de alinolingen der  vakken vergroot en de ramen 
np voeren verlieten!, zoodal de zoo onaangename 
schokken en slingeringen nu seer  ver/acht zijn. Be 
assen der  wagens worden mot /eer  voel zorg gesteld 
en in eeu evenwijdigeii stand gehouden in geschikte 
plaques de garde; ile wielen blijven goed in evenwicht; 
de smeei bussen heeft men vervangen door  oliebusseii; 
men heefl de voeren, die tot velschillende doeleinden 
moeten dienen , onafhankelijk van elkander  gemaakt. 
Op de Oileanslijii heeft men zelfs kaoetsjoek gelegd 

 het raam en den bak en geschiedt het 
voortrollen zeer  zacht. e kleine bijzonderheden 
zijn vau groot gewicht; de reiziger  wordt niet meer 
geschud en hij  kau zonder te veel vermoeienis lezen. 

n heeft ook de ramen dor  portieren liekleed met 
laken of kaoelsjoek, zoodal, als zij  neergelaten wor-
den, zij  met meer 'lat ondragelijk leven maken, 
dat do kalmste gemoederen ontstemde. Er  is blijk -
baar  vooruitgang, f1) 

e wagens der  tweede eu derde klasse worden 
ook voegzamer ingericht; men heeft hun afmetin-
gen vergroot. 

e Eransche n heblien bet oude 
waggon-type behouden, namelijk hei Engelsche mot 
afgescheiden vakken. n weet, dat m Amerika, 
in Zwitserland en op vetsehillende andere vreemde 
lijnen do rijtuigen  in tie lengte gesneden zijn door 
een gang of doorloop, ti k stelsel hoeft zijn voor-
deelen en /ij u ongemakken. 

Wij  gelooven echter, dat voor  langdurige over-
tochten de afgescheiden vakken verkieslijk zijn. 
Bovendien is hel publiek eraan gewend oti, bij  ge-
lijkhei d van voonleeleu. zou de/e reden voldoende 
we/eu om de keus der n te rechtvaar-
digen. Bet Amerik.iansr.he stelsel zal in Erankrij k 
toepassingen vinden op tie kleine lijnen en de banen 
van plaatselijk belang. 

Bijna overal stelt men voor de verlichting van de 
rijtuige n petroleum in de plaats van olie. e reizi-
ger  heeft niet meer  dien walmenden lampion boven 
zijn hoofd . die te veel de lantaarn onzer  oude dili -
gences iu herinnering brengt. Overigens moeten de 

, terwij l zij  ons beter  licht geven, er 
een zeer  morkbju e bezuiniging mede bereiken. 

Alleen de j  gaal voort met 
zich te bedienen vau olielanijn-n, maar zij  geeft er 
twee iu elk vak le klasse. t i> weidde! Zij  zal 
terugkomen tot de delfstoffelijke olie n België heeft 
men de proef genomen met gas. e rijtuige n /jj n 
schitterend verlicht , maar or  zijn natuurlij k verbin-

 tusschen de wagens noodig, en dat U 
hinderlij k voor de samenstelling van den trein. Wij 
doorloopen een tijdjier k van overgang. e tij d is niel 
verre verwijderd, waarop de rijtuige n le klasse ver-
licht /uilen zijn als een salon. Geduld! Wij  /uilen 
op de eerstvolgende tentoonstelling tie spoorwcgtreilieii 

even schitterend en koket tien , als <le best ingerichte 
kajuiten onzer  pleizierjachtou. e saluuwagcus zijn 
reeds wèl, maar /ij  zijn nog te zeldzaam; zij  moeten 
toegankelijk worden voor al de reizigers, die gesteld 
zijn op weelde eu gemak. (a) 

(') Wij  herhalen onze san merk ing van vroeger, 
dat de n de meeste zorg toonen voor 
de klasse, waarop zij  verliezen, en do miusle zorg 
voor de klasse, waarop zij  winnen. lt. v, E. 

t' ) Eu de derde klasse moet maar  betalen en 
toezien! . v. E.) 

n begint ook de g leren-stations te verlichten 
door  middel van de electriciloit. e eerste proeve, 
wonlen niel goeden uit "lag voortgezet aan de station: 
van a (Jhapelle en vau de Buo d' Amsterdam. Alle; 
doet gelnoven, dat de nieuwe verlichting binnenkort 
/al winden toegepast, hij  de groote personcijstations 

n plaatst aan het stal ion der  VVesterlyn (lijnen 
naar  Versailles, naar  Aiiteuil , naar  Saint-Gormain, 
en (de gordel- of ceintuiirbaar) electrische laui|ien vol-
gens het stelsel . 

Wal de verwarming betreft, hadden dezesgrook 
n , ua talrijk e vergelijkende proeven van 

den beer , hoofdingenieur van het materieel 
der , besloten voor de weelde-
rijtuige n de stoven met warm water in te voeren, 
lu dit oogenblik is dit. nog de zuinigste en ge-
makkelijkste manier  van werken. 

n verhoogt den warmtegraad van bet water 
hetzij  door  inspuiting van stoom, hetzij  door  de sto-
ven te doiii|»elen in een waterbak, waarvan de warm* 
tegraad door  stoom op 100"  wonlt gehouden. t 
vervangen van de verplaatsbare stoven om de twee 
uren geschiedt snel op de voornaamste plaatsen, waar 
men stilhoudt. e tweede klasse wonlt, gelijk de 
eerste, overal met de/e toestellen verwarmd. Ook de 
dorde wonlt op alle lijnen verwarmd. Voor deze be-
zigt men kachels of calorifères of soms zelfs stoven. 
n allen gevalle is de verwarming algemeen gewor-

den voor  alle groote reizen, en dit is een beslissing, 
die meu niet te zeer kan toejuichen; een tocht, van 
eenige uron gedurende den winter  in de wagens der 
tweede en derde klasse kon de gezondheid der  reizi-
gers op lieden kei ij  ke wijze in de waagschaal stellen. 

i ons do/e vluchtige schets besluiten niet te 
wijzen op een nieuwigheid, ontleend aan Engeland, 
die wel haar  waaide beeft. Na de snelheid cn het 
gemak is het goed te denken aan den spoed van de 
diensten iu de stations. e samenstelling van de 
treinen en de verplaatsing van tie goederen geschie-
den in Engeland sinds lang dooi middel van werk-
tuigen. n k beeft dat alles nog plaats met 
behulp van menschen of paarden. u verliest veel 
tij d en dus veel geld. 

u de groote nijverheids-middelpunten van Engeland, 
i zelfs van België, met name ie Antwerjien , wor-

den de stations herschapen in ware fabrieken. n 
ziet aan alle kanten stoomkranen koopmansgoederen 
oplichten en verplaatsen, Aau alle zijden ziet men de 
monte-charge's, de kaapstanders, de windassen wer-
ken, in beweging gebracht door  stoom of door  water 
onder  druk. t Btelsel biedt een onbetwistbaar  voor-
deel aau boven het Fransche. e verplaatsing ge-
schiedt, met ongewone snelheid en groote besparing 
van handen. e hoofden van n ij  verheid sondernem in-
gen maken er  goede /aken mede, te gelijk met de 

. 

n Frankrij k schijnt de Noon t schappij, 
dagelijks in aanraking met de Engelsche en Belgische 

, gezind om de voornaamste verrich-
tingen door  werktuigen te doen volvoeren. t is 
eeu streven, waarop het van gewicht is te wijzen. 
Waarschijnlij k zal men overal haar  voorbeeld volgen. 

s doen vei-scheidene montecharge's, kaapstanders 
en kranen dienst aan bet station to Parijs. t name 
op het s zal men -en nieuw werktuig 
opmerken, bestemd voor het station van Compiègne. 

e waggons, die men van spoor  moest doen ver-
wisselen ol'  iu de loodsen hrengen , wenlen getrokken 
tloor  paarden; voortaan zullen zij  hel zijn tloor  tleze 
machine, die het overbrengen van de rijtuige n op 
zijdelingse he of een rechten hoek vormende sporen 
mogelijk maakt. Zi j  draagt een kaapstander, mn 
welken een tnikkalio j  gerold is. Baar de kaapstan-
der beweegbaar is, kan hij  zich orionleeren en dooi-
den kabel in alle richtingen sloepen. t draagbaar 
windas zal met voordeel de vaste toestellen iu de 
stations vervangen. 

n ziet het, zoo do Fransche n geen 
aanspraak maken op de eer  vau het initiatie f te 
nemen, zijn zij  tenminste verstandig genoeg parti j 
te irekken van de ondervinding, opgedaan in Engeland 
en België, Zij  vervormen haar  materieel en exploitatie 
zeer  langzaam, maar  zeker. t is reeds wélen wij 
kunnen waarlij k niet m veel tc gelijk eischen. Elke 
dag beeft genoeg aau zijn eigen kwaad. 

G., 20 Oct., '78 . v. E. 

Berichte n en mededeelingen . 

. 

— $ o vijfde afdeeling is verschenen van
 in seiner  auf 

den  der k. k. pr. Südhahngesrllschaft, 
rou Wilhelm fr'lattich.  (Weenen, n eu 

Wentzel). Zij  handelt over de werken der  Puster-
dnlbaaii en bewijst, dat de bouw volvoerd wenl met 
een juist hesef van al de algemeene en bijzondere 
eischen.  werd naa gestivelil zich aan te sluiten 
bij  het karakter  der  op de plaats gebruikelijk e liouw-
wijze, die lich in den regel grondt op de voorhan-
den bouwstoffen en het klimaat. e houw in 
natuurlijke n sleen en zichtbare houtconstructies had-
den de overhand bij  het vaststellen van het uiterlij k 
der gebouwen. n was ook bedacht op mogelijke 
uitbreiding . 

n zoude in ons e van zulk een voorbeeld 
parti j  kunnen trokken , eu dan niet mee geërgerd 
worden door hel zien vau poststations en andere ge-
bouwen, met sierappen (djati houten pannen) ge-
dekt, in streken, waar  uren ver  geen enkele djati -
boom groeit, terwij l uien poststations met gebakken 
dakpannen vindt, temidden van ecu djuti-bosch! 

t eerste neemt men waar  tusscheu k en Pe-
nawangan, bet laatste op don grooten weg van 
Seniarang naa Pekalongan, Wij  blijven steeds een 
verboekt volk eu onze meeste ingenieurs volgen 
blindelings, wat iu de handhoeken van Storm 
Buysiiig staat, die voo  oen land schreven, waar 
geen ruwe bouwsteen is en het luchtgestel geen 
houten hui/en duldt. Bismarck kan van ons, gelijk 
van tie , zeggen: »Er  zijn weinig volken, 
die zooveel lezen, maa ook weinig volken, die van 
hun lezen zoo weinig practised tint "  Wij , 
kerksche Nederlanders, verliezen te veel de bübelscbe 
waarheid uit het oog: e letter  doodt, alleen de 
geest maakt levend." s levcivn onze onge-
schikte wetgevers, bestuunlers, redacteurs van tijd -
schriften en couranten, onderwijzers, ook onze 
meeste ingenieurs, enz. het bewijs van die stelling, 
en bevestigen tevens de uitspraak van , 
dat zij  niet kunnen lezen. 

— § e aandacht der  moederlandsche en vooral 
da e ingenieurs wordt gevestigd op een boek 
van Brauns, onlangs verschenen cn getiteld:
technische Geologie. t kost minder dan tien 
francs en bevat o. a. uitvoerige hoofdstukken over 
aardewerken , waterbouw en tunnelbouw. Zelfs in 
bet vlakke Nederland kan het leerrij k zijn. , 
men herinnert zich den tegenspoed, ondervonden bij 
Elsloo, in don spoorweg . Wel 
had de geoloog Sturing gewaarschuwd, maar  tever-
geefs. r  de onkunde onzer  ingenieurs op hot 
punt van aardkunde leed de Staat verlieten, Vooral 
verdient do geologie beoefend te worden door  inge-
nieurs in berglanden, gelijk ons , waar men 
telkens hoort van grondafschuivingen. Zoo een aard-
kundige geraadpleegd was gewonien omtrent de 
richtin g van tien spoorweg Semnrang—Vorstenlan-
leu, zou uien vermoedelijk de ongevallen met weg-

geregeude snapachtige spoorwegdijken niet te betreu-
ren hebben gehad. 

n dit blad werd vroeger  melding gemaakt van 
de brug te Feygire, bij , in het 
Zwitsei-sche kanton Freiburg. Sinds Oct. 1874 blijf t 
zij  onvoltooid, dewijl men voortgang van grondaf-

h ui ving hoeft te vreezen. Wel had de opziebt-
hebbende ingenieur  aanbevolen een geoloog te raad-
"ogen, maar, gelijk bij  ons, gingen ouk le, ver-
sandheid en jalousie de métier hand aan hand. 

Wie een nog geslagen heeft in r  von Wal-
degg's  nik, weet, dat men tegen-
woordig geen spoorwegen meer  ontwerpt zonder geo-
logische kennis. Wie zich aan anderen spiegelt, 
spiegelt zich zacht. 

. 
's-Gravenhage. Bij  koninklij k besluit is het 

aan den hoofdingenieur 2de kl . . A. Bemens ver-
leend onbepaald verlof ingetrokken ; genoemde hoofd-

ingenieur  wonlt, te rekenen van 1 Nov. e. k., belast 
met den dienst in het 4e district (Overijsel). 

— Volgens de Courrier du  zal den 
n Nov. a. s. een deputatie naar  Vl lage vertrek-

ken , bestaande uit de hoeren Smeets, notaris, en 
A. Eijmaol, fabrikant te , om aan den -
nister  van Waterstaat het wenschelijke te betoogen 
van een spiorweglijn . 
waarvoor  sedert drie maanden eeu Commissie werk-
zaam is, die de motieven, welke pleiten voor die 
lijn , in een aantal stukken voor  tien r  beeft 
uiteengezet. 

— Bij  beschikking van 25 October  1878, n«. 50, 
afdeeling l en Nijverheid, is aim de firma . 
J. Staal 8c  te Breda, tot wederopzegging, ver-
gunning verleend voor een stoomliuotdieiist tot het 
veraar van goederen en vee, alamede tot bet sleepen 
van schepen tusscheu Breda, Amstenlam en Zaan-
dam. 

Bij  beschikking van 25 October 1878, no. 
5t , aid. l eu Nijverheid , is aan J. de Gruyter 
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Czn. tc Zutfen, tot wederopzegging, vergunning ver-
leend voor cen stoom boutdienst tot vervoer  van per-
soiien, goederen en vee tusschen Zutfen en Amster-
daiu, alsmede voor een stooinsh*epdienst up den Get 

, van de n tut . 

— e lieer  E. . Stieltjes, te Winterswijk , inge-
nieur bij  de Nedei-landsch-Westfaalsrhe Spoorweg-
maatschappij  , is met ingnng van 1 Januari als zoo-
danig benoemd bij  den aanleg van Staatsspoorwegen. 

— n eenige dagbladen wordt gewaarschuwd voor 
de toetreding tot hel lidmaatschap der  Académie 
nationale agricolc manufacturière en wel op grond 
van sommige bepalingen der  statuten van die Aca-
démie. Art . 3 liepnalt, dat de contributi e jaarlijk s 
30 fr . bedraagt. Zeer  welwillend is een bepaling in 
hetzelfde artikel , waarbij  veroorloofd wordt 300 fr . 
ineens te storten, indien het overmaken van de 
jaarlijksch e contributie, vooral uit den vreemde, te 
lastig ïs. n geniet dan het voorrecht levenslang 
lid te zijn , zonder  ooit weder  om contributi e lastig 
te wonlen gevallen. Art . 5 liepaalt, dat het diploma 
van lidmaatschap, op papier  geschreven , 10fr.kost; 
die zich de weelde van cen diploma op perkament 
wil veroorloven, betaalt slechts fr . 5 meer! Voor-
zeker is de aanvaarding van het lidmaatschap niet 
aun te raden, maar het betalen der  eervolle onder-
scheiding mag door ons niet geklakt worden, daar 
Nederland ook instellingen telt. die min of meer  op 
gelijke wijze handelen. 

— Aan een schrijven uit Amsterdam aan Hei 
Vaderland ontleenen wij  het volgende: 

route sensatie beeft hier  een bericht teweeg-
gebracht , betreffende ' i s museum aan de Stad-
houderskade alhier. t Utrechlsch  deed 
eenige onthullingen. die ongelooflijk schenen, maar 
desniettemin gebleken zijn maar al te waar te
Er wonlt aan het museum geknoeid. Voor  de fun-
deering zijn gebruikt honderdduizend onde steenen, 
niettegenstaande hij  bet bestek nieuwe waren voor-
geschreven. n zegt zelfs, dat de aannemers, de 
heeren s en Schoonenburg, die steenen, afkom-
stig van onteigende en gesloopte huizen, welke op 
het terrein stonden, gekocht hebben onder  goedkeu-
rin g van den architect der . 

t den blauwen arduin is het nog erger  gesteld, 
verzekert ze. t schijnt, dat de directie verkeerde 
teekeningen heeft ingezonden cn dat dientengevolge, 
hetgeen trouwens zeer  natuurlij k is, de boel is ver-
knoeid. e sponningen zijn te diep. Belgische werk-
lieden werden ontboden om de stukken erin te lij -
men en de steenen te herstellen. 

«Zoo niet alle, dan toch vele heipalen zijn tekort, 
zoodat men voor  verzakking vreest, wanneer het 
zware hoofdgebouw eenmaal is afgewerkt. t zeker-
heid kan intusschen gemeld wonlen, dat niet tot 
den opbouw zal worden overgegaan, voordat eerst 
het noodige onderzoek is ingesteld." 

— n het begin van deze week zijn twinti g werk-
lieden , uit verschillende deelen van Nederland, naar 
Parij s vertrokken ter  bezichtiging van de tentoon-
stelling. Zij  zijn daartoe door  de bgdragen vnn par-
ticulieren , die door de bekende commissie werden 
ontvangen, iiisfin(#esteld. 

. e j  tot bevonlering 
van Schilder-en Teekenkunst in Friesland, alhier  ge-
vestigd, bracht gedurende de 27 jaren van haar  be-
staan eene merkwaardige collectie teekeningen (aqua-
rellen) bijeen, waarvan het grootste gedeelte werken 
zijn van onze moest bekende Nederlandsche meesters, 
waaronder van Verschuur, Springer, , 
Cruayvaugcr, Van de Sande llakhuyzen, llilvenlinck . 

, Van , , Van , s 
, Tom, , , Van , , 

Weissenbach, Verveer, Vertin , Van , Schelf-
hout, Schipperus enz. t bestuur  nu van die -
scliappij  wenseht ook aau kunst liefhebbers buiten 

n gelegenheid te geven deze verzameling 
te toeren kennen en iu portefeuilles ter  beschikking 
te stellen van de zusterverenigingen , tegen eene ver-
goeding van ƒ 30 voor  elke der  twee afdeelingen van 
80 aquarellen en de traus|>ortkosten. Er  zal tevens 
gelegenheid worden gegeven tot aankoopen, waartoe 
aan prijslijs t wordt bijgevoegd. 

— e heeren n Finet, te Brussel, is 
sim de besturen van al de gemeenten iu Friesland, 
welke zijn begrepen in het stoom-trainwegnet in de 
provincie, tot aanleg waarvan door hen concessie is 
aangevraagd, eene circulair e gericht, waarin zij  vra-
gen om cene voorloopige inschrijvin g voor een door 
elk bestuur, in verhouding tot het belang zijner 
gemeente, te bepak» bedrag in het te vormen maat-
schappelijk kapitaal, waarover  niet zal wonlen be-
schikt dan tegen inwisseling van aandeelen, zoodra 
met den aanleg der  werken tot genoegen r ge-
meentebesturen wordt anjigevangen. 

A  sterdam. Bij  de afdeel ing ipubheke werken'1 

van 't Gemeentebestuur der  hoofdstad zijn plans 
in bewerking voor  electrische verlichting. n heeft 
het voornemen ,  mogelijk bij  gelegenheid vnn *s 

s komst te Amsterdam met de aansUande 
, voor 't eerst den m electriseh te ver-

lichten. 
. t het oog op de aangevraagde con-

cessie der  Utrechtsche Traniwuy-innatschappij  met 
stoomverraogen, hebben leden van den Utrechtsrhri i 
Gemeenteraad een proefri t gemankt op het traject 

, met de sfniutloeomotief van den 
Nederlandschen . Wij  hopen dat de d 
zijne bevinding den volke zal hekend maken en dnt. 
de technici belangrijke wenken zullen ontvangen, om 
daarmede hun voordeel te doen voor de verdere uit-
werking en volmaking van het betrekkelijk jonge 
vraagstuk der  straatloromoticven. 

. e Proiestantsrhe kerk, die op Vrijda g 
1 augustus 183  op het midden van den dag met 
haren sierlijken teren en lief klokkens-*-! een prooi 
der  vhuumen en sedert  opnieuw opgchotiwd wenl, is 
ïn den nacht van Vrijda g 2"» Orteberdoor  het hemel-
vuur  geheel vernield. n vermoedt dat de bliksem 
een balk in den toren getrollen en de brand eenige 
uren gesmeuld heeft, om eenskla|»s uit te barsten. 
Allen de naakte muren van het gebouw zijn over-
gebleven. 

k en turen waren legen braudschade verzekerd. 

Gouda. e d besloot dezer  dagen den gc-
meente-anhitect, den heer . Burgersdijk , voor 
rekening der  gemeente de tentoonstelling te Parijs 
te doen bezoeken. Beter  laat dan nooit. 

J TOT G
. 

» . 

Vergadering van 20 Octotter 1878. 

r  den beer . , die ten vorigen jaro 
de Afdeeling een levensgroot portret van zijn broe-
der den vorigen Voorzitter , ten geschenke had aan-
geboden, is nu weder een dergelijk |mrtret van wij -
len deu -r C. B. vnn der  Tak geschonken, wat 
onder  dankzegging wonlt aanvaard. 

e Voorzitter  deelt mede, dat de heer  G. Schol-
ten, onder-directeur der  Gemeentewerken, de be-
noeming tot bestuurder, wegens veelvuldige ambts-
bezigheden, niet heeft aar.genonicn. Tot het doen 
eener  nieuwe keuze overgaande, wordt gekozen dc 
heer . de Vries, directeur der  Ambachtsschool. 

Als uit te schrijven prijsvragen voor de leden 
wonlen gekozen: win*  Winkelpui , eene Volière en 
cene Tochtpui. 

Naar  aanleiding vnn de uitnoodiging van het Be-
stuur der , om vnigen voor te stellen 
ter  behandeling in de Algemeene Bijeenkomsten in 
1870, wonlen enkele onderwerpen genoemd, óie 
door de voorstellers geformuleerd zullen worden inge-
zonden. r  nog meerdere toezeggingen gedaan 
worden, zal deze zaak in de volgende vergadering 
venier  wonlen behandeld eu afgedaan. 

c heer . J. t draagt een opstel voor, 
over de geschiedenis van het woonhuis van de vroegste 
tot latere tijden, ontleend aan tie Allgemeine Bau-
teitung, in welk stuk de inrichting , welke de ver-
schillende volken aan hunne woonhuizen gaven , meer 
of minder  uitvoerig wordt vermeld. Over  bet geheel 
blijk t daaruit, dat de verschillende inrichtin g van het 
woonhuis een gevolg is vau de'levenswijze, zeilen 
en ontwikkeling der  volken. e invloed daarvan is 
zoo sterk, dat wanneer  eenig volk door  veranderde 
toestanden van bet leven en levensbeschouwing, van 
een stadium in een ander  overgaat, dit onmiddellijk 
in de inrichtin g van het woonhuis valt te ontlek-
ken. Onder  meer  komt dit duidelijk uit bij  deunde 

. e inrichtin g hunner  woonhuizen inden 
bloeitij d van hun volksbestaan was anders, dan in 
den tij d van bun verval. 

c Voorzitter  deelt mede , dat een der  leden van 
het bestuur, de brochure, getiteld: > Onze woonhuizen, 

n constructie, verwarming en ventilatie" , door  den 
heer J. . F. Tirnmerhans van Abcoude, in de ver-
gaderingen der  Afdeeling ter  liesprekiug wenseht te 
stenen, doch dat van een lid een schrijven was ont-
vangen, houdende het voorstel, daarmede dezen 
avond nog niet te beginnen, maar eenige exempla-
ren ervan ann te koopen en die onder de leden te 
doen rondgaan, opdat meer  leden van den inhoud ken-
nis kunnen nemen, waardoor  do discussién grondiger 
en meer  belangrijk zullen worden. 

Twee leden kunnen -zicb minder  goed met deze 
denkbeelden vereenigen; zij  achten dit boekje niet 
zoo boog, om daaraan den tij d der  vergaderingen te 
besteden. 

e Secretins zegt, er  reeds bij  het doorbladeren 
veel in te hebben gevonden, waarmede hij  zich niet 
kon en misschien meerderen zicb uiet zullen kun-
nen vereenigen; bij  vindt hier  en daar  uitspraken 
en denklieelden, die hij  wel de moeite der  bespreking 
waard acht, ook omdat het boekje niet alleen voor 
de saakkundigen is geschreven, maar ook voor het 
publiek, huisvaders en huismoeders. Zijn s inziens 
mogen wij  dit geschrift niet onopgemerkt voorbij 
doen gaan. 

e Voorzitter  merkt op, dat uit de bespreking 
geen schade kan ontstaan; het kan tot verschillende 
onderwerpen van discussie aanleiding geven. 

Na nog eenige discussie doet de Secretaris het 
voorstel, dat het boekje in de Afdeeling zal bespro-
ken worden, welk voorstel met 27 tegen 2 stemmen 
wordt aangenomen. Eén lid houdt zich buiten stem-
ming. 

lankonilijringr n van Unliestediniren. 

\  lil. l . 

Vergadering van Woensdag 4 October 1878. 

Nadat de vergadering door  den Vooratter  geopend 
was, werden de notulen der  vorige bijeenkomst na 
lezing goedgekeunl, enige ingekomen stukken be-
handeld en één nieuw lid aangenomen. 

Een voorstel van den heer  Boerbooms om een 
exemplaar van den vanwege de Afdeeling gephoto-
gi-apheerden gevel, op den hoek der n Wever-
straten, aan de stedelijke verzameling van Geschiedenis 
en t ten geschenke te geven, wenl aangenomen. 

a houdt de heer  Van Cuylenburgh een lezing 
over het Arnhemsche rioolslelsel; spreker  geeft een 
overzicht van de riolen, die Arnhem in het begin 
dezer  eeuw gehad heeft, bespreekt de plans, tot ver-
betering daarvan opgemaakt door de heren F. W. 
van Gendt eu , en behandelt daarna uitvoe-
ri g het thans aangenomen stelsel, dat door  teeke-
ningen opgehelderd wonlt. 

Naar  aanleiding van deze lezing wordt over het 
l het een en ander  gespreken; mm de 

discussie hierover  namen deel de Voorzitter  cn de 
heeren k eu Timmerhalls van Abcoude. 

Bij  bet n van de vraugbiis bleek dnt geene 
vragen gedaan wuren. 

Op de uitnoodiging van den Voorzitter  om me-
dcileel ingen ten nutte der  Afdeeling te doen, werden 
de] Uilen door den heer  Timmerhall s van Abcoude 
uitgetiondigd om hij  den heer , , 
een nieuw systeem gaskachel te gaan zien , waanloor 
hij  gelijk gasverbruik meer  warmte verkregen wonlt 
dan bij  de oude en waaraan tegelijkertij d een in-
richtin g voor g is verbonden. 

Alvorens uiteen te gnan verzoekt de heer  Nicola 
het WOOrd, om als tolk der  vergadering aller  dank te 

 brengen aau den Voorzitter  voor de gehouden lezing; 
hef daarop volgende upplaudisscmeiit getuigde van 

j  de instemming der  muiwezigeii, waarop de verga-
dering door  den Voorzitter  gesloten went. 

, 4 Nav. 
d ijke , tc 10 uren, door  het bestuur  van den 

Geueralen Prins-Willemspolder, in e Zwaan: het 
bouwen cener  nieuwe steenen wachtsluis in den 
noordoostclijken dijk van den Prins-Willempoldor , 
met het verrichten van daarmee in verband staande 
werken. g ƒ 34,000. 

, te 11 uren, door  deu architect J. . -
rijnen , hij  Jonkers: het bouwen vau ecu woonhuis in 
de Willctnstraat . 

'a-llage, te 11'j  uren, door  hel prov. besluur: het 
n van- eu het doen van eeuige herstellingen 

aan do gebouwen, behoorende tot het. huis bewoond 
door don comiiiiss:iris dos s in d 
van 1 Jan. '79—31 . '84. 

, te 12 uren. door  den directeur  der  nrlillcric -
stapel- en conslruclimnagazijneu: de levering
perc. 1, 15,000  grkonerde kurdocssaai; perc. 2, 
1500 . zware kardoeszijile, ten behoove van het vcs-
tinggeschut. 

.*. i,.- , a Nov. 
«el f t, te 12 uren, door  deu directeur  derartillcrie -

stapol-cn constructiemagazijueii; de levering van : perc. 
1, 850 . antimoon regulns; perc. 2, 5350 . 
Ban ka tin en 650 G zink in hlokkeu; perc. 3, 3000 

. mossiinidraad, dik 0.02S , ten behoeve van dc 
pyrotccliuischc werkplaatsen voor den aanmaak vau 
munitiën enz. voor  vestiggeschut. 

Zaandam, te 1 uur, door  dc Vereeniging tot Plaat-
selijk Nut, in t Wapen van Amstenlam: het bouwen 
van tien arbeiderswoningen. 

, te l uur, door het dijkshestuur  van Wüm* 
hritseradeels e. a. Contributie-Zeedijken, bij  Wed. T. 
Sovcusma: do levering van drjksmatorialni , als: 

250 stuks 02 . Nnorusche grenen palen; 
250 „  53 „  idem; 

1000 „  5 hü. rongen; 
1000 „  4 „  idem; 
3000 „  125 grams idem. 

 liv e ran in: hut houwen van ecu koetshuis met stal 
ou inwoning op het terrein van de vill a ('aeeiliu, 
aldaar, hel maken van een verandah eu het verrichten 
van eenige werkzaamheden aan do villa. . bij  den 
arch. N. Vos, Sarphatislraal 115, Atnsterd'-.m. 

WeeiiNdag , H %mv. 

'a-llage, te  uren, door  het iniuisterie van water-
staat enz.: lo.de uitvoering van herstellingen en ver-
nieuwingen aau do n langs hel -
diep, behoorende tot dc werken van den Geldersehe 

 sell met do verlichting eu afbakening van deu 
l mond en bet onderhoud dor  werken in 'T9. 

g /22,000; 2o. idem aan do n 
op het Zwartcwaler, met bot onderhoud dier  werken eu 
de afbakcniiigvan het vaarwater  ged. '71'. ; 
So. idem aan de. werken vau don Baardwijkscbcn 
overlaat met de s in de oostelijke vaartkade 
van Waalwijk , behoorende tot du werken van de 

, niet het éénjarig onderhoud ervan, benevens 
voor het zoo noodig leggen in '79 der  zomersluiting 
iu genoemden overlaat. g ƒ 2760. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water-
staat, ten dienste dor  Staatsspoorwegen: het maken 
van een gedeelte strekdam iu ue Waal V00*r  Nijmegen 
eu van ceuige andere werkon. lui . hij  deu hoofdin-
genieur, te Arnhem eu deu soetieitigeniour, te Nijmegen. 

g ƒ 57,300. 
Vl lage, te 1 uur, door  iiet ge uceiilcbiist: hetdem-

pen oener  sloot laugs den 1'ritiscsm-tuhi aldaar, hene-
vens het leggen van eeu riool door die demping en 
daaraan verbonden werken. 

, hij . Eskes: het bouwou eener  heeren-
huizing aldaar. . hij  den architect . 11. , 
tc . 

, 7 >«,. 

Leiden, le 12 uren, door  hurg. en weth.: de levering 
der  benoodigde brandstoffen ten dienste der  gemeente. 

, te 12 ureu, door  bun;, eu weth. van 
Wonseradeel: het bouwen van ecu gemeentehuis te 
Witmarsum. 

, to  uur, door  den burgem.: het leveren 
cn plaatsen vau 2095 ' cementen eivormige riolen, 
met de uoodige afsluitiugeu, metselwerken en gegoten-
ijzeren straatsyphous. 

i.nx , te 2 urou, door het h kerkbe-
stuur, iu o Zwaan: ceuige vernieuwingen cn her-
stellingen aau de kerk euz. Aauv. 0 Nov., te 2 ureu. 

, . 

VBearh, tc lO'/ i uren, door het minist. van water-
staat onz., auu het gebouw vau het prov. best: lo. liet 
OphuOgen van een gedeelte van den linkor k 
henoden de spoorwegbrug over do , onder de 
gemeeute 's-Bosch. Aanw. 4 Nov. g / 10,000; 
So. het driejari g onderhoud der - en rivier -
werken to ; behoorende lot de havenwerken 
iu Noord-Brabant. g f 3440 per  jaar. 

k a,d. Amulet, te  uren, door het be-
stuur  van het ter  vervening geoctrooieerde zuidelijke 
gedeelte des , in het logement Paarden-
burg: lo. het opruimen van damnkkers, rietkraggen 
onz., in do geprojecteerde tochten, overeen gezanten), 
lengte van p. m. 21120 , in 3 perc; 2o. idem idem 
io den geprojectcurdeo , over  oene lengte 
vau 20,005 , in 2 porc; 3o. het dichtmaken vau 3 
doorvaartopeuingeu iu den Omringdijk , in 3 pere.: 4o. 
hot op do diepte brcugon vau een uedeelte der -
vaart, over eon longte vau p. tn. 370 . Aanv. 6 
Nov., to 10 ureu, te beginnen bij  het stoomgemaal 
aan den Ainstcldijk . 

's , to  uur, door het ministerie vau water-
staat enz.: de levering van hot papier, benoodigd voor 
de vervaardiging van postzegels, briefkaarten cu post-
wissclformulicrcii , ged. '79 en 80. 

, te 1 uur, door hot ministerie van water-
staat: het verbouwen vau het gobouw genaamd het 

, te , tot postkantoor en 
woning voor den directeur. . bij  dou ingenieur-
architect der n on deu architect C. C. 
vau , te . g / 7300. 

g » . 

t haven, te 1 uur, door  burg. on weth.: het 
vervangen der  klinkerstraaf op do Oostelijke Schiekado 
door  eoue keihestrating, met bijbehoorende werken. 
Aanw. 5 Nov., te  uren. 

, . 
, te 121, uren, door  burg. en weth.: lo. 

het aanleggen en bestraten vnn 2 sl raten in den 
; 2o. het maken eu levereu van 200 

. lengte riool eu S stuks zinkputten van Portland-
comentsteon. 

Olnadag, . 

, te 12 uren, door  dou ontvanger  der 
registratie en domeinen tc , in het logement 
vau J. . Veesaert: hot ontgraven van 3 gebouweu 
(sortién eu kruitmagazijnen), zich bevindende onder 

de wallen van Sas-van-Gent, tusschen dc bastions 
a eu Zcelandia, iu de linkertian k van bastion 

Zeclandia uu iu dc rechterflank van bastion Genera-
liteit . . bij  den hoofdopziener  der  domeinen .1.
Brandt, te . Aanw. 0 Nov., tc  1 . 
te vergaderen bij  do sortie in bastion Gcuoniliteit. 

, te  uur, door  den burgemeester: liet 
maken van cen gebouw tet plaatsing van 2 eeatrug. 
gaa]pompen met bijbehoorende machines, ketels enz., 
het leggen van een riool , vau dit gebouw naar  de-en' 
eene uitmonding iu dc rivier ; het maken vau ees 
riool tot verbinding van b-lt bestaande riool in dc 

t , met den ponipkclder  in het gebouw. Aanw. 
5 Nov., te 10 uren 

Weenadag, 13 Sav. 

'a , lo 11 ureu, doorliet iniuisterie van water-
staat: de levering vau basalt tot onderhoud der -
werken van het Zwolsche . g ƒ 7800. 

'a-llage, te 12 uron, door het ministerie van wa-
terstaat cn/.., ten dienste der  Staatsspoorwegen: lo. 
het makon vau oen tijdelij k hoofdgebouw op het station 
Nijmegen. g ƒ 20,500; 2o. het maken vaneen,, 
bergplaats voor  goederen op het station Nijmegen. 

g ƒ32,200. . bij  den hoofdingenieur, ie 
Arnhem en den sectioingeniour, tc Nijmegen. Aanw. 
4 en 0 Nov., telkens te 1 uur. 

, te 12 ureu, door  dijkgraaf eu heem-
raden van bot ambacht e Vier  Noorderkoggen, j u 

het ; lo. het aanvoeren en recoustmoeren. 
in '79, vau 3li5 . g eu het verhoog, „  P
verzwaren vau liet dijksprolie l op de nommers 16, 17 
on . bewesten ; 2o. de leveriug vim 
de voor dit werk benoodigde rijsmaierialeu en brik , 
ieder  afzonderlijk. . hij  den opzichter  G. dc , 
te . Aanw. S Nov, te  uren, te begin-
nen op dijksuomiucr 10 nabij  Aartswoud. 

, te 12 urou, door  den ontvanser  der 
registratie eu domeinen, iu e Unie: het maken ras 
een bestralen hulpweg bij  dn voormalige t 
aldaar. e tc verwerken hoeveelheden hedrageu o. a. 
ongeveer: S75 "  aardewerk; 540 1 bestrating met 
nieuwe keien. . aan dc directiekeet hij  de voor-
malige , aldaar. Aanw. 11 Nov., te
uren. 

,  NVT . 

kaalt, lo 2 uren, door  kerkvoogden der . ge-
meente, bij  J. vim VVoly, in e Slrooppot: het vcrau-
dcrou eu belangrijk herstellen van hel kerkgebouw, 
met het maken en plaatsen vau nieuw kerkamcublemonl. 
Aanw. te 10 uren. 

, to 2'/j  urei, door het iniuisterie van wa-
terstaat enz., aau het goh. van hot prov. best: het 
3jarig onderhoud van het Groot Noordhollandsch -
naal, in 7 perc. Aanw. 9 Nov. g per  jaar: 
perc. 1 ƒ24,250, perc. 2 ƒ15,500, perc. 3 /10,560, 
perc. 4 /9720, perc. 5 /14,000, perc. 6 ƒ 17,70', 
porc. 7 ƒ 22,950. 

, tc 2'/t uren , voor  rekening dor  gemeeute 
Tessel, aau het gebouw van hel prov. bestuur: het 
bouwen vau eene school en het herstellen van eeue 
onder  wijzers won iug l« n op Tessel. 

, 1» Sa«. 
, tc 10 uren, door  bid ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van het prov. best: lo. 
het 3jarig onderhoud van de n be-
westen eu huoosteu het kanaal van Neuzen. g 
ƒ6990 per  jaar; 2o. idem van het kanaal vnn Sluis 

r  Brugge (Nederlandsch gedeelte). g
voor de 3 jaren. Aanw. van beide 9 en 11 Nov. 

 te 12 ureu, door het minist. vnn water-
staat , aan het gebouw van t prov. best: bet 3jarig 
onderhoud der  Berkclwerkon in Gelderland, behoorende 
tot de bij  het k teruggenomen werken van . 
Aanw. den n eu 6en dag vóór de besteding. g 
/1627 per  jaar. 

i. ru m ngen, te 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat, enz., aan het gebouw van het prov. best: 
bet vervaugen van den viaduct over  den Stantsspoor-
weg iu den Ousierweg te Groningen door  een overweg. 
Aauw. 8 cu 9 Nov. g ƒ 13,160. 

,  Sav. 
l i l , te 2 uren, door het ministerie na water-

staat, aan het gebouw van het prov. best.: het drie-
jari g onderhoud van do schipbrug liggende over de 

k tusschen Vreeswijk ou Vinnen. Aauw. 11 en 12 
Nov. g ƒ7090 per  jaar. 

,  Xmv. 
, te 11 uren, door het goineentebcst.: hel 

bouweu vau een post- en telegraafkantoor, lui . bï 
deu architect Van , te . Aanw. te 1 
uren. 

l i k maa , te 12'  ( uren, door  hel gemeentebest.: dc le-
vering vau 225,000 vlakke straatklinker  W aal moppen-

, te 2 ureu, door de maat schappij  tol espl 
van Staatsspoorwegen, aau hel centneilbiireau : hel uit-
voeren van eenige werkeu anu de toegangswegen naar 
de statious Geldernialsen, Waarden burg en lleilel, 
teu behoeve van den spoorweg Utrecht—Bokstel. -
bij  den sectieingcuicur tc 's-Bosch. Aanw. 7 Nov. 

g / 5440. 

Weenadag, SO Elav. 
'a-llage, te 11 uren, door  hel iniuisterie van water-

staat enz.: dc levering van baUaststeOB tot het onder-
hond der n op de , in -
perc. Aanw. 15 en 16 Nov. 

, 11 V , , . 
, to 10'/: uron, door het ministerie vau 

waterstaai enz., aau het geb. van het prov. best : he' 
driejari g onderhoud der e wenen in Noord -
Brabaut, in 11 perc. Aauw. 16 en S Nov. 2 
per  jaar  respectievelijk: , ƒ 7300, /10,000, 

ƒ7390, /1570, ƒ4150, ƒ2220, ƒ9745, ƒ 3334, / 4 
/ 9015. 

/ .mi l le, tc 12 uren, door  hol ministerie vaa water-
staat, aan lif t gebouw van hel prov. best.: lo. het 
éénjarig onderhoud der  Willemsvaart, prov. . 

g ƒ4540; 2o. het 3jarig onderhoud der  haven-
werken e Blokzijl , prov. Overijsel. g /2:i'i l 
per  jaar. Aauw. van beide don Sen dag vóór do bc" 
steding. 

, tc 12',', uren, door  bet ministerie
waterstaat, nnu het gebouw van liet prov, bost: l Q i 

het 3jarig onderhoud der  werken van deu -
Slapcrdiik, behoorende tut de zeewerkeu in Friesland-
Aanw. den fien eu 4en dag vóór de besteding. EaUninl 
/*1000 per  jnar ; 2o. het éénjarig onderhoud van de 
haveu- eu zeewerkeu behoorende tot de havens i« 
Friesland. Annw. 16 on S Nov. g /1000. 

, S*  Nov. 

, te 12 uren, door het ministerie vnn 
waterstaat, annhetgebouw vau het prov. bestuur: li?' 
driejari g onderhoud vau 's c wogen iu <*e 

prov. Groningen, in 3 pere. Aanw. 22 Nov. llainiuS 
resp. /N625, ƒ 5 en /12.700 por  jaar. 

Waen«dag, . 
, tc  ureu, door  het ministerie van water-

staat: de uitvoeriug van graaf- en baggerwerk tot vcr-

E  — Zaterdag 2 November 1878. 

ruimin g van het t onder  de gemeente -
dam. Aanw. 30 Nov. g / 99,400. 

, te . uren, door het ininisterio van 
waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejari g onderhoud der - haven worken te -
demblik. Aanw. 30 Nov. g f 5350 per  jaar. 

. . 

, te 12 uren, door hot ministerie van wa-
terstaat , aan hetgebouw van het prov. bestuur; lo. het 
vierjari g onderhoud van- cn het doen van kleine ver-
nieuwingen aau het Apcldoornseho kanaal. Aanw. 20 
cu 28 Nov. g ƒ 23,000 per  jaar; 2o. het doen 
van ocuigc horstclliugoii cn vernieuwingen aan-en het 
onderhouden god. één jaar  van de gebouwen cu vuar-
tuigeu, behoorende tot het r te Zalt-Bominel. 
Aanw. 2S en 30 Nov. g ƒ 2495. 

, B . 
, te 1 uur, door de Nederl.-Weslf. 

Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo. hel maken 
van de aarde- eu eenige andere werken en het leggen 
van ijzeren en aarden buizen feu behoeve vnn hof ge-
deelte spoorweg van do Nederl.-Pr  nis. grenzen tot 
aan den Vculoo-llainhurgor  spoorweg, nabij . 

e 31.7 ; te verwerken grond 109,000 J ; 
2o. het maken der  kunstwerken ton behoeve van het 
gedeelte spoorweg sub lo. bedoeld. . bij  den di-
recteur-ingenieur  der . 

, 11 . 
, te 2'/j  ureu, door het ministerie van wa-

terstaat, aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud van dc groote en andere -
wegen iu , in 5 y-erc. Aauw. 7 . 

g respect. / 20,000, f 12,000, ƒ 8000, / SOOO , 
ƒ 13,500, 

, » . 
, to 12 ureu, door het ministerie vnn 

waterstaat, aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
hot Sjarig onderhond vnn de beide Btateorijlen, be-
hoorende int de zeewerkeu in Groningen. Aanw. 0 

- g ƒ 1680 per  jaar. 

, te 12 uren, door het ministerie van water-
staat, aan het gchouw van het prov. bestuur: hettwee-
jari g onderhoud van do BUpoorster  schutsluis, de 
duikersluis en de nieuwe schutsluis in den Zwarte-
waterdijk to Zwartsluis, met de daarmee iu verband 
Staande werken, hohooiendc lot de werken van het 

. Aauw. 0 . g ƒ 390!» per  jaar. 
, 10 . 

, te , uren, door het ministerie van wa-
terstaat enz., aau het gebouw vau het prov. bestuur: 
het uitvoeren van eenige herstellingen en vernieuwin-
gen aan do overlaten in deu Waaldijk boven Gorin-
cem, met do daartoe behoorende sluizen, duikers cn 
venlerc werken, benevens hot driejari g onderhoud 
ervan. Aanw. 11 . g ƒ 8300 per  jnar. 

Weenadag, N . 
'a-llage, to  uren, door het ministerie van water-

staat enz.: het ged. '79 onderhouden van- en hel doen 
van eenige herstellingen aau du laUdsgebouwen te 

. Aanw. 10 dagen vóór do besteding. g 
ƒ31,200. 

, . 
, te 12', uren, door  hel ministerie van 

witerstaat enz , aan bet gebouw van het prov. best: 
het. vierjari g onderhoud van de groote s wegen in 
de prov. Friesland, iu 4 pere. Aauw. 14 en 16 . 

g resp. fWlW, j 11,250. /U7,125 en ƒ 20,900. 
, te 10 uren, door hot ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. bestuur: 
het baggeren vóór eu iu de buitenhaven van het ka-
naal dour  Walcheren te Veere. Aauw. 14 en Ui . 

, . 

V l l a g e, fe 11 uren, door  het ministerie van water-
staat, aau het gebouw vau het prov. bestuur: lo. het 
driejari g o'iderhond van de dijk - en oeverwerken om 
de voormalige s op het eiland 

e Tien-Gemeten iu . g ƒ 4 2 50 
per  jaar; 2o. idem van de , de draaibrug 
bij  liet t eu bijbehoorende werken te Gouda. 

g ƒ8640 per  jaar; 3o. idem vnu het Zederik-
kanaal met bij  lie hoo rende werkon en l -
gemaal aan deu Arkclschcn dam. g ƒ 3S,lJ00 
per  jaar. Aauw. van alle werken S . 

Alloop van Aanbestedingen. 

li , , 17 October: hel bouwen van ecu woou-
htiizing voor  Wed. . S. vnn der ; ingek. 12 
bilj. , nis: 
J. E. , te , ƒ 2 1 45 
W. v. d. Velde, „ , „  20S6 
P. Vonk, „  Urctcrp , „  2049 
J. Wibbelink , „ , „2044 
J. van , „  idem „2003 
S. . , „  idem „1983 
F. Schierc, „ , „  1904 
S. Wicriüg , „  Bergum, „1918 
Joh. Brouwer, „ , „  1900 

. , „ , „  189S 
S. de , „ , „1885 
C. Schierc, „  Boornbergum, »1880 

kampen, S Oct.: het bouwen eener  beneden- eu 
bovenwoning e. a. nldaar, voor . F. Bergmaini: in 
gek. 9 bilt. , als: 
11. van Werven, to , ƒ3500 
J. vnn Nispeu, „  idem „3333 
G. Snel, „  idem „3249 
B. van den Bosch, „  idem „3233 

. P. Bonkink, „  idem „3220 
A. - Gilles, „  idem „  3099 
J . van der  Werf, „  idem „  3098 

. vau , „  idem „  3060 
G. van Bremen, „  idem „  2797 

Gleaen , 18 Oct.: het afbreken der 
oude en het bouwen cener  nioiiwc school; minste iu-
schr. was A. Oskam te Peursem, voor  ƒ13,000. 

, l'.l Oct: het maken van twee batterijen, 
als één onder  Brakel cu écu onder  Poedoroijen, onder 
hot beboer  der  genie te Gorinchem; ingek. 3 hilj. , als: 
C. . , te , ƒ251,000 
J. Smit V f l . „ . „  848,000 
C. vnu der n Az. , , „236,990 

, 22 Oct.: de levering aau bet gesticht 
g vnu : 500 . blauwe baai: A. G. Willing , 

le Amsterdam, ii ƒ0 .835; 100 kf. batist: dezelfde, a 
ƒ 0 . 2 3; 200 . rood boezelnarsbonf : dezelfde, a ƒ0.36; 
200 . blauw idom: dezelfde, u /0.36; 1000  bom-
bazijn: Van Zeeland eu Co., te Stratum, ii '0.317; 
2S0O kt sits: A. ü. Willing , a /0.175; 250 . geel 
damast: A. v. d. n te , ii ƒ 0 . 7 3; 60 
stuks wollen dekens lo snort: Bruniiig s on , 
idem, a ƒ8.50; 300 stuks idem 2c soort: e Vries 
vau BucrciieuCo. tc Amsterdam, a/3.1725-, 500 stuks 
molton dekens 2c soort:  ». d. , a ƒ j  1000 
stuks halsdoeken voor  mannen: o Vries vau Buereu 
en Co., a ;  stuks idem voor  vrouwen: 
dezelfden, ü /0.16S75; 2000 . homdeulinncn voor 

mannen: Van Zeeland on Co., a ƒ0 .352; 2000 . 
idem voor  vrouwen: dezelfden, a ƒ0.352; 60 stukjes 
kanavas (grijs): N. Schildkamp, te , a ƒ4 .54; 
00 stukjes idem (zwart): dezelfde, ii ƒ4 .85; 350 . 
grij s katoenen jajioustof: e Vries van n on Co., 
a /0.3925; 250 \l blauw-gcstrcopt katoen: Bruniiig s 
eu , ii ƒ0 .375; ) . wit katoen voor  gor-
dijnen: dezelfden, ii ƒ0 .375; 100 . grij s katoen: A. 
G. Willing , ii /0.1825; 100 . zwart, katoen: de-
zelfde ii ƒ0.1875; 2000 . ongebleekt katoen: dezelfde, 
ii f0.139; 50 . zwart laken voor  patioiilou: N. Schild-
kamp, ii/2.50; 100 . blauw laken voor  idem: A. 
G. Willing , i t ƒ2 .70; 100 . blauw linnen; A. v. d. 

, li 0.39; 1200 . blanw-geruil malraslinneu 
(stoeletiinnl): A. fi . Willing . ii ƒ0 .415; BOO - grij s 
matraslinnen: Van Zeeland cn Co., /0.3S3; 400 . 
grij s voeriiigliiitien : A. G. Willing , ii ƒ0 .20: 700 . 
vaatdoeklinnen: Van Zeeland en Co. ii ƒ0 .24; 600 . 
zwart merino: e Vries van Buercn en Co a/0 535; 
100 . mnrengo: A 0, Willing , ii ƒ2  600 . 
wit molton voor  mannen 1 dezelfde, a ƒ 0,2625: 1500 

. idem voor  vrouwen: N'. Schildkamp,  ƒ0.3325; 
600 stuks raanspetten: Van Veen eu Groen, te -
lem, a /'0.55; 400 . bruine rips: e Vries van Bue-
reu en Co., ü ƒ0.3525 ; 200 . zwarte saaiet: Ver-
voort cu Craueubiirgh, te , ii ƒ 2 . 1 3; 100 . 
grijze snaiet: dezelfden, :i ƒ2 .13; 600-.tuis zakdoeken 
voor  mannen: A. ü. Willing , ii /0  500 stuks 
idem voor  vrouwen: e Vries van Buercn cu tlo., ii 
ƒ0.1325; 2000 . zomerstof: A. v. d. , it/0.43; 
34 . uaaiiïur-u , 360 pakjes lint cu 32S ^n»s knoo-
pou: Bouseinaker cn Co., te , .49; 650 
paar  schoenen: N. van Exel, tc Oosterhout, ƒ 1 2 0 0; 
1020 st handdoeken, 36 st servetten en 7S st tafel-
lakens: J. W. v. d. Eerden te Bokstel, 10; 1320 
stuks bedlakens on 240 stuks knssensloopen: Van 
Zeeland en Co. ƒ1879; 300 . Schotscb tapijlgoed: 

e Vries v. Buereu eu Co., » ƒ 1.9475; 250 . go-
woon wolleu idem: Bruniiig s en n , ii ƒ0 ,70; 12 
stuks lalelkleeden: dezelfdou, ii ƒ3 .50; SsluksSehot-
sche karpetten: o Vrios van ihieren en Co., ii 
ƒ13.485;  stuks wollen idem: dezelfden, a ƒ 18.335; 
'.  stuks goiijo idem : dezelfden, a /0 75; 36 'tuk s bed-
kleedjes: dezelfden, a ƒ1.40; 300 . neteldoek: de-
zelfden,  ƒ0 ,325; 3S0 st'lks cocosiiiiiltcu:  S. de 

, le Amsterdam, ii ƒ0

, 22 Oct.: het maken vnu een auuleg 
steiger  in- en verdieping vnu deu mond der  haven al-
daar; iugek. 6 bilj. , als: 

. C. v. d. Velde, te Stellendam, ƒ : 0 70 

. , „  Goedereede, „  2875 
A. do Waerd, „  Nieuwenhoorn, ,. 2750 

 Grinwis, „  Ouddorp, „  2700 
S. , „  idem „2690 
W. Schaddeleo, „  Goedereode. „  2600 

, 23 Oct: het vergrooten der  kerk van 
dc parochie . Fahianus cu Sebastiauus; iugek. 'J 
büj. , als: 
J. . Vorvergacrt, tc Tcgclon, ƒ22,890 
11. Coppes, „  Broek huizon vorst, 17
11. de , „ h „  16,800 
J. , „  Baarlo, „15,295 
.1. vau Groeuondaal, „  Nuuhem, „15,175 

. Pollaert, „ , „  14,950 
. Gicsberts, „ , „  14,787 

,1. Wanten, .. Scveuuin, „  14,620 
1'. Pcnnings, „ , „  14,444 

, 24 Oct.: het bouwen van een magazijn 
met kantoor eu werkplaats aan het Pothoofd en hel 
verbouwen van bet woonhuis ann den Brink : 

Perceel , San hel Pothoofd; iugek. 13 bilj . als: 
. vnn u , te , ƒ5654 

B. van der  Worp, idem „  5580 
. (ieessink, idem „  8648 

A. Feberwee, idem „  54S8 
. , idem „  5421 

J. v. d. Woeid, idem „  5400 
W. J. , idem „  5390 
 Witteveen, idem „  534S 

J. Pot, idem „  5311 
A. J. , idem „5311 
G , idem „5175 

. . k , idem „  5140 

. v. d. Spoel en Co. idem „  4810 

Perc 2, aau deu Brink ; ingek. 13 bilj . als: 
. vau , le , ƒ 17S7 
. g , idem „  1661 
. Gecssink, idem „  1625 

J. Witteveen, idem „  1595 
B. van der  Worp , idem „  1587 
W. .1. , idem „  1547 
A. Feberwee, idem „  1545 
A. .1. k , idem „  1497 
J. Pot, idem „  1497 
G. Bomende. idem „  1475 
.1. van der  Woerd, idem „ T 

. B. . idem „  1437 

. van dor  Spoel en Co., idem „  1384 
Voor de massa ingek.  bilj. , als: 

. van , te , / "424 
d. Beltman, idem ., 7100 

. , idem „  7000 
. (ieessink, idem „  6990 

J. Witteveen, idem „  6928 
W. J. n , idem „  8890 
J. vau der  Woerd, idem „  6857 

 Pot, idem „  6800 
A. .1. , idem „  0800 

. B. , idem „  6575 
. vnn der  Spoel en Co., idem „  6194 

geguud. 
\eo/< , 24 Oct.: lo. liet maken vnn werken tot 

ocverdcdining van den polder  Nieiiwe-Neuwn, bestek 
no. 29/4; ingek. 0 hilj. , als : 
. van e , te Breskens, / 12,488 

11. , „ , „  11,577 
. Tholens, „ , „  11,300 
. F. Willems, „  Solzaete. „  10,954 

C. van der , „  Neuzen, „  10,948 
. de Jong Az., idem „  10,800 
2o. het makon van werken tot oovervenlcdiging, 

bestek no. 30/6; ingek. 4 bilj. , als: 
. van e , lo Breskens, ƒ 13,980 

 A. van de Velde, „  Neuzen, „  12,900 
. F. Willems, „  Selsaete, ,894 
. dc Jong Az., „  Neuzen, „  12,388 

Barar le , 24 Oct.: het mnken van werken lot oever-
verdediging van den cahimiteuscn polder  Borsolc; 
ingek. 6 bilj. , als: 
.1. Ceulcmaiis, te Niel, f 14,100 
V. dc Clorcq, „  Sas-van-Gent, „  14,097 
C. v. d. Velde, „  Borsele. „  13,860 
. van e , „  BreBkens, „  13.7.S0 

J. de Jonge, „  Borsele, „  13,72') 
. de Vriend, idem „  13,477 
Zuo l l , . 25 Oct.: lo. het driejari g onderhoud dor 

schutsluis te Blokzijl : minste inschr. was .1. Zwolsman 
Jz. te , voor  ƒ 3 90 per  jaar; 

2o. het onderhouden vnn bet le, 2c en 3y perceel 
der  provinciale grintwegen , ged. 1S79, 0 en : 
iugek. 2 bilj. , als: 

ƒ9774 per  jaar. 
„  8827 „  „ 

W. Arntz . te , 
G. F. Pater, „  Zwolle, 

3o. het driejari g onderhoud van dc brug over de 
o te , den weg vau e naar  Slijken-

burg en do brug over dc e bij  Slijken-
burg; minste inschr. was J. Zwolsmao Jz., te , 
voor  ƒ 1 1 35 per  jaar; 

4o. het driejari g onderhoud vau dc rivier  de Vocht; 
ocnige inschr. was G. Schuurbuis, te , voor 

ƒ 313 per  jaar; 
5o. het wegruimen van ecu iu dc Zuiderzee gezonken 

vaartuig in liet vaarwater  tusschen Schokland un 
; hoogste inschr. was J. , lc , 

voor  /"5200; minsle inschr. was . Nieman, te Oud-
dorp, voor  ƒ8800. 

n , 25 Oct.: hot maken vau ren voetpad 
mot klinker - eu keihesl ral ing onder n en ; 
gegund aan .1. G. , le Tzum, voor ƒ1808. 

, 25 Oct: luit herstellen van de vleugels 
eu tiet pakwerk der  sluizen van het kanaal doorZuid-
Bcveland fe t cn Woinoldhigc; miusteinschr. 
was P. .1. Visser  Pz., te , voor  f 2596. 

tmolerdam, 2S Oct.: lo. bet maken en stellen van 
den metalen bovenbouw van eene draaibrug in deu 
toegangsweg naar de , bij  do Oosterdok-
sluis; minste iuschr. was Freilenks , te , voor 
ƒ15,540. 

2o. hel leveren van wal dek st eenen voor de -
kade; minste insehr. was F. , te Andernach , 
ii ƒ4 .25 per str. . 

(malerdam. 2S Oct.: het verbouwen van een per-
ceel op l , voor . . Blitz, onder  be-
heer  vnn den bouwkundige J. B. Wijnsto  Jr. ; minste 
inschr. wareu . J. r  &  .1. de Boer, te Amster-
dam , voor / 592i . 

'a-Bago, 28 Oct.: lo. het leveren en stellen van 
eenige meubelen teu dienste der  nieuwe bewaarschool 
te ïscheveiiingen; minste insehr. was Van Alkeinade, 
te 's-llage, voor  /*  1700. 

2o. hot dempen cener  sloot lusscheu ile Vau-der-
- ende Trompstraat: minste iuschr. was J. -

veldt, te , voor  ƒ6100. 
, 2'.l Oct: het maken en leveren van een 

ijzeren kustlichtloren, bestemd voor  liet eiland Pnn-
daug bij  1'adaug (westkust van Soomatra); minste 
insenr. was dc Nederlandsche Stoombootmaatschappij, 
te , voor  ƒ42,250. 

V i n s i i . i i . 20 Oct.: het dempen van de Nicuwe-
Prinsongracht; het ophoogcu van hel terrein;  het 
maken van een riool en schoeiing: minste inschr. was 
W. J. van Berkum, te Amsterdam, voor  ƒ23,273. 

Zaandijk , 29 Oct.: het bouwen eoner  keik voor 
de . gemeente; hoogste iuschr. was e Vries, 
te r  voor ƒ 3s,9.',s; minste inschr. waren . 
Vcrlaan Zoon, te Zaandam, voor  /26,950. 

Steenbergen, 30 Orl. : het bewerken der  nardebnncn 
en het annleggen vau kunstwerken, alsmede het met 
klinker s bcstrnten van de bestaande wegen tusschen de 
gemeenten Steenbergen, Niéuw-vosmeer en , 
ter  gezamenlijke lengte van 17,093 , in 4 perc. cn 
in massa; minste inschr. voor de massa was . 
Naaktgeboren, te 's-Gravendeel, voor  ƒ138,156. 

 30 Oct.: . het opruimen van de bcveili-
gingswerkeu enz. bij  de spoorwegbrug tegenover de 
Eeiihoornsluis en het maken van hoveiligings- en ver-
dere bijkomende werken voor dc spoorwegbrug over 
de Singclgrachf hij  dc Willoinspoort , eu van de brug-
gen voor  gewoon verkeer tot toegang vnn de * 
laarsgrncbt en vnn hot k naar bet Centraal-
station lo Amsterdam; ingek. 13 bilj. , als: 

 ran Zeist, tc , ƒ 15,325 
.1. Sehoouenberg eu 

C. .1. , „  Amsterdam, „  15,100 
W. Wcsterhof, „  Weesp, „  14,980 
F. . Ozinga, „  Amsterdam, „  14,900 

. . van , „  idem, „  14,864 
C. .1. s ,lzn., „  idem, „  14,780 
E. . Brokn.cijer , „  idem, „  14,400 
C. , „  idem, „  14,270 
J. Galinau, „  idem, „  14,196 
G. 1). van , „  idem, „  13,888 
W. Voskujl , „  idem, „  13,605 
P vau Essen, „ , .. 12,487 

. , „  Amsterdam, „  12,000 
2o. de uitvoeriug vau verschillende worken op de 

s te t cn het onderhoud van 
die stapelplaats ged. 3 jaren: ingek. S bilj . als: 
J. vnn der  Vlugt Jr.. te , /14.950. 

. A. Blok, „  's-Gravendeel, „14,780. 
C. J , „ , „  14,3'JS. 
Van der e &  Gips, „  idem, „13,990. 
C. Verheul, „ , „13,850. 
11. s Jr., „ , „  13,823. 

. Volker, „  idem, „  13,450. 
A. du Vijn , „  idem, „  13,333.33 

, 30 Oct.: dc levering bij  do directie der 
marine te Willemsoord van 6,000,000 . schaal kolen; 
minste insehr. was 1*. . Brouwer, lo 's : 
3.500,000 . ii ƒ 10 SO en 2,500,1100 . ii / 10.50 
por 1000 . 

Vervolg der  Berichten en , 

-Gravenhage. Gaarne vestigen wij  de aan-
dacht der  bouwkundigen op de allerbelangrijkste ver-
kooping van boeken en plaatwerken, die den 11 
November e. k. eu volgende dagen gebonden zal 
worden door de liof-hockhuiidrlarc u C. van n 
Zoon alhier; de biblolheek, die in veiling gebracht 
wurdt , is nagelaten door  den heer  W. N. . 

— Er is veel geschreven over bet sli-chle figuur , 
dat Nederland op de Parijsc.be Tentoonstelling ge-
maakt heeft en de A'icuie r llattentamse/ie Courant 
givft daaromtrent eene liehartenswaanlige lezing iu 
eene particulier e cortesj t ie uil Parijs. Volgens 
haar  zijn wij  geklopt en is dit de tekst, waarover 
men prediken moest iu gansch Nederland, want 
uit goed liegre|iei) zelfkennis is alleen verbetering te 
wachten. Omtrent de afkeurende wijze , waarop onze 
afdeeling beoordeeld wordt, zegt zij  het volgende. 

e afkeuring, die uan de Nederlandse)»* afdeeling 
bij de vaderlandsche pers is ten deel gevallen , is 
zoo algemeen, het onderscheid tusschen deu uiterlij -
kon vorm van onze tentoonstelling en die van andere 
natiën, van België bijvoorbeeld, is zoo sterk spre-
kend in ons nadeel , dat kaler  Nederlander het (ot 
zijn plicht heeft. te onderzoeken , waar de roden 
van dit verschijnsel ligt : want, let wel, het ïs niet 
de vraag: zijn wij  vooruitgegaan? hol is de vraag: 
zijn wij  evenveel vooruit gegaan als anderen.' 

>Sommigen geven aan de e voor 
een, goed deel de schuld, dat op die vniag na oen 
bezoek op de Parijsche Tentoonstelling ontkeiuieild 

geantwoord is. s inziens ten onrechte. n 
make zich toch geen illusie over  diergelijke commis-
sies. e zijn overal eu in alle lauden steeds van 
hetzelfde gehalte. 

^Tentoonstellingen organiseeren is een vak, dat 
men kennen moet, om het uit te oefenen, evenals 
pantalons maken of knnoitneiigieteii een vak is. Vraag 
aan iemand, dien gij  op den weg tegenkomt: k 
mij  een pantalon", of «giet een kanon voor  mij" , 
dan is het tien tegen een, dat de man zegt: k 
bedank u wel, dat kau ik niet." r  vraag aan 
deu eersten den besten zoetwater-zeeheld, om een 
len toonstelling te organiseeren, dan is het niet tien 
tegen een, maar  duizend tegen cen, dat hij  met 
twee handen de aangaboden opdracht aanneemt, en 
zich met zijn verlakte schoenen waagt op het nimmer 
betreden ijs. Want k dat hei woord tentoon-
stelling ïn zijn ooien klinkt , schemeren hein ïn het 
verschiet allerlei diners eu danspartijen voor  zijn 
oogen en lonken hem al de ridderkruize n vriendelijk 
toe, waarnaar  zijn knoopsgat steeds gehapt heeft. 

t is een oude geschiedenis, die iedereen kent. 
Welnu, meu had gehoopt die klip te ontzeilen. u 
had de grootste verwachtingen van een Commissie, 
san longest e ld uit een grout aantal van de eerste lieden 
op ieder  gebied, met een r als president, 
met een d als vice-president, met een 
ander d al- secretaris, met een oud-

l als uitvoerende macht. Niet waar, mooier 
kon het niet. En toch zijn noch de inzenders, noch 
de dagbladen, noch de publieke meening tevreden 
met de bemoeiingen der  Commissie. e overwe-
gingen hebben mij  geleid tot de vraag, of de schuld 
ook ergens anders liggen kan, en tot de overtuiging 
dnt als men bij  een volgende gelegenheid (de hemel 
geve, dnt zij  zoo laat mogelijk koine) een ander  stel 
grootheden van de c plank neemt, om de 
zaak op touw te zetten, meu goed zal doen van dien 
kant ziju verwachtingen /oo laag mogelijk te stellen. 

A rnhem . t Best - van de Naam loose Ven-
nootschap dc Nederlandsche  tot
ploitatie van Onroerende Goederen, hierterstede 
gevestigd, heelt de aandeelhouders opgeroepen tet 
eene buitengewone algemeene vergadering op -
dag 1 8 November e. k.. teneinde een besluit te neuten 
omtrent de uitgift e van de tweede serie van honderd 
aandeelen ad duizend gulden. 

Groningen. Blijkens eene in dit blad voorko-
mende advertentie wonlen door bet gemeentebestuur 
sollicitanten opgemejien voor de nieuwe betrekking 
van adjunct-architect , waaraan eene jaarwedde van 
ƒ 2 0 00 verbonden is. 

. t tonnenstelsel zal hier  ter  stede 
worden ingevoerd. 

. Op den 4nen November e. k. zullen 
de vrienden en vereerders van wijlen . W. C. . 
Staring zich op de begraafplaats vcreenigen, ten-
einde hei monument te zijner  nagedachtenis op ziju 
graf te plaatsen. 

— n het Anzeigeblattf. d. Grafschaft Bcnlheim 
lezen wij , dat het ontwerp van den spoorweg -
Salzbergen is goedgekeurd door de betrokken autori-
teiten en corfioratién, onder  welke de Nederlandsche 

. Op het station Salzbergen 
zal aan de zuidzijde (de Nederlandsche zijde) een 
tweede spoor  aangelegd wonlen. e exploitatie op 
het geheele station zal van den Westfanlsehen kant 
geschieden. t den aanleg zou spoedig hegnmien 
wonlen. 

— Naar  van goederhand aan de Zutf. Ct. gemeld 
wordt , moet een der  directieleden van de Nederland-
sche 'weginnatsrllappij  dezer  dagen in -
tinchem zijn geweest, om met het bestuur  der ge-
meente te spreken over den aanleg van een spoor-
weg door de Graafschap, en wel over deu aanleg 
eeuer  lij n Winteiswijk . 

E lburg . Eene tweede bouwcommissie is hierter-
stede iu het leven geroepen. e d heeft op haar 
adres, houdende verzoek om afstand van gemeente-
grond in erfpacht , behoudens goedkeuring vau heeren 
(iedeputeenle Staten dezer  provincie, goedgunstig 
beschikt, en een terrein afgestaan, waar  eerlang 
acht arbeiderswoningen zullen gebouwd worden. 

Veendam. e d heeft aan de heeren 
k en Paul de Wit , te Antwerpen, conces-

sionarissen voor den aanleg van een tramway van 
al' Stadskanaal door  Wildervank , Veendnm en 

m naar  Znidliroek , drie maanden uitstel 
verleend van de storting van  iu geld of 
materieel. Niettegenstaande velen wanhojien, schijnt 
de zaak thans nader  dan ooit ter  verwezenlijking te 
komen. 

Tietjerksteradeel. e Gemeenteraad aUder 
heeft in zijn laatst gehouden vergadering afwijzend 
beschikt op het verzoek der  heen-u s en Finet, 
om den aanleg cn de exploitatie van een nel van 
tramwegen in de provincie Friesland le ondersteu-
nen, door  voor  rekening dezer  gemeente aandeelen 
te nemen in bet tot gemeld einde bijeen te brengen 
kapitaal. e d l»es|o,it vour dit doel geene gel-
den uit de gei neen lelijk e fondsen beschikbaar ts stellen. 

Varia . 

s nieuws in de techniek. Bekend is het 
gebruik van bloed met zaagsel lot het vervaardigen 
vau houtachtige artikels (ornamenten, kleine en 
groote voorwerpen lot huishoudelijk gebruik, enz.). 

Nu beeft echter W. . Palmer, van New-Vork, 
ook vour d een palent genomen , om alléén 
uit bloed allerlei parures (broches, oorringen, knoopen 
enz.) te maken, die het voorkomen heblien vau lava 
of van z.g. hard-gummi. u gaat daarbij  als volgt 
te werk: t bloed wordt in de eerste plaats door 
een fijne zeef gedreven en dau gedroogd, totdat het 
tot poeder  gemalen kan wonlen. Nn het pnlvfiriseereti 
wonlt het blots), tot het bekomen van een geheel 
gelijkmatige fijnheid , gezoefd. t lipj e poeder  wordt 
ihtn in vormen gedaan, die op O tot 150"  0. ver-
hit ziju , en > a 10 minuten lang mm een zeer  sterke 
drukkin g bktttgeateld. Na bet liekooleii wonlt het 
ftrtikel  afgewreven of gepolijst, en is dan T het 
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gebruik gereed. Wi l men eene grootere taaiheid 
aan de grondstof geven, dan voegt men bij  het bloed 
15% beenderen meel en 10°/f t van een dikke oplossing 
van lijm . 't Beenderenmeel dient dan eerst zwart ge-
kleurd te wonien, om de voorwerpen goed donker 
te krijgen . 

n . — e bij  het schoonmaken 
van het Architecten-Haus te n gebezigde, op 
afstanden van 1.6 tot 1,8 . lungs het front opge-
stelde masten, bestaan uit ijzeren buizen van onge-
veer 12 . wijdte, die stomp op elkander  komen 
en met bussen en klei asch roeven aan elkander  wor-
den gehouden. e horizontale stangen zijn buizen 
van dezelfde afmetingen en niet de masten verbonden 
door  beugels en schroeven. e schoren bestaan uit 
pijpen van 8 . wijdte. § 

, 

. 
 en S der  gemeente 

 zijn voornemens, door  hunnen ge-
committeerde , bij  enkele inschrijvin g aan te besteden: 

1) t aanleggen en n van twee 
n in den e uwe : 

2) het maken en n van 200 . 
lengte l en 8 stuks zinkputten 
van , alles onde

g van alle e noodige 
bouwstoffen, , -

n enz. 
e voorwaarden van aanbesteding zullen van beden 

ter  secretarie der  gemeente ter  lezing liggen en al-
daar a ƒ 0,21) per  exemplaar  verkrijgbaar  zijn, 
terwij l nadere inlichtingen te bekomen zijn aan liet 
bureau der  gei neen le werken. 

e op zegel gestelde insrhrijvings-hillotten , inge-
rig t overeenkomstig de algemeene voorwaarden, 
moeten vóór of uiterlij k op den dag der  aanbeste-
ding , vóór 's middags fe 12 uur , aan bet raadhuis 
worden bezorgd, terwij l de opening daarvan aldaar, 
op  den 11 den November, des namiddags 
te 12'Zj uur , zal plaats hebben. 

N , 30 October 1877. 

Burgemeester en onthouders: B. VAN liOUEN . 
 secretaris: JACQUES . 

. 
(Voo

Op  den 2o,t<-'> November  1878, des na-
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de e n te Utrecht, van: 

Bestek n°. 211. 

t n van eenige n aan 
de toegangswegen de  stations Wil -

p , t en -
, ten behoeve van den -

weg van a naa m 
e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving , vol-

gens art. 19 van bet bestek. 
t bestek ligt van den 4*™ November 1878 ter 

lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan bet bureau van den r  A. W. 
T.  te Botterdam en is op franco aanvraag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

n wonien gegeven door  den -
nieur  voornoemd. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
12*. November 1878. 

Utrecht, den 2*" 1 November 1878. 

E . 
 en S van Gro-

ningen roe|«n op N aaar  de 
betrekking vnn
in 'li. '  gemeente om /ich schriftelij k bij  ben uan te 
maiden voo  den 15den Novembe a.s. Aan 
de betrekking is verbonden eetie jaarwedde van 
tweeduizend gulden, ( ƒ 2 0 0 0 .) 

Burgemeester en Wethouders van Groningen : 
B. VAN . 

 Secretaris: JACQUES . 

. 
e  dar gemeente  zal, 

g 7 November 1878, 's namiddags 1 uur , 
in bet openbaar  ten Gemeentehuixe, aanbesteden: 

t n en plaatsen van 2695 1 . 
N E , 

met de noodige afsluitingen, -
n en gegoten n -

syphona. 
Bestekken tegen betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

. 
e  der  gemeente

zal g 12 November  1877 , 's namiddags 1 uur, 
iu het o(>enbaar ten (iemeentidiuizi'aanbesteden : 

t maken van een W tot 
plaatsing van 2 n met 

e , s enz. 
t leggen van een L van ai 

dit gebouw naa de - en met eene 
uitmonding in de — . 

t maken van een L tot -
binding van het bestaande l in de 

, met den pompkelde in het 
gebouw. 

Aanwijzin g g 5 November  voorm. 10 uur, 
beginnende op het bureau Publieke Wei-ken op het 
Gemeentehuis ; Teekeningen tor  inzage op tlat bu-
reau; Bestekken legen betaling ter  Secretarie ver-
kiijgbaar . J 

E U A . 
 N". 9. 

o ONTVANGE  der E en -
N te Groningen /.nl, op Woensdag den 

13den Novembe 1878, des middag, ten 12 
ure, in het s  Unie"  bij . , 
aun de Groote t aldaar, in liet o|>enhanr 

: 
t maken van een n hulpweg 
bij de e t te 

. 
. c te verwelken hoeveelheden bedragen 

onder  anderen ongeveer: 
875 \ . 
540 . g met Nieuwe . 
Ue G geschiedt by en*ei« insokrgeing. 
BESTE  en G liggen vnu 4 November 

1878 af r  inzage aan de N der -
E en N te Winschoten. Assen, 

 en Groningen en /ij u aan laatstge-
noemd kantoor  tegen betaling vau één gulden per 
exemplaar te bekomen. 

e G in O wordt ^«even o|i 
g den lldeu November 1878, des voor-

middags teu 11 ure. 
Nadere n /ij u te bekomen aau de -

T bij  de voormalige t te Gro-
ningen, 

. 

G 
op g 9  1878, ties namid-
dags ten één , ten e te Winters-
wij k , van: 

1«. Bestek n°. 20. 
t maken van de - en eenige 
e n en het leggen van ijze-

n en n buizen ten behoeve van 
het gedeelte g van af de Ne-

- e n tot aan 
den m , nabij 

. 
Lengte 31.7 , te n 

d  409000 kubiek . 
2*. Bestek n°. 21. 

t maken de n ten be-
hoeve van het gedeelte g sub 
l'  bedoeld. 

e n moeten vóór het 
uur der  besteding vrachtvri j  bezorgd ziju ten -
huize te Winterswijk . 

n wonien gegeven tloor  den -
r der , bij  wien tevens de 

n met bijbehoorende stukken op franco 
aanvrage en tegen betaling van J 3.— voor  Bestek 
n°. 20 en ƒ1,20 voor  Bestek n°. 21 , van af den 
15 November e. k. verkrijgbaar  zijn. 

E . 
Winterswijk, tien 30 October 1878. 

e . 
e n C. VA N N en 

Zn. te 'sllage, zullen op  11 Sowmber 
e. v. dagen, verkoopen: eene hoogst e 

g E N en 
, nagelaten door  den WelEd. 

Geb. r  W. N. , r  der e Wil -
lemsorde, . e Catalogus is ü 
20 ets. verkrijgbaar . 

. &  J. . 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de  Tuin, 
 20 en 22,

S van alle bekende typen 
cn n aan bestaande S wonien iu 
den kortst mogelijkcn tijt l geleverd eu uitgevoerd. 

Een n , 
lang over  den steven gemeten 10.50 meter, breed 
2.30, diepgang ongeveer 0.80, met staanden -
T E L , geperst op 5 atmospheer, voorzien van een 
ijzeren overdekte roef met zitplaatsen voor 10 u
personen. 

Te bevragen met franco brieven bij  tien r C. 
VA N S te Geert rui denbtrg. 

t voor  Nederland van U &  SON 
Engelsche N en N bij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

, gekookte- en Stand-olie, FA-
A , , - en -

. Puike e cn Fransche 
- en , -

E in fusten, bussen en llucuns. 
Stoomfabriek van bereide Verwen, 

- en . 

.  te . 
 cn N van n 

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
- cn . Veld-, - en 

, f balansen, unz. en/. 

Ontvangen reglstreelts 
e Nieuwe soorten - en  van de beste Engelsche 

qualiteit en niet . — E S met opgave van afmeting en prij s 
s op franco aanvrage verkrijgbaar bij  den Boekhandelaar  C. F. , ' 

straat 2, Amsterdam. 

.  &  ZÓÓN, 
S T O O S te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

r ,
Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 

WK 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijkcn tij d alle soorten van Stoombaggarmol.n. in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen «ystccin, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 1511 tot 2000 » m 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, . , , s 
Steen- en  el vormmachines n - cu Brugoon.trnot lën en/. 

E N 
VA N 

VAU.  Ei , 
, , m « " f t berigt dal door  baar tet eenige A G E N T E N voordel 

^ f c ^ i f ^ j t w * ' ' verkoop van T in n ziju aangesteld: 

S & Co. te Amsterdam, 
door  wie ook tot het leggen van n inlichtingen worden verstrekt en s voor  geheel

 aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de . g N" . 3, te

E . 

Aau ile Steenhouwerij  vun . , g 4.'! te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaanligd: 

groot wel ingericht 
. Allee 

N is daarvan 
net en solide bewerkt. zeer  billijk e prijzen. 

in n U 

 &  te . 
All e soorten papier  van bovengenoemde Firma, waarvan bij  voortdurin g iu de verschillende buitenland-

sche bouwkundige Tijdschrifte n of bladen, monsters liggen, zijn steils voor dc daarop vermelde fabriek» 
(.rijzen zonder  verhooging van vracht of rechten te verkrijgen in : 

t n van Teekeiibehoeften voo n 
 Tb. J. E . 

T 113/115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

Locomotieven, Locomobielen, Stoom- en . Stoom- en , Stoom-
heimachines in diverse soorten. , , s voo  houtbe 

. , - en , , . 
Prima t der  Bur  ham Company, Ajnerikaanschn n der  Tanite Company, 
voor  zagen scherpen, l'abrieksgebruik, enz., 1° kwaliteit Engelsche - en andere kettingen met 
guarantie van sterkte. 

h licht voor  allerlei doeleinden. 
, , peilglastoestellen voor  stoom- cn . 

r . , te Arnhem, is uitgegeven: 

N UE 

EiTcra iv . 4 . 
r  voor de Bouwkunst aan -le Polytechnische School, tc . 

 600  6
Prijs : d f\6.— Gebonden in Prachtband f20.— 

t werk, het eenige van deze uitgebreidheid in onze taal. is bij  tien zich meer en meer  ontwikke-
lenden kunstzin en de toenemende beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  eiken Bouwkundige en 

, maar  voor  iedereu Timmerman, r  en Schilder, kortom voor  iet leren -
man, die van zijn vak iels meer wil weten, van gewicht, liet bevat in duidelijken en beknopt eu vorm, en 
opgehelderd door  ruim 600 uitmuntende figuren, de geschiedenis der  Bouwkunst van de vroegste oudheid 
tot op onze dagen. e verschillende Bouwstijlen worden door  tien Schrijver  behandeld als deel uitmakende 
van de geschiedenis der  beschaving van de menschheid; bij  geeft telkens eerst een overzicht van bet land 
en het volk, en beschrijft dan de n van vroegeren en lateien tijd , in hunne ligging, bouw-
orde, vorsieriiigswijze, enz., alles door  afbeeldingen verduidelijkt . Verder  bewijst tli t boek grooten dienst 
bij  de toepassing der d en Versieringskunst, of de studie van bet Ornament, terwij l in de 
inleiding, als hoogst belangrijk deel vnn het werk, de grondbeginselen der  Aesthetics, ook in betrekking 
tot tie overige kunsten, wonien uiteengezet. 

S , 
. 

S & V A N . 
s van Zuilen- en n 

in , 

Sieuwehaven N.zijde 55, f t r r d i u n . 

Bij . VA X , Boekhandelaar te Am-
sterdam , verschijnt heden: 

E , 

voor g eu g van Paleizen, 
Buitenplaatsen, Openbare Gebouwen, , -
(lelleu, Scholen, , , Spoorweg-

stations, enz. enz. 
en voor het verwannen van Ui-oogkamers, 

Bndkui|ien, enz. enz. door 

t 2 uitslaande platen en vele houtgravuren tusschen 
den tekst, groot 8". prij s fli.tiU. 

t bjj ü. W. VAN . L 4: C» te m — Alle stukken en u te n aan deu  F. W. VAN T Jtlsn. te . — Uitgave van  A. . 

e .  45. g 9 Novembe 1878. 

VOO

, , , S . 

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

: 
Ver.ehijnt Znter.lan.. Prij s |>er  :i maanden f . n abonneert lick voor 

een jaargang. Afzonderlijk e * bij  voomitbestelliniï 15 renti. 

AU e stekken en advertentien te adresseeren aan 

de e tc Arnhem. 

: 
Van l 5 rebels fi.—, verder  voor  eikei regel [ilnutsniiuit c 20 cupta cu 10 stall 
voor  ecu r  ns het blad. Adrerttratftf n roor  bet buitcnlaud Uesstopernisl. 

G T sASPASlA". OVE , 

. Z L 
o Aspasia"  is een dier  nieuwe romans, waarvan 

de uitgave met belangstelling werd togeuioelgezieii. 
En geeu wonder: e schrijver  — t g - -
is de schepjier  van «Ahasver iu "  eu de g 
von Sion", heiden juweeltjes van het beste water. 

Aspasia bespreken wij  hier  vooral, omdat, zij  ons 
op het gebied der  knust verplaatst, in een lij d toen 
Griekenland «zijne koesterende st ruien rondom ver-
spreidde, waarin alle volken zich konden verkwikken.* ' 
Wat tie kunst toen in Griekenland was, Bcbetst Vos-
maer in zijne «Vogels van e Pluimage." e 
kunst sprankelt van levensbeweging, vrijhei d , geestig-
heid; «le fijnheid  is niet verslapt, de g 
leidt tot geene koude, de hartstocht tot geene ver-
waarloosing van den vorm ; verheffing en werkelijkheid 
sluiten elkander  niet uit. 

»lti j  haar  kunnen wij  leeren de kunst van oprecht 
vrolijk , frisch te zijn, als de natuur; bij  baar  leeren 
wij  die zekere maat, dat eurhythinischc, dat wij  zoo 
noodig hebben, want er  is altij d gevaar  tlat wij  iu 
te veel détails verloopen, dat onze gedachte den 
vormgrens overschrijdt of tie vorm voortholt tot bij 
blijk t gansch ledig te zijn Bij  baai1 leeren wij  die 
verheffing dio het lage schuwt, tlie zich selve eu 
de kunst eerbiedigt." 

Alles werkto in Griekeland ertoe mede om kunst-
liefde en kunstgevoel op te wekken en levend te hou-
den : Een heerlijk land met liellij k klimaat. Overal 
om zich heen zag de Griek alles schoon en edel. Zijn e 
gewrochten wenlen ter  beoordeeling gesteld van een 
kunstlievend volk. Aan , bet toonbeeld van 
«verwinnende schoonheid, wenl alleen ter  wille daarvan 
vergeven, al de jammeren die zij  over  haar  volk had 
uitgestort. Aan tie edelste doeleinden konden de 
Grieken hunne krachten dienstbaar  maken. e vruch-
ten daarvan souden prijke n als gedenkteekenen aan 
de onsterflijk e goden gewijd. 

t verkrijgen van een standbeeld — bijna eeue 
goddelijke eer  — was het hooge loon voor  tien Griek-
schen kunstenaar  bij  uitnemendheid. Gewis een groote 
prikke l tol inspanning

Gelijk wij  onlangs in dit blad opmerkten (1), munt-
te dan ouk iu Griekenland zelfs het grofste vaat-
werk tloor  schoonheid uit. 

Ziet hier iu korte trekken al wat volgens tie -
ding van »Aap atria"  in Griekenland ertoe bijdroeg 
om de kunst eene hooge vlucht te doen nemen. 

n de gesprekken der  personen die in dezen roman 
optreden, vindt men telkens de duidelijkste sporen van 
gruott'  liefde voor-, waardeering van de kunst. 

t mij , mijne vrienden, zegt Peiikles— tic 
man naar  wien zijne eeuw genoemd werd — gelooft 
mij , wanneer de staatszorgen mij  drukken en nevens 
tlie van tien Staat, mijne eigene, wanneer  menige 
tegenwerk ing mij  hindert, menige tegenspraak mij 
verbittert , wanneer ik ontstemd uit de vergadering 
der Atheners terugkeer, bijtin . verstoord door  de straten 
wandel, zoo is dikwijl s eene kleine zuilengalerij, die 
tloor  schoone evenredigheden mijn oog bekoort, uf 
een lieold aan den weg niet fijnen geest ontworpen, 
instaat mij  of le leiden en mij  in betere stemming te 
btengen, en ik herinner  mij  niet, dat ik ooit eene 
smart heb ondervonden, die niet door het voorlezen 
van een vers van s is gelenigd geworden." 

k vooral is ook een gesprak, dat As-
pasis met s en eenige kunstenaars cn geleer-
den voert. 

r  wonlt de volgende vraag gedaan: 
n ook wij  Atheners, de Spartanen en alle 

eiland-bewoners en A daten bet schoonst en het best 
aan ons trachten te onderwerpen en beheersehen door 
schitterend gewaad en schoone gestalte, door  bekoor-
lij k dansen en citerspel?" 

Onbepaald toestemmend is bet antwoord van As-
pasia : 

 Staat zal boven allen het meest tot macht 
en aanzien geraken, waar  men bet bekoorlijkst weet 
te dansen, bet schoonst de citer te bespelen, bet 
best te bouweu, te beitelen en te schilderen eu waai-
de voortreffelijkst e dichters gevonden worden." 

d — zoo is nagenoeg de gang der  rede-
neering — wanneer de schoonheid slechts eenmaal 
tie zegevierende macht in do wereld is, waarom zou 
dan ook een volk niet door de bekoorlijkheid van 
het schoone het andere den voorrang afwinnen, roem, 
bewondering, helde, on bereken baren invloed verwer-
ven, evengoed als eene schoone vrouw? 

, vraagt Peiikles, zal niet de onbeperkte be-
oefening van bet schoone, tie gemoederen wcckelijk 
en verwijl d maken ? 

(1) .'r  regelen gewijd e 
W. ,

i dc ungedaclitcius vuu wijlu i 

liet is « 
bederft. 

deling. 

k en verwijf d — antwoordt Aspasia — gij 
Atheners zijl . het maar al te weinig. Zij n er  niet 
velen onder n. die uw Slaat, geheel naar  de sombere 
en ruwe wijze der  Spartanen zonden willen inrichten? 

ibillij k te zeggen, dal het schoone den mensch 
t schoone maakt de burgers opgeruimd, 

, handelbaar, o]rollerend, vol gloed en be-
Wii t zon er  lioiiijdenswaardiger  ziju dan 

een gelukkig volk, naar  welks feesten van beulde 
en veri'e tie menschen toestroouien ? t de som-
bere, ruwe Spartanen zich gehaat maken. Athene 
zal, naar  balsem riekende, en niet bloemen bekranst, 
als eene bruid zich de harten veroveren. 

e tij d om het grootsche en schoone te scheppen 
is dan gekomen, wanneer tie mannen aanwezig zijn 
die geroepen zijn het te scheppen! Nu hebt gij  uw 
Phidias en de andere meesters; wilt gij  niet de vol-
voering uwer  gedachten talmen totdat zij  oud en 
stram zijn geworden? 

»Gemakkelijk vindl gij  het goud om het te betalen , 
maar  niet altij d de mannen om het uit te voeren." 

t gesprek had plaats hij  de eerste kennismaking 
van Aspasia met Peiikles. r  woorden maakten een 
overweldigenden indruk op hom. Weinig kon men 
toen nog bevroeden dat deze schoone vreemdeling oen 
zoo groote heerschappij  over  Athene, ja over  het hart 
van Peiikles zou uitoefenen. , bij  wien de regel: 
 kunst is geen regeoringszauk"  nooit had gegolden, gaf 

zich in zooverre gewonnen, dat hij  erkende niet langer 
te mogen talmen, nu er  mannen waren die als ze 
heengaan niet zonden terugkeeren. Evenwel zag hij 
toch niet af van al datgeen wat strekken kon om 
Athene strijdvaardi g en machtig te houden. »Üank 
het aan tleze schoone,"  zeide hij  tot Phidias, .wan-
neer  mijne, bedenkingen verdwenen zijn en ik cn e 
uwen, wien, zooals Alcamcnes zeide, tie beitel in de 
hand van ongeduld gloat, beloof, tb; hinderpalen uit 
den weg te zullen helpen ruimen, opdat gij , even-
als een strijdlusti g leger, uit moogt trekken om bet 
vernielde te herstellen en uwe schoone en heer-
lijk e idealen der  verwezenlijking nader te brengen." 

t was tie aankondiging van een nieuwen, schoonen 
dageraad voor de kunst. Een nieuw tijdper k voor 
G rieken lan da kunst wenl nu ingewijd. t duurde 
nu niet lang of zij  kwam tot een glanspunt 

Allerschoonste denkbeelden vindt men in dezen 
roman over  lijnen. 

t is gemakkelijk te begrijpen,"  — zoo zeide 
een dichter, tlie in den roman met CaUlerates een ge-
sprek voert— »dat bet moeite moet kosten tlie fijne 
evenredigheden eu rechte lijnen in het reuzen «eb ril' t 
tier  marmerblokken, bij  tie verschillende vormen, 
overal in acht te nemen." 

e lijnen zegt ge?"  riep Callicrates meteen 
bijna spottouden glimlach nit. s e lijnen! t 
gaven de Goden! t rechte lijnen kan een stum-
per ook wel klaar  komen. r  zulke komen niet 
voor in de ontwerpen van letmus en Phidias. 
Weet gij , wat d in us zegt? Oin recht te schijnen 
mag de lij n in groote afmetingen het nooit iu de 
werkelijkheid zijn. — Zie maar eens bier  naar  tlie 
fundamenten en de trappen, die naar  de oppervlakte 
voeren. Gij  zult wel denken , dat deze oppervlakte 
werkelij k zoo recht loopt, als ze zich aan uw oog 
voordoet7 Gij  vergist ul de lij n van deze opper-
vlakte verheft zich naar het midden in eene zachte, 
voor het oog nauw merkbare en toch voor het ge-
zicht berekende kromming. Eu die zelfde zachte, 
onmerkbare kromming zult ge later ook bij  grooter 
werk, schoon in geringere mate, terugvinden; ja 
overal in tleze gansche architectuur  van tien tempel 
wil s ze zien aangebracht; en evennis van tie 
kroonlijs t tot tie fundamenten er  werkelijk niets wa-
terpas te vinden zal zijn, zoo wil hij  evenmin iets 
volkomen loodrechts dulden, maar tie naar  boven 
krom oploopende lijnen moeten even zacht weder 
naar  beneden afloopen. Zonder  deze zachte krommin-
gen, op de wetten der  optiek en lichtbrekin g gebaseerd, 
zegt , zou het geheel zonder  zwier  schijnen 
en zou het, in plaats van vri j  en fier naar  boven 
te stijgen, er  uitzien alsof het in den grond weg 
wilde zinken. Gij  moogt nu, wat gij  wilt , gelooven van 
deze en dergelijke kunstgebeimen der  lieste meesters, 
maar  bedenk eens, hoe ik , om maar  van één ding 
te spreken, het moet aanleggen, om in weerwil van 
die zachte krommingen naar  boven en onmerkbare 
afdalingen naar  benetien, de blokken, de steenmassa's, 
tie zuilblokken, naar die fijne berekeningen, toch 
haarfij n en vast stevig in elkander te voegen." 

Aan s wonlt de vraag gedaan wat den bouw-
meester  kan bewegen, den architraaf niet onmid-
dellij k op tic zuilen schacht te doeu rusten, man 
eeu ietwat breed gelid, 'tzi j  in den vorm van be 

e kapiteel of van den lonischen stijl , daar-
tusschen te schuiven. Sommigen beweren dat dit ge-
schiedt om het te doen voorkomen, alsof do last van 
het taflement de zuilen uiteen houdt — cn tien top 
als 't ware uaar  benedeu drukt . 

s is de type van een kort aangebonden 
kunstenaar, die boos wonlt op ieder  die hem wil 
noodzaken over  zijn vak te spreken. 

«Zuilen van leem, van deeg ol'boter,"  antwoordde 
bij  op sarcastischen toon. e suilen voorzeker  — 
zuilen van leem, die zich plat laten drukken—ha, 
ha, ha — mooie zuilen " 

j  lacht dus om deze verklaring?"  riep degeen 
tlie de vraag had gedaan, izeg dan zelf, waarom 
doet gij  bet?" 

ftOmdal  het tegendeel leelijk en afschuwelijk en 
onverdraaglijk zou zijn! " 

e woorden bromde s haastig, sloeg op 
den vrager een vluchtigen blik uit zijne grijze oogen 
en ijld e weg. 

Zóó zijn er  nog vele kunstenaars, die tloor  hunne 
meestergewrochten hart en ziel der  toeschouwers met 
overweldigende kracht weten aan te grijpen, maar, 
geroepen om het hoe en waarom der  schoonheid in 
hun arbeid op te geven, zich daarvan kort en bondig 
afmaken, hetzij  omdat zij  dat boe en waarom wel 
gevoelen maai'  niet weten uit te drukken, of wel 
omdat zij  zich er  boven verbeven achten die reken-
schap te geven. 

Wat is schoonheid .' 
k is het hiervan cene definitie tc geven. 

Eene strenge definitie vindt men daarvan in dit 
werk niet, maar wel vele belangwekkende gesprek-
ken over  schoonheid. 

r  ik de beelden van Phidias beschouw," 
zegt Peiikles "dan vind ik tlat. zij  verheven zijn in 
hun bekoorlijkheid eu bekoorlijk in bun verheven-
heid. Zij  ziju verbeven, zooals ieder  weet, en zij 
zijn bekoorlijk , zooals niemand loochent, en schoon 
noemen wij  ze misschien juist hierom, omdat ze 
beitle zaken in zich bevatten." 

r  kan ik mij  mee vereenigen"  zegt. de steenhou-
wer  Socrates, van zijn werk opziende, daar  bij  tot dus-
verre vlijti g aan een marmerblok, dat hein aange-
wezen was, bad zitten beitelen. g heb ik bij 
mij  zeiven nagedacht wat toch tie schoonheid is, nu 
zijn mij  Peiikles' woorden als een lichtstraal in mijne 
ziel gevallen. — Als bet verhevene met het bekoor-
lijk e verbonden, als eene liellijk e verhevenheid en 
een verheven lieflijkhei d zou men alzoo bet schoone 
kunnen beschrijven. 

n wanneer  Aspasia en Perikles weder eens over 
de juiste grenzen tier  ontwikkeling iu de kunsten 
spreken, zoo behoeven zij  slechts te zeggen, tlat hel 
schoone, om schoon te blijven, nooit alléén bekoor-
lij k en nooit alléén verheven, maar  beiden tegelijk 
moet zijn. Gaven mij  toch de Goden bij  eiken bei-
telslag, dien ik hier in Phidias' werkplaats zal 
slaan, deze les gedachtig tc zijn, in 't bijzonder 
als ik de hand leg aan het wijgeschenk, dat ik 
voornemens beu aan tie Godin van Phidias op tien 
dag, tlat haar  feestgebouw op den Acropolis zal in-
gewijd worden, op te dragen." 

Nauw iu verband met de vraag: wat is schoon? 
doet zich eenc andere voor, nl.: wat is het goede? 

r  mijn oordeel,"  zegt Aspasia, »is het goede 
één met het schoone."  Bewijzen geeft zij  daarvoor 
echter  niet, 

Bovendien is er  nog een andere factor; de -
i ; juist op then factor  werd in Griekenland 

minder gelet. Eerst door  vereeniging van het 
, het S cn het E krijg t 

meu een waar eu voldoend harmonisch geheel. 
Ziedaar eenige brokstukkan uit een werk, dat tin-

telende van gloed, eeu heerlijk licht verspreidt over 
kunst en schoonheid en telkens, niet alleen waar  het 
de kunst, maar  ook het welzijn van den Staat be-
treft ; N S S E WET . 

E S OP E . 
 het Fransoh) 

Ofschoon Parijs eerst in 1871 tnnnways ontving, 
heeft het thans leeds 250 rijtuigen , die dagelijks 
150,000 reizigers op paardenaporen tloor tie stad 
voeren. Einde goed, nlles goed. t getal kilom. 
is 120 (Noordernet .17, Zuidemet 50, Omnibus-
maatschappij  42). Te Niemv-York is het 134, Brus-
sel 46, Weenen 58 , i 16, n 67. 

Te Nieuw-York heeft, men twinti g jaren rondge-
tast (1832—1853), te n meer  dan tien (tot 
1SÜ9). t verkeer in laatstgenoemde stad op de 
50 kilom. vnn de  Tramways 
Company is geweest: 

1872 11 millioen personen 
1873 18 i
1874 24 a » 
1875 28  i 

e toeneming gaat steeds voort. 
n vormt zich gewoonlijk een vri j  onnauwkeurig 

denkbeeld van de tramways, die men te dikwijlsge-
lijkstel t met de spoorwegen van plaatselijk belang. 

Een tramway is volstrekt niet een verkleinde
weg. j  verschilt er  ten eenemale van door  het doel, 
tien aanleg en de exploitatie; hij  beantwoordt aan 
geheel andere behoeften. c dienst van een
weg is met tusschenpoozen, tlie van  tramway 
is aanhoudend. e  vervoert groepen reizi-
gers, wien men den tij d laat zich te vormen; de 
ander, daarentegen, laadt gestadig, één voor  één, 
terwij l hij  elk punt van zijn doortocht iu een 
station doet verkeeren.  spoorweg is geschikt 
voor  groote afstanden, die men niet snel genoeg 
zou kunnen afleggen tloor  dikwijl s stil te houden ; 
de tramway  buiten zijn rol gaan, zoo hij  zich 
niet bepaalde tot kleine overtochten en tot het verkeer 
in steden of voorsteden. e uren van vertrek, van 
elkander  verwijderd voor  de spoorwegen, moeten zeer 
nabij  elkander  zijn voor de tramways. Op de lij n 
der  Avenue te Nieuw-York volgen de rijtuige n 
elkander  rusteloos dag en nacht op, en vertrekken 
op zekere tijden van den dag zelfs om dc vijf en 
veertig seconden. 

Evenals de spoorwegen, trekken de tramways hun 
grootste voordeel uit tie beweging op ijzeren spoor-
staven.  tli t opzicht staan zij  er  evenwel bij  ten 
achter. Op een spoorweg is  kracht vau  kilogr . 
toereikende om een gewicht van lOoO kilogr . mede 
te sleepen; op een tramway zijn 10 kilogr . noodig. 

t is waar, tlat men 10 kilogr . zou behoeven 
op een goeden weg van keien en 32 op een mac-
adamweg. Twee paarden, die op een keiweg een 
rijtui g met 24 reizigers voortbewegen, zouden, 
bij  gelijke inspanning, op een tramway hetzelfde 
rijtui g met 57 personen sleepen. t verschil is de 
moeite waard. e meerderheid van dit vervoermid-
del hoven bet gewone trekken zou onvoorwaardelijk 
zijn , indien men, aau tien anderen kant, niet reke-
ning moest houden met tic kosten van eersten aanleg 
der baan en mettle wijze van exploitatie. t hoeft 

 niets van, dat een tramway, gelijk men alge-
meen waant, een goedkoope spoorweg zou zijn. 

e aanleg van de baan is zeer  kostbaar.
staven rusten o|» lengteliggers, niet op dwarsliggers. 

e baan van  spoorweg is eenvoudig beballast ; 
bet bestek dacht vooi- tie tramways, dat zij  bestraat 
zijn. Alleen tleze uitgaaf bedraagt voor  Parijs hij 
dubbel spoor  65,000 fr . de kilom. Sommige spoor-
wegen hebben niet  gekost. (') Op ecu druk 
bezochten weg verwrikken de rijtuige n en zware 
vrachtwagens tie sfioorsiaven , en aau de herstellingen 
komt geen einde. Te Parijs, zoowel als te , 
wisselen tie aanlegkosten tier  baan af van 115,000 
tot 140,000 francs. Buitensporige prijs ! 

Zoo men nu lel op de algemeene uitgaven: rol-
lend materieel, paarden, gebouwen, komt men tot 
een aanzienlijke som. e gemiddelde prij s per  kilom. 
voor de spoorwegen van bet oude net in Frankrij k 
is 500,000  voor bet nieuwe net 430,200 fr. , 
voor de netton der  verschillende maatschappijen 
205  fr . Welnu, de aanlegkosten per  kilom. van 
tien tramway der  Avenue te Nieuw-York, 
die over 13 kilom. 250 rijtuige n en 1000 paarden 
iu dienst houdt, zijn gestegen tot het ontzettende 
cijfer  van een millioen francs] Zoo men het ge-
heele Amerikaaiisehe (Nieuw-Yorker?) net neemt, 
komt men lot  gemiddelde uitgaaf  kilom. 
vau 220,000 fr .  Parijs hebben de kosten voor  den 
aanleg dei'  eerste tramwav-lijnc n ongeveer 500,000 
fr . beloopen.  kosten per  mij l eeuer  omnibus lij n 
zijn zelden hooger  dan 280,000

t spreekt vanzelf, dat er  slechts voordeel ge-
legen zal zijn in het vervangen van  omnibus lij n 
door  tramway, nis de verwezenlijkte besparing 
op het trekken het wint van tie ontlerbomls- eu 
rente-kosten der  baan. 

t trekken op ijzeren spoorstaven vordert voor 
elk rijtui g thii '  paarden, die jaarlijk s 3000 fr . ver-
teren. n schat de onderhoudskosten der  haan op 
2500 fr. per  kilometer en tie rente op 5000 , 
dus te zamen op 7500 francs. Opdat  gé  over-
schiete, moeten er  noodwendig tan minste twee rij -
tuigen per  kilometer  loopen , wat overeenkomt met liet 
aanschaffen vau zes paarden, die 7200 ft*,  verbruiken. 

Om de kosten goed e maken van  tramway, 
moet het verkeer  noodwendig zoo druk zijn , tlat 
het twee rijtuige n per  kilometer  eischt. Een lij n 
heet gewoon , als zij  er  2' telt, goed bij  3 , buiten-

(») n Noord-Anierik a e el s minder. . v. E. 
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neivoon goed hij  5. Ta Parij s heeft men dc lij n 
van  naar de  du Trónc, die per  kilom. 
fi rijtuigen  in dienst heeft; die van  naar 

 4|. Bijgevolg vordert de tramway 
een druk verkeer  en alleen onder  deze voorwaarde is 
hij  mogelijk. e gemakkelijkheid van vervoer  doet 
overigens het getal reizigers onophoudelijk aangroeien 
en de winsten Op dc exploitatie vermeerdemi. 

Een druk vervoer is nog onontbeerhjker  voorden 
tramwa) dan voorden spoorweg, Wij  zeiden, dat de 
tramway er  verre af is een economische spoorweg te 
zijn. t uitzondering van de Ceintuur-baan, welker 
opbrengst per  kilom. 343,000 fr . beloopt, komt geen 
enkele j  over het geheel van haai'  net tot 

100,000 fr . Ls  bereikt 05,000 fr.;
55,000. En toch.loont zich het vervoer, want de uit-
gaven gnan de  van de ontvangst niet te lmveii. 

e tramways daarentegen exploitccren in dit oogen-
blik slechts tegen 80"/.,, betgeen beteekent dat bet 
rijtuig , welks opbrengst 100 fr . bedraagt, 80 fr . 
aan exploitatie kost. e omnibussen exploitccren nog 
mulder  voordeelig, nl. tegen 00, U-gen 85 cu soms 
tegen 80% e Oinnibiistuuutsohappij  tracht 
dan ook, als bet verkeer het mogelijk maakt, den 
gewonen dienst in dien op rails le veranderen. 

n mag zich echter  vleien, dat de drukt e van 
bet verkeer op de arme tramway-lijuen toenemen 
zal en dat er  hesparing zal voortvloeien uit bet ver-
vangen  ile paarden door  werktuiglijk e trekkracht . 

Net paard is een drijver , dien men voederen moot. 
Zoo bet voer in prij s daalde, zouden natuurlij k de 
winsten toenemen. r  steenkool minder  kost dan 
haver, is bel eenvoudig, dat men eraan gedacht 
heeft, het steenkool-etende paard in de plaats te 
stellen van het ha ver-etende paard. n beproeft 
bijna overal, sinds eenige jaren. o«n goeden werk-
tuiglijke n drijver  voor de tramways te verkrijgen. 

t name tc Parijs worden tal van proeven geno-
men en dagelijks voortgezet. n vindt op de ten-
toonstelling bij  de Jena-brug, in het hijgelioiiw iter 
spoorwegen, de modellen der  nieuwste motoren voor 
tramways, en kan ze rangschikken onder  drie types: 
stoomwerktuigen, machines zonder  haard met over-
verhit watet en machines met saamge|wrste lucht. 

Wi j  zullen niet lang stilstaan hij  de stoommachi-
nes voor  tramwegen. t zijn miniatuur-locomotie-
ven, die een gewicht hebben van 6 tot 7 ton. e 

te doorloopen afstand is bepaald, de voorraad water 
en brandstof beperkt. n bezigt cokes om den rook 
te vermijden en men vermindert de vrijwordin g van 
sloom door  den overtolligen in den haard te brengen. 
Noemen wij , in het voorbijgaan, rle locomotief van 

r uit , vervaardigd door  Fives. 
Zij  is bestemd voor de lij n BastUle—Cbarenton. t 
is een wijziging van de machine, die langen tij d 
den dienst verricht heeft van  naar de 
Place du Tróne en die de heer g in Frankrij k 
beeft ingevoerd. t type moet ook, zegt men, 
worden toegepast hij  de tramways van . e 

j  van Aulnoy heeft daarnaast ecn lo-
comotief met verticalen stoomketel tentoongesteld, 
die een goeden indruk geeft. u vestigt ook den 
blik op de locomotief uit Wmterthur , die zeer  ver-
nufti g is ingericht; deze machine sleept tegenwoor-
dig, op dc lij n van e naar  Coiirbevoie, twee 
rijtuigen  met een snelheid van 15 kilomeier  in het uur. 

e zeer  handelbare locomolietjes hebben bet be-
zwaar, dat zij  voor  haar  haard een uitgekozen, 
dus een zeer  dure brandstof noodig hebben en ecn 

kostbaar  personeel behoeven. t ware zeker  onvoor-
zichtig reeds nu te beweren, dat het gebruik vau 
deze locomotieven een eenigszins noemenswaardige 
bezuiniging op de trekkracht zal geven. 

c aandacht vestigt zich voornamelijk op de ma-
chines zonder  haard van het stelsel m en l 
Francq. c uitvinding , die zeer  oorspronkelijk is, 
dagteekent reeds van eenige jaren herwaarts (Zie o. a. 

i de Parville, Causerie* Scisntifiques, . 
1874. Locomotives sans (oyer. Ha/mort dc

x et Flichc.) e machine, in 1872 uitge-
dacht door . m voor den tramway van Chi-
cago tiaar  Carrolton , is ecn zeer  gemakkelijke loco-
motief, i haard, geen kolen, geen vuur: dus 
getm rook, geen geraas, geen stoker, geen helper! 

e haard, de stoomketel, de brandstof sijnlastig 
om mee te nemen. Waartoe ook ? e heer m 
doet ze te huis werken en laadt doodeenvoudig op 
zijn voertuig een bak met oververhit water. Aan 
de uileinden der  lij n bevinden zich stoomketels on-
der  druk . n brengt deze voortbrengers in gemi'en-
schap met den bak van den trekker of sleeper. 

e wordt gevuld «met oververhit water  van 200". 
t water  vormt een magazijn stoom; het wordti n 

stoom veranderd naar  gelang der  behoelïe. n 
zendt hem onder de zuigers van bet drijfwer k tuig, 
dat de raderen in beweging brengt, en zie! tie mo-
tor  is gevonden. 

e eerste werktuigen van den heer m hadden 
tal van ongemakken. e beer n Francq, civiel 
mijn-ingenieur, vatte in Frankrij k de studie van bet 
oorspronkelijk stelsel weder op; hij  heeft het in zijn 
onderdooien geheel veranderd en tenslotte, na lang-
durige Studiën, een waarlij k practisch type verwe-
zenlijkt (Zie . n Francq, Locomotive sans 
foyer. Parijs, ) e t en Un ingestelde locomo-
tief komt uit ile werkplaatsen van de heeren Cail 
en Cie. e bak met oververhit water, Opgesteld 
boven den sleeper, bevat 1800 liter , en boven het 
water is ccn ruimt e van O.20 . voor den 
stoom. t water  wordt bewaard hij  200"  of ecn 
drukkin g van 15 dampkringen. Naarmate de stoom 
wordt voortgebracht en verbruikt , daalt de druk ; 
de dr  ij  fn i ach ine, die de beweging tuin tie as geeft, 
zou niet kunnen werken bij , die onop-
houdelijk veranderen; de sloom dringt dan ook, al-
vorens zicb onder den zuiger te begeven, in ecn 
toascbenbak die hom steeds aflevert onder  dezelfde 
drukking . n kan bovendien de/e diukkin g een 
weinig doen afwisselen om desnoods het vermogen 
der  machine te vermeerderen, h. v. op de klimmin -
gen. e vergaarbak is van plaatstaal, beproeft  bij 

Zie het Journal de» Trarauj  tint tal vnu 1*. 
langwekkende artikelen uver de e en vreemde tram. 
wa)» en iu 't ilgcuuiii over  ik Tentoonstel ling korft gegeven 

22 dampkringen, en wordt beschermd door  omhul-
sels vnn hout en kurk . t verlies van warmte is 
zeer  gering, want in den winter, bij  O», beeft het 
verlies van druk na vier  uren slechts  dampkring 
bedragen. 

t vullen duurt 20 minuten met een enkelen 
stoomvoortbrenger en 5 minuten met drie. 

t stelsel Franci) wordt aangewend op de haan 
van l naar  Poi . n beeft zich tot 
heden vergenoegd met ven enkelen voortbrenger tot 
voeding, die te y geplaatst is: deze laadt 
vier  sleepers in een uur. 

c locomotief zonder  vuur  trekt over  den afstand 
van 15 kilom., tlie lïueil van y scheidt, met 
een snelheid van 20 kilom. in bet uur , ecn of meer 
rijtuigen , ili e te zamon con hruto-gewicht hebben 
van acht tot tien ton. Fr  bestaan echter  op de 
lij n 50 bochten met zeer  kleinen straal en kli lin-
gen van meer dan .'10 . per  meter ( J J t Van 

y naar i kan dezelfde machine 
nog ecn rijtui g met dertig personen trekken, en 
toch stijgen daar de klimmingen tot 50 en zelfs 02 

. per  meter  fjl f f en -f' 5). 
G., G Nov., '78. . v. B. 

(Wordt vervolgd.) 
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 Z. . heeft aan bel -
tement van n tijdelij k toegevoegd <«n tech-
nisch bureau vonr de aanschaffing en keuring van 
goederen voor den dienst der  Staats ,orwegen op 
Java. Tot chef van dat bureau is tijdelij k benoemd 
de ge|>ensioneerde luitenant-kolonel der  genie E. A. 

. 

— r den Gouverneur-Generaal van
landsch e is tot opzichter  1ste klasse bij 
tien Waterstaat benoemd: P. , thans belast 
met de waarneming dier  betrekking, en bij  don 
dienst, der  Bataviasehe havenwerken tot machinist 
Ch. Walker en . J. . 

— Bij  beschikking van den r van Staat, 
r  van , van  Nov., zijn de hoeren 

A. W. T. , J. . , S. Verwey, W. 
, . C. C. Oliflers, E. G. Wetjers , . Bolter, 

W. , . . (i. Jfoutns, A. J. Garnier cn Th. 
G. F. Anken gesteld ter  beschikking van den üouv.-

Qeneraal van , om by den dienst der  Staats-
spoorwegen op Java te worden geplaatst; de heeren 
Verwey, , Olifiers, r  en s als tij -
delijke ambtenaren, en de overigen als vaste amb-
tenaren. 

— t Berlij n wordt, aan de  Zoitung 
gemeld, dat de Pruisische r van l 
aau de , te Botter-
dam, concessie beeft verleend voor het leggen van 
een kabel in den n en de opening van een kabel-
sleeplionst van de Pruisisch Neilerlandsclie grens tot 

, voor den tij d van 31 jaren, o, a. onder 
bepaling eener  cautie van 20  mark. 

— Aan (ï. , te Amstenlam, is, tut weder-
opzegging, vergunning verleend vooi-oen stoomslnep-
dienst op eenige stroomen, rivieren en kanalen van 
hel , alsmede op de Zuiderzee. 

— Aau . A. W. van , te , is, 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 

t tot vervoer van |»orsonen, goederen 
cn vee tusschen m eu . 

— j  ministeriele beschikking is de aan Th. J. 
. Verwaaijen, le Arnhem, verleende vergunning 

voor  een stoomsleejxlienst op eenige stroomen , rivieren 
en kanalen van het , overgeschreven op naam 
van A. W. , mede te Arnhem. 

t k t van 
s zal op g 12 November, in het 

lokaal  vergaderen. Na discussie en stem-
ming over de notulen der  vergadering van 10 Sep-
tember 1878 en aankondiging van ontvangen giften 
wonlen de volgende ingekomen stukken aan de onle 
gesteld, als: 

«. Brief van den hoofdingenieur van den water-
staat in d , ten geleide van dc aanteeke-
ning van de iu bet jaar 1878 gedane meting van 
het strand langs de kust der  Noordzee iu de pro-
vincie . 

b. Brief vau den hoofdingenieur van den water-
staat in , ten geleide van gelijke aan-
tekening betreffende die provincie. 

c. Brieven van denzelfdon hoofd ingenieur ten 
geleide van waarnemingen aau n , gedu-
rende de maanden Augustus en September  l!S78, 
opgemaakt door het lid W. Pb. de . 

d. Programma van de e j 
der  Wbtenachappen, 1878. 

e. Brief van het lid P. .1. . y wanl, betref-
fende nader  genomen proeven met het endttit mé-
taUiquê vim e en l bek e. 

ƒ. g van het lid A. Ph. n over 
de empiristdie g van het -
lij k t van , in verband inet de 
centripetaal kracht der  periodieke vergaderingen. 

0. Brief van ilenzelliie betreflende onderdeelen 
van den rem van G. Westinghouse, enz. 

li.  Brief van het lit l .  van , ten 
geleide van het officieel verslag omtrent het -
tionaal Geografisch Congres, in 1875 te Parij s 
gehouden. 

i'. Brief van bet lid J. . C. . de , ten 
geleide van eene tabellarische samenstelling met 
grafische voorstelling van de uitwerkingen der 
tyi-elocomotief van de Technische voorschriften voor 
het opmaken der  ontwerpen van do spoorwegen van 
Apri l 1877, enz. 

kt g van bet lid  A. A. Waldorp, 
over het ontwerp van  zeehaven voor n . 

1. Circulair e van de heeren P. Crans c. s., be-
treffende eene concessie-imnvrage te dier  zake. 

m. Circulair e betrelTeudc dc in 1879 tc Arnhem 
tc houden Tentoonstelling van nationale en koloniale 
nijverheid. 

n. Circulair e van de boeren J. Belleville &  Cie. 
tc Saint-heilig hen ellende hunne Gènèratcurs 
inej-plosibles. 

 den Gemeenteraad is besloten om de 
aanvraag om subsidie voor een zeehaven van tie 
heeren Crans c. s. met het daaromtrent uitgebracht 
algemeen verslag iu handen te stellen van Burg. en 
Weth. om praeadvies. lu dezelfde zitting is de 
som, door de j  verschuldigd 
voor  elke op haar y te gebruiken stoomma-
chine, liepaald op f 100 'sjaaix. 

e adsptrant^ngenieurs  het 
vnk vnn scheepbouw in , . C. 
Pentiink en J. . de , zijn voor den tij d van 
een jaar  bij  's s marinewerf alhier. 

— Bij  Burgemeester en Wethouders van Amster-
dam is het volgend schrijven ontvangen van den 

r van Waterstaat: 

ulk beh de eer  u hierbij  te doeu toekomen
teekening, waarop zijn aangewezen de drie dwars-
raaien over de in bestek no. 30 aangewezen stort-
plaats dor  baggerspecie, voortkomende uit de haven 
te , gelegen minstens 3000 . uit den 
duin voet, van welke raaien de gepeilde diepten op 
17 October jl . door  blauwe, op 23/20 September 

jl . door  rootle en op 19/24 Augustus jl . door  zwarte 
cijfers iu . beneden AP. ziju vermeld. 

t vlak van 0 . beneden AP., zooals dat was 
op 10/24 Augustus j | . , is door een zwarte, en op 
17 October  jl . dooi- eene blauwe lij n aangeduid, 

c blauwe kleur  geeft aan de kruinop|>ervlukte, 
welke gedurende die twee maanden is afgeschuurd 
en verdiept. 

t deze peilingen blijkt : 
dat bet k der  haggerstorting, voor  zoover 
het hooger lag dan 0 . onder  AP., van 32,000 

1 in Augustus, minstens tot 2800 1 in October 
jl . is afgenomen, en dat er  niets meer vau aanwe-
zig is dan de geringe oppervlakte van hoogstens 
2800 1 , waarop de minste diepgang nog bedraagt 
8.70 . onder  AP. en dus nog O.20 . meer dan 
volgens de eonces-ie iu den havenmond moet aan-
wezig zijn; dat voormeld bovenvlak van . 
eu gemiddeld 4.5 . is afgeschuurd en verdiept, 
terwij l de taluds der  stortplaats aan alle zijden zijn 
algenon ien. 

e opruiming vim de op de stortplaats gebrachte 
baggei-s|>ccic door de gelijstrooiiicn gaat dus gere-
geld voort, eu de onbeschermde hoop specie in vuile 
zee gestort, zal ongetwijfeld spoedig verdwijnen , 
evenals de vóór  Juni 1877 te dier  plaatse gestorte 
700,208 3 , waaromtrent ik u in mijn schrijven 
van 27 September  j l . , lilt . . mededeeling deed, 

door tie getijstroomeu opgeruimd is." 
— e jury , door Z. .  Prins k be-

noemd om uit de ontwerpen voor het Nationaal 
k een keuze te doen, heeft haar  taak aan-

vaard. c leden zijn in Arti  door  Jhr. . C. J. 
A . den Tex. voorzitter  der , ont-
vangen , die de heeren tiaar het. m Van der 

p bracht, waar zij  zich met tleu arbeid der  be-
oordeeling onledig zullen houden. 

Eenige opmerk ingen over  onze woon-

huizen, hun constructie, verwarming 

eu ventilatie. Aan bouwkundigen, 

 leeken ter  kennisname 

aanbevolen door J. . T. Timmer-

halls van Abcoude , Civiel r  — 

84 pay. 8"  met enkele teekeningen. 

Uitgave van  W. van a te 

Arnhem. 

Gaarne vestigen wij  de aandacht  deze brochure, 
temeer  tiaar het tot de zeldzaamheden behoort als 
op het gebied der  houwkunst hij  ons te land*; eenig 
boekwerk het licht ziet. t onderworp is hoogst 
belangrijk en goede wenken omtrent de samenstelling , 
verwarming eu luohlvorveisehing onzer  woonhuizen 
zijn geenszins te versmaden. 

Schrijver  wijdt de  bladzijden aan de tot 
voor  weinige jaren gevolgde wijze van bouwen
geeft daaraan den naam van verhollandste hout-
renaissauce, die plaats moest maken voor den zoo-
genaamd i stijl , tloor  de heeren ad-
viseurs in bescherming genomen. Nadat er  te recht 
op gewezen wordt. dat bet propaganda maken voor 
dezen stijl ten gevolge heeft dat men in een sleur-
architectuur  vervalt. t schrijver  achtereen-
volgens dc constructie, de inrichtin g van het inwen-
dige, do distributie , de ornementiek, den stijl , de 
verwarming en de lucht ver  versoh ing. r  verwar-
ming en ventilatie wonlen verschillende bladzijden 
ingenomen en deze onderwerpen zijn van zoo groot 
belang, dat het den schrijver  niet euvel geduid kan 
worden daarbij  wat langer te hebben stilgestaan, 
temeer  daar  herhaaldelijk tegen dc eerste regelen 
gezondigd wonlt. Nadat de ventilatie van winkels 
terlooips liesproken is, behandelt schrijver  de prijs-
vragen, om ten slotte de verklarin g te geven, dat 
bet schrijven der  brochure strekkon moet om het 
publiek voor te lichten en den practicus aan te

 zich de kennis eigen tc maken,  tot 
bet vervaardigen eener  goede woning. 

Wi j  herhalen het boven geschrevene, dat de uit-
gaaf van werken op het gebied der  bouwkunst steeds 
met vreugde begroet moet wonlen, cu het doet ons 
daarom genoegen, dat de afdeeling Botterdam der 

j  tot Bevonlor'mg der  Bouwkunst besloten 
beeft, den inhoud der  brochure tot onderwerp van 
bespreking in do eerstvolgende vergadering te lie-
stemmeii. 

Juist door  wrijvin g van gedachten komt do waar-
heid aan bet licht , en daar bet inrichten onzer 
woningen ecn vraagstuk van algemeen belang is, 
kau hot geen verwondering wekken, dat de voorge-
nomen bespreking zeer  lielnngryk zal zyn. 

Wi j  bevelen de lezing der  brochure ten zeerste 
aan, behouden ons voor  haar  later  tot een punt 
van bespreking te maken, en teekenen nu reeds pro-
test aan tegen de opvatting van schrijver  omtrent 
de redactie van de prijsvraag voor het Sociëteitsge-
bouw te . 

, i i
, te 12'", uren, door  burg. on wolb.: lo. 

hot aanleggen cu bestralen van 2 straten in den 
j  2o. het makeu en leveren vnn 201) 

. lengte riool eu S stuks zinkputten van Portland 
cementsloen. 

, voor 4 uren, bij  C. . van der  Weg: bot 
amoveeren van eone huizing rn schuur, en liet bouwen 
van eene burgerhuizing mot stalling en wagenhuis, 
aldaar. 

, te 0 uren, bij  Borkclmans, in het 
: bet bouwen van oen hoerenhuis, gelegen 

op een perceel der  gemcenlc V Prinsen huge. 
, |<i \m\. 

*a*-van-Gent, lo 12 uren, door  don ontvanger  der 
registratie cn domeinen te , in liet logement 
vau J. . Vecsaert: het ontgraven van 3 gebouwen 
(sortiii n on kruitmagai ijnen), zieh bevindende onder 
de wallen vnu Sus-vun-Gent, timchen dc bastions 
Jlollandia cn Zeelundia, iu de linkertian k van bastiou 
Zeeland ia mi in de rechterflank van bastion Getiera-
liicit . lui . bij  den hoofdopziener der  domeinen J. J 
Brandt, to . 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: hel 
maken van ceti gebouw tot plaatsing van 2 contrifu-
gaalpompen met bijbehoorende machines, ketels enz. 
liet leggen van een riool , van dit gebouw naar  de-en 
eene ailmonding in dc rivier ; liet maken van oen 
riool  tot verbinding vnn li  bestaande riool in di 

, met tien pompkcldor  in het gobouw. 
Woensdag, S . 

, to 11 uren, doorliet ministerie van water-
staat: de levering van bazalt tot onderhond der -
werkeu vnn bet Zwolsehc . g ƒ 7800. 

, te 12 urou, door het ministerie van 
terstaat enz., ton dienste der  Staatsspoorwegen lo. 
het maken van een lijdelij k hoofdgebouw op bet station 
Nijmegen. g ƒ 2fi,500; 2o. het makon van eene 
bergplaats voor  goederen op bet station Nijmegen. 

g ƒ32,200. . bij  den hoofdingenieur, ln 
Arnhem en den soetioingeuioiir, te Nijmegen. 

, tc 12 uren, door  dijkgraaf cn heem-
raden van het nmhacht e Vier  Noordorkoggen, in 
het : lo. het amoveeren en reeoastraeereti, 
ia '79, van S66 . steouglooiing eu hot. verhoogen on 
verzwaren van het dijksprolie l op do nommers , 1 
cu S bewesten ; 2o. do levering va;, 
de voor dit werk benoodigde rijsinalcrialeu  cn hrik , 
ieder  aftonderlijk . . bij  den opzichter  G. de
tc . 

, te 12 uren, door dea ontvanger der 
rogislrati e en domeinen, iu e Unie: bet maken van 
een bestraten hiilpwog bü do voormalige t 
aldaar. e ie verwerken hoeveelheden bedragen o. s, 
ongeveer: S75 8 aardewerk; 540 1 bestrating met 
nieuwe keien. . aan tic directiekeet bij  de voor-
malige , aldaar. Aanw. 11 Nov., tc 11 
uren. 

Weraservecw, te \2 uren, door het gemeentebest.: 
het doen van baggerwerk binnen die gemeente, over 
het wiuterseizoon 1878/'79. 

, door den archilccl . W. Veth: het 
afbreken eeuer  kolen bergplaats nan do zuid westzijde 
van den toroa der  Groote kerk, mot hel verrichten 
vaa eenige daaruit voortvloeiende werkzaamheden. 

, 14 nTev, 
, te 11 uron, door het heem raadschap 

van bet l van Steenen hoek, in den ; het 
aanbrengen, onderhouden en op nader te bepalen tij d 
wegnemen van ecu rietbeslsg met palen en latten 

s de knuanldijkc u op nader  aau to wijzen plaatsen. 
, te  uren, door  burg. cn woth.: hel maken 

cn leveren 'an O schoolbank en, bevattende 200 zit-
plaatsen, voor dc school to Gelderscli-Veerrendaul. 

, to 12 uren, door het bestuur der 
Christel. Gerei, gemeente, hij . : hel ge-
deeltelijk afbreken dor  bestaande kerk en het inrichten 
orvan tot woonhuis cn school. 

A w n , to 2 ureu, door  kerkvoogden der . ge-
meente, bij  J. van Wcly, in e Strooppot: het veran-
deren on belangrijk herstellen van het kerkgebouw, 
mei bet maken en plaatsen van nieuw . 
Aanw. te 10 uren. 

, to S*/s u r c a* door hot ministerie van wa-
terstaat ent., aan hot geb. van het prov. bost.: bet 
Sjarig onderhoud van het Groot Noordnollandsofa -
naal, in 7 porc. Aauw. il Nov, g per  jaar: 
perc. 1 ƒ24,250, porc. 8 ƒ15,680, pere. 3 /10,560, 
perc. 4 ƒ9720, perc. 5 ƒ 14,<XJ0, perc. G ƒ17,700, 
perc. 1 ƒ 22,950. 

, te 9'/j  uren, voor  rekening der  gemeente 
Tossol, aan liet gebouw vau bol prov. bestuur: bet 
bouwen van cene school ea het herstellen vnn eene 
onderwijzerswoning lo n op Tessel. 

m . in den , Oostphin: de leve-
rin g van privótounon, trechters cn doksels, teu dienste 
dor gemeente reiniging. 

j<-ii<un (onder), bij  P. : bet bouwen eeuer 
slolpliuizing op dezntbo, thans bewoond door  Piersnia, 
te . . bij  A- . , te Warga. 

, S Nev. 
, te 10 uren, door hot miuisteric van 

wnterstaat, aau het gebouw vun het prov. bost.: lo. 
het 3jarig onderhoud vun do Bijkswnterloidingoi i be-
westen en booosteu het kanaal vau Neuzen. g 
ƒ0990 por  jaar; 2o. idem van het kanaal van Slu: 
naar  Brugge (Nederlandsch gedeelte). g f 125" 
voor dc 'A jaren. Annw. van beide 11 Nov. 

, tc 12 uren, door hot iniuist. van water-
staat, aan het gchouw vau het prov. host.: het Sjarig 
onderhoud dor  Berkelwcrken in l icldnrlniid , boliooroude 
tot de bij  hot k teruggenomen werken vnn 1819. 

g f 1027 por  jaar. 
-O'  «'fn , to 12 uren, door  burg. cn woth.: het 

uitdiepen van don l voor  dc losplaats 
der  gemeente , en bot opmaken on hard-
maken vaa den weg nchtcrdeti n aldaar. Aai.w. 
te 10'/, uren. 

, te 12 uren, door bet miuisteric van 
waterstaat, enz., aan bet gebouw van hot prov. heit.: 
het vervnugen vnn deu viaduct over  don Staatsspoor-
weg in den Oosterwcg te Groningeu door  een overwaj-

g ƒ 13,100. 
 te 7 uren. op liet raadhuis: lo. het doe» 

van eenige vernieuwingen en berstolliugou aan <b' 
; 2o. het van-buiton-verven der  gemeente 

scholen, n en twee toreus; 3o. de levering 
van steenkolen aan de gemeenteinrichtingon ged. 1* 
Aanw. van no. 1 en 2, 13 eu 14 Nov, to 10uren. 

l UJeVi 
, tc 10 uren, door  den eerstaanw. ingenieust 

in het gebouw voor n on Wetenschappen: ! l f l 

vorbctereu van de werken bij . . 
ƒ 590,000. Bilj . inz. 15 Nov., te 3 uren, op b" 
bureau van den ingenieur  voornoemd. 

, te 10 unn, door het gemeenlebj 
stuur: het leveren vau 5S5 3 grove grint cn die ' e 

storten op de reeds gemaakte aardebaan. Bilj . i"* ' 
15 Nov. 

, to 2 uren, door het minisloric van water' 
slaat, aan het gebouw van het iirov. host.: het drie-
jari g onderhoud van do schipbrug liggende over «c 

k 1ussche.il Vreeswijk ou Vianen. Aanw. 11 on 12 
Nov. g ƒ 7090 per  jaar. 

Be t i s r ts, bij  1). . Cramer: het bouwen van eene 
ttelph uiting. 

, 1*1 . 
, tc 12 urm, duor den architect . Gos-

sclmlk, in e Eensgezindheid: (Je bouw van 16 woon-
huizen, op lo richten aau hot Schapen burger  Voorpad 
nabij  hot Voudelspark te Amsterdam. 

, w 
, tc 10 uren, door dc comm. over het ge-

slicht , iu het Noord-en Zuid hollandsch 
; dc lovcring van verschillende behoeften 

in '79. 
, lc 10 uren, door hot bestuur  dor wa-

terkcering vau hel cal. wnterschap Stnvenisso, in het 
gemeentehuis: het verdedigen van den onderseeschen 
oever  tloor  stoenbestotting. _ 

'n-llage, te 11 uren, door  hof ministerie vau marine: 
hot makon en leveren van oen ijzeren kustlichttorcu , 
bestemd voor lui eiland m (Javasee), met dou 
aankleve vun dien. e toren moot vervaardigd wor-
deu in eene fabriek in Nederland, lui . aan het de-
partement  en  Nov. 

, le 11 uren, door bot gemeentebest.: het 
bouwen van eeu post- cn telegraafkantoor, lal. bü 
dou architect Van , tc . Aanw. tc fl 
uren. 

Alkmaa  , te 121', ureu, door  bet gemeentobcst.: dc le-
vering van SS5,000 vlakke straatklinker  Wnulmoppeu. 

, to 1/. uren, door de Ncdorlaiuïschc 
llouwinunl schappij, aan hot knot oor hoek Binnen-
Amstel, iu 2 perceelen \ het makeu van de banen van 
lihw langs- en twee dwarswegen in len Binncudijkscbc-
Buitonvolderschcii-pohlcr. Auuw. 11 en 12 Nov., van 
2—4 uren. 

, to 2 uren, door de maatschappij  tot expl. 
van Staatsspoorwegen, uan het centraalbureau: liet uit-
voeren van eonigc werken aan do toegangswegen naar 
do slat ions Goldormalsen, Waarden hurg en llcdcl, 
ten behoeve van den spool weg l recht— Bokstel. -
bij  den sccticingenicur to 's-Boseh. g / 5440. 

Woeimdas. '2» , 
'n-llage, te  uron, door hot ministerie van water-

staat enz.: de levering vnu u tot bet onder-
houd der n op do , in 2 
porc. Aauw. 15 en 10 Nov. 

. 21 lïev. 
, te 11 nrnu. aan hot koloniaal etablis-

sement: do lovering. iu 110 pore, vnu: gereedschap-
pen (2 bestekken); vijlen; dommekrachten, aambeelden 
en schoppen; divers ijzerwerk; divers staal; ijzeren 
watcrkisioii enz.; ijzoren lodokanlon; gaspijpon; klink -
en draadnagels cm spijkers; conduetorskettingen, enz.; 
hang- ea sluitwerk; knoopen, nopen voor  pantalons 
en vctcrriiigen ; blikken eetketeltjes; veldflcsschen; 
lederen draagbanden voor  idom; roskammen, tporea 
en karketrekkers; manen- eu haarkammen; divers 
borstelwerk: woegwerkluigeu; verlichtingsmiddchn 
(2 bestekken); verfwaren (2 bestekkon); talk: cement; 
glasruiten en glazen dakpannen; kurk ; imitatielcder; 
geweren hennopen slangen; ungenlijn voor  fourragc-

; kwartiermatsen; halssnoeren, schouderpas-
santen, sabelkwasten cn galonnen; naaizakjos; zijden 
lint voor  ondcrsclieidingstoekouen; losse hulsdasseu; 
paarden- cn wollen dekens; sarongs cn spreien; div. 
laken on circiissionuc; drillin g voor  witte pantalons; 
blauw doorverft! katoen; diverse katoenen; brugsbont; 
donkerblauw groin; Sane]; zeildoek; ongeleerd en 
geteerd huid-, ongeleerd mos- en bordpapier; kom-
ntsJiewsntsgoederen; bouten kisten. 

, » >V. 
, to 101/. uron, door  liet ministerie van 

waterstaat enz., aan "bot goh. vau hot prov. hest: hot 
driojuri g onderhond der e wegen m Noord-
Brabant, iu  perc. Aanw. 18 cn 18 Nov. g 
per  jaar  rospcclievclijk: ƒ 6 0 0 0, ƒ 7 3 0 0, ƒ10,000, 

ƒ7880, ƒ1670; ƒ4150, ƒ2220, ƒ 9745, ƒ 3334, ƒ S704, 
ƒ 9015. 

z». . l le, te 12 uren, door het ministerie van water-
staat, aau het gebouw van hot prov. bost..: . het 
éénjarig ouderhoud der  Willemsvaart, prov. Ovcrijscl. 

g /'4540; 2o. het Sjarig onderhoud der  haven-
werken io Blokzijl , prov. Overuse!. g ƒ 8 8 64 
per  jaar. Aanw. vau boidc den een dag vóór de be-
steding. 

, tc 12'/, urou, door het ministerie van 
waterstaat, aan hot gebouw van het prov. best.: lo. 
hot Eljari g onderhoud dor  werken van den -
Slaperdijk, behoorende tot do zocwerken in Friesland. 
Aanw. den Sen en ten dag voor  de besteding. g 

) per  jaar; 2o. hut éénjarig onderhoud van do 
haven- eu ziewerken behoorende tot de havens in 
Friesland. Aanw. Ui on 18 Nov. g ƒ1000. 

, door hot a . Armbestuur: 
de leveriug van: 40 stukken voluit 6/4 Brabantscb 
liunou; 100 wollen dekens no. 8; 18 dozijn bonte 
zakdoeken; 12 dozijn halsdoeken; 8 stukken 5,4 blauw 
broekstreep; 12 stukken 6/4 nieanias; fi  st. 0/4 onge-
bleekt linnen; 2 st. 6/4 grij s linnen; fi  st. vaatdoek-
linnen; 20 st. handdookenhont; 6 st. madapollam; li 
st. vaatdoeken-bont; fi  st. grij s voeringkatoen; 2 st. 
gareu servetgoed voor  handdoeken; 4 st. licht regatta; 
4 st. linnen tijk ; 4 st. bruin pilow; 30 st. paars ka-
toon vour  japonnen. 

,  V>>. 
, tc 12 uren, door  burg. en woth.: dc 

levering van ongevoer 28 ton balkïjzor  voor de brug 
achter  do kazerne Oranjc-Nassau. 

, door G. . , in o : 
hot verbouwen vnn oen woon- tot winkelhuis Spanrue 
no. 08, voor A. Vermeer. 

 ae Nav. 
 tc 2 uron, door dc maatschappij  tot expl. 

n Staalsspoorwcgcu, aau het centraalbureau: bet 
uitvoeren van eeuige werken aaa de toegangswegen 
der  stniions Willemsdorp, Zwijndrecht cn Bnrondrceht, 
ten behoeve van don spoorweg . 

. hij  deu sccticingouiour te Botterdam. Aanw. 
12 Nov. 

, at) . 
, to 12 ureu, doorliet ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het 
driejari g onderhoud van 's e wogen iu de 
prov. woningen, iu 3 perc. Aanw. 22 Nov. g 
resp. ƒ8025, ƒ 10,fiS5 en f 12.700 per  jaar. 

\\ocn»ih>|[, 4 Uec. 
'a-llage, te 11 uren, door  liet ministerie vau water-

staat: do uitvoering vau graaf- en baggerwerk tot ver-
ruimin g van het t ondor  dc gemeente -
dam. Aanw. 30 Nov. g f 99,400. 

l i g . 
, tc 2'/» uren, door hot ministcrio van 

waterstaat, aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
bet driejari g onderhoud der n werken tc -
dcmblik. Aanw. 30 Nov. g f 5350 per  jaar. 

Vrij*»*- , 0 . 
, te 12 urén, door bet miuisteric van wa-

terstaat , aan hetgebouw van bet prov. bestuur: lo.het 
vierjari g onderhoud vau- en liet doen vau kleine vcr-
pieuwiogen aan bet Apeldoornscbo kanaal. Aanw. 20 
en 28 Nov. g ƒ 23,000 per  jaar ; 2o. het doen 
vau eenige herstellingen en veruieuwingen aan- on het 
Onderhonden god. één jaar  vun de gebouwen cn vaar-
tuigen, behoorendo tot het r  tc Zalt-ltomuiol . 
Aauw. 2S cn 30 Nov. g ƒ 2495. 

, . 
Winterswijk , te 1 uur, door de Nederl.-West f. 

Spoorwegmaatschappij, teu raadhuize  to. het maken 
van do aarde- ou iciiigo andere werken en net leggen 
vnu ijzeren eu aarden buizen ton behoeve vnn hot ge-
deelte spoorweg van do Nederl.-Pruis, grenzen tot 
aan den r spoorweg, nabij . 

e 31.7 ; to verwerken grond 409,000 ; 
2o. bet maken dor  kunstwerken (en behoeve van het 
gedeelie spoorweg sub lo. bedoeld. . hij  don di-
recteur-ingenieur  dor . 

, l ï . 
, tc 2'/3 uren, door het ministerie van wa-

terstaat, aan het. gebouw van hel prov. bost.: lo. lint. 
driejari g onderhoud van de groole cn andere -
woccn iu Noord , in 6 pcre. Aanw. 7 . 

g respect, f 80,000, 118,000,/8000, ƒ 8000, 
ƒ18 ,600; So. idem vau de Oiwter-buitcahavcn te -
demblik. g ƒ 8 0 00 por  jaar; 3o. idem dor 

- en havenwerken op . O 
per  jaar; 4o. idem van de i ivetiwcrkcn op Ter-
schelling. g / 12,900 por  jaar. Aanw. van al 
dc werken 7 . 

, 1.1 . 
, to 12 uron, door het ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
liet Sjarig onderhoud van de beide Stalousrjlen, be-
hoorendo tot dc toewerken iu Groningen. Annw. 0 

. g ƒ 1 8 80 per  jaar. 
Zwal le, tc 12 uren, door het ministerie van water-

staat, aan het gebouw van bet prov. hest uur: hettweo-
jnri g onderbond van do 8tapnorster  schutsluis, dc 
dnikersluis en de nieuwe schutsluis in den Zwarte-
waterdijk lo Zwartsluis, met de daarmee in verband 
staande werken, behoorende lot de werken van het 

. Aanw.fi . g ƒ8909 per jaar. 
, l « . 

V l l a g e. to l l ' / j  uren, door hot ministerie van wa-
lerstaat euz., aan bet gobouw vau hot prov. bestuur: 
het uitvoeren van eenige herstellingen eu vernieuwin-
gen aan do overlaten iu den Waaldijk boven Gorin-
c em, met do daartoe behoorende sluizen, duikers en 
verdere werken, benevens hol driejari g onderhoud 
ervan. Aanw. 11 . g ƒ8:100 per  jaar. 

, l ** . 

, tc 11 uren, door het ministerie van water-
staat out.: het ged. '79 onderhouden van- on hot doen 
vnn eenige herstellingen aau de n tc 

. 'Aanw. 10 dogen vóór do besteding. Banting 
/"i i 1,200. 

, 'JO . 
, te 12', uren, door het ministerie van 

witerstaat enz , a-in hot gebouw van het prov. bost.: 
het vierjari g ouderhoud van do groote n in 
do prov. Friesland, iu 4 perc. Aauw. 14 en 10 . 

g resp. ƒ9975, /11,850, ƒ17,125 cn ƒ20,900. 
, lc 10 uren. door hot ministerie van 

walerstaat onz., aan hot gebouw vau hel prov. bestuur: 
hot baggeren vóór en in de buitenhaven vau het ka-
naal door  Walcheren tc Veere. Auuw. 14 eu i . 

, 11 Uec. 
, te 2 uron, doorliet ministerie van water-

staat ent., aau het gebouw vau het prov. best; het 
Sjarig onderhoud van hot gekanaliseerd gedeelte vau 
don . g ƒ35,700. 

, . 
V l l a g e, le 111U uren, door  het ministerie vun water-

staat, aan bet gebouw vau het prov. bestuur: lo. bet 
driejari g onderhoud vau de dijk - cu ooverwerken om 
do voormalige s op hot eiland 

e Tien-Gemeten in . g ƒ 4 2 50 
per  jaar; So. idem van de ktallegaUluis, de draaibrug 
bij  het t eu bijhehoorondc werken tc Gouda. 

g ƒ3040 per  jaar; 3o. idem van hol Zcderik-
kanaal mot bijbehoorende werken eu hot -
gemaal aau den Arkclsclici i dam. g ƒ 38,900 
per  jaar. Annw. vau alle werken 18 . 

AÏÏoop van Aanbesieilinsen. 

, 22 Oct.: het verhoogen cn verzwaren 
vau don zeedijk van het waterschap, over  eene lengte 
van 200 . cu het bi storten van den onderzeese hen 
oovor mot 140 soheepstons lc levereu cn SBOsobeeps-
tons aanwezigen steen; ingok. 3 bilj. , uls: 
J. de e , te Stavenisse, ƒ 2700 
C. v. d. Worfl ' , „  Scherpenisse, „  2570 
J. dc Jonge, „  Borsele, _ „  2480 

Vegliet, 25 Oct.: hot bouwen van ccn uiouw pak-
huis met eenige verandering in het bestaande oude, 
voor F. . ; ingek.  bilj. , als: 
F. Oliviers, te Gcmcrt, ƒ 0773 

. Violic, „  Voghcl, „  5809 
P, , » idem „  5713 

. v. d. , „  idem » 5695 
J , „  idem w 5485 

. Paaps, „  idool m 5;*50 
geguud. 

, 88 Oct.: het onderhoud en dc ver-
nieuwing vun dc steenstraat over deu k tas-
tenen Vlaardiugeu eu Schiedam; ingekomen 10 bil-
letten, als: 
W. van Zon, tc Schiedam, f 8600. 
E. Blok, , Vlaardiugcr-amb., „  3100. 
J. . , „ , „  2995. 
1). de , „  VTaardingen, „  2890.90 

. don , „ , „  8800. 
. . „  Vlaardingen, „  2775. 
. v. d. Vlis, „  idem ., 2740. 

F. , idem „  2700. 
W. Boshuizen, „  idem „  2500. 

. J. v. d. Stocuhoven 
cn Co., , ,, 2500. 

gemijnd op ƒ 2 1 90 door W. Boshuiten, en aan dezen 
geguud. 

Vianen, 2S Oct.; het makon vau 54 eiken kerkban-
ken met bijhehoorondc kniclbaukcu cn bevloering; 
ingekomen 19 biljetten, als: 
J. A. , tc Vianen, f 4400. 
J. van Ellen, „  Utrecht, „  4120. 
J. A. Nicola, „  idem „  4100. 

. van Zeeland, „  idom „  3771. 
Vau Baarcn, „  idem „  3700. 
J. de Vos, „  idem „  874». 
B. Vermolen, ., Weesp, 3700. 
J. , „ , „  8600. 
A. 0. Poot, ,, Vianen, „  3400. 
Tideman, „  Jutfaas, „  3340. 
Van Bcutum, n idem 8320. 
A. vau , Utrecht, „  3300. 
A. de Zwart , „  Gorkum, „  3200. 
J. Schouten, „  Vianen, m JJöO, 

, vau Nugtcron, „  idem ,> . 
J. Post, „  Arnhem, WW. 
P. . Zandpoort, „  8698. 
J. van ,  Zwammordam, „  8600. 
C , , „ , „  213VJ0 

mit ie i . i .111. 29 Oei.: het dempen van dc Nieuwe-
Prinsengracht; bet ophoogon van hot terrein; hot 
maken vau ccn riool cn scboeiiug; ingekomen 80 

j]'V . Boekholts, tc Amsterdam, / 80,800 
B. v. d. Weerden, „  Utrecht, « 52*599 
J. , „  Amsterdam, „  38,000 
Cruijltui i Schouten, „  idem » 37,81X1 

W. Goedkoop , tc Amsterdam, ƒ 34,000 
. , van , „  idem „  33,440 

, „  idom n 38,576 
G. dc g Cz., „  jdom „  31,500 
Staal cn , „  idem „  31,150 
O. Soboonenburg en Co., „  idem „  80,800 

e Zwaan Jr . en , „  idem „  29,788 
C. Boutorson, „  idem » 89,600 

. r  en Zn., „  idem .. 29,375 
J.  lirnsknmp, „  idem „  28,923 
J. , „  idem „  20,450 
.1. C. van llnttem, „  Sliedrecht, „  25,950 
0. Alberts, „  Amsterdam, „  25,700 
VV. Ambagtsheer, „  idem „  25,000 
G. 1). vuu , „  idem „  25,000 
W. J . van Berkum, „  idem „  23,273 

, 29 Oct.: hot verbeteren van don -
weg met bijleveriug vau steenen on kiezel: ingekomen 

5 bilj . als 
. Ummol 

G. Straatman, 
. , 

J. Cortenraad. 
P. Pro voo, 

te , 
„ , 
„ , 
„ , 
„  St.-Pictor, 

f 8800 
„  21170 
„  2241 
„  2050 
„  1018 

, 81 Oct.: hot houwen cener  vill a met 
tocbehooren to Bussum, onder  beheer vau den archi-
tect J. B. Bellussen; ingekomen 13 bilj. , als: 
(i. Woud, tc Amsterdam, / 11,485. 
a Blokhuis, „  Bussum. „  11.300. 

. Andriossen ou Zn., „ , „  10,797. 
A. , „  idem „  10,744. 
B , „  Amsterdam, „  10,700. 
J. . , „  Naardcn, „  10,600. 
E. .1. Jorriens, „  idem „  10,550. 
11. vau i ij  n, „  idem „  10,499. 
G. , „  Bussum, „  1*1,022. 

. , ,, Baarn, „  9,999.99 
E. vaa , „  Bussum, 9,975. 
T. . Vrakking , „  idom „  9,100. 
W. Poolers, „  Amsterdam, „  8,110. 
gegund. 

, 81 Oct.: dc opbouw van het m 
to Amsterdam, iu 2 perc: porc. 1, dc uit te voeren 
metselwerken met alle daartoe benoodigde uverantien, 
hulpmiddelen en gereedschappen, de timmer-, schrijn-, 
glas- cn ijzcrwcikeu enz.; minste inschrijvers waren J. 
Sohoooeoburg on C. J. , tc Amsterdam, voor 
ƒ 158,000. 

perc. 2, de loveranlie en de bewerking van don 
gebouwen steen; miuste inschr. was de llanseatische 
Baiigesellschalt. tn , voor  ƒ185,000. 

, 81 Oct.: het Sjarig onderhoud dur e 
Vnart in ; mmslo inschrijver  was A. 

, te Amsterdam, voor  /2759 per  jaar. 
, 31 Oc>.: het maken van ecu paardenstal, 

iu het gobouw no. 3, aan de Oost vest aldaar  j gegund 
aan . G. J. Surlot, te , voor ƒ 725 

 1 Nov.: hot maken der  verschillende ge-
houwen en inrichtingen voor de e -
ting, ouder  beheer van den architect W. F. van dor 

; ingek. 12 bilj. , als: 
W. Westerhof, te Weesp, ƒ 47,900 
0. Alkemade Jr., „  Noordwijk , „  43,932 

. n den Bouw-
meester. , ., 48,186 

A. . , „ , „  41,919 
P. Verbruggeu, Waddinksvcen, „  41,870 
J. . Tom, „ , „  40,578 

. F. S. , „ , „  39,483 
Gobr. , „ t „  37,592 
.1. Snreij, „ , „  87,400 
J. Verkoren, „  Voorschoten, „  37,200 
P. C. dc Vriud , „ , „  30.437 
A. , „  Zootorwoudc, „  35,139 
gegund. 

Zwol le, 1 Nov.: hot Sjarig onderhoud vnn de ver-
spreide laodsbruggen in Ovcrijscl, vau 1 Jau 1879 tot 
uit . . '81; miuste iuschr. waren: le en 2e perc-
J. B. Groothuis, to , resp. voor ƒ 354 en 
ƒ 540; 3c perc. A. , te Ambt-Uardenberg, 
voor / 415. 

,  Nov.; het Sjarig onderhoud van dou 
, staande aaa dc a bij 

Nieuweschans, in Groningeu; iugek. 5 biljetten, als: 
P. . te Winschoten, f 1880 

. , „ , „  1090 

. J. Bosscher, „  0. Pekela, „  1005 
G. P. van Balen, „  Nieuweschans, „  1034 

. Vouinga, „  idem „  997 
alles per  jaar. 

, 1 Nov.: lo. liet onderhoud cn do ver* 
betering god. '79 van dc havenwerken te Breskens; 
minste inschrijver  was 1. van e , to Breskeus, 
voor  f 8598. 

Bo, het Sjarig onderhoud van dc aanleg- cn losplaats 
voor  visschers in don Brakman bij  dc ; 
miuste inschr. was . Tholcns, tc , voor  ƒ 5 09 
per  jaar. 

v i i ü g e, 2 Nov.: hot levoreu van omslageu voor 
telegrammen, ton behoeve vau de , ged. 
'79, 'SO cn '81; minsto inschr. was Wed. S. Bcnotlictns, 
tc , ü. ƒ1.82 do niet-gegomde en ƒ1.87 de 
gegomde, per  1000 stuks. 

, 4 Nov.: het maken cn leveren der 
aansluitingswerken voor 14 perc. aaa dc -
vocrleidiug ia dc ; ingekomeu 3 
bilj. , als: 
F. , tc Amsterdam, ƒ 1606 
C. B. Schmidt, „  idem „  1590 
A.  Pruys en W. Beukers, „  idem „  1254 

V l U g e , 4 Nov.: hot onderhoudeu van- ca het doen 
van eonigc herstellingcu aau de gebouwen, behoorendc 
tot liet huis bewoond door don commissaris dus -
nings in  minste inschr. was F. Pauwelus, 
te 's-llage, voor  ƒ9868. 

, 4 Nov.: dc levering aan de artillerie-stapel-
en const ructiemagazijnen van: lo. 15,000 . geke-
perde kardoessaai (witte); minste iuschr. waren Clos 
en , to , a ƒ0.85 per . 

2o. 1500 . zware kardoeszijdc; minste inschr. was 
Ch. , te Amstenlam, &  ƒ0.88 por . 

e 4 Nov.: het bouweu cener  uieuwo 
steeneu wachtsluis iu don noordoost el ij  ken dijk van 
den Prins-Willcnipolder ; gegund aan J. van , tc 
Oostburg eu A. van , to Schooudijko, voor 
ƒ 32,090. 

Zaandam, 5 Nov.: het bouwen van 10 arbeiders-
wouingon voor de Verceniging „To t Plaatselijk Nut" ; 
ingek. 20 bilj . als i 
J. van Gcrvca, te Amsterdam, ƒ 10,31X1. 

, „  Broek-m-Waterl „  15.S75. 
, n Nieuwcndam, „  14,441.41 

, „  Alkmaar , „  13,984. 
J. v. d. Pol, „  idem „  13,800. 
G. , „  Zaandam, „  13,300. 

, „  Alkmaar , „  12,995. 
Willighagcn, ,, Amsterdam, „  12,981). 

. de Vries, » Zaandam, „  12,815. 
P. Groca, „  Alkmaar , „  12,400. 
P. de Vries tiz., „  Zaandam, „  12,200. 
S. r  Ol., „  idem „  12,250. 
Brugman, >, Alkmaar , „  11.SS8. 
J. r  Pz., „  Zaandam, „  11,146. 
11. van Beijoren. „  idem „  11,139. 
Wod. G. Gras en Zn , „  idom „  10,480. 

. dc Groot, to , ƒ 10,453. 
Jb, van Zanten, „  Zaandam, „  10,170. 
P. van , „  W.iddinksveon, „  9,999. 

. J. Nedcrhorst, „  Gouda, „  9,889. 
gegund. 

, fi  Nov.: lo. dc uitvoering vnn dc vcreischte 
herstellingen en vernieuwingen nnn do werken van 
den n overlaat met dc s in de 
oostelijke vsartkade van Waalwijk , mot liet éénjarig 
onderhoud ervan; minslo inschr. was . J. , 
tc Baardwijk , voor  ƒ2553. 

2o. idem idem aan do u s het 
, mot de vorlichtiu g cu afbakening van deu 
d en hot onderhoud der  werken in '79; 

minste inschr. was P. E. Terwiudt , tc Paanerden, 
vont ƒ18,702. 

3o. idem idem aau de n op het 
Zwarte wat er, met bet onderhoud dier  werken cn dc 
afbakening van het vaarwater  ged. '79; minste inschr. 
was dezelfde, voor  ƒ3100. 

4o. het maken van ccn gedeelte strekdam in dc 
Waal vóór Nijmegen cn oenigo andere werken; minste 
iuschr. was A. G. , to llcdcl, voor  ƒ49,483. 

'a-llaae, 0 Nov.: hot dcuipon eener  sloot langs den 
Frmscssctuin, benevens het loggen van eon riool door 
dio demping; minste inschr. was C. A. Schijff, to 

, voor  ƒ14,850. o verzocht echter, buiten 
aanmerking tc blijven, en was dt: daaropvolgende G. 

, to , voor / 1G.SS0. 
, 7 Nov,: het leveren en plaatsen ven 8696 

' cementen eivormige riolen, mot do noodige afslui-
tingen, metsel werken on gegoten-ijzeren strsatsypbons; 
ingekomen 'i bilj. , ala: 
Th. Fibers, tc Arnhem, ƒ 80,450 

. lieiiïols, „  idom „  78,790 

. W. , „  idem „  75,000 
A. W. s ink on 

G. . v. d. , „  idem „  73,348 
G. van Berkum, „  idem „  73,200 
G. , „ , „  71,200 
geguud. 

Amsterdam. Blijkens eene in dit nommer ge-
plaatste advertentie zijn de heeren l Sons 
cn Co. op de wereld ten toonstelling te Parijs voor  ver-
schillende werktuigen met twee gouden en een zil-
veren medaille bekroond. e hoeren é en Glin-
derman vertegenwoordigen genoemde firma. 

— e beer  C. G. van der , tc Amstenlam, 
beeft tot tien r  van Wateistaat een conces-
sie-aanvrage gericht voor den aanleg van 18 econo-
mische n iu verschillende gedeelten 
van ons vaderland. e eerste lijn , waarvoor bij 
concessie vraagt, loopt van VQravesande, over -
ster, Poeldijk, Wateringen naar het station -
wijk van den n , of van 
's-Gravesande, over , n naar n 

. 

e spoorwegen — zegt de beer  Van dor n 
in zijn adres aan den r — met groote soli-
diteit aangelegd , en ingericht voor  personen en goe-
deren, zullen aan alle billijk e eischen van snel en 
goedkoop vervoer  voldoen, terwij l de goederenwagens 
zóó gemaakt zullen worden, dat de bovenbakkeii iu 
hun geheel, mot ongebroken lading, op dc onder-
stellen van de goederenwagens der  gewone spoor-
wegen geplaatst kunnen worden, waardoor het kost-
bare en tijilroovend e overladen vermeden wordt. 

e lijnen waarvoor  concessie is gevraagd zijn: 
1. Van 's-Gravesande over , Poeldijk, 

Wateringen naar het statuin k van den -
landschen , of van 's-Gravesande 
over , n naar . 

9. Van r  naar  Apeldoorn, 
3. Van r  uaar  Almeloo. 
4. Van Amsterdam, door r  naar 

. 
5. Van Gouda naar  Waddinksvcen, Boskoop, -

zerswoude, naar  een stat ion van de lij n . 
6. Van Gouda over t naar  Schoonhoven. 
7. Van Alkmaar naar . 
8. Van , noordelijk in de richtin g van 

. 
9. Van Brouwershaven, over  Zierikzee naar bet 

Zijp e en van het Zijp e ovor  Fiüpsland en Steeu-
bergen uaar  eenig punt van den spoorweg — 
Zevenbergen. 

10. Van g naar . 
11. Van n naar ,  wou-

den , , . 
12. Van Terborg, m naar . 
13. Van Oldenzaal, , Enschede, -

bergen, Eibergen, Borculoo, . 
14. Van Eibergen—Groenlo. 
15. Van , , Gramsbergeii, -

denberg, Ommen, aansluitende aan de lij n Zwolle— 
Almeloo. 

10. Van Groningen, Uithuizermolen, met een 
zijtak naar  Zoutkamp. 

17. Van Zuidbroek, , Veendam, Wll -
dervank naar  Stadskanaal. 

18. Vau Tilbur g naar  Wnalwijk , aansluitende 
aan do lij n 's-Bosch—Zwaluwe. 

t door  tien r  van 
Waterstaat aan de Staten-Generaal gedaan voorstel 
om van e een kanaal te doen graven tot 
verbinding van de Noonlorvaart met de Zuid-Wil -
lomsvaart van Vcnloo tot Nedcrweert, komt geheel 
tegemoet aan het eerste gedeelte van een door  acht 
leden der  Prov. Staten van Noord-Brabant in 1877 
gedaan vooi-stel tot bet graven van een kanaal van 
Vcnloo langs , Eindhoven, Tilbur g cn Breda 
nanr bet h . 

e Prov. Staten, van do g uitvoering 
ook van bet tweede  van gemeld voorstel 

 te erlangen  naar het schijnt, niet 
ongenegen, <un een nieuwe bijdrage uit do provin-
ciale kas daarvoor  beschikbaar te stellen,
uit hun midden ecn Commissie van vij f leden be-
noemd , om nog in de tegenwoordige zitting ecn 
volledig voorstel te doen omtrent bet te dezer  zake 
aau deu r voor lo leggen plan. 1.1e Commissie 
is samengesteld uit de heeren: . A. van Baai-
te Oirsehot , . J. W. van deu Bieson te Ginne-
ken, 1. n te Tilburg , . Smits te Oosterhout 

en . van  te Qemert. 

http://1ussche.il
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o behandeling van hot bij  tie. Vergadering aan-
liangig gemaakte |dan tot kanalisatie van de
is, naar  aanleiding der  van verschillende zijden 
daarentegen ingebrachte bezwaren, tot het instellen 
van een nader  onderzoek aangehouden tot dc zomer-
vergadering van 1879. 

 Onder de stukken, in dc najaarsverga-
dering der  Provinciale Staten van Overijsel te behan-
delen , behoort mede een lüeuw voorstel van heeren 
Gedeputeerde Staten voor  dc concessie van het kanaal 
Almeloo naar de grenzen in de richtin g van Nordhorn. 

e opdracht in de jongste zomervergadering 
gedaan, hebben Gedeputeerde Staten concessie ver-
zocht voor het kanaal , maar 
heeft de r van Waterstaat te kennen gegeven, 
dat hij  bezwaar  maakt die concessie te verleenen , 
zoolang niet is uitgemaakt of de provincie ook de 
concessie aanvaarden zal voor het kanaal Almeloo— 
Nordhorn. 

c pogingen, aangewend om tot kosteloozen af-
stand der  gronden, voor  laatstgenoemd kanaal be-
noodigd, te geraken, zijn mislukt en evenmin zijn 
dc belanghehhende gemeenten geneigd bevonden de 
kosten van onteigening vour  bare rekening le nemen. 

r de aanleg van beide kanalen iniusschen van 
icodanig provinciaal belang kan geacht worden, dat 
de totstandkoming niet mag afstuiten op gebrek aan 
medewerking van de onmiddellijk daarbij  belangheb-
bende personen en gemeenten, stellen Gedeputeerde 
Staten aan de Provinciale Stalen voor te besluiten: 

lo. de voorwaarde —kostelooze afstand der  gron-
den — in te trekken; So. genoegen te nemen inde 
door den r toegezegde subsidie ad ƒ 5*25,000; 
.lo. hen te machtigen de concessie van 't kanaal Al -
meloo in de richtin g Nordhorn tc aanvaarden. 

Advertentien . 

, goed bekend met
 enz. en sedert eenigen tij d als

 werkzaam, zoekt eene 

. 
Adres met franco brieven, onder r  C , aan 

het Bureau van  Opmerker, le ABN

N S der  ge-
meente Amsterdam, brengen ter  kennis van belang-
hebbenden, dat zat worden benoemd een

 voor de bestra-
ting der  gemeente. 

e bezoldiging verbonden tuin deze betrekking 
bedraagt aanvankelijk ƒ 1 8 0 0 .— 'sjaars. 

Sollicitanten worden uitgenoodigd hunne op zegel 
geschreven adressen, vrachtvri j  aau het Gemeente-
bestuur in te zenden vóór of op den lsten -
ber e. k. 

Amsterdam, 8 November 1878. 
Burgemeester en Wethouders voorn., 

N TEX . 
 Secretaris, 

, l. S. 

 EN S van ,lm-
sterdum vragen  den 20 November a. s. 
inschrijvin g voor de levering van , voor: 

Aanbiedingen van andere daarmede in kwaliteit 
overeenkomende koijen mogen gedaan woeden. 

e inschrijver  zal bij  zijne aanbieding overleggen 
ten minste 2 keijen ter  beoordeeling van den vorm 
en dc wijze van bewerking der  keyen en van de 
hoedanigheid der  steen en voorts opgeven den prij s 
waarvoor en den lij d waarbinnen de bepaalde hoe-
veelheden zullen geleverd worden, franco vooi' den 
wal te Amsterdam. 

Burgemeester cn Wethouders room. 
Amsterdam, N TEX . 

8 November 1878.  Secretaris, 
, /. S. 

 en S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 ure des middags, op het 
, in het openbaar hij  enkele inschrijvin g 

doen aanbesteden: 

e voorwaarden dezer  aanbestedingen zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen g vau —.50, 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van den r der  Publieke Werken, 
op het , des ochtends van 11 —12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, N TEX . 

7 November 1878.  Secretaris, 
, l. S. 

. 
e  der

zal g 12 November  1877, 's namiddags 1 uur, 
in het openhaar u>n Gemei-ni.-huize

Teekeningen ter  inzage op het Bureau der  Pu-
blieke Werken. 

 tegen  verkrijgbaar . 

E  Zaterdag 9 November  1878. 

E . 
 en S van Gro-

ningen roepen op  naar de 
betrekking van
iu die gemeente om zich schriftelij k bij  hen aan te 
melden  Aan 
de g is verbonden eene jaa rwedde van 

 ( ƒ 2000.) 

Burgemeester en Wethouders ran Groningen ; 

. VA N . 

 Secretaris: JACQUES . 

e ONTVANGE  der E eu -
N te Groningen zal, op

 des middags ten 12 
ure, in het s » £e Unie"  bij  11. , 
aan de Groote t aldaar, in bet openbaar 

: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen 
onder  anderen ongeveer: 

875
540

e G geschiedt bij  enkele inschrijving. 
BESTE  en G liggen van 4 November 

1878 af ter  inzage aau de N der -
E en N te Winschoten, Assen, 

 en Groningen en ziju aan laatstge-

noemd kantoor  tegen betaling van  per 
exemplaar te bekomen. 

e G in O wonlt gegeven op 
 den  den November 1878, des voor-

middags ten 11 me. 
Nadere n zijn te bekomen aan do -

T hij  de voormalige t te Gro-
ningen. 

Verwarming- en Ventilering: 
VAN GEBOUWEN. 

e Ondergeteekenden geven hiermede kennis, dat 
zij de agentuur  hebben aanvaard voor de heeren 

 bevelen zij  zich aati zoowel voor hel  van 
 tot

 van  als voor 
bet leveren van  van 
een  die bizonder  geschikt zijn 
voor

 etc. etc. 

Boompjes, 54. . 

, 

Straatkei jen, Por t l an d Cement, 

Sieuwehaven S.zijile 55, ..C l . ' i . u i . 

Stoomfabriek van 

t - , 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 

Prima belegen  en 

t voor  Nederland der
 en  van  AN

SON, te  Surrey hij

Bij de Boekhandelaren ,1. . E. cn G. . , 
t hoek Wnlveiistruat . te Amsterdam, 

zijn nog eenige  verkrijgbaar van: 

k bij  bet bepalen 
der afmetingen der  voornaamste doelen van Bouw-
kundige ZamensteUingen. 3 deelen. Prij s . ƒ 8 . 0 0. 

Zijnd e ook ieder  afzonderlijk te bekomen onder 
de volgende titels. 

. Wederstand der n 
t  ƒ 2 . 1 0. 

, . , Borstweringen, Be-
schoeiingen, Zandbcplempiiigen en Bekleedingsntu-
ren. t plaat ƒ 2 . 9 0. 

. Gowelfdikte en hunne 'vorm, 
n , , vrijstaande Schoorstee-

nen, Torens met hunnen aanleg, voorts over -
vermogen van ingeheide palen en houten Fonds-
ringen. t plaat ƒ 3 . 9 0. 

Ontwerpen en n le-
ttellende bet verbeteren tier  groote s Water-
wegen van Amsterdam enz. t Atlas. . ƒ 5 . 9 0. 

Algemeene Voorwaarden en 
Bepalingen van bestekken voor  Werken en -
gen ƒ 2 . 3 0. 

Ontwerp ter  bekoming eener 
geregelde Watcrverversching in de grachten der  stad 
Arasterdam (1850) ƒ 2 , —. 

(NB. n bevindt zich eene beoonleeling dei' -
draulische form  len met opgave eener  nieuwe 
formule, voorts eene g tot beoordee-
ling der  oorzaken van aanslibbing.) 

Over  venlediging der -
grenzen vnu den Staat, vooral in betrekking lot 
bot belang van den l en ter  bevordering van 
tVvierverbetering, e en Waterontlasting 
(1849) fi.—. 

Worold-Tentoonstelling tc Parijs, 1878. 

 SONS &  C°. 
i

r  en : Spuistraat 6 en 8, 
N E E J : 

E E N E N E 
N E 54, VOO

, E EN E E W 
E E N E N E 

N E 51, VOO

T . 

E E N E N E 
N E 53 . VOO

, dienstiar  voo  het N van . 
 en  (kier Werktuigen worden op franco aanvrage 

kosteloos verstrekt door 

E &, , 
, 

s van . . . S  en S  der  Nederlanden. 

E N 

V A . 
geeft berigt dnt door  haar  fait eenige A O E N T E N voor den 

v*!»- ' ' ^  verkoop van  zijn aangesteld: 

S &  C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet  inlichtingen wonien verstrekt en  «oor geheel Scder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als nan de g N" . 3, te Amsterdam. 

Ontvangen regtstreelts 
Nieuwe n  rn  van de  en

 en  m.i opgave van afmeting en prijs , 
 op lianr. j  aanvrage verki-ijglna r  litf den lloekhanilelaai- , llaarlemmei-

sti'aat 3, Amsterdam. 

T 113 115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  cu
 in diursc sourtcn,

 cu
Prima  der n Company, Ainerikaansche  tier  Tanlte Company, 

fabrieksgebruik, .-nz., 10 kwaliteit Engelsche  cn andere  met voor  sagen scherpen 
gi ia ran tic van sterkte. 

 allerlei . 

 en

 &  € ° . 
s te Oudewater, 

leveren en vervaardigen iu den kortst mogclijken tij d alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzetvonstrurtie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 a per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, , , n , s 
Steen- eu Tegel vormmachines, n - en Brug construction en/.. 

Aan de Steenhouwerij  **> , g 43 te Amsterdam, wonien bij  alle 

- en , 
ok voortdurend vervaanligd: 

N . 
Een groot welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

.  &  ZOON, 
8 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

S , 

. 

Fabriek van Stoomketels en Werktnigen, 
de lioUandtjche Vuln. 

 20  22,
 van e typen 

en  nnn S wonien in 

den 1,1  mogelijken tij d  en

j B. VA N , Boekliandel.uirte. i l»-
slerdam , versehijnt heden: 

E
heet-water  Terwarmingstoestel 

voor  en  van Paleizen, 
Buitenplaatsen, Openbare Gebouwen, , -
indien, Scholen, , , Spoorweg-

stations , enz. enz. 
 voor het verwannen van 1 u-oogkamers, 

Badkuipen, vin, eu/, door 

t 9  platen  vele  tiisschea 

den tekst, gl-oot 8". l'iij s f 0.00. 

Gedrukt l»ü O. W. VA N U  &  C° te Arnhem — All e stukken en advertentien te adresseren aan den r F. W. VA N T JO.n. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. . 

e . F. 46. g 16 Novembe 1878. 

VOO

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

: 

V.r -liijn t Zaterdag.. Pn j . per  maanden f 1 n abonneert lich rgor 

een jaarjranfe . Atzonilerlijk c l i a l f l bij  . . « . ru i t t e te l l i n i l 15 ecnl.. 

AUe stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—S retell f\.—, venler  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en Ui cents 

vour een  van liet blad. Advertentien voor  het buitenland  cent» per  reëel. 

B . . 

Onlangs verscheen een werk in het licht, getiteld: 
 Oomes, door n T t munt uit 

door  schoonheid van vorm. Een eigenlijke roman is 
het niet. t beval kitrrikatureii , naar het leven 
geteekend. n treft inderdaad dagelijks rondom 
ons vele karrikature n aan. Onze hedendaagsche 
maatschappij  heeft veel zwakke zijden, vele schaduw-
punten. Een dier  schaduwpunten is overdrijving ; 
autoriteitsgeloof, — het najagen van knaleffect — 
het juehtmakrn op volksgunst en dit wel dikwerf 
door  groote, zinledige, onverstaanbare woorden. 

n geeft de schrijver  allergeestigst geteekei.de 
typen. 

Zoo treffen wij  al dadelijk aan den beer e , 
een koffiehandelaar, die »met ijver  zijn eigen zaken 
behartigt"  en daarenboven ook tij d weet te vinden 
om zich met openbare aangelegenheden te bemoeien. 
Amsterdam nier in merg en boen, blaakt hij  voor 
de welvaart zijner  stad, is lid zoowat van alle ver-
eenlgingen en schittert in de vergadering slechts bij 
uitzondering door  zijne afwezigheid. , 't is 
een man die oog beeft voor de behoefte des volks; 
een man die met zijn tij d meeleeft. Jammer tlat zijn 
vrijwilli g op zich genomen bezigheden hem bijna 
geen oogenblik rust gunnen, — anders zou hij  ook 
een model-huisvader  zijn geweest. 

j is de spil van dc Vereeniging ter  bevordering 
van het k n onder  de Arbeidende , 
maar  zelf is hij  door  zijne vele bcstUUTS- eu lidmaat-
schappen hel toonbeeld van uithuizigheid, waardoor 
uu cn dau een onweersbui van mevrouw e e 
op hem losbarst. n de Vereeniging ter  bevordering 
van k n onder de Arbeidende e 
spreekt bij  prachtig mooi over  veen minimum van 
arbeid bij  een maximum van vrijen tijd , aan ons 
zelf, aan vrouw en kinderen toegewijd." e verga-
dering barst 'lan uit iu stormachtige toejuichingen, 
lOOdat deze of gene, die er  nog wat tegenin zon 
willen brengen, overschreeuwd wonlt. Terecht wonlt 
in bet werk aangemerkt: d men gesproken van azoo 
min mogelijk werken en zoo veel mogelijk vrijen tijd" , 
men zou den spreker  uitgelachen heblien; maar nu 
hij , iu de laai der  goden, van een " 
eu een "maximum" ' gewaagt, dat men niel recht 
verstaat, maar  waarvan meu toch als bij  ingeving 
gevoelt, dat men er  geen kwaad bij  kan, nu klapt 
alles in dc handen. 

Evenals met velen liet geval is, waren al deze 
licstuurs- cu lidmaatschapen dc materialen om voor 

e e ecuc brug te  , die hem tot de 
 Vroedschap"  der  gemeente) later  wellicht nog verder 

voeren zou. 
Alleraardigst is dc beschrijving eener  vergadering 

van tie kiesvoiveniging O Stembus", waarin o. a, 
c e caudidnnt gesteld werd. j  weid aan-

bevolen als ccn «besproken cn onbesproken"  man. 
 Besproken"  omdat men geen courant in de hand 

kan nemen, ot'  men vindt or  minstens eenmaal zijn 
naam iu , —  onbesproken"  omdat hij  eeue eervolle 
maal schappelijke stelling bekleedt, cu zich als zoo-
danig een naam heeft verworven , die klink t als een 
klok. Er  was echter in de geheele rede niet één-
maal bet Woordje, het kleine maar  afooende woordje 

 wijs"  vooi gekomen. 

Zonder in de verste verte aan »eene verplichte 
lending"  te denken, wordt bij  uu overstelpt met 
vragen in lust rekking tot zijne zienswijze over bet 
onderwijs: 

Volksonderwijs? de middelbare school voor  jongens? 
de hoogere burgerschool voor  meisjes0 de kinderbe-
waarplaalsen ? de nieuwe inrichtin g voor  kostsehool-
hoiideresson? de hurgerilug- cn avondschool.' de pas 
opgerichte voorbereidingsschool voor  volwassenen ? 
de ambachtsschool, het gymnastiekonderwijs — eene 
gemeente-aangelegenheid hij  uitnemendheid! dc hoo-
geschoul.' de handelsschool? de industrieschool voor 
vrouwelijk e jeugd? bet onderwijs voor  blinden? 
voor  dool'stoihmen? t een paar  holle phrasen betuigt 
de heer e e sympathie voor al deze zaken en..., 
hij  wordt tot candidaat van den gemeenteraad gepro-
clameerd!!! (?) Geestig karakteriseert de inderdaad 
geniale schrijver  hier  oeen veclbeteekouend verschijnsel 
voor een land als het onze, waar  lader, na behoorlijk 
lid van eene of andere »steinbus"  geworden te zijn 

(>) Amstenlam, J. . de Bnssy. 
(') t heeft wel eenige overeenstemming met het -
u na „Nett e mcn.ehrn", wnur  Soepel in ileu verkie/iiij;* -

1 vernikkeld makt. 
,V.n hue gunt de j up den lemiinal aaugewc 

ïou «eg vooruit? wiiiirdoor  nmleri ilnu SOOV ilrnk prntcu, 
Soar  lirutm d prute.11" 

,,!k hen litl geworden vnn een tteelu boclriingcn, die ge-
lukki g BUW een kleiuiglieiit , vnn WOo'n genootschap 
vuor  schoolbezoek, vun liet l '«tnntt ( l 
. . . . m up virveleml, mnar ttat /al eeu memtch er 

 doen? en burrnn l van de kiezcravercenigiug „Siml , 
vooruit, maar  lot hiertoe cn niet verder"! " 

eu na bard genoeg om verbeterd onderwijs ge-
schreeuwd te hellban, rij p is voor  Gemeenteraad en 
Tweede "  »Er mag dan ook wel eens — zegt 
hij  aan het eind van ziju voortreffelij k werk — 
aan de kunst gedacht wonien, die 100 bij  uitstek 
de gegevens bezit, om eenige verademing te scheuken 
en het verstoorde evenwicht te heratellen." 

, wij  allen weten er  de heilzame wer-
king, de  voor tie toekomst, van e waardee-
ren; maar het moet niet Biecht! een zaak van bet 
hoofd zijn , waar bet hart vreemd aau blijf t t 
moet getemperd wonien door de kunst, opdat bet 
tien eenmaal tot man gewassen leerling niet ga als 
dien streng- wctonschnp|>elijken, eenzijilig-ont wik keldert 
natuurvriend , die een bed rozen vertrapt , um des 
Ui beter  een uiltj e te kunnen bewonderen. 

k de kunst strooit rozen om ons been , waar-
van wij  de geur en kleur  mogen genieten, zonder 
ann de wetenschnj>i>elijke vorming tekort te doen; 
integendeel eerst dan kunnen we van waarachtig 
levensgenot spreken, wanneer de eischen van het 
verstand en het gemoed gelijkelij k bevredigd worden. 
Ja, zal die wetenschap ons niet in dubbele mate 
toelachen, als haar  stemmig kleed doorweven is met 
die e bloemen, waarin we de fijne baud 
der kunst herkennen?" 

e schrijver  wijst op Zwitserland. , zegt bij , 
waar het kind reeds iu zijn wieg met de sclteiktin-
kundig saamgeperste melk de eerste beginselen der 
wetenschap inzuigt; — maar dit degelijke Zwitser-
tand met zijn modelscholen en onverbeterlijk afge-
richt  schoolmeesters beslaat een bitter  schrale blad-
zijde in de hedendaagsche kunstgeschiedenis." 

h keeren wij  terug tot de vergadering der 
kii*svereeniging. 

e heer e e werd tot rnndidaat gekozen, 
Omdat hij  lid was van alle vereenigingen ; de heer 

r  oindat bij  lid is van geen enkele vereeniging, 
met uitzondering van de kies vereeniging. 

 beer n werd aanbevolen als  man 
met eeu open oog, o|>cu oor,  hart , open 
mond, "i'fi i kortom, hij  lei zoowat geheel 
uit mekaar. j  was ,wat men noemde een lastig 
man, die op alles let;  dwarskijker  en doordrij -
ver. j  liet ook het kleine niet over  zijn kant 
gaan , maar zette de puntjes op de i's. j  was 
een man , groot in het kleine en klein in het groote. 

e beer  Zwart daarentegen — die ook tot can-
didaat wenl geproclameerd— had een broeden blik , 
broeden rug, breede opvatting, breede -
wing. j  was niet gewoon zich met kleinigheden, 
met baarklooverijen in te laten. j  was een man 
van den levend makenden geest, niet van de doelende 
letter  der  wet. Paste tie heer n op de kleintjes, 
bij , Zwart , latte op de grooten —  zij  wogen als 
het ware tegen elkander  op."  Ook hij  kwam zege-
vierend uit de gutidvissehenkom. e schrijver  laat 
echter  na op te merken, dat wanneer zij  tegen elk-
ander  opwogen, zij  elkaar ook neutraliseerden, en 
hetzelfde doel zou bereikt zijn door  geen van beiden 
te kiezen!!) 

r  zóó gaat het: knaletfcct eu nog eens knal-
effect .' knalprojiretielen ! e groote menigte is er 
mede gediend en volgens den schrijver  van »Nette 
menschen"  behoort daaronder  niet hij , tlie «niet ge-
reed eu bij  machte is om zijne persoonlijkheid , zijne 
individualitei t bij  alle voorkomende omstandigheden 
aan de denkwijs der  meerderheid op te olleren." 

Er is een ander  merkwaardig {icrsonage met wien 
wij  in c "  kennis maken, namelijk pro-
fessor  BTaspelaar. j  is hoogleeraar in de aesthetica 
aan 's s . Aesthetica hoort men 
hem echter  nooit doceeteu.  zijne schitterende 
intreerede deed bij  uitkomen, dat dc schoonheids-
leer  boven hel bereik van een gewoon mensrlienver-
staud ligt. Wie hem dus zeide niet le begrijpen 
of tegensprak, had reeds zijn eigen vonnis geveld. 

e man was verzot op al wat h is. j 
wilde altij d U-wijzen dat Nederland nog steeds het 
wettig eigendom van de n is, zoodat het 
met recht eu billijkhei d uit e behoorde lustuiir d 
te worden. j  had zijne lievelingsid.vén; zijne stok-
[ciardjes. n schoorsteenmantels waren zijne 
idealen. »Bergsteen of marmer liehoort op onzen 

u niet thuis en i.s ook tegen ons klimaat niet 
bestand, 't Zij n vreemde indringers die gewaard 
moeten worden. r  bout, de grondstof, die 
moeder  Natuur ons als 't  waiv in de baud dringt , 
ziedaar — zeide hij  — wat wij  behoeven."  Tot sla-
ving der  meening lteriep bij  zich ook op de . 

Geestig is ook de teekening — 't  kan of 
wil ik niet zeggen — vun . j  is een
beduidend edelman die niet veel geleerd luid. r 
hij  uit verstnioiïng toch iets om banden wilde heb-
ben, wierp hij  zich op de kunst. Oudheidlieflicblicr , 
kunstvriend  kunstkenner — dat klonk ^ t

 behoefde men niets voor te weten. g 
voornaam schilder, van wien hij  doeken kocht, had 
hem reeds te verstaan gegeven , dat hij  een man 

 veel smaak wns. En de jongeren onder de 
broei , dien hij  geld leende, droegen hem op de 
handen en vereerden hem als hun beschermer. 

j is gehuwd met de dochter  eens rijke n kruide-
niers. t geld. dat bij  als huwelijksgift kreeg, 
wist luj  spoedig door te brengen. 

(ielukki g dal schoonpapa zijn vermogen op naam 
van mevrouw n en vau baar  eenig kind stelde. 
'/.ij  heelt eene ruime, reine opvatting van kunst. n 
een krakeel met hai-eu man, waarin zij  hem zijne 
uitspattingen en slecht levensgedrag in het algemeen 
verwijt , voert zij  hem bet volgende toe: 

"O , hij  had gelijk tlie zoo vul overtuiging uitriep, 
dal de kunst geen olie stort iu de lamp der  deugd.... 
of neen, gij  huichelt slechts kuiisi liefde, omdat het 
goed stuat zoon beetje den behaagzieke met haai' 
te spelen, omdat het smaak is haar  het hof te maken. 
En daarom neem ik dat woord  zooeven terug; want 
mij  is tlie kunst, heilig; zij  heeft mij  menigmaal vertroost 

en weer  verbeven gedachten, edele gewaarwordingen bij 
mij  opgewekt, als alles mij  walgde omdat de man, 
wien ik mijn geheele leven had toegewijd, mij  mei 
haat en afschuw vervulde. r in dit buis zweeft 
de atlem der  knust als in tastbaren vorm rond, 
mnar gij zijt er  gevoelloos voor. Al die lijnen, 
vormen en kleuren — gij begrijpt er  de beteekenis 
niet van. Gij  kocht slechts l>eeldcn en schilderijen, 
omdat het  eenmaal tol den goeden toon behoort. 
Niettemin, ik lien er  u dankbaar  voor. Zij  zijn mij 
dtegbaar  geworden." 

Puntig geteekend is vooral het hoofdstuk: e 
droogmaking der  Noordzee", liet is eene beschrij-
ving der  algemeene n in de Tweede 

r der  Staten-Generaal over het ontwerp van 
wet tot droogmaking der  Noordzee. 

Op de vraag van een der  leden of het niet een-
voudiger  ware om een obaldakijn"  weg te breken . 
antwoordde de , dat daardoor te veel afbreuk 
zou worden gedaan aan het stichtelijk h 
karakter , dat ons land in de laatste jaren onder  den 
invloed der  nieuwere kunstopvatting bad aangeno-
men. Wel kon de r tot zijn genoegen me-
dedeelcn, dat al de straatkahinetjes iu n g 
en te Amsterdam in n geest herbouwd 
zouden worden; maar iu 't duin hadden we nog te 
weinig gewrochten in dien stijl , dan dat men er 
maar zoo roekeloos de hand tuin mocht slaan. 

Tevens deelde de r mede, dat hij  juist
brief had ontvangen van professor , waarin 
die geleerde oudheidkundige zijn hartelijk e instem-
ming met bet plan betuigde. 

. Pescator uit n bracht verhand tusschen 
tie bemoeiingen in deze van professor r en 
de bekende liefde van dezen geleerde voor  houten 
schoorsteenmantels. 

Venler  zegt hij ; 
, mijnheer de Voorzitter , schijnt 

tegenwoordig bet wachtwoord te zijn. t verwon-
dert mij  dan ook, dat wij  nog geeu commissie van 
rijkstest au rateurs heblien ingesteld, die, evenals hun 
ambtgeuooten op keukeugebied, alle oude kliekjes 
opwarmen, al is er  ook soms een bijsmaakje
hetgeen zij  o|»disschen. 

k ik heb eerbied  't verleden  mijn 
vaderland; ook ik bewonder  den kunstzin der -
meinen; maar wij  moeten dien eerbied en bewonde-
rin g niet te ver  drijven , gelijk enkele onzer  door 

de g bevoorrechte bouwmeesters, die, uit 
bewusizijn van eigen onvermogen om iets oorspron-
kelijk s te scheppen, zich angstvallig vastklemmen 

 de modellen van 't oude . 
k weet wel, dal wat voor  drie-, zeshonderd jaren 

 vroeger  schoon was, ook  op dien eerenaam 
aanspraak mag maken. t is het kenmerk van al 
wat den Stempel der  kunst Op het voorhoofd draagt, 
dat het altij d jong blijft .  in alles is
maat. n denkt met weemoedig verlangen 
terug aan die prettige, roekelooze dagen zijner  jeugd; 
maar hoe ook gehecht aan die oude blauwe school-
broek met inktvlekken op tie pij|>cn  een spik-
splinteniieuwen cent iu den zak — hij  gevoelt toch 
dat bij  is uitgegroeid. Nu kan hij  wel niet go-
wenSoht gevolg van gelijke stof  nieuwe broek 
laten maken; doch als hij  de oude door  uitleggen 

 stukken inzetten weer , krijg t bij  een 
opgelapt, onbehaaglijk kleed'uigstuk. r ik laat 
de vergelijking varen. Gij  gevoelt wat ik zeggen wil. 

»lk beu  van den  der 
, maar  wensch hem niet terug, omdat /ij

uitwendige vormen en afmetingen niet meer  dienst-
baar  gemaakt kunnen worden mui tie inwendige ver-
decling , naar  onze tegenwoordige behoeften gewijzigd 
en verbeterd. r al kunnen de hoofdvormen niet 

meer  dienen, tie middelen waardoor hun zooveel 
schilderachtigs werd bijgezet, kunnen ook dooi' ons 
met vrucht worden aangewend. e gemengde berg-
en liaksteenbouw, pas hem toe met de gulden vrij -
heid des kunstenaars, dus zóó dat de vormen hun 
doel beheersehen en uw geheel geen onsamenhan-
gend mengelmoes van een nieuwerwetse he gebroken 
bekapping en een ouderwetschen hangtoren wordt, 
maar  zich kenmerkt door  eenheid eu regelmaat, 

e de aestheliscbe werkingen der  bo iwkunst 
voornamelijk op de schoonheid der  symmetrie gegrond 
zijn" . Verwerk, maar boots niet klakkeloos na ge-
lij k zij , die gevoelen dat zij  niet op eigen wieken 
kunnen drijven. g beginsel, menige eigenaar-
digheid tier  Nederlandsch e orde verdient 
ook thans meer  aandacht, dau er  zelfs door  haar 
hartstochtelijke aanhangers aan geschonken wordt, 
want terwij l zij  het zwaarmoedige eu kloosterachtige 
iu hun gevels overnemen, laten ze in dc onderdoo-
ien onopgemerkt het streven naar  waarheid. het 
voldoen aan de eischen der  red**, en dan het inroe-
pen der  kunst om tlat up sierlijk e wijze te doen, 
waardoor bel Nederlandsch - ltomeüisch zich onder-
scheidt. 

k heb hier  bijv . het oog op de keurig bewerkte 
deurhengsels, zootlat men zien kan waarmede de deur 
bevestigd is." 

Spreker  betoogt, dat in de navolgingswoede van 
enkelen hel gevaar  niet schuilt. »\Vat" , zegt bij , 

t bet mij , of mijn buurman zijn buis met 
zeven torentjes, negen dakvensters en drie dozijn 
kleine raampjes opknapt, iu afwachting eener  alge-
meene inkomsten-belasting, die zich niet met de 
deuren en vensiers bemoeit! Bovenal, wat schaalt 
het, wat bewijst bet tegen de hedendaagsche bouw-
kunst, dat A of B geen oorspronkelijkheid genoeg 
kent om eene nieuwerwetsche woning te ontwer|ieu 
met nieuwerwetsche gemakken en nieuwerwetsch 
kunstschoon? t bewijst alleen iets tegen hen, 
die hem instaatstellen zijn lapwerk aan den man 
te brengen. 

t gevaar  dreigt van eenc andere zijde. s 
wanneer wij , gelijk EOOeven, in gemoede van m-
geeringswege hooien betuigen, datgedeiikteeketion en 
straatkabinetjes iu den/elfden geest behooren opge-
trokken le worden, wordt een hoogst eenzijdige 
richtin g ingeslagen, die verlammend werkt op de 
ontwikkeling, de scheppingskracht des kunstenaars 
en derhalve doodelijk is voor de kunst. Zoodra die 
lichtin g duidelijk aan den dag trad, zijn van ver-
schillende kanten stemmen opgegaan om daartegen 
te waarschuwen, stemmen, die, naar ik hoop, la-
ter  bier iu 's s raadzaal krachtigen weerklank 
zullen vinden. 

e , de Nederlundsche g doet 
tegenwoordig ten opzichte van de bouwkunst, wat 
de oud-Egyptische met betrekking tot de beeldhouw-
kunst deed. Zij  kondigde in haar  hooge wijsheid al, 
tlat alle beidden op 't eeuwig onveranderlijk model 
van Polykleet moesten uitgemeten wonien, zooals 
onze g hoogmachtig voor  ulle gebouwen eu 
gebouwtjes 't h van prof. , 
dat is het , voorschrijft . m wijs ik 
er met nadruk op, dat de zelfstandigheid onzer  kun-
stenaai-s niet may opgeofferd worden aan een van 
hoogerhaud uitgeoefenden dwang le voldoen , noch 
aan deze of gene lievelingsuverttiiging. Wanneer 
een , die ziju invloed aau 't hof vau den 
Veertienden k ter  goeder  trouw aanwendde 
om de Fransche schilderkunst geheel-en-al met den 

n geest te doortrekken, daar te recht 
een verwij t van wordt gemaakt, omdat de oorspron-
kelijkheid groote kans liep daarbij te wonien in-
geboet, — boe veel te krachtiger mag er  tlan geen 
verzet worden imugeteekend , waar  op de oprechtheid 
der bedoeling, schijnbaar  althans, wel 't een eu ander 
valt af te dingen.'1 

e >geachte"  afgevaardigde betoogt nu in het 
breeds en met opgave van vele voorbeelden, dat we 
ook in onze eigen geschiedenis, althans wat schilder-
kunst betreft, aan tijdper k hebben aan te wijzen 
vau eigen gekozen overheersching, welker  gevolgen 
ons thans ten waarschuwend voorbeeld moesten 
strekken. 

«Geen kerkelijke , oudheid bevende of eeuige andere 
hand, mag de kunst binden,"  zegt spreker  verder; 
«vrijhei d is haar eerste levensvoorwaarde. En nu be-
hoeft men waarlij k geen bijzonder  lijn e lucht te 
lieblioii om bij  de reukoffers up het altaar  der  jong-
geboren kunstbeweging hiertelande een eigenaar-
digen geur  waar te nemen, tlie niet uit den tempel 
der  Vrijhei d opstijgt; hij  riekt naar de briuidoller s 
der " 

n vrije , oorspronkelijke knust, — ziedaar 
ons hoogste streven. Strij d mankt levend. Niets 
wordt zonder  ius|>amnug verkregen; ook de middel. 
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puiitvliedcude kracht werkt niet zonder  natuur-
lij k evenwicht. 

k heb vei trouwen in de eindelijke zegepraal 
mijner /aak; want al wonlt van overheidswege in 
elk bmiwhestek het zoogenaamd oud-  lollandseh vau 
piot'. r  voorgeschreven, wie weet hoe menige 
tweede k as van n onder de bouwmeesters 
zich juist daardoor  opgewekt gevoelt, om met ver-
duhllelden ijver  te arbeiden aau de ontwikkeling 
onzer  hedeiuhtugsclie kunst." 

Vau veelzijdig talent, van ruimen, helderen blik 
des schrijvers getuigt ouk het c : "Een 
kunstliescl wing,"  |>e li-zing daarvan zij  vooral 
den Nederlaiulsehen n bijzonder  uun-
bevolen. Wij  kunnen er  hier  slechts een dor  ge-
raamte van geven. 

Bij/oudere oplettendheid wijdt de schrijver  aan de 
huiskamer. e hier  geldende eischen der  schoonheid 
gaat hij  met het  van een degelijkeu ucstheli-
c.us na. n eu patronen legt bij  aan die 
eischen ter  toe toe, 

«Wat leert ons de natuur ten opzichte van de 
inrichtin g onzer  kamer.'  < tin een voldingend ant-
woord op die vraag te erlangen, behoeven we ons 
slechts, hetzij  iu werkelijkheid , hetzij  in gedachten, 
middenin eenig landschap te verplaatsen. e bo-
dem is het donkerst van kleur, de gezichteinder, 
door u , spaarzaam begroeide duinen ol' 
't schijnbaar  ineensmelten vau lucht en bodem ge-
vormd, is lichter  en 't welvend uitspansel, blauw-
achtig getint en met speelseh>-, doorzichtige wolkjes 
geschakeerd, is het zachtst van toon. Zoo'n land-
schap is prachtig, niel waar? Welnu, niets t mm 
het voorlieeld van moeder  Natuur te volgen en onzen 
vloer  insgelijks het donkerst, onzen wand wal lichter 
en onze zoldering hel lichtst te kleuren. Zoodoende krij -
gen wij  ongemerkt ook een uitmuntende verhouding. 

; donkerder de kleur  immers, boe meer  kracht en 
zwaarte zij  voor ons oog uitdrukt . Ons geheele huis 
is reeds naar  dien maatstaf gebouwd. e onderste 
deelen ziju het zwaarst aangelegd. t onze ka-
mer dun niet denzellileu indruk geven, wil zij  niel 
allen schijn hebben van topzwaar te zijn of eigen-
lij k onderstboven le staan? Neem eenvoudig een 
boom of plant, en ge ontwaart hetzelfde. e stam 
is bet donkerst, de bloem het lichtst gekleurd, ter-
wij l ile bladeren bet midden houden tusscbeu heide. 

t hoofdbeginsel staat bij  de stofleering onzer  kamer 
dus voorop.'' 

Venier  wordt aangetoond, dat ook nog andere 
eischen niet stmlïeloos voorbijgezien kunnen wunlen. 
Welke die eischen voor  eet-, slaap-, studiekamer enz,, 

r  in het bijzonder  zijn — wordt nu vermeld. 
e schrijver  betreurt hel — cn daarvoor  bestaat 

inderdaad ook reilen — dat knust eu nijverheid, 
inplant*  van zusterlijk saam te werken, elk baars 
weegs gegaan zijn. Gaarne geven wij  hem toe, dut 
het ons aller  taak is kunst eu nijverheid weder lot 
elkander te brengen. j  brengt iu herinnering, dal 
de grootste kunstenaars der  oudheid bet niet beneden 
zich achtten, vertrekken te deeoreereii en op de stof-
feering toe te zien. 

Ziehier  het overzicht van een werk dat de aandacht 
verdient van het algemeen, van de knust .wereld in ' l 
bijzonder, liet is recht ooi-spronkelijk. e denkbeelden 

zijn Arisch en helder. t getuigt van levenswijsheid, 
levenservaring en groote belezenheid des schrijvers. 
1= hij  geen kunsteinuu' — wij  kennen hein niel per-
soonlijk — , dan toch heeft hij  — zeer  zeker — 
een hart dat voor de kunst warm klopt. g ge-
brek onzer  hedendaagse be maatschappij  wordt er 
iu blootgelegd, ve|e barer  wonden gepeild. -
lij k is zijne schilderij  onzer  tegen woonl ige ndroog-
stopjwls"  van jongens — wier  hersenen met teveel 
leerstof overleden worden ; jongens die juist bet tegen-
overgestelde zijn van den sllollandscheti jongen"  zoo-
els d dien wil. Waar zijn zijne opmer-
kingen over de overdreven zucht om jongens en 
meisjes kunstmatig van elkander  verwijderd te honden, 
waardoor  dikwerf juist in de hand gewerkt wonlt, 
wat men door die scheiding wil voorkomen of ver-
mijden. Zij u schildering van »'s s -
baan"  is een tafereeltje heerlijk gepenseeld. l is 

een schilderijtj e — een Schelfhout je — om te 
stelen! r  is het: weg met ul die stijve lijnen 
en stroeve gezichten, al behooren ze duizendmaal tot 
den g len toon, want n weet, zegt de schrijver 
wquund e bon ton parait e bon sens se retire." 

r  heei-scht prettige, ongekunstelde toon. t is 
hier  alsof meu eensklaps mensch geworden is. 

Ook over den conversatietoon vinden wij  in dat 
werk eene meesterlijke bladzijde 

n bet gespn;k en it! onzen W wil hij  de 
schoonheid ban- rechten doon gelden; geen dikke, 
maar zueht-golvende, vloeiende lijnen; niet het 
gemaakte ol'  gekiinstelde. 

Nu en dan is de schrijver  wel eens scherp — en 
daarvoor  stellen wij  ons met deze aanbeveling niet 
aansprakelijk: grof is hij  nergens. 

t de uOomes"  bedoelt hij  hen die op velerlei 
gebied, vooral op dal der  kun-t, den schepter  voeren, 
het hooge woonl heblien en u het recht niet willen 
geven »m mee te spreken. Tegen die inaehthelihendeii 
trekt hij  te velde. e «heilige  toeken der  kunst zijn 
voor  ieder, die slechts even wil nadenken, verstaan-
baar" s een driejari g kind, dat den appel 

-t bet mooiste kleurtj e 't langst bewaart is anst heli-
neus; maar  zijn . die uaar  den grootsten grijpt , 0111-

ki t daar het meest aan le e|en zit , is dat uiet. 
t u uiet neder bij  den leerstoel van den grooten 

. Wij  kunnen niet meer  zien hij  de wal* 
e olielampen van 't oude . l O 

N U ' ; ilOVt' s S 
N T . Zij  vragen een frissc.ho persoon-

nlijkheid , i-en man, wiens opwekkend woonl vera-
 deining schenk 1 bij  deu ins|ianneinlen arlieid des 
,.gees  wiens gehmierde schoonheidszin de diepste 

n in hun gem  weet te doeu trille n en 
shen hooger  genot doet smaken; want Allah is 

t en de t zijn profetes!".... 

r  dan de meest diepzinnige verloogen ol'  be-
toogeti is zulk een werk en in dien vnnn, geschikt 
um gewichtige waarheden populair  te makeu, om de 

oogen te openen voor de wonden en gebreken onzer 
maatschappij. Temidden van veel prozaïsch, van 
veel kouds dat wij  allerwegen aatitrellen, scheukt 
zulk een geschrift, zulk opwekkend woord, ous in-
derdaad verademing. 

e het dan ook iu veler  handen komen, 

Z . 
 a/d Vecht, 

October 1878. 

| T VAN . 

t l hield .lm n Novernhee jl . eene 

; vergadering in het lokaal  te 'sflraven-
 hage, die door  zestigtal leden werd bijgewoond. 

| r  de President, het raadslid J. P. de Bordes, 
j  door  familieomstandigheden verbinden! was tegen-
i woordig te zijn, went de vergadering door  den Vice-
 president, het raadslid . S. J. , geleid. 

e notulen der  vergadering van 10 September 
187  waren gedrukt aau de loden tueilegedei ld iu 
de eerste aflevering, eerste gedeelte, van bet Tijd-
schrift over  1878 1870, 

Op de vraag van den Vice-president of iemand 
daarover het woord verlangde, kwam het lid Ph. J. 
Waller  op tegen de interpivtalie , blijkens die notu-
len door den mail van bestuur  gegeven aau artikel 
7 van het reglement, wal betreft het voorstellen 
van gewone en buitengewone leden. j  werd, te 
dien aanzien, door den Vice-president eu het raads-
lid . E. F. vau l beantwoord. 

e notulen werden hierna goedgekeurd. 
e -cretaris deed mededeeling van de talrijke , 

waaronder  zeer  belangrijke, geschenken, sedert de 
vorige vergadering ontvangen, o. a. de gedenk
ning op het honderdjarig bestaan van het Batavi-
aasch Genootschap vau n en Wetenschappen. 

e Vice-president deelde mede, dnt door de -
geering van Nederlandsch- e indertij d eene prijs-
vniag was uitgosrhrevpii bet rellende de watervoor-
ziening  Soerabaia, dal hij  Gouvernementsbesluit 
het antwoord was bekroond. ingezonden door de 
leden N. . , E. Suiierwald en P. van , 
 lat aan het l>estuur  der  Afdeeling Nederlandsch-

e vergunning wenl gegeven dit iiutwonnl open-
baar te maken eu dat dit uu onlangs, door  de zorg 
van lu-t hool'dliestuiir , het licht heeft gezien eu 
voor  belangstellenden eenige exemplaren tegen den 
prij s  ƒ 4 , op aanvrage  den Secretaris,
krijgbaa r  ziju. 

Van de hooliliiigeiiicui- s  den waterstaat iu 
Zuiil-llollaii d en d waren brieven ontvan-
gen ten geleide  de uuiilcekenirigcii omtrent de 
meting van het strand langs de kusten der  Noonlz.ee 
in die beide provinciën. i de daarin voorkomende 
cijfers is het daartoe bij  bet t aanwezige 
register  aangevuld 

Van liiatslgeineldi  hooldiiigeiiieur  waren nog blie-
 ontvangen, ten geleide  de waarnemingen 

aau r  gedurende de maanden Augustus cn 
September 1878, opgemaakt door bet lid W. Ph. 
de . Zij  zullen als uaar  gewointe als bijlage 
tot de notulen der  vergadering worden ojierihoar 
gemaakt. 

e e j  der  Wetenschap
had baar  programme voor  1878 ingezonden. n 
zal op de gewone wijze gebruik worden gemaakt. 

r  den Secretaris werd voorlezing gedaan van 
een schrijven van bet lid P. J. . (iayward betref-
fende nader  genomen proeven met het enduil mé-

 van e en . 
s werd voorgelezen een brief en eene me-

dedeeling van het lid A. Ph. , getiteld: 
r  de empirische zwaartrpioitsliepalmg van het 

k t van , in verband met 
e cen tr i [ictaalk nicht der  -1 J-»-- vergaderingen", 

waarin de schrijver  trachtte  te loonen, op welke 
wijze meu empirisch /ou moeten te werk gaan om 
eeue uTgndcr/aal, b. \. die vau het , zoo-
danig te plaatsen, dat geen \an de pci-sonen, die op 
U-paalde |sttp|.eii daarin moeten bijeenkomen, zich 
zou heblien te liekhigen wnl betreft den al'te leggen 
atstnn.l. 

e werd voorgelezen een brief van helzellde lid 
liet rellende onderscheidene oiidenleelen van deu rem 
van G. , waaruin eiemplaren d hem 

 het t  geschenke waren gegeven. 
Ook een brief van hel lid J. J. vun , 

teu geleide van het ofliciiv l verslag ointnmt het iu-
ternatioiiaal geogniphiscli congres, in 1875 te Parijs 
gehouden, en een brief van het lid J. . 0. . de 

, ten geleide van  tabellarische samenstelling 
mei graphische voorstelling van de iritwerkinge n der 
tvpelocoinotief vnn de technische vooi-schrifleu voor 
het opmaken der  olitwerjiei i van de .orwoge.ii van 
Apri l , enz. wenlen door den Secretaris voor-
gelezen. 

Alsnu erlangde het lid J. A. A. Waldorp het 
Woord, die, voldoende aan een deswege door deu 
President van het t tol hem gericht verzoek , 
in breede trekken het thans aanhangige plan van 
aanleg ecnei haven te Scheveningen, in verband met 
jdaii s van uitbreidin g van 's-Gmvenhage ten be-
hoeve van handel en nijverheid, hesprak eu toe-
lichtte. (<) 

e spreker  behandelde dil ontwerp, waarvan eeue 
situatieschets op zeer  uitgebreide schaal ter  vergade-
rin g aanwezig was, hoofdzakelijk uit. het technisch 
oogpunt, hoezeer  beschouwingen van ecoiiomischeii aard 
zich daaraan vastknoopten. j  besprak het ontwerp 
iu het algemeen, dat ten doel heeft 's-Gravenhage 
tot eeue zeehaven te makeu, die haven met de rivier 
de s en daardoor mei de t en tevens 
met het Eurojieesche sjtoorwegnul in verbinding te 
brengen,  meer iu het bijzonder  do tussehen twee 
krom vorm ig (oeloo'iciidc hoofden besloten buitenhaven, 
de voorhaven, de binnenhaven  du Noonlzeusluizen. 
Op leor  duidelijk e wijze weiden duor den spreker 
tal van belangrijke bijzonderheden van dil ontwerp 
licsprokcu en toegelicht , waarbij  , :il> vanzelf spreekt, 
de linancieele ipiucslic buiten beschouwing bleet'. 

l gesprokene gal'  aanleiding tot eene zeer be-
langrijk e gediu'htenwisseling, die door het lid J.

(!) n vergelijke; Ontwerf run eme :eehawn roor 'i -Gr.i-
renha;ie, verbanden met de rivier de  te l'lnardin./e» 
fi  liet »jionrirei/net. '«-(ïrnviiibagi- , Susan, 41». / Ü.BO. 

W. Conrad wenl  en waaraan achtereenvol-
 werd deelgenomen door het honorair  lid . 

k Az., en de leden N. . , . 
J. P. Amersfoorilt , . E. V. vau l en  P. 

. C. de '  waarin een  vragen eu 
bedenkingen werden geop(ierd, ook met het oog op 
de te n en in den vreemde opgedane onder-
vinding lietrelll-tiil e havenwerken , waarop de heer 
Waldorp duidelijk eu br r  antwoordde. 

Tot dit onderwerp stond nog in betrekking eene 
cinmlair c van de lieenm P. Cmtss en Co, tc's Gia-
veiihage, waarvan door den Secretaris voorlezing 
werd gedaan. 

Nog waren ingekomen eeue circulair e betreffende 
de iu 1879 te Arnhem te houden tentoonstelling 
vau nationale en koloniale nijverheid , en eene cir-
r i ilai re van de heeren .1. e en Co, te Saint-

, ben-effende hunne Cènérateurs inej-nlosihles. 
e stukken zullen als bijlagen tot de notulen wor-

den afgedrukt. 

e was het programma afgehandeld. e 
Vice-president verleende alsnu het woonl aan het lid 
Waller , die monsters vertornde van Aiiieriknausche 
ij/eren dakpannen, zooals die ter  1'a.ijsche tentoon-
stelling aanwezig waren, en wel van drieërlei soort, 
pannen met graphik bedekking, gegalvniiiseiade |«iii-
tien en met lood bedekte pannen (leided iron), 

waarbij  de spreker  eeuige toelichtingen voegde, zoo 
wat de inrichtin g der  dakbedekking als wat deu 
prij s daarvan betreft. 

Nadat eenige nieuwe leden waren aangenomen en 
uen zeer  aanzienlijk aantal jiei-souen als zoodanig was 
voorgesteld, sloot de Vice-presiileut de vergadering. 

i  N N E N  A N . 

's-Gravenhage. Bij  bet onderzoek der  Staats-
hegrootiug t vau Waterstaat, l en 
Nijverheid) wenl in de afdeelingen vun de Tweede 

, zooals gewoonlijk, de verliouwing vau het 

Binnenhof ter  sprake gebracht, Vele leden vroegen 
ol de toegestane f | (Ï.UOO voldoende geacht werden 
voor  bestrijding van de uitgaven vour de , dan 
wel of een volgend jaar  gelden zullen worden uuu-
gevraagd voor de verandering der  torens, het dak, 
het wegnemen der  jjzeren kolommen enz. Sommige 
leden, bereid om de b. i. dringend noodzakelijke 
restauratie van bet Binnenhof te bevorderen, wilden, 
alvorens daartoe gelden toe te staan, bet geheele 
plan van verbouwing vau 't Binnenhof leeren kennen, 
en vroegen daarvan mededeeling door de . 

e meeste leden waren echter  van oordeel , dat 
de toestand van *s s schatkist uitstel noodzakelijk 
maakte, vooral omdat uien ondervonden heeft hm; 
hel met de gemaakte ramingen gaal. t -
tement van Justitie, op f 200,000 begroot, zal ten 
slotte 7 ton meer  kosten. n moest zieh dus tol hot 
hoogst noodige bepalen, en niet aan het noordelijk 
gedeelte beginnen, temeer  daar de tegenwoordige 
lokalen der  Eerste r  voldoende zyn. Afgescheiden 
van de linancieele, hadden sommige leden technische 
beswaren. Zij  achtten het veel beier  den bouw met 
kolommen uiet voort te zetten, het gedeelte dat 
op kolommen rust af te breken, en alleen hel an-
dere gebouw Ui laten staan. 

Ook het plan om te's-Gravenhage een nieuw jiost-
kantoor te bouwen, schijnt in de af. led ingen der 
Tw le r nog al tegenstond gevonden te heb-
lien. Teininder was men tot toestaan van de aan-
gevraagde gelden geneigd, "om lat men vreesde de 
raming van f 150,000 te moeten berekenen naai-
de uitkomsten van het gebouw van het t 
van Justitie, d. i. de verhouding van  tot 0!" 

- r . E. van Oppen en zijn broeder T. 
van Oppen is concessie aangevraagd voor het aan-
leggen eu cxploit.ee-cn van eenige sloom tram wegen 
in . e eerste lijn , die zij  zich voorstellen 
aan te leggen, is de lij n -
rich. t het oog oj> den grooten voorraad steen-
kolen, dien men in de omstreken van n aan-
treft , — reeds is voor  ontginning van  mijnen 
concessie verleend — , kun deze lij n voor g 
van veel gewicht worden. e mijnen toch kunnen 
zonder  at voorwegen niet behoorlijk geëxploiteerd 
vvorden. 

Amsterdam. e commissie, die sauingesteld is 
tot hel doen dor  noodige stappen ter bijeenbrenging 
van eeu album met bijdragen van Nederlandse : 
kunstenaars uj i het gebied van kunstnijverheid, fraaie 
letteren en wetenschap, als geschenk aan onze aan-
staande , bestaat uit de heeren: V. . 
Tromp , voorzitter; prof. C. A. ,1. A. Oudeinans, 
vice-voorzitter,' P. . Witkamp en N. r  Bis-
dom, ; . .1. W. . Scbmits, penning-
meester, en voorts uit de heeren: A. .1. de , 
A . Oaraooelli, P. Calami, N. , J. V. Eber-
soii, .1. Tegellierg, . i Viotta, . G. i\ 
W. sterman, Pmf. Stmcké, . J. P. , 
Prof. N. Beets, .1. W. , . J. J. . ten 

, en waarschijnlij k uit nog eenige andere hee-
ren, die daartoe zijn uitgenoodigd. 

— Naar wij  met genoegen vernemen,  de 
r  van onderwijs vun het Jajiansch

nement , die de wereldtentoonstelling te Parij s be-
ZOCbl , zich tot bet  der  Ambachtsschool te 
Amsterdam gewend, met het verzoek de inzending 
dezer  inrichtin g op de wereldtenloonsleirmg te mogen 
koojien, ten dienste van lu-t ambachtsonderwijs in 
ziju . 

e inzending vuu eene der  schoonste, nuttigste 
inrichtingen in do hoofdstad bestaat iu bandteeke-
uingeii van ile leerlingen van alle klassen uaar bel 
voorbeeld, het ornament en naar de natuur; in 
practische werkstukken: als kleine houtverbanden, 
lierldbouwwerk , draai werk, ijzer- cn smeedwerk, 
alh-s op kleine schaal door de leerlingen vervaardigd, 
en al hetwelk de degelijke opleiding eu het onder-
wijs der  Aiustrrduinschc Au1U1ehiss1d1  aanschou-
welijk voorstelt. 

Zij u wij  goed ingelicht, dan  het bestuur 
dier  school n  deze lielungweh kende 
verzameling teekeujugeu eu werkstukken het Japan -
sche Gouvernement ten geschenke tc geven. 

. 

, 1*  \ m . 
, le 12 uren, door  liet gemeentebest.: hel 

muken vim cen buisje ton dienste vau den brugwach-
ter dor . 

, te 1 uur, door het gcineoiitcbcst.: het op-
ruimen der  brug op deu book der  Veeukade aldaar  eo 
het daarvoor ln de plaats bouw  eener  vaste steenen 
brug. 

Lelden, ie 1 uur, door  T. . l man, tc Schiedam, 
voor 0. ran der  Zwet, iu een der  lokalen vun den 
Burg: bet gedeeltelijk innoveer. 11 en wederopboowes 
vau een pand, bestemd 'ot koienwiinstokerjj , op het 
terrein in do Batestraat nabij  de Oude-Vest aldaar. 

,  ftev. 
, te Ü ureu, door de co mm over bet ge-

slicht Ueerenberg, in het Noordea-Zuidbollandsoli 
: de lovering vun verschillende behoeften 

iu '79. 
ntavenlaae, le 10 uren, door het bestuur der  wa-

terkeering van hel  waterschap Stavouisso, in het 
gemeentehuis: het verdedigen vau deu undcrzeesehui 
oever  door  steenbestorting, 

, te  uren, door het ministerie vun marine, 
hel muken en leveren van een ijzeren kiistlielittoreu , 
bestemd voor het eiland Edam (Javar.ee), niet den
aankleve van dien. c loreii moet vervaardigd wor-
den in eene fnhriek iu Nederl md. . uun bet de 
parlement 1 8 Nov. 

, to 11 uren, door het geiueontebest.: het
bouwen vun ecu post- eu telegraafkantoor. . bij 
den architect Van , te . Aunw. le 'J 

slfcmswr,te , uren, door  het gemCentebeste dele-
vering van 886,000 vlakke straatklinker  Wsahnoppen. 

, te 1/, uren, door do Nederlandse he 
Bouwmaatschappij, aun bel kantoor  boek Binnen 
Aiiis'il . in 2 perceeleu: bet makeu van do banen van 
één langs- en twee dwarswegen ui den -
Buitouveldersohe-polder. 

Utrecht, le 2 ureu, door de mant scha pp ij  tot eX|il 
vun Staatsspoorwegen, uau bet centraalbureau: bet uit-
voeren van eenige werken auu de toegangswegen nuar 
de stations Geldcriniilsen, Waiirdeubur g en , 
ten behoeve van den spoorweg Utreoht—-Bokstel. . 
bij  deu sectieingenieur te 's-Bosch. g / 5140. 

. ZO \t»v. 
, te 11 ureu, door het ministerie van water-

stuut enz.: de levering vun baüsststeen tot bet onder-
houd der u op de , iu 2 
perceelen. 

i . te 18 uren, door de commissie voorliet 
burgerlij k Armbestuur: de levering vaa manufacturen, 

 51111 . ruw benulcnkatoen  '2ïi u  cent. de 
; 300 . idem van S a 20 cent do  ; 50 . 

kielebont, vsn 2S a SO dut de ; fiO . paars 
katoen vnn 20 a 25 cent de  ; 1 stuk bruin pilow 
lang GO ii 70 , van O ii 10 ceut de . 

A u t s t r r d » » ) , door het gemeentebestuur: de levering 
van 6fiOO ooniiate bestrating vau Eauoonvalkeien, 
0600 centiare best taling van Auderuachscbe of jfieder-
mondiger  lnvak. ien. 

xmrvn , tc 2 uren, door het bestuur der  Builen-
societeit, in bet Soeietcitslokuul: bel maken vnu eene 
overdekte »n afsluitbare kegelb au. Aunw. 19 Nov,, 
tu 2 uren. 

, - I 
, te 11 uren. aau het koloniaal etablis-

sement: de levering, in 110 perc, van: gereeds ('hup-
pen (2 bestekken); vijlen; doiuinckruehleu. aambeeld.-, 
en schoppen; divers ijzerwerk; divers staal; ijzeren 
waterkisten cns.; ijz-ereu ledekanleu; gOSpijpen; klink -
en draadnagels en spijkers; eoiiduetorskettliigen, enz.; 
hang- en sluitwerk; knoopen, gespen voor  |winln|oiis 
en veterriugeu; blikken oelkelolljiis; veldllesscheti; 
lederen draagbanden voor  idem; roskuinincu, sporen 
en kiirketrekkers ; manen- en haarkauuueu; divers 
borstelwerk ; weegwerktuigeu; verlichtingsmiddel S 
(2 bestekken); verfwaren (2 bestekken); talk  cement; 
glasruiten cn glazen dakpannen; kurk : imitetioleder; 
geweven hcuuepeu slangen; wagenlnn voor  fosrrsge-
Btrikken ; kwartierinuUen; halssnoeren, schouderpu: 
santen, sabelkwasten eu galonnen; uaaisakies; zijden 
lint voor  ouderscheidingsteekeuen; losse hslsdasseu; 
naarden- cn wollen dekens; sarongs eu Spreien; div. 
laken 011 circassienue; drillin g voor  witte pantalons; 
blauw doorverft! katoen; diverse katoenen; brugsbonl; 
donkerblauw grein; flanel; zeildoek; ongeleerd eu 
geleerd huid-, ongeleerd mos- eu bordpapier; koui-
inaliewuiitsgooderen; bouten kisten. 

v - i i / cn , te 11 uren, door het geuieentebesluur: 
het opbuogcii, rioleeren en bestraten vun hel markt-
plein' bet maken van riolen op den Bmldswal en in | 
tie c straat; van eeu brandput 111 het 
marktplein , met toevoerbuis uil het kanaal, ullcs iu 
de kom der  gemeeute cn vnn rasterwerk cn sobering [ 
bij  de school en langs bet kanaal te Sluiskil. 

 te 12 uren, door den architect . Go: 
schalk, iu e Eensgezindheid: de bouw van 16 woon-
huizen, op le richten uuu hel Schapen burger  Voorpa' 
nahij  het Vondelspark te Amsterdam. 

i :ii 'ui-a. avonds 0 ureu, duor bet bestuur  der | 
Vereeniging tot het bouwen van Arhcidcrswonitigei 
iu e s : bet bouwen van S arbeiderswoningen-

. bij . . , aldaar. 
uiii.ieli , tc 1 uur , door het jioldcrhestuur  van

Walcheren, in het lokaal, Abdij  A 52: het lever" 
van 181,000 stuks nieuwe straatklinkers, biuti 
scheepsboord. 

, 00 . 
, te 10'/, uren, door het miuisterie

waterstaat enz., aan het geb. vuu het prov best : lift
drieiiiri g onderhoud der e wegen iu Noord- r 
Brnbaut, in 11 pcrc. Aanw. 10 en S Nov. g
per jaar  respectievelijk: ƒ 0 0 0 0, / 7:100, ƒ10,000,f 

, /"1570, ƒ4160, /8880. ƒ9745, /38&*W870t 
/ 0015. 

- . te 11 ureu, door  hel ministerie van niiiriiu' N 
bet leveren van voeringbuaj, wollen dekens, overtrek-
ken voor  matrassen en kussens cn ouderscheiding' 
teekenen. 

. run i t i -e i i , te 12 uren, door het ministerie VAU | 
waterstaat, euz., aau het lokaal vuu het prov. bosl<:i 
het doen van eenige veranderingen 00 buiteiigewoiu'
lierstollingcn eu het uitvoeren van biuiieuvcrfworki»
nau do academisebo gebouwen to Grouiiigen, in -1 
perC- g lc porc. f6605, 2c perc. /11120. 

, te 12 ureu, door het ministerie vun waltT-1 
staat, aan het gebouw van bet prov. best.; lo. ' 
éénjarig onderhoud der  Willemsvaart, pmv. Overijsel-

g /"45+0; 2o. het Sjorig onderhoud der  haven*
werkon te lilokzijl , prov. Overijsel. llaniiu g /
per jaur .

, te 12'/: urou, duor het ministerie va»
waterstaat, aan hot gubouw vuu het prov. best.: 1°'
het g onderhoud der  werken van den
Slnperdijk , behoorende tnt tic zeewerken in ErirsUi"'' ! 
Aauw. den feu dag vóór dn besteding- g / ' l 1 '
per  jaar; Üo. hot ééujnrig onderhoud van do huvi»' ! 
en zeewerken te Staveren, bihoorendi' tol de havens l'11 
Erieslaii.l. Aauw. S Nov. g /1000. ï 

. te 2 uren, do  dou architect 0. '
Salm: het bouweu vuu een woouhuis iu do Phinls^' 

i 11. 

, door het . Armbestuur: 
de levering vun: 40 stukken voluit (Jl h 
linnen; O wollen dekens uo. 8; 18 dozijn bonte 
zakdoeken;  dozijn halsdoeken; 8stukken W4 blauw 
broekstroep;  stukken 5,4 nicuuius; fi st, fi/4 onge-
bleekt linnen:  sl. li,4 grij s linnen; b' st. vaatdoek-
linnen;  si. uanddoekonbont;  st. madapollsm; 0 
st. vaatdoeken bont; li st. u-rij s voeriiigkiitoen;  st. 
gareu servetgoed voor  handdoeken; 4 et. licht regatta; 
4 st. linnen tijk ;  st. bruin pilow;  st. puurs ka-
toen voor  japonnen. 

.Uaiinilii i: . 2& \i.» 
'a-llaae, te 11'/, uren, door bet prov. bestuur: liet 

ouderhui.den van- en hel doen  11 eeuige herstellingen 
san hei gebouw vuu bei prov, gouvernement vnu 

, te , ged. '7'J en '80. Aunw. 20 
eu  Nov., tc  uren. 

iin-.ict-ii  . te 1 .'  uren, duor  burg. en woth.: de 
leveriug van ongeveer  ton balkijzer  voor de brug 
achter  de kazerne Oranje-Nas-.au. 

, tc  ureu, door  het gemeentebestuur 
dc verbouwing vuu hit Chemisch m der 
Universiteit Nadere inl. op bel bureau van den stads-

architect op bet raadhuis. 
, le  uien, door hel gcmcoiiteljcstuur: 

hel maken van 27 stuks stoppelen, lui . op tiel bu-
reau van den stadsingenieur, 

 le  uren, tloor  burg. en wrlh. : bet 
bouwen vun een schoolgebouw op aan tc wijzen groud, 
nabij  tb- . 

, te  uur, door het polderbestuur van 
lint 4e cn 5e veeiidistiict ouder  Bngwirden, leu ge-
meentebuise van : het graven iu deu droog* 
gemak-u kavel ouder  Terbaud vau cenc boofdvaart. 
ter  lengte van 070 . en vuu 24 wijken, ter  geza-
menlijke' lengte van p. m. O „  alles in  perc. 
Aunw.  en it Nov., telkens te  uren. 

, door ü. . , iu c : 
hel. verbouwen van een woon- tol winkelhuis Spaaruc 
110. OS, voor A. Vermeer. 

,
, tc  urun, door du maatschappij  tot oxpl 

van Stnatsspoorwe-reu, aan het centraalbureau: het 
uitvoeren vnn eenige werken uan de toegangswegen 
der stations Willeinsdorp, Zwijndreeli t en llnrondrccht , 
ten behoeve vuu den spoorweg . 

. bij  den sectieingenieur te Botterdam, g 

, tc  uren, doorliet miuisterie van marine: 
het maken en levercu van bel ijzer- en houtwerk, 
benoodigd voor het etablissement, bestemd voor de 
verlichtin g op het eiland Panda 11 g bij  Padimg (west-
kust vuu Socniatru). 

 bij  J. Postuums de Jong Ws.: het smoveeren 
eeuer  wiukelhuiziug eu het wederopbouwen van eene 
herberg mot stalling, doorreed en bergplaats. 

.  WOT, 
, te  uren, door bet genieenlelicst. 

vun : het maken vun een kie-
selweg, met bijleveriug der  materialen, van * 
bosch door de Steenstraat tot de grensscheiding nut 
Vlodrop. 

t , tc 1 uur , door de directie der  Ncder-
laiidscbe ; het makeu vau 
een gedeelte uinlchniui eu het doen vun aauhoorige 
werken teu behoeve vuu de verbindingslijn te Am-
sterdam. Aunw. S Nov., te 11 uren. 

V l l a g e, voor do p , bij -
Bleiwanus: tie levering vuu 050,000 lo soort straat-
klinkers, teu behoeve dier . 

iiiiniiei aas,  tlev. 
, tc 2 uruu, door het lijdelij k dijk-sbe-

sitim- vuu deu cal. polder  Auun-Enso, bij  W. Broek-
hoven: lo het aanleggen ea Onderhouden lot 1 Juli 
'7  van 8 bestoeutlc rijslioofile n op het strand vau 
dien polder  tussclieu de |ieilruaien 7 en  een 
linkwerk , uit te voeren van li ziiikslukkei i Op dun 
oiiderzeeschen oever  vóór cn in verbinding met de 
rijshoofdcu voornoemd' Üo. eene bestorting oji eene 
strook langs de koppen r  genoemde ti sbtkstnkken. 
lui . bij - eu nauw. door den waterbouwkundige W. 
Nieuwdorp,  en 86 Nov. 

, tc 1',, nreo, door  regenten der  beide 
weeshuizen, iu het . weeshuis: o. u. de levering 
van 100 . wolblauw laken vau ƒ 6 jier , 80 . 
zwaar  idem vim ƒ7.50 per , 14 . zwart laken 
vnn ƒ5 .50 per . 

, 09 .lav. 
 te  ureu, doorliet ministerie vau 

waterstaat, aan het gebouw vun hetprov. bestuur: het 
driejari g onderhoud vun 's e wogen in de 
prov. Groningen, in -'i pere. Aunw.  Nov. g 
resp. / , ƒ 10,085 eu /"12.700 por  jaar. 

, 30 Ww\. 
i t o i . i . » (bij , te luren, voor  rekening 

vnn Baron Vun n vuu , in t wapen 
vnn Bingerdeii: het ufbrekon vaa do boerenplaats. 
„Groo t Englmizeu"  en het daarterpliiatsc bouwen 
vau ccne nieuwe boerenplaats. . bij  dan architect 

. . Smit, te . Aan  Nov. te  urou. 
M H - ' I . I  , a int 

, te 11 uren, door  het ministerie van water-
staat: do uitvoering vau graaf-eu baggerwerk tot ver-
ruimin g van bot t onder  de gemeeute -
dam. Aauw. 80 Nov. g / ',10,400. 

, te 12 uren, door bet miuisterie van water-
staat: lo. bet bouweu van il dubbele wacbterswonin-
geu bij  de Nieuwe Vaart en den St.-Antonirdij k te 
Amsterdam, teu behoeve vuu den spoorweg Nle iwe-
diep— Amsterdam. . bij  den hoofdnurcuieur A. J. 
van Prebn, te Amsterdam. Aanw. 23 en 25 Nov., 
telkens te 11 ureu. g ƒ 20,500; 2o. dc levering 
van 90,000 grenenhouten , in ü perc. . 
op het bureau vun deu directeur  vour dc spoorwegen, 
te . g /148,600. 

u , a . 
a sa, te 12 uren, door de e 

van het iiistructiebataljou : de levering ged. '70vaude 
bij  hel korps benoodigde voorwerpen vuu kleeding eu 
uitrusting . _ 

, le '/i uren, tloor  bet ministerie van 
waterstaat, uuu bét gebouw van bet prov. bestuur: 
het driejari g ouderhoud der n werkeu te -
demblik. Aauw. ."10 Nov. g f 6660 per  jaar. 

. 0 . 
. te 12 uren, door bet ministerie van wa-

terstaat , aun het ge OOUW van hetjirov . bestuur: lo. het 
vierjari g onderhoud van- eu hel doen van kleine ver-
iiieiiwiiu-en uau het Apeldoomselio kauaal. AaoW.86 
en 28 Nov. g ƒ88,000 per  jaar; 2o. het doen 
van eenigo herstellingen en vernicuwlui;eii aau-eu het 
onderhouden ged. één jaar  van dc gebouweu en vaar-
tuigen, heliooreude tol het r  le Zalt-ltoiiuuol . 
Aauw.  en 80 Nov. g ƒ -405. 

Vlanndaa. 1» . 
'g Bags, le 12 uren, door het ministerie van ko-

loniën : bet vervaardigen, ineenzetten, weder uit-
elkaudor-netncn en naar de plaats v»n inscheping 
vervoeren van don metalen lioveiibuuw van 01 bruggeu 
(lij u J 00j  4S bruggen (lij n 

u it euzorg- Preanger t schappen), ten oehoevn 
van de Staatsspoorwegen op Java. 

, te 1 uur, door de Nederl.-Wcslf. 
Spoorwegmaatschappij, ton raadhuize: lo. bet maken 
vuu de aarde- ca eenige  werken cu hot loggen 

 ijzeren en aarden buizen ten behoeve- vun bot ge-
deelte spoorweg van de Nederl-Pruis, grenzen tot 
aau den u inburger  spoorweg, nabij . 

e 31.7 ; te verwerken grond 109,000 ; 
2o. het nmkri i der  kunstwerken ten behoeve  bet 

 spoorweg sub lo. bedoeld. . hij  den di-
recteur-ingenieur der . 

g , S . 
.1..1 i , tc S'/l uren, door het mitiis'cri c

terstaat,  het gebouw vuu bet prov. bost.: lo. bet 
driejari g onderhoud  de gruute en andere -
wegen iu Noord , in 5 pere. Aanw. 7 . 

r  respect, f 20,000, f 12,000, ƒ 8000, ƒ 8000, 
/ 13,500; 2o. idem van de Ooslur  buitenhaven ti: -
demblik. g ƒ 2000 per  jaar;  idem der 

- en havenwerken op , g ƒ9000 
por jaar; 4o. idem vuu de k slavenwerken op
schelling. g / 12,000 jicr  jaar; 5o. idem der 

s inven- en zeewerken op Vlieland. g 
ƒ83,800 per  jaur . Aauvv.  nl de werkeu 7 . 

, '  "ee. 

, |e 10 ureu, tloor  het ministerie vuu 
waterstaai,  bet gebouw vnu bet prov. best-: bel 
aanleggen van werken op het strand aan de Oude-

, noordweetsüde  Schouwen. Aanw. 7  9 
. g ƒ 17,350. 

, te 12  door deu directeur  's s 
magazijn  militair e kleciiiug  de levering
de benoodigde kleeding- cu uitrustingstukken, ged. 
'70. bij : liet regiment grenadiers eu jagers; het 3o. 
en bet 4c reg. infanterie; het 3e reg- huzaren; hel 
2o reg. veldartillerie : de 3e en de 5c afd. vesting-
artillerie , cu het korps jiontouuiers. 

i o, te 12  door bet ministorie
waterstaat,  bol gebouw  het prov. hestuur: 
het Sjarig Onderhoud  de belde Statensijleo, be-
hoorende tot tie zeewerken iu Groningen.  ti 

. g /1680 per  jaar. 
Z u o l l e, te 12 uren, tloor  bet ministerie vun water-

staat, aan t gebouw vau bel pruv. bestuur: het twee-
jari g onderhoud van de Stapnorster  schutsluis, de 
duikersluis en de nieuwe schutsluis iu deu Zvvarle-
waterdük te Zwartsluis, met de daarmee in verband 
staande werken, behoorende tot de werken van het 

p Aauw. (i . g ƒ 3000 per jaar. 
,  llee. 

k , door de lioofdadmiiiistrati o  het 
koloniaal werfdepot: dc levering, geil. '7'J, van de bij 
bet korps benoodigde voorwerpen  kleeding en 
uitrusliug . 

, te l l ' / i  door hut ministerie von wa-
terstaat enz., aau het gebouw  het prov. bestuur: 
het uitvoeren  eenige borstel lingen  vernieuwin-
gen aan de overlaten iu deu Waaldijk boven Gorin-
C cm, met de daartoe behoorende sluizen, duikers en 
verdere werken, benevens hot driejari g onderhoud 
ervan. Aauw. 11 . g ƒ 8300 per  jaar. 

, *  llee. 

'a-llitge, te  uren, door het ministorie  water-
staat euz.: bet ged. '70 onderhouden vau- en het doen 

 eenigo herstellingen  do n te 
. Aanw. 10 degen vóór do besteding. g 

ƒ31,200. 
, 20 llee. 

, tc 10  door bet ministerie
waterstaat enz.,  het gebouw  hut prov. bestuur: 
het baggeren vóór en in de buitenbaren  bet ka-
naal door  Walcheren te Veerc. Aanw. 14  10 . 

, te 12'j  uren, dooi hd ministerie
Waterstaat euz ,  bet gebouw van bet prov. best.: 
bet vierjari g ouderhoud van de groole n iu 
de prov. Friesland, iu 4 pure. Aanw. 14 en 10 . 

g resp. ƒ,J ,J75, ƒ 11,250, ƒ17,125 cn ƒ20,000. 
, 21 llee. 

Utrecht, e 2 ureu, door het ministerie van water-
staai enz., anu bet gebouw van bet prov. best.: het 
3juri g onderhoud van het gekanaliseerd gedeelte vuu 
den . g ƒ 35,700. 

, 23 . 
'a-llage, tc 11  uren, door  het ministerie van water-

staat , aau het gebouw van hut prov. bestuur: lo. het 
driejari g onderhoud van de dijk - eu oeverwerken om 
dt: voormalige s op het eiland 

e Tien-Gemeten in Zuid-llollaud . g ƒ4250 
per jaar; 2o. idem vuu de UaUflgOtshlis, de draaibrug 
bij  bel t en bijbebooreude werkeu te Gouda. 

g ƒ8640 per  jaar; 3o. idem van het Zcderik-
kanaal niet biibohooreudc werkeu eu het -
gfiinasl anti den Arkelschcn dam. g ƒ 88,900 

 jaar. Aanw. van idle werken S . 

Op late  te bepalen datum. 

 duor  kerkvoogden der , gemeente: het 
maken van ecu kunstweg nuar do nieuwe begraaf-
plaats aldaar; het bevloeren, bejiuinen eu begriuten 
van paden of wegcu op die begraafplaats; het makeu 
van een gebouw voor  bergplaats, lijkenhui s eir., eu 
de muren voor ecu honiei. 

,  Nov.: de levering vau 100 stère 
griut ; minste inschrijvers wareu Gebr. Peters, te 
Nijmegen, ii ƒ2.87- per  stère. 

, 4 Nov.: het vorbouwun van een ge-
deelte der  oude burgerschool; ingekomcu S bilj. , als: 
A. de Bcijl , le , ƒ 2512. 
.1. ,  idem ,, 2440. 

. de , „  idem ,, 2425. 
J. W. Bloeincndaal, „ m ,. 2414. 
P. , „  idem „  2234.50 
1). von , „  idem „  21(18.81 
W. vau , „  idem ,. 2150. 
J. , „  idem „  214S.lt» 

, 5 Nov.: de lovering aau de iirtilleric-stajiel * 
un coustnictieinagazijnen vau: 

pcrc. , 850 . uutimooii regulus; minste inschr, 
waren . S. Stokvis en Zu., te , ii ƒ0.6808 
per ; 

perc. 2, 5S50 . Bankatiu; minste inscbr. waren 
C. Balguerie euZn., to , *  ƒ0.7073 per ; 

perc. 3, 050 . zink in hlokkeu; miuste iuschr. 
waren dezelfden, a ƒ0.8879 per ; 

perc. 4, 3000 . mossiugdraad, dik 0.088 ; 
miuste iuschr. wareu . de s eu Zu , lc -
dam, ii ƒ0.0854 nor . 

, 5 Nov.: bul. bouwen van een koetshuis 
eu stalling aau de vill a C-iccilia; minste inschr. was 
N. vau Veereen, te , voor  ƒ5700. 

, 0 Nov.: het bouw.  vau ecu winkelhuis met 
bovenwoning ou 3 burgerwoningen met graanzolder, 
voor  van dor  Wersten aldaar: timmerwerk ingek. 
3 biljet  i en, als: 
G. Veldkamp, te Breda, ƒ 2884. 
Vnu , „  idem ,, 8080.60 
A. n ou , „  Prinsonliage, „  2047. 

metselwerk ingekouieu 6 biljetten, als: 
, to Breda, ƒ 3 1 12 

W. Joris, idem „  30112 
P. , „  idem u ^S00 
J. vnu , „  Prinseuhagc, „  2000 

. Wiercx, „  Breda, „  210S 
 Bielars, „  idem „  1040, 

massa ingek. 2 bilj. , als: 
A. , te Breda, ƒ 5713. 
G. Veldkamp, „  idem „  5500. 
gegund. 

, 7 Nov.: het bouweu van ecu gemeeute-
huls te Wiliiiarsuui ; iugekomou 22 biljetten, als: 
ti. , te Berlikum, ƒ 28,700 

J. . v. d. , „ , „  28,144 
P. , „ , „  27,877 
A.  en 

P. Boersma, „  Bolsward, „ ,954 
1). v. d. r  Jr. , „ , „  86,800 
J. P. Sehaafsma, „  idom „  20,775 
T. n eu 

1). v. d. Zee, „  ulem „  80,441 
P. F. Post rus, „  Woudeend, „  86,768 

. . v. d. Weide, „  Wons, „  25,500 
S. Alkema eu ti. , „ , „  25,145 
,1. Pijkslra . „  Bergum, „  84,487 
J. en S. Timminga, „  Oost went, „  24,387 
J. . .laiisnm, „ , „  23,003 

. F. van , „  Berlikum, „  23,645 
W. v. d. Velde, „ , „  23,273 
J. . , „  Uretcrp, „  22,000 
A. J- v. d. , „  Berlikum, „  88,048 

. , „ , 88,786 
P. . Feenstra, „  Bolsward, „  22,340 
f. , » alom » 21,805 
W. A. do , „  Arum , „  21.SS0 
P. Westra, „  idem en 

ll . Westra, „ , „  81,660 
gegund. 

. 25 Oct.: 11, levering nan het departe-
ment vau Oorlog van hot in '70 bij  dc landmacht be-
noodigd militai r  laken: 
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'a-llnge, 8 Nov.: het verbouwen vau het hotel-
a tot post- en telegraafkantoor tc ; 

ingek. 12 bilj, , als: 
G S. Aiioniu , te , / '  7(110 
Gebr. . en T. , „ , „  7000 
.!. .'oroubcek, „  idom „  7300 
T. Zoete, „  idom „  7140 

. v. d. r  Jr. , „  idem „  7130 
J. Poslhiima, „  idom „  6808 
T. , „  idem „  0747 

J. , te , ƒ 6700 
G. S. SpoeJ.ttra, ., idem „  0öfi2 

. v. tl. Zee, „  idom „  Ö5SG 
J. P. Scliaaf>uia, „  idem „  0430 
S.  Bergsma, „  Franoker, „  0420 

, S Nov.: de levering van: lo. 1000 riem 
postpapier  voor  postzegels; minste iusehr. -
tie en Smit, te Amsterdam, voor ƒ 4.70. 

So. 2500 riem geel kaartpapier  voor  briefkaarten ; 
uiinste inschr. was Wed. S. llenedictus, te , 
voor  ƒ11.32. 

8o. Ü50 riem grij s kaartpapier  voor  postwiiselfor-
maliereni minste inscbr. wared P. Proost  te 
Amsterdam, voor  f 11.50. 

 7 Nov.: het ufbrekon van  behui-
zing cu het  Van ecu nieuw winkelhuis met 
sigarenmagazijn aan dc Viselnnarkt; ingek. 10 bilj. , 
als: 
J. F. , te Groningen, ƒ12,040 
J. Werkman, idem „ ) 
ti.  W. Wietzcum, idem „12,4(13 

e Vries, idem „11,800 
. Soheltens, idem „  11,̂ 41 

S. de Wit , idem „11,100 
. vnn der  Nap, idem „  10,000 

Q. , idem „  10,509 
11. W. Cones, idem ,,10,440 
J. llaupt , m „  10,380 

, S Nov.: de lovering van 0,000,000 . 
steenkolen voor de directie der  marine te Willems-
oord; iniuste inschr. was W. , te n 
a,'d. , n ƒ0 05 per  1000 . 

, S Nov.: lo. het watervri j  ophoogen vau 
een gedeelte vau den linker k beneden de 
Spoorwegbrug over de ; hoogste inscbr. wns P. 

, tc Valkeuswaard, voor ƒ 12,800; miuste 
inscbr. C. van Zwol, to , voor  ƒ0010. 

2o. het driejari g onderhoud dor -
rivierwerken te ; ingek. 2 bilj. , als: 
C. de Groot, te Willemstad, ƒ11,331 
1'. Akkeriiiau , „ , „10,589 

, 12 Nov.: het makeu vau eon gebouw tot 
jilaatsing van 2 cuntrifugaalpoinpeu met bijbehoorende 
machines, ketels enz.; het loggen vau eeu riool, >an 
dit gebouw uaar de- cn eene uitmonding in dc rivier ; 
het maken van een riool tot verbinding vnn het be-
staande riool in de , met den pompkclder 
in het gebouw; ingek. 3 bilj. , als: 

. van de baud, te Arnhem, ƒ70,800 
. , idem „00,500 

Tb. Eibers, idem „  lil.Oli O 
in berend gehouden, uls bovoo de begrooting. 

, 13  lo. het leveren vun bazalt tot 
bet onderhoud der n in het Zwolsche ; 
ingek. 5 bilj . als: 
VV. Goedkoop , te Amsterdam, ƒ 7710 
G. J. , „ , „  7637 
C. v. d. Plas, „ , „  7448 
Brveo . Trip , „  Utrecht, „  7440 

s cu Vnn , „ , „  7428 
2o. bet makeo van eon tijdelij k hoofdgebouw op het 

station Nijmegen (spoorweg Aruhem—Nijmegeu); in-
gekomen l'J bi!j . als: 

. Spoor, te , ƒ 30,020 
A. . vnn rioters, „  Vught, „  30,253 

. ti. Terwindt , „  Pannerden, „  30,000 
J. T. , „  Nijmegen, „ l 
W. Ticlens, „  Ulrecbt, „  28,100 
A. A. van , „  idem „  27,087 
J. . dc Vos, „  idem „  27,88o 
G. Schurink, „  Zutfen, „  20,880 
J . C. Tom, „ , „  20,470 
J. v. d. Vlugt Jr., „ , „  26,300 
O. A. v. d. Brand, „  Arnhem, ., 20,130 

. A. Welsing, „  Brummen, „  24,075 
C. Veihurgb Jr., „  Nijmegeu, „  24,000 
G. J. Garmiggelt eu Zu.. „  Brumnieu, „  24,880 
B. . , „  Arnhein, „  24,808 
G. , „  Nijmegen, „  24,450 

. G. s C.Oz., „  Arnhem, m 24,334 
W. k en Zu., „  idem „  24,238 
N. v. d. , „  idem „  23,008 

e minste iuschr. komt niet in aanmerking, als uiet 
voldaan hebbende uau het model, vastgesteld bij 
§ 441 der  Algemeene Voorschriften. 

So, het maken van eone bergplaats voor  goederen 
op het station Nijmegeu; iugek. 20 bilj. , als: 
A . Sieverink, te Groenloo, ƒ 32,700 

. Spoor, „ , „  32,150 
A. . vnu Seters, „  Vught, „  31,074 
A. A. vuu , „  Utrecht, „  3(1,005 
W. Tioleus, „  idem „  30,000 
J. . de Vos, „  Utr  ebt, „  :!0,S-5 
F. E. Terwindt , „  Pauuordcu, „  30,812 
Pb. Vorbroggon, „  Waddiaksvoon, „  30,087 
(i. Schurink, „  Zul ren, „  20.007 

. A. Welsing, „  Brummen, „  89,876 
11. . , „  Arnhem, „  20,700 
G. J. Osrmiggelt eu Zn-, „  Bruinmeu, „  20.080 

. Sehreudcrs, „  Uselmoudc, „  20,542 
C. Vorburgh Jr., „  Nijinogeii, „  28,904 
N. v. d. , „  Aruhem, „  28,778 
J. v. d. Vlugt Jr. . „ , „  28,370 
G. A. v. d. Brand, „  idem „  27,050 
J. C Tom, „ , „  27,010 
B  <i. s C.Oz., „  Arnhem, „  27,070 
W. k un Zn.. m idem ., 27,488 

, 13 Nov.: het inukcu van eeu bcstruleu 
hulpweg bij  de voorimdige t te Groningen; 
iugek. 8 bilj. , uls: 
A. , te Theziuge, f 4853 
J. , „  Zuidwolde, „  4433 
B. de Joug, „  üroiiingeu, „  3030 
J. Vcldkump, „  Bedum, 3804 

. Wassing, „  Grouingen, „  3704 
P. 11. , „  idem „  3770 
B. , „  idum „  3737 
J. Wallinga, „  idem ., 3560 

, 15 Nov.: het Sjarig ouderhoud der  Berkel-
werken iu Gelderland, behoorende tot de bij  bel k 
teruggenomen werken vau 18191 minste inscbr. was 
J. . Bmeltser, lc Groenloo, voor  ƒ1443 's jaars. 

's Gravenhage. n de ontwerp-okte van ver-
gunuiiig tot den aanleg eu de exjiloitati e van |siar-
denspoorwegen voor n g en Scheveningen ziju 
de lijnen vastgesteld als volgt: 

a. Uuige Vijverberg , e Vijverberg , Plein 
(Zuidwest/.ijde), e Pooteu, Spui, Gedempte 
Gracht, Wagenstraat, , om zich nidaar 
te verdeekm: Stationsweg tot het station van don 

n , en langs het lluygenspark 
en den straatweg naar ; 

h. e Westeinde, e Westeiude, -
vischniarkt , Groenmarkt, Gravenstiaat, Buitenbol'; 

c. Plein (Z. ü. zijde), e PootOO , lleerengraeht, 
Bezuidenlioiit, t lot het station van de -

; 
d. Assendelt'lstiaat, , e eu e Beesten-
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markt , , , Gedempte 
Burgwal; 

. Prinsessegi acht vau ih' s lat tot amnio 
. 

t den aanleg in de T,ange Pooten mag niet 
hegonnen wurden dan ua de voltooide verbreeding 
dezer  straal en -onder  voorafgaande toestemming van 
Burgemeester  en Wethouders mag geen andere trek-
kracht dan die van paarden wonlen gehruikt. 

e concessievoorwaarden werden in de laatste 
zittin g van den  'eineenteraad aan eeue herziening 
onderwoi 'ii . e aangenomen wijzigingen strekken 
hoofdzakelijk om overeenstemming te verkrijgen tus-
schen de concessievoorwaarden en den hcstnuiidcu 
toestand, li l verhand hiermede zijn de verschillende 
lijnen door de stad iu de eerste afdeeling vau het 
ontwerp opgenomen, luj  de bespreking van de ver-
schillende liejial ingen rezen herhaaldelijk k h ten 
over het onderhoud eu den toestand van de sjmor-
haan, zoodal zelfs iu overweging werd gegeven, de 
l-estrating en het onderhond  den weg te doen 
uitvoeren van gemeentewege voor  rekening ^in con-
cessionarissen. 

e voornaamste van alle voorgestelde wijzigingen 
was, dat de concessionaris verplicht is, instode van 
tolgeld op den Scheveningschen weg  zijne in 
exploitatie zijnde lijnen,  kilometer te betalen 
cene som van / 35't 's jaars. n berekende, dat 
de tiamwayinaatschappij  p. tu. /'5000 jaarlijk s
tolgeld betaalt. t gevolg eener  vri j  langdurige 
geil achten wissel ing was, dat het artikel in dien zin 
werd veranderd, dat de concessionaris voor  zijne ge-
roncedeerde lijnen per  meter zal moeten betalen 
eene som van /0.35, zijnde de quaestie der  liela-
liri g van het tolgeld tot onderwerp gemaakt eener 
afzonderlijke regeling, omdat daarvoor  een afzonder-
lij k besluil vereischt wordt. 

e op 13 dezer  gehouden geheime 
raadszitting was gewijd aan de bespreking vnn een 
onderwerp, waantau eerlang van e 
o|>cn haar  beid zal worden gegeven, en dal in verband 
staat met de uitkcering der  donr de stad Amsterdam 
aan de j  voorwaardelijk toegezegde 
dri e millioen, die op 31 r e. k. vervallen, 
zonder dat op dit tijdsti p aan de gestelde voorwaarde 
/.il zijn voldaan. 

— Op de prijsvragen door de j  tol 
Bevordering der t uitgeschreven , zijn blij -
kens eene iu dit nommer voorkomende advertentie 
17 antwoorden ingekomen, nl. op die voor  »Een 
overdekte markt  groenten en v ruch ten2 he-
antwoordingeii Op de prijsvraag n
voor het loodswezen met semaphored dienst,"  kwa-
men 12 en op die voor: lEon verfrisochutgstent 
(limonadieie)"  3 antwoorden in. 

t Bestuur  voor de iu 1870 te 
houden nationale eu koloniale tentoonstelling beeft 
kennis gegeven, dnt men na vele onderhandelingen 
met de pachters van  Sacrum eene overeen-
komst had gesloten, waarvan het ontwerp  de 
vergadering ter  goedkeuring werd aangeboden
met algemeene stemmen bekrachtigd. 

e voorzitter  gaf voorts eenige iu  ich i ingen omtrent 
het plan, door de architecten ti . .1. van Gendt
Nientad oiitworjieu , hetgeen bij  acclamatie wenl
genomen. 

t programma van den wedstrijd 
van , uitgeschreven door de Neder-
landsche j ter  Bevordering van Nijver-
heid en te houden tijdens haar 102c algemeene\er-
gadering te dezer  stede, in Juli 1870, luidt als volgt: 

e Nederlandsche j  ter  Bevordering 
vnn Nijverheid, weiisclieude mede le werken tot 
opwekking vau kunstzin, toegepast op voortbreng-
selcn van vaderlaiulsche nijverheid, stelt zich voor 
wederom een wedstrijd te o|icncii, waarin eenige 
atnhnchtsvakkeii kunnen mededingen. 

e wedstrijd, dien zij  voor 1879 uitschrijft , is 
vierledig; l o . Voor  leerlingen op burgeravondscholen, 
bouwkundige tcokcusr  holen. of daarmede gelijkstaan-
den. 2o. Voor plateelschilders. 3o. Vour meiiliel-
raakers cn beeldhouwers, lo. Voor  boekbinders. 

e noodig! de y uit
lo. n op luit gei avond- en bouwkundige 

teekenscholen, ot daarmede gelykstaanden, mede te 
dingen in het boetseeren in gips of gebakken aanle 
van: a. een Fries e ) naar 
een schetsteekenïng, waarvan het model op het 

m van d aanwezig is. Prij s 
Zilveren . Premie: linmzen , /«.een 
Fries in l naar  eigen vinding. Prijs: 
Zilveren . Premie: Bronzen e 

2o, Plateelschilders, mede te dingen in bet schil-
deren van: O. een schotel of Und , naar  eene schets-
teekening. Prijs; Zilveren . Premie: Bronzen 

, b. een vooistelling, e uit minstens 
zes tegels in den trant vnn hel h aardewerk 
uit de laatste helft der  17e eeuw. e voorstelling 
mag liestaan zoowel uit een landschap als uit figuren, 
ornementen, euz. Prijs: Zilveren . Premie: 
Bronzen . 

3n. s en beeld hou wei-s, mede te 
dingen in het vervaardigen van: een kistje of kaslje 
in , voor  sigaren, kleuioodcii of 
dergelijken. Prijs: Zilveren . Premie: [fronzen 

. 

4. l3oekbinders, a. een ledereu band uit de (Ue 
eeuw. Prijs: Zilveren . Premie, Bronzen 

e ft, een lederen hand naar  eigen vinding. 
Prijs : Zilveren . Premie: Bronzen . 

EEN , bekend met
 en , zoekt plaat-

sing als 

O P Z  11T E  o f T E E  E N A ; 
liefst in lanlstgetioeiml vnk. j  is niet ongetiegeti 

dergelijke betrekking in Ned. e te vervullen. 
Brieven franco onder  letter  B bij  den r . 

 Pz. te Nieuwerkerk ad

J 
T' >T 

T BESTUU  berigt  lielnnghebbenden, dnt 
op de uitgeschreven  dei. r 
zijn ingekomen zeventien ontwerpen, als 

t  de *  pr\jsvraag 2ontwerpen, gemerkt: Sjhei 
eu Architect urn

Op de 2r prijsvraag 12 oulwci|>en, gemerkt: deel, 
ster, blaauw; Waakzaamheid', Umuiden; Secu-
ritae; Captaix Cuttle; Sine Aeido;

 maiden; Horens; 1878; Aeolus en Arbeid adelt. 

Op de 3» prijsvraag 3 ontwerpen, gemerkt: llebc; 
 a male Bucchuin en tlvfening kweel; t kennis. 

Namens het Bestuur, 

,1. (ï. VAN l  , Voorzitter. 

P. J. , Secretaris. 

Amsterdam, H November 1878. 

N S der ge-
meente  zullen op g

 ten 12 ure des middags, op bet 
, in bet iijienlüia r bij  enkele inschrijvin g 

doen :iaiibestedeu : 

e voorwaanlen dezer  aanbesteding zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter j der  gemeente, tegen 
betaling van ƒ0 .15. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wurden aan 
het bureau van den Stadsingenieur op het -
huis, des ochtends van  -12 ure. 

Burgemeester on Wethouders voornoemd. 

Amsterdam, N TEX . 

15 November 1878.  Secretaris, 

A , /. S. 

 eu S der ge-
meente  zulle., op

 ten 12 ure des middags, op bet 
d huis. iu het openbaar bij  enkele inschrijvin g 

doeu aanbesteden: 

e voorwaanlen dezer  aanbesteding zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen betaling van 1 .;">(! (met bijbclutorende leeke-
n ingen). 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden uan 
hel bureau vau deu Sinds Architect, op het -
huis, des ochtends van 10 — 12 ure 

Burgemeester en Wethouders voorn., 

Amsterdam, N TEX . 

14 November 1878. lie Secretaris, 

, t. S. 

Nederluiidsch-Westfimlsche 

i 

G 
op  des namid-
dags ten , ten e le Winters-
wijk , van: 

. Bestek n". 80. « 

2'. Bestek n'\ 21. 

e  moeten vóór bet 
uur der  besteding vrachtvri j d zijn ten -
huize te Winterswijk . 

n worden gegeven door den -
r  der , hij  wien tevens de 

 met bijbel rende  op franco 
aanvrage en legen betaling van  voor  Bestek 
n°. 20 en  voor  Bestek n°. 21 , vun nf den 
l.*i Novemlter e. k. verkrijgbaar  zijn. 

E . 
Winterswijk, den 30 October 1878. 

 EN S van , l
strrdam vragen voor of op deu 20 November a. s. 
inschrijvin g voor de levering van , voor: 

Aanbiedingen vnn andere daarmede iu kwaliteit 
overeenkomende keijen mogen gedaan wonlen. 

e inschrijver  zal bij  zijne aanbieding overleggen 
ten minste 2 keijen ler  lienonleeling van den vorm 
en de wijze van bewerking der  keijen en van de 
hoedanigheid der  steen en voorts opgeven den prij s 
waarvoor en den tij d waarbinnen de bepaalde hoe-
veelheden zullen geleverd wonlen, franco voor den 
wal te Amsterdam. 

 en Wethouders voorn. 

Amsterdam , N TEX . 

8 November 1N78. He Secretaris, 

, /. S. 

N S der ge-
meente Amsterdam, brengen ter  kennis van belang-
hebbenden, dat zal worden benoemd een

 voor de bestra-
ting der  gemeente. 

e bezoldiging verbonden  deze betrekking 
bedraagt aanvankelijk ƒ 180(1,-- 's jaars. 

Sollicitanten wonlen uitgciioudigd hunne op zegel 

geschreven sdreasen, vrachtvri j  aan het Gemeente-
bestuur in te zenden vóór ol' op «len n -
ber e. k. 

Amsterdam, 8 November 187N. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
N TEX . 

 Secretaris, 
, l. S. 

. Bouwkundigen. 
het eindigei r  werkzaamheden, zoekt

jongmenscb die practisch ontwikkeld, en nu nog als 
 iu betrekking is, geplaatst te wonlen 

als  of hij  iets 
dnt mot de Bouwkunde ln verhand staat. Gelieve 
brieven franco in te zenden onder  letter  X bij  deu 
Boekhandelaar . T. , , 
Botterdam, 

" l 
gevestigd te . 

.  Vervaardiging van 
Gas-  andere Buizen (slaande gego. 
ten). t zich ook met het inrichten 
van Gasfabrieken en het daarstellen 
van Waterleidingen en hydrauli -
sche Werken. 

Agent voor  Nederland : 

T. -A-. , 

, 

Siemoekawen .V.iy./e . 

t te Zutphen. 

VA N

overdekte en afsluitbare 

n 
op hei terrein vati genoemde Sociëteit, op

 den  des namiddags ten 
n het Socktritslocnat, alwaar  en 

 ter  inzage liggen. 

n zijn verkrijgbaar bij  deu WelEdei (!e-
strengeii r . A.  EN , ka-
pitein der  Artillerie , en wonlen voorts op het ter-
rein gegeven den 10 November des namiddags ten 
2 ure. 

liet Bestuur der Buiten-Sociëteit. 

. 
e Ondergeteekenden belasten zich op 

hillijk e voorwaarden met de leve r i ng 
en het leggen onder  Garantie van ijze-
ren of stalen s incl 
toebehooren. 

m mmwrn k
te . 

S , 
. 

. &  J. . 
k van Stoomketels en , 
de Hollitnduche Tuin, 

 van alle bakende typen 

i  aan bestaande S wonlen in 

den kortst mogelijken tij d jrelevenl en uitgevoenl. 

 .ni N van  en 
, alk norten van 

 geijkte
, onz. enz. 

 >t'r  1.1.  voor  N'etlurhiml  van

 1,1) 

JACO S . te Zaandijk. 
n cn Fabriek van prima belegen 

. - ,, l',a,,-.l,e 

 ,n
 in lusten, bussen on flacons. 

k van e , 

- en . 

T 113 115 
. 

n vun Stoom- en e n 
N : 

 ,,,,l,,o,>es

Prima  der  Burham Company, A ikaamch.  der  Tanite C pan. 
voor  ,a en srliorpen, labrieksgebrnik, on*. , » kwaliteit o  en andere  met 

guarantie van sterkt,,. -

 vonr  allerlei doeleinden. 

 voor  en

Clviel-mgenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaanlio,.,, j„  , |e„  k u r t . ,t mogelijken tij d alk soorten van StoombaSgermolene n bont- of 
ij/eroolisliurt,,, . volgens «gen «y«ti. gnchikt nor  elke pt , „engs, va,, S t » ner 

werkdag, «n .eroer Stoomwerktuigen, . , . . 
- en Tegelvormmaohtne. n - en Brugoonatraetlën en/. 

E N 
VA N 

V A  ÜE! . 
t dat door  baar tot eenige A G E N T E N voor den 

Terkoop van  «ij,, luingarteU: 

S &. C". te Amsterdam, 
- ..ak ut bet  intkhungen wonlen verstrekt ™  v  g,.|,eel Vorfer-

iitiiil  aangenomen op gelijke norwaarden als aan ,le  lleltweg X-, j , t„ . 

.  &  ZOON, 
S te . 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

Ann lie Slreiilioiivvori j  van  WEEGEWU8, g 43 tc , lm.. le,- , / , „„ , wonlen bij  allo 

E t-N- en , 
nok  u

N . 
r \ m W A ^ ™ ' * Z U , als,,, i„

 ei,  legen  billijk e prijzen. 

 bj, U . .  f. W.

e . F. 47. g 23 Novembe 1878, 

VOO

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

: 

Verwhynt Zotrnl ^s. , per » N f U66. n aboun.-ert zicb voor 

een joarguiig. Afwiolerlijk e i„„„„„'r » bij  vooruitbcatelliii  15 een!.. 

Al l e stukken en n te n aan 

dc e tc . 
Van 1—5 regeU fi.—, verder  voor  eiken rejfel ulanUniimUs 20 cent» eu lOceut» 

n nomiiiervni i het blad. Adnirteutieuvuorhe t bititenlaud 25cent-pfrreirel. 

r r  vun Openbare Werken is aan 
de iugi-iiieui- s liiu-.i l eu de e de o|idraeht ge-
daan om de lokanls|xwrwegen, zoowel in k rij k 
nU iu liatl huiti-nlaml , te tinder/iN'ken. eu daaroiu-
trent een uitgt-werkt rapporl uit te brengen. 

Volgens het Journal of/icicl is op d e» UÏtl di-
giug onder  dsgtsekenisg van 2 Augustus 1878 aan 
tien r  liet volgende rnjijior t ge/uiiden. 

A, . 

1. Overal waar men voor hel inaken van lokaal-
spoorwegen al/omlerlijk f hanen moei aanleggen, 
verdient het overweging den afstand lusseheii tie 
mils onderling te he|»aleu o|>  l i . 

2. Voor het geval de haan nv.-r  hestaittule wegen 
wordt aangelegd, wonlt eene s|»oorwijdle van 0.75 

. aa vnlon 

3. Wiumeer  donr  bijzondere omstandigheden , het 
maken van smal * op eigen haan govurderi! wordt, 
iimg in geen geval tie u kleiner dan i . 
bepaald worden: vooral met het ong op eene goede 

, ninel bij  het mnken van n 
cene BpOOT wijdt e van . worden aanbevolen. 

U. . 

a. Voor lokaalspoorwegen met normuul s/iom: 

t. j  de onteigening beboer*  steehta op enkel 
s|ioor  gerekend te wonlen. Over  hel algemeen zal 
dc benoodigde oppm lakte, met itilwgri p van stati-
oi isleiTein, niet meer dan 1.3 heklaiv |ier kilometer 

lrllliagt'll . 
2.  breedte van aanleg op de gewone baau-

boogte wordt op -4 . be|iaald , behalve de noodige 
taluds vonr  j i igraving . 

3. c grootste helling mag, voorsoover dit be-
reik r is, niet meer  liedragi-n dan )2") . per 
meter. 

4. Op vrij e baiu'll kunnen de lokiudspoorwegen 
wonlen aangelegd niet krommingen van 150 tot 
hoogstens 120 meter  straal. j  dergelijken aanleg 
/.al evenwel de snelheid van vervoer  verminderd wonlen. 

5. n wonlen .stmls voor  enkel r 
en niet l>e >rkte afmetingen uitgevoerd.  te doorvaart-
ruimt e tusschen de land) t'dt'l i van bruggen of via-
ductun, /ooook de afstand van pijler s voor  bruggen 
over den weg moet gi'stelil Woitlen op i . e 
werken kunnen van houl gemnakl worden. 

0. e breedte van het ballast lied moet worden 
aaiigeiioinen op 2.8  . gemeten op de krui n der 
baan. lïnnketten zijn onnoodig; de dikte der  be-

g bedraagt . Omirent de specie, die 
voor  ballast gebruikl wonlt, zijn geene voorschriften 
te geven, mits men zorg dmge dat e haan behoor-
lij k droog ligt. 

7. t gewichl der  rails per 1 wurdt gesteld 
op 22—25 . voor  ijzer  en 0 . voor 
staal. e dwarsliggers moeten eene lengte hebben 
van 2.35 , hij  eene breedte van 0.22 tot 0.25 

. en eene dikte van 0.13 tot 0.15 ; de onder-
linge afstand voor de dwarsliggers wonlt bepaald 
bij de uiteinden der  rails op ongeveer 0.U0 . en 
overigens op 0.35 t«t 0.90 . 

9. e wijksporen en de sporen op de stations 
zullen in geen geval meer dan 10 jiorceii t der  baan-
li-ngte liedragcti. 

10. Afsluitingen langs de baan wonlen niet ge-
plaatst; alleen op gevaarlijk»* punten ot waarde 
haan bewoonde buurten iloursnijdt , wonlt het plaat-
sen van n voorbehouden. 

11. lu het algemeen worden de overwegen niet 
afgesloten en geschiedt die al'-.)uitin g alleen waar 
druk verkeer is: in dat geval wonlen sluilltooiiioi i 
aangebracht, die öf vanzelt öf duor de treinen ge-
sloten wonlen; ook is het voldoende op bepaalde af-
standen vaste signalen te plaatsen, waanloor  de snel-
heid der  treinen beperkt wonlt. 

12. c slatiulisgeboimon bestaan eenvoudig uit 
één wachtkamer en één bureau met woning voor 
den stationschef. Voor  privaten kunnen afzonderlijke 
lokalen aan bet hoofdgebouw worden toegevoegd. 

u en perrons ziju niet uoodig, terwij l 
sttiejiei], liergplantsen en goederenloodsen eerst dan 
worden luuigelegtl, als dit in verband met de uit-
breiding van het verkeer  noodzakelijk geooi-deeld 
wonlt . 

e geitouwen wonlen gemaakt van goedkoo  bouw-
materialen, die zoo mogelijk in deu omtrek verkre-
gen wonlen. 

 niet
verdient echter  aanlievoling, laugs du geheele baan 
eene telegrnalleidiiig, uitsluitend bestemd voor den 
dienst op de lijn , aan te brengen. 

14. e aanleg van verdere gebouwen,  trtj -
ttligloodsen, werkplaatsen, watern-servoirs wordt aan 
de directie der  exploitatie overgelaten. 

15. Vuor locomotieven wonlen zoogenaamde teu-

deruiarhiiie s gebruikt met drie gekoppelde assen en 
zoodanig samengesteld . tlat de belasting pei1 as, tijdens 
het gebruik, niet meer -draagt dan die van iedere 
beladen wagenas. 

l ö .  wonlen slecht twee i -soneuklassen inge-
voerd, terwij l wel-is-waar in het algemeen ook |>er-
soneuwageiis voor  gemengd gebruik moeten gemaakt 
worden.  wagens kunnen «orden voorzien van 
eene verdieping, terwij l alle overtollige versieringen 
daaraan vermeden moeten wonlen. 

e goederen ivagens worden gemaakt naar  het mo-
del en deu vorm van tlie der  gewone spoorwegen. 

t aantal wagens moet iu verhouding zijn met de 
lengte der  baan en het aantal treinen, tlie dagelijks 
voor hel verkeer  noodig zijn. lu het algemeen zullen 
voor  eene lengte van 30 kilometer en voor 2 of 3 
treinen per  dag iu iedere richtin g 3 locomotieven, 
met 7—'J personen wagens eu 30 goederenwagens of 
platfoi uien voldoende zijn ; wonlen er  goederen-
wagens vereischt, dan moet tli t alleen worden toege-
schreven aun druk verkeer met aansluitende sjioor-
wegen. 

Ouder  vorenstaande omstandigheden zullen  ge-
heele kosten voor  lokaals -wegen minstens b'0,000 
eu hoogsten 00,0110 francs bedragen, terwij l zij  ge-
middeld op 73,001) francs gesteld kunnen wonlen. 

n ieder  geval is eene goede, zorgvuldige eu vol-
ledige uitvoering der  vonrloopïge vrariuaanihnden, 
zoowel op het terrein als op het bureau, un eene 
goede en waakzame leiding tier  bouwwerken nood-
zakelijk voor  eene zuinige constructie, Bonder te 
spreken van de degelijkheid, die hierdoor  verkregen 
wordt. 

b. Voor spoorbanen van  wijdte, die op bij-
zoiideto baanvakken worden aangelegd, moet er 
vooral t»p gelet worden, bet alignement zoodanig te 
bepalen, dal stralen van 80 en iu buitengewone 
gevallen van lit ) . U-schreven kunnen worden. j 
het maken dezer  banen met smal BpOOT eu kleine 
stralen wonlen e uitgaven gespianl door 

vermindering vau: 
de breedte der  baan eu \au de bebaUssting; 
het benoodigde terrein: 
de hoeveelheid van het aarde work ; 
de afmetingen dor  dwarsliggers, en 
het gewicht van hel rollend materieel. 
hit laatste moet echter  in elk ge vul iu ruimer 

mate voorlianden zijn dan voor  lijnen niet normaal 
spoor. 

e kosten  kilometer van banen met 1 . 
sp wijdt e met eigen baanvak, zullen gemiddeld 
(ii,OU0 frs. bedragen en over bet algemeen — bij -
zondere gevallen intgeiooderd — 40,000  80,000 
frs. hcluo[tcii. 

c. Van spoorwegen met 0.75  spoorwgdle, 
dit: op beslaande wegen worden aangelegd, zullen 
de kosten gemiddeld 40,000 frs. per  kilometer -
loopen, terwij l in het algemeen  uitgave van 
30,000 tot 70,000 lis. berekend moet wonlen. 

. 

a. Voor spoorwegen met normnul spoor cn 

eigen baan tak. 

1. t aantal treinen bij  nuddelrnatig verkeer  kan 
op 2, hoogstens 3 iu inlciv richtin g gesteld wonlen: 
tli t aantal kan op sommige lijnen tot op één trein 
verminderd worden, iu welk geval men er  steeds 
op bedacht moet zijn extra-treinen te kunnen doen 
loopen. 

2. Alle gewone treinen moeten als gemengde treinen 
beschouwd worden. 

3. e gemiddelde snelheid bij  het vervoer, niet 
inbegrip van alle oponthoud, moet op 20 tot 22 
kilometer  uur  gesteld worden; die snelheid mort 
evenwel beperkt wonlen in scherps bochten en hij 
overwegen , waar  signalen geplaatst zijn. 

4. e dienstregeling behoort zoodanig ingericht te 
worden, dat in gewone gevallen geene nachttreinen 
loopen. 

5. At'staiids-signalen worden niet gebezigd. e ge-
wone vlag-signaleii, zoowel vóór als achter  de treinen, 
worden behouden als bij  gewone . 

ii . liet personeel op de stations bestaat over het 
algemeen uil één stationschef en één wissclwnrhter, 
welke laatste ook nog met het onderhoud der  baan 
bebst kan wonlen. Op halte-stations is één liaan-
wachter  voldoende. 

7. t  op den tn;in  uit één 
machinist, één stoker en één conducteur, die tevens 
ook den dienst van remmer moet verlichten. 

8. t tarief voor  moet slechts 
in twee klassen venleeltl worden. j  de vaststelling 
van dit tarief, zoonok van dat voor  goederenvervoer, 

 afzonderlijke lij n  maximum 
te worden bepaald, waarbij  gelet moet wonlen Op 
den aanleg der  lijn , op het verkeer eu

tiiiiisjKirtprijzen . t tarief zal in de meeste gevallen 
hooger  moeten zijn , dau het vroegere. Aan ieder 
reiziger  kan een zeker  aantal kilo 's vrij-bagage wonlen 
locL'ekeml , waarbij  zooveel mogelijk uitgaven voor 
weegloon vi-riiieth 'i i moeten wonlen. e vrij-bagage 
wordt niet ingeschreven, maar de eigenaar  bekotnl 
slechts i-en iloorloopi'ii d nommer, waarvan een dupli-
caat np de betreflende colli bevestigd wordt. 

!). Alle al; linislratieve werkzaamheden wonlen 
met de meest mogelijke zuinigheid verricht . 

10. hu gebruik van gemeenschappelijke stations, 
wordt de te beluien vergoeding steeds geregeld naar 
het verkeer en bet aantal treinen op iedere lijn , 
en naar tie voordeelen, die tloor  de gemeenschap der 
beide banen verkregen kunnen worden. 

Op bovenstaande gronden kan men aannemen, tlat 
de opbrengst per  kilometer  bij  hoog gestelde tarie-
ven tot 8000 francs kan klimmen. 

ft  Voor lijnen met smul spoor op eigen haan, 
of voor die welke op publieke wegen worden ge-
maakt, gelden dezelfde voorwaanlen als hoven; bij 
laatstgenoemden mag echter  de werkelijk e snelheid 
van vervoer  niet grooter  zijn dan 13 kilometer
uur. 

Overigens sal de verhouding tusschen uitgaven en 
ontvangsten van banen met smal spior  niet lieilui -
ilend verschillen mei die, welke hierboven vour  nor-
maal spoor is opgegeven. 

N * . 

Wij hebben in dit weekblad reeds uitvoerig ge-

sproken over de auiieeiigescbakeldi; remmen. t 

sal dim niet noodig zijn nog veel te leggen over  die 
remmen up tie tentoonstelling. 

e beer  Smith, een h ingenieur, heelt be-
'lï l het vraagstuk eenvoudiger op te lossen dan de 

beer  Westinghouse. (') e neemt de toevlucht lot 
saamge|icrste lucht als middel voor  de overbivugiug van 
kracht : de heer  Smith daarentegen trekt parti j  van 

verdunde lucht. Onder elk rijtui g Btelt hy een blaas-
balg op van kaoetsjoek, die volkomen den vorm heefl 
van een horizontaal geplaatsts Venetiaansche lantaarn. 
Aan deu blaasbalg is de stang bevestigd, die de 
rem toestellen lieheerscht. Als meu in eiken blaasbalg 
tie lucht verdunt, brengt men tien druk der  damp-
kringslucht in werking, de blaasbalg wonlt plat en 
sleept de slang mede, die de remming volvoert. t 
is dus voldoende de blaasbalgen te verbinden door 

 gemeenschapshuis en in de buis een luchtledige 
ruimt e te maken, om onmiddellijk al de remmen 
van een trein te doen klemmen. 

Bij den eersten oogopslag ziet men het voordeel 
niet in, dat er  in gelegen kan zijn zich te bedienen 
van verdunde lucht, inplaats van Baamgeperste lucht. 

s in bet stelsel-Smith doet men slecht' eeu 
kracht werken, overeenkomende met een breuk of 
gedeelte van den rJampkringsdruk , terwij l men in 
het stelsel-Westinghouse liesrh'ik t over  nagenoeg vier 
dampkriiigsilrukkingeii . t de verdunde lucht moet 
men tie zuigei-s grooter  nemen en toch is tie beschik-
bare kiacht vry wat zwakker. t is zeer  juist ; 
bij  nailer  inzien echter  zal men wel degelijk het voordcel 
ontdekken : de heer  Westinghouse is namelijk verplicht 
lucht saam te persen met een pomp van één tot twee 
paardekrucht, en de heer  Smith gebruikt, om de 
lucht iu ziju vardeeltocstel te verdunnen, geen enkel hij -
komend werktuig. j spuit eenvoudig een straal stoom. 
Ontleend aan de lOCOnWtief, in een kegelvormige buis, 
waaraan tie pijp verbonden is, die onder tie wagens 
loopt. e stoom voert de lucht mede eu maakt achter 
zich een luchtledige ruimt e zonder  noemenswaardige 

uitgaaf. n den rem-Westingbouse wordt de pomp, 
zoo  slechts een klein lek in de buizen ontstaan is, 
machteloos tot het saam persen van lucht, en de trein 
blijf t in nood verkeereo. n den rem-Smith blijft , 
ondanks eventueels lekken, de verdunning toerei-
kende om de werking tier  toestellen te verzekeren. 

 pijpen zijn ia dit stelsel dau ook veel ruwer
de samenstelling van de treinen is veel gemakke-
lijker . 

liet stilhouden heeft zeer  zacht plaats. Pc rem-
men klemmen achtervolgeus van den staart naar 
tien kop van den trein, zoodat de schokken verme-

 wonlen; iu het mededingende stelsel heeft de 
remming juisi omgekeerd plaats, zoodat elk rijtui g 
legen het vooropgaande stoot. n is de rem* 
Smith natuurlij k minder  krachtig, en, wat  be-
denkelijk gebrek is, hij  werkt niet uit zich zelven, 
niet automatisch. u kau hein, uit dit oogpunt, 

(') r  kun belauuwckkemle bij/omltrhiilei i viutlci i 
over  tien -iu-Wostiu-jlioUsu en de andere ui-uwc roniini' U 
iu een met a-cr  veel zorn bewerkte , uitgooi'vi-u 

 BS f lui|iiii j  , cu fftrtitrli l 
Happart tur let 'jratns fffftfllf l employes en Anyleterre et 
dam d'autre* paus, par  Geor-je»  ingenieur atta-
ché au service am materiel. 

hetzelfde verwijten als aan den eersten retn-Wes-
tinghtuise. e e g schijnt veel te 
hechten aan de self-acting remmen; liet is gelijk, 
dat dit ongemak het algemeen-won len van den
Smith in Engeland belet, en toch voert hij  reeds 
een geduchte mededinging tegen tien rem-We<ting-
house, daar hij  veel gebezigd wordt in Canada en 
iu de Vereenigde-,Sta ten ; in d zelf wendi men 
hem aan hij  200 locomotieven en 2000 wagens. 

e tweede ol'  verbeterde rein-Westinghouse is ook 
nog niet de voorgoed aangenoniene. Wel wordt 
hij op groote schaal gebruikt iu Amerika en doet 
bij dienst in d op 80 locomotieven en 500 
rijtuigen ; wel biedt hij  onbetmstbaar  groote voor-
deelen aan, maar  toch zouden wij  aarzelen hem tie 
voorkeur toe te kennen. Wat men ook zeggen 
moge, tie machinist heeft veel moeite met de wer-
king ervan te beheerschen; het stilhouden gaat 
zeer  dikwijl s gepaard met voor de reizigers onver-
draaglijk e schokken. e koppeling van de huizen 
is niet gemakkelijk. Zij u gehruik levert een groote 
moeilijkheid hij  bet losmaken van de treinen. Ein-
delijk , het bezigen van de klep veroorzaakt onop-
houdelijke herstellingen, die zooveel zorg vereischen, 
tlat tlo n ervan afgezien hebben ze zel-
ven te verrichten e uitvinder  heeft uitgebreide 
bij/oiiik  werkplaatsen moeten stichten, waar men 
zich uitsluitend wijdt aan do kranen. 

n heeft beproefd den rein-Smith self-acting te 
maken door iu den laatsten wagen van een trein 
een kleine zuig|ioiiip te plaatsen, die, ingeval van 
eeue breuk tier  koppeling, iu beweging zou wonlen 
gebracht tloor de raderen der  rytuigen. 

n wan* het beter  voor  liet oogenblik het 
vraagstuk van het zeilwerken te laten rusten, otn 
meer te letten op het winnen in eenvoud en prac-
tische waarde van tie toestellen, 

n heeft overigens reeds iu Oostenrijk den rem-
Siuiti i verbeterd. e heer  lardy heeft de blaas-
balgen van kaoetsjoek, die spoedig slijten , vervangen 
door  cilinders van gegoten ijzer, voorsten van een 
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n 8sten November  hield de Afdeeling hare 
304ste vergadering. Nadat eenige zaken van huis-
houdelijkeu aard waren afgedaan, wenl aan de orde 
gestald de bespreking van vragen, geschikt voor de 
inzending aau bet bestuur  van tie , ter 
behandeling op de aanstaande algemeene bijeen-
komsten. 

Vij f vragen, zoo vuu practischen als theoretischen 
aard, waren ingekomen, doch leverden geen stof tot 
bijzondere discussién en zullen aan het bestuur van 
de t schap pij worden ingezonden. 

t tweetle onderwerp, ler  behandeling gesteld, 
was de kmisizaiidstccn vau de fabriek tc llinuitleu . 

e heer J van SJtavel , agent dier  fabriek al-
hier, bad eenige tnonstei-s metselsteenen, prntielsleo-
lien en ornement ingezonden. e metselstenen ziju 
iu den Waalvorui , dubbel Wnnlvorm (22.5 bij  11 en 

) en n vorm (25.12 hij  0.5 . Zij 
zijn zeer  scherp en vlak eu iu verschillende kleuren, 
rood iu alle nuances, geel, blauw en zwart. Ook 
tic prolielsteeiien zijn zeer  scherp  -  de ornementen 
zien er  kantig uit. 

e genoemde r gaf verder  eenigt*  toelichtingen 
en deelde in hoofdzaak het volgende mede: 

e steenen beslaan grootendeels uit duinzand, met 
bijvoeging van de noodige liestanddeelen ter  verkrij -
ging van kleur en vastheid. Zij  wonlen niet ge-
bakken, maar  ouder  zeer  zware drukkin g stuimgeperst. 

r  hunne vlakte behoeven zij  weinig metselspecie. 
Zij  neineiii ook zeer  weinig water  op, ongeveer ' ' a 0 

van hun gewicht, en behoeven voor de bewerking 
niet nat gemaakt te worden, waardoor het metsel-
werk s  droog is: volgens spreker  zouden om 
deze reilen dc muren niet vochtig weiden en tie 

steenen niet verweeren. 
e hardheid is voor  alle steenen dezelfde, en volgens 

eeu overgelegde laliel van proeven, zijn zij  veel meer 
tegen verbrijzelin g bestand dan tie gewone steenen. 

e hardheid neemt door  de inwerking van de damp-
kringslucht nog voortdurend loe. t specifiek ge-
wicht is ongeveer  gelijk aan dut van natuurlijke n 
zaïidstivii of ongeveer  70''/,, meer  tlan gebakken steen. 

Sedert tie oprichting van de fabriek zijn deze stee-
nen vour  verschillende werken geliezigd, o. a. voor 
liet inaken van een tunnel vau het Noordzee kan aal 
door het duin naar de fabriek en verder  voor  ver-
schillende woonhui/en le Uitluiden. Vóór  ruim 15 
jaren werden zij  vervaardigd le Parijs cu worden tiaar 
sedert niet goed gevolg gebezigd. Ook iu -



and warden zij  gemaakt en aldaar  ook bij  water-
werken toegepast. 

Proflebteenen  ornementen worden gemankt vol-
gens opgave  in korten tijd . - prij s is voor 
mctselsteenon in den YVaalvorrn van 19 28 gulden 
en  profielstecnen van 40 gulden per  1000 af. 

n worden berekend tegen / 70 per 1 . 
n het algemeen vonden de tentoongestelde mon-

sters en de medegedeelde bijzonderheden veel bijval 
bij  de leden en gaven zij  tot verschillende licspre-
kingen aanleiding. 

 der  leden had ter  bezichtiging gesteld een 
nieuw- model vlakke dakpannen, welke machinaal ver-
vaanligd worden te Echt, in , [leze pannen 
munten uit door  haar  vorm en door  de doelmatige 
wijze, waarop zij  voor  de afwatering ingericht zijn. 
Zij  worden op e gewone wijze aan latten ge-
hangen, liehoeven niet te wonien anngestreken en 
vormen toch een zeer  dicht en sterk dak. e vorm 
is langwerpig vierkant en per ' zijn  20 stuks 
noodig. 

e prijzen zijn: l f qualiteit, ztlverklcur  f 46.60 
£* » blauw . .  41.70 
3«« t> rood . . . . 40.80 

t inbegrip der  vracht kost een 3 . bedekking 
alzoo ongeveer  f \ , Zij  zullen o.  alhier  worden 
gelegd op een in aanbouw zij  rule vill a bij  de Von-
ilelstraat. 

Ten slotte wenlen tloor  tien heer  Smits nog ter 
bezichtiging gegeven nieuwe Amerikaanscbe pannen, 
vervaardigd van dun metaal. e  zijn zeer 
licht  sluiten op vernuftige wijze in elkaar. Bij  -
zonderheden waren hiervan vorder  niet bekend. 

 prij s bedroeg voor  de minste qualiteit ƒ '2.80 
per .  voor  een l>eet soort gegalvaniseerde pan-
nen ƒ 4.50 per 1 . e laatsten vooral mogen dus 
wel van bijzonder  deugdelijke qualiteit zijn, willen 
zij  veel toe[«issing vinden. 

Natlat drie voorgestelde candidaten als leden waren 
aangenomen en  nieuw lid voorgesteld, sloot de 
Voorsitter  de vergadering, 

O . 

Vergadering 13 November 1878. 

o vergadering wordt door  den Voorzitter  geopend, 
en nadat de iugekomen stukkeu behandeld zijn, 
wordt overgegaan tot de bespreking van het eerste 
gedeelte van het convocatie-biljet: »Bepaling der 
onderwarpen r  bespreking op de Algemeene Bijeen-
komsten", naar  aanleiding van  schrijven van de 

j  d.d. 10 Sept. jl .  eenige discussie 
wordt, wegens gebrek  onderwerpen, besloten geen 
vragen op te geven. 

 gecirculeerd hehbende tijdschrifte n van de 
leesiiirichting worden alsnu onder  de leden verkocht. 

a komt in behandeling art. '24 van bet regle-
ment:  Telken jare wonlt, in de maand November, 
door  de Vergadering bij  meerderheid van stemmen 

t over  bet aantal en de soort van tijdschrifte n 
voor  het leesgezelschap bestemd."  Omtrent dit punt 
kwam men tot geen resultaat, waarom hel aange-
houden werd tot de volgende vergadering. 

e bespreking van het punt: s over  Ventilatie 
en e door  don heer  Timmerhalls van Abcoude" 
k<m niet plaats hebben, aangezien deze heer, blij -
kens ontvangen kennisgeving, wegens uitstediglteid 
niet ter  vergadering aanwezig was. 

e beer  Boerbooms gaf hierna eenige photogra-
phieén van de Parijzer  Tentoonstelling ter  bezichti-
ging, waaronder  zich lievondcn de gevels iu de Hue 
fles Nations, eenige bijgebouwen in de parken enz.; 
tevens werden door  hem eenige mededeelingen gedaan 
over  de acoustiek in dc concertzaal van het Trocadéro. 

Niets meer  de orde zijnde, wonlt de verga-
dering door  den Vooratter  gesloten. 

 N (1 E Z O N  E N. 

Aan den  van ) Opmrrker. 

Naar aanleiding van uw welwillende n Boekaan-
kondiging"  in UW voorlaatste nummer, —waarvoor 
ik u dankzeg — en in verhand met de behandeling 
van mijn brochure in de afdeeling m der 

j  van Bouwkunst, gelieve u de goedheid 
te hebben , r  de , de onderstaande 
rectificatie op te nemen. 

n de tabel voorkomende in do n over 
Ventilatie"  , door  mij  in de brochure overgenomen, kan 
moeilijk ecu andere eenheid der  watenlainphoeveel-
hedeii wonien aangenomen dan de kub. voet; bijv. : 
bij  10"  F. 0,8 kub. voet waterd. op 1 kub. v. lucht. 

l dit quantum mij  te hoog voorkwam, kon 
ik maar  niet de eenheid vinden, die aangegeven 
had moeien wezen. 

k vind nu toevallig in de ad. van Sept. 7  van bet 
>..Tijdschrif t der  Nederlaiulsrhe j  van Nij -
verheid" , in de uitvoerige verhandeling validen heer 
Van Evndhoven over  de zuiverheid van het lichtgas, 
het gewicht i> grain"  genoemd en bemerk, dat door 

s zullen bedoeld zijn grains, waarvan de waarde 
ongeveer  gelijk is aan ^ gram , hetgeen vri j  nauw-
keurig met de berekening uitkomt. Voor  liters, 
graden Celsius en grammen vindt men voor  elke 
temperatuur  tie hoeveelheid waterdamp, waarmee 
een liter  lucbt verzadigd is, uit de formule: 

 X 1-209 
~8~ 76Ö 1 + 0,00375 1, 

waarin ' is de spanning van den waterdamp 
behoorende bij  de temperatuur  l . 

jf is de verhouding der  zwaarte van waterdamp 
en lucht en 1.290 het gewicht in grammen van 
een liter  lucht hij  0"  C. 

Voor  ii*  C. vindt men nu de itoomspsrming 
P s 10, hetgeen dus geeft: 

0.0106 

1 + 0.00375 t~ 
e noemer is de reductie van het gewicht der 

lucht van 0° tot de temparatnur  (hier  11"), doch 
kan bij  de meest voorkomende waarden der  kamer-
temperatuur  zonder  fout vnn beteekenis gelijk één 
gesteld worden. 

S VA N . 

e hoer . Van de Stadt had nog de goedheid 
mij  de volgende meer  nuuwkeurige ojigaaf te geven: 

d ver- d -
(ïraden Graden zadigdu water- zadigde water-

Fabrenh. Celsiui. . damp per  Eng. 
in grammen. voet in greinen. 

50 10 9,7 4,64 

60 15,55 13,4 Ul'^W  6,48 

70 21,11 17,4 8,33 

80 26,67 24,7 11,83 

90 

100 
32,22 33,0 jjg*^  15,81 
37,78 21,03 

c cijfers in het boekje zijn das wat te klein. 

Berichten en mededeelingen. 
. 

| e heer  Albi n Fmisdnet deelt in een verslag 
over  de stedelijke geldmiddelen, tloor  hem onlangs 
in den gemeenteraad van e voorgelezen, 
mede, dat de onderhnuds- en herstellingskosten van 
bet kanaal, dat de wateren der e naar  die 
stad voert, de goede en  jaren dooreen gere-
kend, stijgen lot 5 a 000,000 francs, en
deze aanzienlijke uitgaaf slaagt men er  niet in al de 
concessionarissen te voldoen. 

n zekere wijken is de druk niet toereikende en 
komt het water  slechte met moeite tot de e 
venliepingen. 

t ontwerp van het bestuur  verlangt een som 
van een millioen francs voor  verbetering van den 
dienst der  verdecling van het water  ; een tweede som 
van 350,000 francs wonlt gevraagd voor  liekleeding 
en herstelling van de watcrleidinsjrn ; 325,000 voor 
het Uitroeren van het water, beslemd tot voeding 
van ile stad; eindelijk 1,500,000 voor  verhooging en 
bekleeding van dc glooiingen en den hoofdtak. 

Buitenslands wonlt het gewicht van dat kanaal niet 
genoeg gewaardeerd. Een tier  verdienstelijkste in-
genieurs van des >orw'ogmaat.srhappij — 

e Zee, de heer  Felix , heeft 
onlangs een belangrijke studie over  het kanaal van 

e geschreven en over  den bouwmeester r 
de r  (uit het kanton Waadtland), op wien 
Zwitserland trotsch kan zijn. 

e bevolking, die sinds dertig jaren de weldaden 
van het kanaal uit de e geniet, geeft zich 
geen rekenschap van den reusachligen arbeid, dien 
de volvoering van een geheel exceptioneelc onderne-
ming gekost heeft. n heeft tunnels moeten boren, 
iiitgravingen van verscheidene kilometers lengte moe-
ten doen , heuvels verlagen , dalen ophoogen , kunst-
werken , waarvan velen ware wonderen 
zijn , gelijk  v. de  van o piot'a.our. 

n 10l l r n Augustus 1847 kon het water  der 
e naar e stroomen. Een ontelbare 

menigte verdrong zich bij  de  tol het dorp 
St.-Antoine, hoven de onderaardsche leiding vau Onze-

, om bet water  te zien komen, . . . . 
dat niet kwam, tengevolge van een klein verzuim. 

e heer  ingenieur r  de t richer, slechts 
denkende aau den ernst van zijn werk en niet aan 
het schitterende van bet succes, had den vorigen 
dag verzuimd een  van de vertooning te 
bonden; inplaats van nnbij  de plek te blijven, 
waar  bet water  moest aankomen, was hij
aanvangspunt van bet kanaal gegaan. om zich te 
overtuigen, tlat de prise d'eau in goeden staat was. 

j  kwam iu allerij l terug om zich te scharen bij 
tien ofïicieelen stoet en ziju deel te heblien aan de 

 die slechts wachtten op de aankomst 
van het water  om uitgekraamd le wonien. 

Een te voorzichtig ondergeschikte bad, om het 
gevaar  van n was te vermijden, gemeend 
het water  slechts met kleine teugen in de geboonle 
opening van w te moeten laten. t 

 water  werd  en  bug
zagen de angstige autoriteiten en de teleurgestelde 
menigte eenige drop[>c]cn komen inplaats van tie 
bruisende baren, die men verwachtte te aanschouwen. 

e heer  de r  zeide met de hem eigene vroo-
lijkhcid : a n wij  ons  nu
van het programma mislukt is, om het tweede niet te 
missen, en laat ons gaan dineeren."  En ieder  volgde 
hem, zich vrijwel schikkende in het opgeloo[>cn koopje. 

e zedige ingenieur  had eerst in het laatste 
oogenblik gedacht nan de officieele parade en zich 
alzoo beroofd van het succes eener  eerste voorstelling. 

e aqueduct van , indrukwekkend
ziju massa, bewonderenswaardig door  zijn sierlijkheid 
en lichtheid, beeft oen teerling-inhoud aan metsel-
wetk van 66,650 meter, waarvan meer  dan 50,000 
in gehouwen steen, die men, in blokken van 10,000 
tot 15,000 kilogram, tot hoogten heeft moeten o\t-

 die soms 83 meier  bereikten. Alleen bet 

 voorden  heeft 900,000 francs gekost. 
e gezamenlijke uitgaaf heeft 3,784,000 francs be-

dragen. 
e heer n maakt vele belangwekkende feiten 

bekend, tlie al de aantrekkelijkheid «ener ojienbaring 
hebben, en verlangt een standbeeld op een der  pleinen 
van e voor  tien man, wien de stad zooveel 

 is en die haar  zijn leven gewijd heelt. 
— § s vroeger  is in tli t weekblad melding ge-

maakt van de toestellen, met behulp waarvan de 
heer t rechtstreeks van de warmte tier

 trekt . a uitkomsten van de proeven, door 
deze vindingrijke n natuurkundige in Algerie genomen, 
zijn in de hoogste mate bevredigend en afdoende ge-
weest. t vraagstuk der  aanwending van de zon-
newarmte, hetzy tot destillatie van vluchtige vloei-
stoffen, hetzij  tot ontwikkeling van werktuiglijk * 
kracht , kan als ojigelost worden beschouwd voor  de 
landen, waar  de zon gewoonlijk onbewolkt is. 

e heer t heeft willen aantoonen , tlat zijn 
toestellen zelfs kunnen werken onder  tie ongunstige 
voorwaarden van ons veranderlijk klimaat. j  heeft 
ze geplaatst op de wereldtentoonstelling, waar  ieder 
ze heelt kunnen zien koffie koken, vleescb braden 
en brandewijn destiliceren. 

Op dc zeldzame zonnedagen, die de zomer ons ge-
geven beetl, waren spiegels van minder  dan '20 vier-
kante decimeter  genoeg om in twee en twinti g 
minuten een pond ossevleesch te braden, om in 
anderhalf uur  stoofsels te bereiden, die met een vuur 

van gewoon hout vier  uren tijt l vereischen, om in 
dri e kwartier  een liter  koud water  tot opborreling 
tc brengen, wat overeenkomt met het partijtrekke n 
van 9.5 calorieën of warm te-een heden in tie minuut 
en per  vierkanten meter  — eene merkwaardige uit-
komst op de geografische breedte van Parijs. 

r  het voornaamste doel van den heer t 
was een veel grooteren spiegel te vervaardigen tlan 
een dergencn, die tot dusverre te zijner  beschikking 
geweest waren. En hierin is bij  geslaagd. e zonuc-
bak, dien bij  den eersten September  op de helling 
van het Trocadéro heeft opgesteld, vertoont een 
opening van ongeveer  twinti g vierkante meter. j 
draagt in zijn brandpunt een ijzeren stoomketel, 
wegende met zijn toebehooren 200 kilogr  , hoog 
2.5 . cn een inhoud hebbende van 100 liter , te 
weten 30 voor  de stoomkamer en 70 voor  het te 
verdampen vocht. n bijsonder  mechanisme stelt in-
staat het toestel te plaatsen naar  gelang van de 
geografische breedte en het daarna te doen draaien 
van het oosten naar  het westen, teneinde het ge-
stadig naar  de zon te richten. Ecu kind is voor 
deze laatste tank genoegzaam, daar  de spiegel in 
evenwicht wordt gehouden door  een tegenwicht 

e verkregen uitkomsten zijn inderdaad merk-
waardig. n 22sten Sept. wus de zon bijna on-
bewolkt en een halfuur  is toen toereikende ge-
weest om 75 liter  water  tc doen koken. n twee 
uren is de machine op 7 atmosferen spanning ge-
bracht, en gedurende eenige uren heeft men, onder 
een standvastigon druk van tlri e atmosferen, een 
Tangye-pomp kunnen doen werken, die 1500 lot 
1800 liter  water  in het uur  opvoerde tot een 
hoogte van twee meter. n ziet. dat zulk een 
toestel inderdaad voorwaarden van enkele nijverheids-
ondernemingen vervult. Welke diensten zoti het 
kunnen bewijzen in landen, waar  de zon onophoude-
lij k schijnt en waar  men niet noodig zou hebben 't 
te beschutten tegen tien regen. t 

— $ Te Nieuw-Vork wordt een verhoogde spoorweg 
gebouwd, waaraan men de voorkeur  heeft gegeven 
boven een onderaanlschen, gelijk dien te loonden. 
Zooals zijn naam aanduidt, ligt hij  boven het peil 
der straat. j  rust op een brug, geplaatst in het 
midden der  uitgestrekte slagaderen, die de stad in 
haar  lengte doorloopen, en in verscheidene vakken 
geeft hij  beneden zich vrijbaan aan tie tramway-
rijtuigen,  die denzclfdcn weg afleggen. 

j  steunt op zuilen ; zijn dek is nu eens een plan-
ken vloer, dan weer  een vlechtwerk, dat bet voor-
deel heeft het licht door  u: laten tot tien heirweg. 

Wanneer e spoorweg voltooit! znl zijn , zal bij 
een ontwikkelde lengte nebben vau twinti g uren 
gaans cn Nieuw-York doorsnijden in zijn lengte op 
vier  punten, alzoo vier  nagenoeg evenwijdige lijnen 
vormende, twee aan elke zijti c der  groote stad. 

Er bestond sinds zekeren tij d een  Hail-
road, maar  inplaats over  het midden der  straat te 
gaan, liep hij  langs een der  zijden, boven van der 
trottoirs , cn leunde alzoo als het ware tegen tie 
huizenrij . 

e aanleg van den nieuwen  elevated 
 heeft aanleiding gegeven tot zooveel klach-

ten, dat de Attorney Oeneral of Procureur-generaal 
ten laatste een onderzoek ingesteld heeft, om een 
eind te maken aan het misbaar. Verscheidene 
tnimway-mantschappijen, die een volslagen onder-
gang willen afwenden, denken er  reeds aan haar 
monopolie en materieel aan tie nieuwe baan tc ver-
koopen. 

Onder  de klachten vermelden wij  slechts de vol-
gende: een Nieuw-Yorker  beeft verklaard, tlat tot 
op 150 voet het leven langs den verhoogden 
spoorweg onhoudbaar  is. Een antler  getuige ver-
klaart , doof te zijn geworden tengevolge van het 
geraas dat de trein maakt, als bij  voorbij  zijn ven-
sters stoomt. Een eigenaar  van huizen heeft getuigd, 
tlat hij  sinds het bestaan van deze ijzeren baan een 
woning tegen lagen prij s heeft moeten verhuren, 
zoodat zij  hem slechts twee percent opbracht. Een 
logementhouder  schrijf t het ook aan dsn ipoorweg 
toe, dat zijn inrichtin g verlaten is. Eindelijk hebben 
voorbijgangers aan tie nieuwe lij n verweten, bran-
dende kolen en kokend water  te doen regenen, zoo-
dat een dame haar  hand brandde door  een straal 
stoom. 

. 

's r  tien Gouverneur-Generaal 
van e zijn bij  het korps van don 
Waterstaat enz.: 

ontslagen : eervol uit zijne betrekking, met ingang 
van 1 r  1878, dc hoofdingenieur  bij  den 
dienst tier  Staatsspoorwegen op .lava . N. , 
ouder  daiiklietuigin g voor  de door  hem aan den 

e bewezen diensten; eervol, de opzichter  2e klasse 
A. Vermaal, met behoud van recht op pensioen j 

verteend: een tweejarig verlof naar  Nederland, 
wegens ziekte, aan den 3en commies bij  het depar-
tement der  Burgerlijk e Openbare Werken J. J. G. 
Froijen. 

r  den directeur  dor  Burgerlijk e Openbare 
Werken zijn; 

geplaatst: te , de lieuoemde opzichter  3c 
klasse G. Correljé ; 

overgeplaatst: van Bandong naar  Soekaboemi, 
tie ingenieur  le klasse W. B. C. de Bas; van -
bang naar , de ingenieur  2e klasse . O. 
C . g en de opzichter  1e klnsse A. N. 
Pieten; van Semarang naar  Batavia (havenwerken) 
tic adspirant-ingenieur  A. C. Nietiwcnhuis; van 
Pamakasan naar  Tjirihon , de opzichter  2e klasse G. 
C. J. Bruins; van Palembang naar , de 
opzichter  2e klasse E.  van Tegal naar 
Pamalang, de opzichter  3e klasse P. J. G. de Bie; 
van Semarang naar , de opzichter  2e klasse 
A. . van der  Wal; 

gedetacheerd: bij  het departement van binnen-
landse)! bestuur, de opzichter  3e klasse . Sudder, 
te , met bepaling, dat bij  bij  zijn ko rps zal 
worden gevoerd a la suite; 

ingetrokken s de detachceiïng bij  bet departement 
van binnenlandsch bestuur  van den opzichter  3e klasse 

. E. NitBchmanu, met bepaling, dat hij  bij  zijn 
korps teruggevoerd on te i geplaatst zal worden. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

,

, te 11'/i uren, door  het prov, bestuur: het 
onderhouden vau- ea het doen van eenige herstellingen 
aan het gebouw van het prov. gouvernement van 

, tc , ged. '79 en '80. 

 te 12 uren, door  hurg. en wcili.: lo. 
dc levering van ongeveer  28 ton tialkijzo r  voorde brito; 
achter  de ktiznrne Oranje-Nossau; 2o. de verbouwing 
van het chemisch laboratorium; 8a liet maken vau 27 
stoppalen, 

 tc 18'/i uren, door  burg. on weth.: liet 
bouwen van een schoolgebouw op aan tc wijzen grond, 
nabij  tie . 

, te 1 uur, door  liet kerkbestuur  der 
. immeeate: het bouweu vau eeae predikante-

woning alduar. 
t i n lo 1 uur, door  het polderbestuur  van 

hel 4e eu 5e veuiidistrict ouder  Engwirden, teu gc-
meentebntse van Engwirden: het graven iu den droog-
gemalen kavel onder  Terband vau cene boofdvaart;, 
ter  lengte van . cn van 24 wijken, ter-geza-
menlijke lengte van p. 0 , alles in 1 pcrc. 

Waganlngen, te uren, door  burg. en weth.: het 
leveren van brandsioffeu ged. don winter  lS78/'79. 

, door  ü. . , in e : 
het verbouwen vau een woon- tot winkelhuis Spaans 
no. , voor  A. Vermeer. 

, te Nov. 
, te 2 uren, door  de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan liet centraalbureau: liet 
uitvoeren van eenige werken aan de toegangswegen 
der stal inns Willemsdorp, Zwijndrecht eu , 
ten behoeve van tien spoorweg Breda—Botterdam 

g /4100. 

, te 11 uren, door  liet ministerie van marine: 
hel maken eu leveren van het ijzer- cu houtwerk, 
benoodigd voor  het etablissement, bestemd voor  de 
verlichtin g op het eiland Pandang bij  1'adang (west-
kust van Soematra). 

, 'savonds 6 uren, in e Beurs van -
dam: het bouwen van 10 burgerwoningen voor  F. W. 

. Aanw. 25 Nov., te 10 uren. 

, bij  J. Postliumn do Jong Wz.: hot amoveeren 
ehnst winkclhuizing en het wederopbouwen van eene 
eerberg met stalling, doorreed en bergplaats. 

Weeaadag, 17 \o» 

 tc 11 uren, door  het gemeentebcst. 
van : het maken van eeu kie-
zelwcg, tnet bijlcverin g der  materialen, van -
hosch door  de Steenstraat tot de grensscheiding met 
Vlodrop. 

 te 1 uur , door  de directie der  Nedcr-
landscho : het maken vau 
een gedeelte airdebun eu liet doen van aanhoorigo 
werken tcu behoeve van de verbindingslijn le Am-
sterdam, 

, voor  do p , bij . 
Bleiwaima^: de levering vnn 050,000 le soort straat-
klinkers, leu behoeve dier . 

,  \ov. 
, te 2 uren, door  het tijdelij k dijkshe-

stuur  van den cal. polder  Anna-Friso, bij  W. Broek-
hoven : lo. bet aanleggen en onderhouden lot 1 Juli 
'79 van i besteen de rijshoofdeu op het strand van 
dien polder  tusschen de pcilranicn 7 en Ü; 2a. ecu 
zinkwerk, uit tc vocrcti van fi zinkstokken op den 
onderzccschcn oever  vóór en in verbinding met de 
rijshoofdeu voort oomd; 3o. cene bestorting op eene 
strook langs dc koppen der  genoemde 6 zinkslakkeii. 

. bij - cn aanw. door  den wal er  bouwkundige W. 
Nieuwderp, 26 Nov. 

, te 1 uur, door  gccoinm it teerden over  den 
gecombin eerden grintweg van Tiel door  Buren mar 

, bij  do n Beekman: het onderhoud 
van dien weg over  '79. 

, te 13 ureu, door  den directeur  der  artillerie -
stapelen coustructicmag.'zijueti: de levering van: perc. 
1, 75 stuks of 22 '  eiken plalcu, g 4.00—5.50, 
breed 0.47, dik 0.124 ; perc. 2, 15,500 . plat 
slaafijzer, breed 0.098, dik 0.026 . (te lederen in 
155 itaVen, laug 5 ; perc. 3, 8875 . nieuw ge-
goten roodkoper  iu blokken; perc. 4, 1115 . Banks-
tin, tot den aanmaak van raderen lot nffuilen, bele-
gering . van 15 cn 20 . A. St., ten behoeve vau 
hot vestinggeschut. 

Nijmegen, te G1/» uren, door  regenten der  beide 
weeshuizen, in het . . weeshuis: o. n. de levering 
van 160 . wolhlauw laken vau ƒ 6 per , 80 . 
zwaar  idem van ƒ7.50 per ,  \1. zwart
van ƒ 5.50 per . 

e , door  hot bestuur  vau het waterschap 
: het bouwen van eene maclu* 

nistwotiing bij  het stoomgemaal in de Starntnorr . 
V d  £» N«v, 

n , tu 12 ure», tloor  het ministerie van 
waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur; het 
driejari g onderhoud van 's e wegen in tie 
prov. Groningen, in 3 perc. g resp. ƒ8625, 

ƒ10,685 en /"12.7O0 por  jaar. 

, te 12 uren, in de kosteric der  gemeente: 
bet éénjarig onderhoud van dc kerk eu |>nstorieén der 

. gemeente en van eeuige verfwerken daaraan-
lol. bij  den architect A. Breuntsscn Troost. 

Nijmegen, te 1 uur, door  de commissie van beheer 
over  de gasfabriek ende waterleiding, op het stadhuis: 
het maken van gebouweu voor  de waterleiding, buiten 
dc t aldaar. . aau dc gasfabriek. Aauw-
te 10 uren. 

, tc 2 uren, door  de directie der  Bot-
terdamsclic Tram way maat schappij, in dc bovenzaal 
vau het Zuid hol landsch : lo. het maken van 
cene houten fondecring met het metselwerk tot dea 
ouderkaut van liet trasraam der  stallen, remise, kan-
toor, werkplaatsen, directeurswoningen, ens.; 2o. d> 
opbouw van al de hierboven genoemde gebouwen
3o. de generale massa. 

, 'a avonds 7 uren, door  burg. en weth.: het 
makon van eeuige bestratingen in die gemeenU*-
Aanw. 2 dagen voor  tic besteding, te 10 uron. 

/ a l e r d a g, «e Nov. 

 te 12 uren, duor  bet gemeentebcst.: 
het bouwen van een post- en telegraaf kant oor, woning 
voor  den directeur  en raadhuis. Aauw. 25 Nov., va» 
10—12 uren. 

 f bij , te 4 ureu, voor  rekening 
van Baron Van n van , in t wape
van Bingerden: het afbreken van de boerenplaat* 
„Groo t Enghuizen"  en het daarterplaatse bouwen 
van eene nieuwe boerenplaats. . bij  dau architect 

. . Smit, te . 
, 1 . 

, te 12 uren, door  den bouwmeester  Jj 
, in het koffiehuis van k aan ( t l ' 

Stadhouderskade : het bouweu vso 2 -

gen cn schuren in den Noorderlegmeerpolder, bij  Uit-
hoorn, ondor  de gemeente Nieuwer-Amatel, zoo af-
zonderlijk nis in massa. Aauw. 25 Nov., tc 12 uren. 

'a-l lage, le 1 uur, door  het gctnccntcbcat.: de leve-
riu g van 300 koperen lantaamou en ijzeren lantaarn-
dragers, ten dieuste dur  gemeente-gasfabrieken aldaar. 

Olnadag, . 
, te 12 nren, door  den directeur  der  artillerie -

stapel- cn : dc luvering van: 
perc. 1, 1400 . kopurplnat, dik 0.0009 ; peie. 2, 
62,000 . messingplaat, dik 0.0023 ; porc. 3, 1640 

. idem, dik 0.0005 ; perc. 4, 100,000 . grove 
e steenkolen; pcrc. 5. 125,000 . fijne 

n (mach iue kolen). 

Waenodag, 4 . 

, te 11 uren, door  het ministerie van water-
staat: do uitvoering van graaf- eu baggorwerk tot ver-
ruimin g van het l onder  degcineeute -
dam. Aanw. 30 Nov. g f 99,400. 

, te 11 uron, door  hel ministerie van marine, 
ten dienste van het s mariniers: de levering van: 

k no. 1, 250 . goud chevron-galon (hnlf); 
800 . geel chevron galon; 1600 . rood idem; 1000 

. rood galon voor  langdurigeu dienst] > . breed 
goud lissen-galon (half); 350 . breed geel lissen-
galon; 0 . smal idem; 100 stuks sabelkwasten 
voor  onderofficieren; 100 st. idem voor  korporaals; 
25 si. groene lioortisnoeren; 800 st. ronde halssnoeren 
met kwasten: 8000 paar  roode schouder  passanten. 

Bestek no. 2, 50 st. schukot-kokanlun voor  onder-
officieren; 600 st. idem voor  minderen; 600 st. schakot-
lissen met knoop; 600 st. gekroonde kruisnnkers; 600 : 
st. pompons; 2000 st. koperen petankers; 2500 st. j 
kleppen voor  pet. 

Bestek no. 3, löOO doziju groote koperen anker- i 
kuoopuu; 0 dozijn kleino idem; lOOO dozijn kleine , 
dubbele idem. 

Bestek no. 4, 20 st. trommen (compleet); 16 st. 
signaalhoorns; 5 st. fluiten bossen. 

Bestek no 5, 300 st. tromvollen; 25 st. tioinsuareu; 
200 st. tromstokken. 

Bestek no. C, 1200 st. stropdassen van zwart ever-
laat; 300 paar  brook draagbanden. 

Bestek no. 7, 1000 st. haarkammen: 1000 si. klee-
dcrborsiels; 1000 st. schoenborstels; 800 »t. slotborstels; 
1000 st. knoopscliareii; 1000 st. blikken smcerdoozeu; 
700 st. blikken wasdoozen; 300 st. kleederkloppers. 

Bestek no. 8. 400 st. patrooutasscheu (compleet); 
400 st. bandeliers; 200 st. koppels met slot; 300 st. 
dragors voor  sabelbajonnot; 5 st. tromslagbandon ; Eist 
tromdraaiT T innen. 

Bestek no. 9, 200 st. cennnns overtrekken voor 
matras; 600 st. idem voor  hoofdpeluw; 300 st een-
mans stroozakken; 100 st. oenmans bovculakcns; 100 
st. eenmans onderlakens; 400 st. eenmans bedspreien; 
50 st. tweemans bedlakens. 

«uil l land , te 11 '/j  uren, tloor  het gemeente-
bestuur: het vergrooten van het schoollokaal aan den 
Zinkwegschcdijk aldaar. Aanw. 3 , te 10 uren. 

, te 12 uren, donr  het ministerie van water-
staat: lo. bet bouwen van 3 dubbele wachterswonin-
gen bij  de Nieuwe Vaart en den Sl -.Vntoniedijk te 
Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nie iwe-
diep—Amstenlam . bij  den h OO  ingenieur  A. J. 
van Prehn, 'e Amsterdam. Aanwijzing 25 Nov., 
telkens te 11 uren. g ƒ 2»,J00; 2o. dc levering 
van 90,000 grencnhoulen dwarsliggers, iu 3 perc. . 
op het bureau van deu directeur  voor  dc spoorwegen, 
te . g f 148,500. 

, £ . 

'a-llage, to 11 uren, door  liet ministerie van marine: 
het gereedmaken cn leveren van het hardsteouwerk 
voor  bet etablissement bestemd voor  de «crlicbtin g op 
het eiland Pandang, bij  Padang (Westkust van 
Soematra). 

, tc 12 uren, door  dc lioofdaduuiiiBtrali e 
van liet instructiebataljoii : delevering ged. '79 vaa de 
bij  het korps benoodigde voorwerpen van kleeding en 
uitrusting . 

, te 2'/, uren, door  hot ministerie van 
waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
liet driejari g ouderhoud tier n ic -
deniblik. Aanw. 30 Nor. g f 5350 per  jaar. 

, « . 

, e 12 uren, door  hut ministuri e van wa-
terstaat , aan hetgubouw van liet prov. bestuur: lo. het 
vierjari g onderhoud van- cn het doen van kleine vcr-
nieuwini'cn aan het Apeldoornsclic k-tnanl. Aauw.26 
cu 2S Nov. g ƒ23 ,000 per  jaar ; 2o. het doeu 
vau eenige herstellingen en vernieuwingen nau- uu het 
onderhouden gcd. één jaar  van dc gebouwen en vaar-
tuigen, behoorende tot het Bjjksveer  te Zalt-Bommel. 
Aanw. 28 en 30 Nov. g ƒ 2195. 

, . 

, te 10' , uren, door  buig. cn weth.: 
de lu  lie  van ouderschoideuo bruggen, met de 
ontvangst, der  bruggelden. 

'a , te 12 uren, door  het ministerie van ko-
loniën: het vervaardigen, ineenzetten, weder  uit-
elkaudor-nemen en naar  dc plaats van inscheping 
vervoeren van den metalen bovenbouw van 61 bruggen 
(lij n J cn 48 bruggeu (lij n 
Builenzorg-Proangcr , ten behoeve 
van de Slaatsspoorwcgen op Java. 

, te 1 uur, door  de Nederl.-Westf. 
Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo. het maken 
van de aarde- cu centge nndere werken en hot leggen 
van ijzeren cn aarden ouizcu ten behoevo van het ge-
deelte spoorweg van do Nederl.-Pruis. grenzen tot 
aan den Venloo-llnmburgor  spoorweg, nabij . 

e 31.7 ; te verwerken grond 409,000 kPi 
2o. het maken der  kunstwerken ten behoeve van het 
gedeelte spoorweg sub lo. bedoeld. . bij  den di-
recteur-ingmieur  der . 

l  10 . 

, te 11 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van StantsspoorwcgoQ, aan bet centraalbureau: het 
wijzigen van de remmingwerkon vau de brug over  de 

 hij , ten behoeve van den spoor-
weg . . bij  den sectie-ingenieur 

 iel ing, te . Aanw. 26 Nov. g ƒ8550. 
, 11 . 

, te 2'/i uren, door  het ministerie van wa-
terstaat, aaa het gebouw rau het prov. best.: lo. het 
driejari g onderhoud van de grooto en andure -
wegen in , in 5 perc. Aanw. 7 . 

g respect. /20,000, /-12.000, ƒ 8000, ƒ 8000, 
ƒ13 ,500; 2o. idem van de Ooster-buiten baren tc -
demblik. g ƒ 2 0 00 per  jaar; So. idem der 

- en havenwerken op . g ƒ9000 
per jaar; 4o. idem vsn de s havenwerken op Ter-
schelling g / 12,900 per  jaar; 5o. idem der 

shnven- en zeewerken op Vlieland. g 
ƒ33,800 per  jaar. Aanw. vau al de werken 7 . 

, 13 . 
, te 10 uren, door  het ministorie vsn 

waterstaat, aan het gebouw van het prov. best.: het 

aanleggen van werken op het strand aan de Oude-
, noordwestzijde van Schouwen. Aanw. 7 eu 9 

. g ƒ17,360. 

, te 11 uren, door  de maatschappij  tot expl. 
van Staatss poor  wogen, aan het Centraalbureau: lo. het 
makeu van eene locomotievenloods voor  12 standen 
cn ocnige verdere werken op het station Venloo, ten 
behoeve van deu spoorweg Nijmegen—Venloo; 2o. het 
maken van eeue werkplaats met bijbehoorende werken 
op het station Venloo, ten behoeve derzelfde lijn . . 
voor  heiden bij  den sectie-ingenieur  te Venloo- Aauw. 
4 . 

, tc 12 uren, door  den directeur  vau 
's s magazijn van militair e kleeding, uitrusting, 
en/,, ten gijnen bureele, Sarpliatistrakt : de levering 
aan het tnagaziju van de bij  eenige korpsen vnn het 
leger  henoodigdc kle:dhig- cu uitrustingstukken, voor 
dc behoefte van 1879. 

i l e i n , te 12 uren, door  den directeur  van 's s 
magazijn *an militair e kleeding enz.: dc levering van 
de beiiuodigde kleeding- cn uitrustingstukken, ged. 
'79, bij : het regiment grenadiers on jagers; bet 3o. 
en hut 4c reg. infanterie; bet 3c reg. huzaren; hel 
2o reg. vcldarlillerio ; de 3c cu de 5e afd. vesting-
artillerie , cu liet korps pontonniers. 

, tu 12 uren, door  het ministerie van 
waterstaat, san hot gebouw van het prov. bestuur: 
l  3jarig onderhoud van do heide Statunzijlcn, be-
hoorende tot tic scowerken in Groningeu. Annw. 6 

. g ƒ 1 6 80 per  jaar. 

SEwalle, tc 12 uren, door  het ministerie van water-
staat, aan liet gebouw van het prov. bestuur: het twee-
jari g ondn-lmnd van de Slaphorster  schutsluis, dc 
duikersluis en dc uieuwe schutsluis in den Zwarte-
waierdij k lu Zwartsluis, met tie daarmee in verband 
staande werken, bohnoroude tot dc werken van het 

. Aanw. 6 . g ƒ 3909 per jaar. 
g U . 

, bij . . van lielouiu: hot afbreken 
van het voorgebouw van de heercuhuizing „Fockens-
State"  te Bcelsterzwnag, cn het wcdcropliouweu tot 
voorgebouw voor  de boerderij. Bestek en teekeningen 
liggen iu het logement „Boscblust" , tc Bcotsterzwaag. 

. bij  den architect - de Goed, te Bootste rz waag. 
Aanw. 2—7 Üe^., van 9—1 uur. 

, S . 

, door  de hoofdaduiiuistratie van het 
koloniaal werfdepot: dc levering, gcd. '79, van de hij 
het korps benoodigde voorwerpen van kleediug cn 
uitrusting . 

'a-llage, to l l ' / i uron, door  het ministerie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het uitvoeren van eenige herstellingen en vernieuwin-
gen aan de overlaten in den Waaldijk boven Goritt -
c em, met du daartoe behoorende sluizen, duikers en 
verdere werken, benevens hot driejari g onderhoud 
ervan. Aanw. 11 . g ƒ8300 per  jaar. 

Waeimdag, . 

, tc 11 uren, door  het ministorie van water-
staat enz.: het gcd. '79 onderhouden van- en hel doen 
van eenige herstellingen aan do n tc 

. Aauw. 10 dagen voor  do besteding. g 
ƒ31,200. 

, tc 3 urcu, door  burg. eu weth. (ondor 
dc werkbazen in dezo gemceute): het onderhouden 
van- eu het doen der  noo-Uge vernieuwingen aan dc 
gcuiticntegubouwcii onz. ged. '79. 

, S« . 

, tc 10 uren, door  het ministerie van 
waterstaat enz., aau het gebouw vau het prov. bestuur: 
hot baggeren vóór cn iu de buitenhaven van het ka-
naal door  Walcheren te Veere. Aanw. 14 cn 16 . 

« « p, tc 12 ureu, door  het ministerie van kolo-
niën: het vervaardigen, verpakkeu cn langs boord van 
een nader  aan te wijzen zeeschip vprvocren en nfleve-
ten vau: 4 draaischijven van 2.56 . straal compleet, 
en 20 idem van 1.89 . straal compleet, ten behoeve 
vau de Staatss poor  wegou op Java (lij n -
Blitar-Sidlioardjo) . 

, tc 12', uren, door  hel ministerio van 
w iterstaat enz , aan het gebouw van het prov. bost.: 
het vierjari g onderhoud van de groote n iu 
de prov. Frteslaud, in 4 perc. Aauw. 14 en 16 . 

g resp. ƒ 9975, ƒ 11,250. ƒ17,125 en ƒ80,900. 

, . 
Nijmegen, te 1 uur, ten raadhuize: de slechting 

van het gedeelte der  vestingwerken, gelegen tusscheu 
de , t en het stationsterrein 
vau den Staats-poorneg, beuevens de aanleg van 
boulevard tusschen de Verlengde - en -
stratuu, met bijkomende werken. e te verwerken 
hoeveelheden bedragen ongeveer  228,000 J . grond-
werk cn 7,500 . breekwerk. . bij  den ingenieur 
Breeder  ü, Biaudis, te t eu den opzichter 

, te Nijmegen. Aanw. 16 on 17 , telkens 
tc 10 uren. 

i ' i m  , te 2 uren, door  het ministorie van water-
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
Sjarig ouderhoud van het gekanaliseerd gedeelte van 
den . g ƒ 35,700. 

, . 
, te 11 , uren, door  het ministerie van water-

staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. het 
driejari g onderhoud van dc dijk - en oeverwcrkeii om 
do voormalige s op het eiland 

c Tien-Gemeten in . g ƒ4250 
per jaar; 2o. idem van de , de draaibrug 
bij  het t cu bij  behooreude werken te Gouda. 

g ƒ3640 per  jaar; 3o. idem van bet Zederik-
kauaal met bijbehoorende werkou cn bet -
gemaal aan deu Arkelschen dam. g ƒ 38,900 
per jaar. Aanw. van alle werken 18 . 

, * -
, te 12 uren, door  den architect J. . 

rn, . , in bet Café : 
liet oouwen van een huis met bovenwoningen on ach-
terhuis, op een terrein aan den 0. Z. Voorburgwal 
141. Aanw. 27 Nov., te 11 uren. 

Oi> U ie  te bepalen datum. 
, door  kerkvoogden der . gemeente: hot 

maken vaa een kunstweg naar  de nieuwe begraaf-
plaats aldaar; het bevloeren, bepuinen en begrintcn 
van paden of wegen op die begraafplaats; het maken 
van een gebouw voor  bergplaats, lijkenbui » en?., en 
de muren voor  een homei. 

: het binnen eu buiten verven van het 
St.-Antonicgoslhuis. Aanw. 2 , to 12 uren. 

A p van Aanbestedingen. 

Wa , 8 Nov.: het leggen van eon steenen 
voetpad en bet maken van een houten riggclmg; 
minste inscbr. was . Bolhuis, te Warfum, voor  ƒ670. 

, 9 Nov.: het vervangen der  klinkerstraat 
op de oostelijke Schiekade door eene keibestrating 
met bijbehoorende ; ingekomen  bilj . als: 

. Wienhoven, te Schiedam, ƒ 3796. 
A. van i kem, „ , „  3700. 
P. A. A.v, , „  idem „  3464. 

. den , „ n , „  3395. 
A. van Zeist, „  Botterdam, „  3350. 

. Varkevisser, „  Ovorschie, „  3291. 
J. . , „ , „  3290. 
VV. Vnrkevissor, „  Overschio, 3193.83 
G. , „ , „  2900. 

tiraulngen, 11 Nov.: lo. het aonleggonen bestraten 
van 2 straten in den ; minste in-
schrijver  was A. Niitlain , te Groningen, voor  ƒ 2875, 

2o. het maken en loveren van 200 . lengte riool 
en 8 sinks zinkputten van Portland-cemeutstccn; 
minste inschr. was P. , directeur  dor  Nederl. 
Cemcntstcenfabriek, lo Vrijonban , voor  ƒ1436. 

, 12 Nov.: het ontmantelen van 3 ge-
houwen, zich beviudende onder  du wallen van Sas-
van-Gent; ingek. 9 bilj. , als: 
C. v. d.  te Neuzen, ƒ 2500 
J. . , „  idem „  1986 
P. J. van , „ , „  1790 
C. Boot Wz., „  Neuzen, „  1340 
V. do Clercn, „  Selzaete, „  1327 
C. . „  Sluiskil, „  1249 
P. , „ , „  1189 
1). Tholens, „  idem „  899 
.1. du Pres, ., Sas-van-Gent,  799 

, 12 Nov.: het bouwen eener  dubbele 
arbeiderswoning, met bijlevorin g der  materialen; minste 
inschr. was J. Benes, voor  ƒ2089. 

Ede, 14 Nov.: het maken en leveren van 100 
schoolbanken voor  2 zit plaat sen, ten behoeve der 
school te Ücldorsch-Veenondaal; ingek. 9 bilj- , als: 
G. Prins, lc Amersfoort, ƒ 1318 
O. E. \ . „  Ophcusdcn, „  1100 

. A. J. Popping, „  Wageniogen, „  1099 
 van Zooien, „  Ede, „  990 
mot 2 pet. verhooging voor  onkosten. 

J. . dc Vries, tc Wagoningen, „  979 
. van , „  StichUch-Veenend , „  975 

W. en A. Nahuiscn, „  Utrecht,  884 
Gebr , „  Bcnnckom, „  834 
VV. Slotboom, „  Velp, „  832 

, 14 Nov.: lo. hel 3jarig onderhoud van 
het Groot Noordhollandsch , in 7 perc; minste 
inschr. waren: 

perc. 1 cn 7, . , te Buiksloot, resp. voor 
ƒ21,847 cn ƒ21 ,947; 

perc. 2, J. J . Bekker, tc , voor  ƒ15,400; 
„  3, 4, 5, 6. . Schuit, te Alkmaar , resp. voor 

ƒ9990, ƒ8475, ƒ12,000, ƒ14.750. 
2o. het bouwen eener  school en herstellen van de 

onderwijzerswoniug to , op Tessel; minste 
inscbr. waren Üohr. , tc , voor  /8168. 

i  14 Nov.: het verbouwen der  bestaande 
kerk tot school en ondcrwijzerswoning; ingekomen 4 
bilj. , als: 
J. van , te Nijkerk , ƒ 9950 
J. . , „ , „  9750 

. , „  Bunschoten. „  6900 
W. v. d. Bongen, ,, Spakenburg, „  630U 
gegund. 

Jelanm, 14 Nov.: het bouwen eener  stelphuizing*', 
te Baard voor  P. ; ingekomen 5 bilj. , als: 
B , te Jorwerd, ƒ 94*7 

. Jonkers, „  Oosterlittens, „  08*1 
A. itraaksma, „ , „  8339 

. J. Schotanus, „  Boksum, „  7983 
T. 1). Gaastra, „  Britswerd, „  73S2 

. 15 Nov.: het vervaugen van tien viaduct 
over  den Suiatsspoorweg in den Oosterwcg te Gro-
ningen door  een overweg; ingekomen 15 bilj. , als: 

. , te Appingedam, f 13,666. 
J . Poelman en 

. Thorbrögger, „  Groningen, .. 13,465. 
J . v. d. Veon, „  Zoutkamp, ., 11,446. 

. de Jong, „  Groningen, „  11,438. 
. Vogter, „  idem „  11,092.75 
. Tichelaar  cn 

. F. v. d. , „ , „  10,920. 
W. B. , „  Warfliuizen,  10,865. 

. s , „  Sliedrecht, „  10,790. 
F. van Balen, „  Nieuwcschans, „  9,897. 
A . S. Sclmafsina, „ , „  9,897. 

.  „  Groningen, „  9,887. 
J . , „  Zuidwolde, „  9,824. 
J . Veldkamp. „  Bedum, „  9,638. 
B. 11. , ., Groningen, „  9,373. 
P. . , „  idem „  8,920. 

, 15 Nov.: lo. het 3jarigonderhoud van 
de n bewesten eu beoosten bet ka-
naal van Neuzen; minste inschr. was V. de Clerccj, 
tc'Selzaete, voor  ƒ 5 2 84 per  jaar. 

2o. idem van het kanaal van Sluis naar  Brugge 
(Nederlandsch gedeelte); minsto inschr. was J. Bertou, 
te Biervliet, voor  ƒ1186 in do 3 jaren. 

, 16 Nov.: het maken van een klinkerweg 
bij  bet fort op den hoofddam bij  Pannerden; ingek. 
5 bilj. , als: 
C. Verburgh, te Nijmegen, ƒ 7500 
J . Abels, „ , „  7499 
J . de , „  Arnhem, „  7369 
A . Beaming, „  Nijmegen, „  7244 
A . Terwindt , „  Pannerden, „  7150 

, 16 Nov.: tweede herbestediug van het 
verbeteren der  werken bij ; ingekomeu 3 
bilj. , als: 
A . . van Seters, te Vught, ƒ 674,001) 
Ph. Verbruggen, „  Waddinksveen, „  631,800 
N. vau , „  St.-Anna bij 

Nijmegen, ., 629.390 
g „  596,000 

Utrecht, 16 Nov.: het driejari g onderhoud van de 
schipbrug over  de k tusschen Vreeswijk en Vianen; 
minste inschr. was J. Barneveld, te Vreeswijk, voor 
ƒ6840 per  jaar. 

, 16 Nov.: de levering vun 585  1 

grint ; minste iuschr. was A . F. van , te 
's-Prinsenhage, voor  ƒ2890. 

, 18 Nov.: het opruimen der  brug op den 
hoek der  Veenkado C  het daarvoor  in de plaats 
bouwen eener  voste steenen brug; minste inschr. was 

. , te Capelle a/d Usui, voor  ƒ24,590. 

'a -llage, 19 Nov.: bet maken en leveren van een 
ijzeren kustlichttoren, bestemd voor  bet eiland m 
(Javazec), met deu aankleve van dien; minste iuschr. 
was de a Neriug Bogel en Co., te , 
voor  ƒ 39,775. 

, 19 Nov.: het maken van de banen van 
ééu langs- en twee dwarswegen iu den Binnendijksche-
Buitenvoldersclie-poldcr; minste inschrijver  voor  do 
2 perc. was J- C. van llattum , tc Sliedrecht, voor 
ƒ 53,300. 

, 19 Nov.: het bouwen van een post- en 
telegraafkantoor; ingek. 6 bilj. , als: 
A. Tromp, te Tilburg , f 11,860 
C. A. tbunrn Az., „  Oostorhout, „  11,075 
A. van l-:>k, „ , „  10,986 

. Franken, „  Tilburg , „  10,720 
J . van n Pz,, ,, , „  10,497 
P. , „  idem „  10,265 
gegund. 

Utrecht, 19 Nov.: het uitvoeren vnn eenige werken 
aan de toegangswegen naar  de stations Gcldcrmalsen, 
Waardenburg cn , len behoeve vau den spoor-
weg Utrecht—Bokstel;  14 biljetten, als: 
P Bonders, tc Valknnswuard, ƒ 5 1 78 
A. G. , „ , „  5120 
J. . Gruijters , „  Orten, „  4860 
J. , „  Utrecht. ., 4845 
A. Jansou, „ . „  4730 
J. Fruijtier , „  Utrecht, „  4698 

. van Erp, „ , „  4650 
G. , „  Botterdam, „  4550 

. , m , „  4547 
T. W. Bonte, „  Amersfoort, „  4189 
W. v. d. , „  idem „  4015 
J. . „  Grave, „  3990 
J. dc n en ' . van 

, „  Ariihcmrcsp.Tuil,, , 3923 
A. F. van Beters. „  Vught, „  344S 

'a-llage, 20 Nov.: dc levering van ballaststeen tot 
het onderhoud der r  werken op dc Boven-

, in 2 perc; minste inschr. waren: pcrc. 1, l l . 
vocts, tc Aldenijk (gcm. ) , voor  ƒ 10,400; 
pcrc. 2, J. , tc Grave, voor  ƒ 7990. 

. 20 Nov.: hut bouwen vnn 2 woningen 
nau den Singelweg buiten dc voormalige Ebbiiigepoort, 
onder  beheer  van tlcu architect . e ms; ingek. 
8 bilj. , als: 

s en , te Groningen, ƒ 4085 
1). , „  idem „  4066 
E. Wictsema, „  idem „  3391 
S. , „  Sappcmeor, „  3345 
B. Schuur, „  Groningen, „  3S40 
J. de Vries, „  idem „  3681 
A. Forsten, ,. Tlicsinge, „  3004 

. Fekkcs, ,, Groningen, „  3434 
gegund. 

Zutfen, 20 Nov.: het maken van eenc overdekte en 
afsluitbare kegelbaan iu de Buitensociéteit; iugek. 6 
biljetten, als: 
A. Gervelink en Zn., f 1306 
J. . , „  11S5 

. Ezerman, „  1125 
A. , „  1099 
Q. J. , „  1090 
A. VV. Welsiog. „  1073 
gegund. 

, 21 Nov.: dc bouw van 15 woonhuizen 
nau het Schapen burger-Voor  pad, onder  behoor  van tien 
architect . Gosschalk; minste inschr. was P. An-
driessen, te , voor  ƒ232,990. 

J TOT G

. 

Ai m i i . E 

Vergadering van 20 November 1378. 

Na het lezen van de notulen werd mededeeling 
gedaan van net adres, door  bet Bestuur  namens tie 
Afdeeling aan den Baad ingediend tot aaidieveling 
van tie e Cians &  Co., waarop 8 
nieuwe leden na ballotage aangenomen wenlen. e 
heer  B. s verkreeg daarna bet woord om 
het rioolstelsel voor  's-Gravenhage toe to lichten. 

Spreker  bepaalde zich dezen avond om de verschil-
lende rioolstolsels te behandelen, en ving aan met 
de beschrijving van wat over  dit punt bekend was 
bij  de , n cn , en beschreef 
tien afvoer  van feealien te Jeruzalem, Carthago en 
de groote Cloaca o der . 

e opene goten en btinrtriolen , in tie 15 en 16de 
eeuw gemaakt zonder  eenig onderling verhand ,
den door  den spreker  natuurlij k veroordeeld. 

e soorten van rioolstelsels wenlen achtereen-
volgens grondig uiteengezet en behandeld. 

Eerstens het tontienstelsel, waarbij  tie Groninger 
ton, de e ton van Eichhorn en , 
die van , Taylor  en s tor sprake 
kwamen, om tlat gedeelte met cene schets vau het 
aardcloset van , het konlcloset van Sijmons 
en dat van fl. Waring Jr . te eindigen. 

Geen der  genoemde tonnenstelsels wenl onvoor-
waardelijk goedgekeurd. 

t beerputstelsel wordt hierna besproken en de 
bepalingen , die daaromtrent in n eu Parij s 
bestaan, benevens tie beerput van Swens nader  om-
schreven. 

t , door  den Spreker  een verbe-
terd beerputstelsel genoemd, wordt op grond der 
ervaring, eu om zijn gecompliceerde samenstelling 
niet aanbevolen. 

t spoelstetsel, het derde tier  bedoelde stelsels , 
wordt door  spreker  iu twee  gesplitst en
in een gracht- en rioolspoelstelsel. 

Onder  de voordeelen van dit stelsel wenlen ge-
noemd , tlat bet etui volledig stelsel is en alle onrein-
heden opneemt, hetgeen met geen der  andere het 
geval is; dat het de feealien, zoowel als het huis- en 
hemelwater, tegelijk afvoert, terwij l men hij  elk der 
andere stelsels met dubbele inrichtingen moet werken. 

Achtereenvolgens werden door  spreker  de hellingen, 
de afmetingen, den invoer  hetzij  van grachtwater  hetzij 
van duinwater, deconstructie tier  riolen, wat tie daar-
voor  meest gewenschte materialen betreft, bet inbren-
gen der  spruitriolei i en tien afvoer  van bet riool vuil 
en water  uitvoerig toegelicht. 

Ten slotte werd de theorie van Nagli iu verband 
met genoemde rioolstelsels besproken en door  tien 
heer s hieruit de gevolgtrekking gemaakt, 
dat indien Nagli's systeem opgaat het spelstelsel ook 
tlan aanbeveling verdient boven eenig tonnen- eu beer-
putstelsel. 

Op de volgende vergadering stelt de Spreker 
zich voor  het door  hem voorde gemeente's Graven-
hage voorgestelde rioolspoclsysteem nader  in bijzon-
derheden toe te lichten. 

Vervolg der  Berichten en . 

n de zitting der  Provinciale Staten 
is het voorstel betreflende het waterschap van tien 

, waarvoor  van Staatswege een subsidie 
van ƒ 3 0 0 , 0 00  verleend, na breedvoerige be-
raadslaging aangenomen. 

— t is voor n niet onverschillig 
te vernemen, tlat de instructie van deu ingenieur 
van den provincialen Waterstaat n Gelderland, zoo-
als die door  dc Staten op 21 November  jl . is vast-
gesteld, op tie provinciale Griffi e ter  inzage ligt , en 
dut dc jaarwedde, aan die g verbonden, op 
ƒ 4000 is gebracht. (Arnh. C.) 



. n
dezer  provincie is t on. do verse lullende aanvragen 
om vergunning tot liet berijden der n men vnn pm-
vinrinl e we n met stoomtramwegen iu handen te 
stellen van Gedeputeerde Staten, teneinde te on-
derzoeken ol'  dooi' tie exploitatie diet tramwegen de 
veiligheid van bet verkeer  de provinciale wegen 
niet wordt in gevaar  gebracht. 

— c d der  gemeente heelt aan den stads-
bouwmeester, den beer J. Nnbbe, een gratificati e 
verleend van /"500, als blij k van 's s tevreden-
heid over  ziju toewijding en ijver . 

Qroningen. Voor de vacante betrekking van 
onder-arch it eet hij  de gemeentewerken  zich 
een vijftigta l sollicitanten aangemeld. 

. r  Burgemeester en Weth s is 
aan den Gemeenteraad voorgesteld, de concessie voor 
den aanleg en de exploitatie van paardcns|>oorwegeu, 
onder de gestelde voorwaarden, te gunnen aan den 
hoogsten bieder, voor ƒ 4860, den heer  B. VVauthy, 
directeur der e *  happij  . han-
delende voor de firm a P. van der , bankier 
te Brugge. 

G o u da e Gemeenteraad beeft den termijn , 
waarbinnen de heeren J. de Vries . n 
zich moesten verklaren of zij  de concessie tot aanleg 
en exploitatie eener  waterleiding aanvaarden, met 
.'t maanden verlengd. 

Wapeningen. Op een aanvrage vau de \oor-
loopige concessionarissen voor een tramway van Wa-
genlngen naai Nijker k . beeft de Baad dezer  gemeente 
in beginsel liesloleu eeue bijdrage toe te staatl, waar-
van bet bedrag na definitieve gunning zal worden 

vastgesteld. 

— Volgens de Gooi- en  stelt e 
j  te Amstenbini zicb ten doel, een |«iar-

dons|«oorweg door  Gooiland te leggen. s is 
daartoe de weg van m over , Blank 

n en Bussum opgemeten. 

— e aanvmgen voor  concessie voor  trainway-
lijnen worden met den dag talrijker . Nu weer is, 
door den beer . Saiidbrink , te Utrecht, aanvrage 
oin concessie gedaan tot het aanleggen van een iram-
wayspoor om daarbij , naar  gelang van locale belan-
gen, (marden  stoom als licwecgmiddel te bezigen, 
van Arnhem, Velp, e Steeg, . , 

, , Terborgh (Varscveld), Aalten, 
met twee zijtakken naar  Bocholt, Weid, , 
Zevenaar. 

T BESTUU  der j  T ot Bevor-
der in g der  Bouwkunst  kennis, dut hi| de 
onlangs gedane opgave van ingekomen beantwoor-
dingen op de  de j  uitgeschreven 
Prijsvragen, het ontwerp gemerkt "  abusie 
volij k opgenomen is ouder de antwoord p de 
Se Prijsvraag. t was ingezonden op de  Prijs-
vraag. n de plaats van bet eerstgenoemde moei 
gelezen wonlen t door  Xve". 

Namens het Bestuur voornoemt!, 
P. J. , 

Secretaris. 

Op Vrijdag den 13'1,11 PeceinUr 1878, des voormid-
dags ten  ure, aan bel .Centraalbureau der -
schappij  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen hij  de 

e n te Utrecht, van: 
k .

t maken van eene -
loods voor 12 standen en eenige ver-
dere werken op het stat ion V e n l o, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Ni jmegen naar  Ven lo 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving . 
volgens art. 25 van bet liestek. 

liet bestek ligt van den SS*1™ November  ter 
lezing aan het Ceiilraalbureau bij  de e n 
eu aan het bureau van den r te Venlo 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur te Venlo. 

e aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
4 d « r  1878. 

Utrecht, den 21»"' November 1878 

, 
(Vuur
Op Vrijdag dew 13d" 1 r  1878, des voormid-

dags ten  ure, aan bet ('entrnalburenu der -
schilppij  tot Exploitatie van Staat ss|»oor wegen bij  de 

e n te Utrecht, vnn: 
k ll" .

t maken van eene Werkplaat s met 
bijbehoorende werken op het station 
Ven lo, ten behoeve van den spoor-
weg van Nijmegen naar  Venlo. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-
gens art. 2« van het bestek. 

t liestek ligt van dou 2.>t n November  1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aau het. bureau van den r le Venlo 
eu is oj, franco aanvraag op gemelde plaatsen te 

n worden gegeven dooi- den Sectie-lu 

genieur te Venlo. 
e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 

4d" r  1878. 
Utrecht, den 21" r"  November 1878. 

EEN . iiek  met burgerl i jk e 
Bouwkunst en Waterbouwkunde. zoekt plaat-
sing als 

 of ; 
liefst  laatstgenoemd vak. j  is niet ongenegen 
dergelijke betrekking in Ned. e te vervullen. 

Biiuveu franco onder  letter  B bij  deu r . 
S Pz. te Nie.uwerkerk a'd l.lssel. 

. 
Op  deu 1 7, , cn r  1878, des voor-

middags ten  ure, aan bet Ceiilraalbureau dei 
j  lol Exploitatie van Stmitss|»oorwegen 

bij  dc e n te Utrecht, van: 
Bestek u°.

t leggen vaa sporen en wissels, het 
bouwen van eene goederenbergplaats 
met bureau en twee steenen wach-
tershuisjes . het maken van privaten 
aan het bestaande waterplaatsge-
bouwtj e en het uitbreiden van het 
hoofdgebouw en maken van een toe-
toegangsweg naar de goederenberg-
plaats op het emplacement Feperga. 
met daarmede i n verband staande 
werken, ten behoeve van den spoor-
weg van A r n h e m naar . 

e besteding geschiedt bij  enkele inschryving, 
volgens art. 54 van bet Bestek, 

t k ligt van den 22<'"  Novendier  1878 tor 
lezing aan het Ceiilraalbureau bij  dc e n 
en aan hei bureau vau eten r  te
pet en is op franco aanvraag  gemelde plaatsen 
te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur te

e aanwijzing  hel lerrein /al geschieden den 
3d ' n r  1878. 

Utrecht, don 21"' » November 1878. 

e Aanbesteding. 
Ontmanteling der  Testing. 

Op Woensdag den 21  des namid-
dags ten één uur, zal ie Nijmegen, ten e 

in bet ojN'iibaar  worden aaiihest
e slechting van het gedeslte d^ r  ves-
t ingwerken . gelegen tusschen de 

. t en het 
Stationsterrein van den Staatsspoor-
weg, benevens den aanleg van een 
Boulevard tusschen do verlengde 

- en . met bij -
komende werken. 

e tc verwerken hoeveelheden bedragen ongeveer: 
228000 . Grondwer k 

7500  \ Breekwerk. 
Bestek en teekeningen liggen van af 2 r 

a. s. ter  inzage op de Gemeente-secretarie, alwaar 
dezelve tevens tegen betaling van / 5 verkrijgbaar  zijn. 

e aanwijzing zal plaats hebben op g cn 
g den 16"  en 17*» , telkens des 

voormiddags len tien uur ; samenkomst bij  de
lenpoort. 

n wordeu gegeven door  den r -
B a , r  le  en den 
r , Opzichter  bij  do ontmanteling te 

Nijmegen. 

Op  den 1O1*" » r  1878, des voor-
middags ten  ure, aan bet Ceutraalhurcnii der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij  de e n te Utrecht, van

Bestek n°. 212. 

t wijzigen van de n 
van de bru g over de Oude s bij 

, ten behoeve van den 
spoorweg van Breda naar . 

e liesteding geschiedt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art . 17 van bet bestek. 

t bestek ligt van den 15d en November  ter 
lezing aan het Centnialbureau hij  de e n 
en aan het bureau van den r C. VV. 
P. G te Hotterdam en is op franco nan vraag 
op gemelde plaat-.'ii te bekomen. 

n worden gegeven door  deu -
nieur  voornoemd. 

e aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
26'" "  November 1878. 

Utrecht, den 14*"  November 1878. 

A 
, Architecten

s van eeu paai geheel nieuwe en veel 
verbeterde soorten Papier  sans fin  worden 
op aanvrage omuidilclij k toegezonden door 

Th. J. E 

. &  J. . 
Fabriek vaa Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche Tuin, 
 20  22.

S van uil., btkeada typen 

en reparation aan l .m.l..  wonlen in 

ilri i kortst mogelijken tiji l ^elevenl en nitgevueril. 

Tentoonstelling te Arnhem in 1879 
11.11. n worden herinnerd mui do liepnliii g van het Programma, dat zij , die wenschen in tt 

zenden, daarvan kennis moeten geven aau bet Bestuur  primo r  S. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 lo Amsterdam, wonlen bij  alle 

E JW- en , 
ok voortdurend 

N . 
Een groot welingelicht N is daaivan steeds ruim gesorteenl, alsmede in marmeren U 

. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

E N 
VA N 

V A E , 

geeft berigt dat door  haar lot cciiijt c A  E N ï E N voor den 

verkoop van T i n brooden rijn  umnientelil: 

S &  Amsterdam, 
door wie ook t liet leggen van Vloeren inlielitingen wunlen verstrekt en orders vuur  geheel Neder-
land aangenomen up gelijke voorwaarden als aan de F a b r i e k , Beltweg N*. 3, te Amsterdam, 

E . 

T 113 115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

, , Stoom- en , Stoom- en , Stoom-
heimachines in diverse soorten, Stoomhamers, Fabr iekswerktu igen. s voor  houtbe-
werk ing . Gereedschappen. n . Centr i fugaalpompen, , 
Prima Port landcement der m Company, Aineritaanschfl amari lschi jven der  Tanlte Company, 
voor  zagen srherjieii , ïuhrieksgehmik, en/., 1"  kwaliteit Engelsche kraan - eu andere kett ingen inet 
gnaraiiti e van sterkte. 

E lect r isch l ich t voor  allerlei doeleinden. 
Afslui ters , k ranen, peilglastoestellen voor  stoom- cn waterleiding. 

Civiel-ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Sloombaggermolens iu hout- ol' 
ij/orcoiistruetie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 * per 
werkdag, en verder  Stoomwerktu igen, , . . * 
Steen- en Tegelvormmaohlnes. n - eu BrugoonstrnotleJn en/. 

.  &  ZOON, 
 te

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 

g bü inschrijving

' ï\
- of k 

te , 

tot , 
up x 28 November 1878, .les s 
ten 1 uur, ten e ilec genoemde k bui-
ten ile Weerd, i n 3 perceelen. 

Giilrnkt e umsebtijvino ..., voorwaanlen van ver-

p zijn vertrggbaar bij  den Boekhandelaar -
i J. T le  en ten e 

der . Te be/iebtijjen: dadelijks vim »—4 . 
Aanwijzin g g -it, Nov., des morgens ten 

li ) uur, 
s zijn B o u w t e r r e i n e n T E 

 T E . 

p P T W E E N van groote af-
meting en draagvermogen. zeer  geschikt 

 tot berging ran , plaat-
sen van een G bij  W A -

, enz. enz. 
Brieven franc,  No. :|:|." W nnn liet

tionaal  llam l ö Aindcrdum. 

li  te . 
 en N van n 

voor  vvetcnsebap|.'lijk  All e soorten van 
Ba.ro- en Thermometers. V e ld . - en 
Theaterki jkers . Br ie f balansen. enz. enz. 

leveren legen billijk e prijzen, 
S mor  4 lichten in 2 

soorten. 

Ver  gewone . u»,r 
Gaz- , alles 
niet ol'  zomler . 

Tivkeninp.n en prijsopgaaf, wonlen op [ranra 
g verstrakt. 

 1.1:1  0 

s van Znilra - ™ i 

in , 

S t raa tke ien, Por t lan d Cement, 

Nieuwehaven .X.zijde 55, (4'rdiim . 

. 
c Ondergeteekenden belasten zich <>p 

liillijk e n met ilu lever ing 
en het leggen onder  Garantie van ij/e-
ren of stalen s met 
tocbehooren. 

 k 

te . 
Stoomfabriek van 

. - EN . 
vaa JAGOB S Pz. te Zaandijk. 

E — gekookte 
Standolie Papaverol ie. 

t voor  Nederland der  Engelsche -
N N van  ANU 
SON, te  , Surrey tiij

Prij s Courant op aanvrage verkri jgbaa r 

gevestigd te . 
.  Vervaardiging van 

Gas- un ainl i re Buizen (slamnlr  jreg»-

ten).  lichtst /.iel) nok niel liet inrichten 
vim Gasfabrieken cn het daarstelieii 
vim Waterleidingen cn hydrauli -
sche Werken. 

Agent voor  i 

«T. A. . 
. 

S , 

. 
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VOOB 

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

: 

t Zaterdag.. Prg. p«r  maanden f 1.1)5. n abonneert rich . 

een jaargang. Afzonderlijk e nommer. bij  rooruitbestelling lo eenta. 

A l l e stokken en adver tent iën te adresseeren 

de e te A.uhem. 

: 

V»n l—5 regeli fl.-—, verder  voor  eiken rejte! *.t  20 cents en O centi 

 ccn aominer  vnu het blad. Advertent tea  builenlaud 25 cent» per

N t . 

Onitivri i tli t mecrinalon bes|iroken otulerwnrp kan 
aNtioy wonlen inedegedeeid ,  heer
in het Trnwulént een leerrijk e vulksvuunlracht ge-
houden lit-eft over de (toorluopenile reininen. Zij  i^ 
te vinden in ti°. i! ) der  llceue Seientifigue (i) 
Nov. jl.) . k nommer  is afzonderlijk verkrijgbaar 
en kost slechts vijftij r  cenümes. 

t Britsche Bureel van den Handel (Board of 
Trade) heeft de voorwaarden vastgesteld, waaraan 
het meent, dat de doorloo(iende remmen moeten 
voldoen. e voorwaanlen zijn de volgende: 
i*. e remmen moeten oogenhlikkelijk zijn in 

haar  werking cn door den machinist of de conduc-
teurs van  trein aangewend  worden, 

2'. l van een ongeluk  zij  uit zich 
zeiven en nogenhlikkelijk werken. 

3». e behandeling van de remmen, zoowel tot 
 lei nu ling als oiitkleinmitig ,  zeer  gemakke-

lij k zijn,  machine zoowel als  elk der  voer-
tuigen van den trein. 

 Zij  moeten gestadig en geregeld gebruikt 
kunnen worden voor de dagelijkselie manoeuvre, 

5".  bouwstoffen, gebezigd vuor  baar  samen-
stelling, moeten duurzaam zijn , dat  van zekere 
degelijkheid, zoodat zij  gemakkelijk onderbonden en 
in een voor de werking geschikten staat kunnen wor-
den gehouden. 

 voorwaarden", zegt de heer  Banderali, 
n blijkbaar wel te  van een volmaakten 
, maar ik zal mij  veroorloven (en mijn meening 

 aanhangers) bij deze theoretische de volgende 
practische voorwaarden te voegen, zonder  welke, naar 
mijn inzien, geen rem als volmaakt beschouwd kau 
wonlen, 

6*. e rem moet zeer  eenvoudig zijn in zijn or-
ganen of deelen; bij moet gemakkelijk begrepen wor-

 door de lieambten van den spoorwegdienst die, 
althans o|> het vasteland, ongelukkig nog niet vol-
doende onderricht zijn om zich rekenschap te geven 
van de werking der  mecaiiisinen of der  ingewikkeld)? 
inrichtingen. 

7e. t vermogen der  remmen moet naar  welge-
vallen geregeld, gematigd en gemeten kunnen wor-
den door den machinist,  zijn machine, volgens 
de behoefte van  oogenblik. 

8e. e praetijk leert ons, dat het, zooal niet 
gevaarlijk, dan toch onaangenaam  , als de remmen 
ongelijk werken of schokken geven, zoodat het van 
belang geacht wordt geen huiven maatregel te ne 
men in de aanwending van de aaneengeschakelde 

 ; zij  moeten zonder  ongemak kunnen worden 
aangewend  al de voertuigen van een trein, die 
bestaan kan uit vier  cn twinti g rijtuigen . t
U'gciiwnoitli g de reglementaire grens voor de
neiitreinen. 

9e.  bron der  drijfkrach t moet elk oogenblik 
 zijn haar  werking te vei-scbaffen; zij  moet 

onuitputtelij k zijn, dat is te zeggen, dat zij  na een 
aaiikleinming niet vermindert' en zekeren tij d noodig 

 tot aanvulling. 
10e. Eindelijk zou het niet doelloos zijn , dat de 

rem  WBS, zoowel wat Opatelling als onder-
boud betreft. t is een  èn de 
"poorweginaatscliappijen èn bet publiek lielang heb-
ben. t publiek beeft er  zelfs veel meer  belang bij 
dan het meent, want hoe groot  reeds nu of in 
de toekomst het getal aandeelhouders! Zullen niet 
op den eenen of anderen dag al de belastingschul-

 net zijn? 
e verschil lende theoretische en practische voor-

waarden hebben haar  redenen en besluiten. 
, die slechts in geval van nood gebezigd 

worden, staan eraan bloot  onklaar  te. raken. 
, vervaardigd uit stollen . die gemakkelijk 

beschadigen, zijn slecht tc gebruiken. , die 
niet gemakkelijk  wonlen,  licht aan-
leiding tot oponthoud, zeer ten nadeele van de veilig-
lieid, dat dikwijl s van de aaneengeschakelde remmen 
een geneesmiddel kan maken, erger  dan dc kwaal, 
die men wilde voorkomen. 

t geeft bezwaar  gedurende de vaart verplicht 
tc zijn een rem zonder  maat en tot het uiterste te 
klemmen, nis meu slechts een  van
of min langen duur  noodig heeft. 

t in gang brengen, na een eenigszins geweldig 
stilhouden, is altij d moeilijk en g<*>ft aanleiding tot 
racer of min hevige schokken. 

t aanbrengen vau remmen in een enkel gedeelte 
van den trein, bij  voorbeeld aan den kop, moet uit 
dier. hoofde ontraden wonlen. 

e ongemak zou zich voordoen, als de wer-
king van  zich langzaam voortplantte. Zij 
moet dus zoo snel mogelijk zijn. 

Een stelsel doorloopendc remmen, waarbij de 
drijfkrach t uitgeput raakt en zekeren tij d tot wedor-

sanvulling vordert, zou beletten, dat men dikwijl s 
achtereenvolgens kon stilhouden of in de stations 
liehoorlij k doorwerken. 

Een te kostbare rem schrikt hen af, die hem 
willen beproeven of ontmoedigt ben, die hem bezigen. 

e  len wonlen in verscb e mie male 
vervuld bij  de onderscheidene iu gebruik zijnde icinmcn. 
Vandaar de weifeling der  ingt-niein-s in biinne keuze." 

J TOT G

. 

G . 

Vergadering run 15 November 1878. 

r  verschillende leden zijn een vijfta l vragen 
voorgesteld, ter  bespreking in de algemeene bijeen-
komsten der  leden van de j tot bevor-
dering der , in het volgende jaar te hou-
den; vier  daarvan wonlen goed- en één afgekeurd. 

Naar  aanleiding van deze vragen, stelt een dei-
leden de vraag of jtortlaud-cement-bepleisteringen 
niet zoodanig te bewerken zijn, dat zij  met goed 
gevolg geveild kunnen worden. Spreker  heeft daar-
bij  , evenals met het verven van stukadoorwerken, 
in bet algemeen steeds moeilijkheden ondervonden. 

j  gelooft bet niet-stand bom lende van die vervin-
gen te moeten zoeken in de omstandigheid , dat de 
votdeelen der  olie verteerd of opgeslurpt wonlen en 
dat de verflaag daarna afgewreven kan worden. 

Aan de discussie over  deze vraag nemen verschil-
lende leden deel, waarbij  wordt vermeld dat het sili-
caat deugdelijk is. t wordt opgemerkt dat 
silicaat niet op poreuse stollen is te gebruiken, om-
dat het door  olicporicn uaar  binnen dringt en de 
buitenoppervlakte onbeschermd laat. Op weinig of 
niet poreuse stollen, als glas, zink, enz., kan het 
silicaat uitnemend wonlen toegepast. Ook wonlt 
het advies, door  wijlen deu beer  Van der  Tak reeds 
vóór vij f jaren in de Afdeeling gegeven, in herinne-
ring gebracht. Zij n oordeel over de resultaten, 
daarmede verkregen bij  het verven van bepleisterde 
gemeente-gebouwen, was zeer  ongunstig. 

Vervolgens wordt een antwoord gelezen op dc 
vroeger  ingekomen vraag, of men, op grond van 
hel Burgerlij k Wetboek eu de verordening op bet 
bouwen te , een nabuur kan verplichten 
toe tc staan, dat een sluit- of di-aagmuur op de 
erfscheiding wonlt gebouwd. Naar  aanleiding van bel 
ontkennend antwoord ontstaat nog eeuige discussie 
over de rechten en verplichtingen van naburen, in-
geval van vernieuwing van gomeenscluip|>elijke zij-
muren. 

e bespreking der  brochure «Onze woonhuizen, 
hun constructie, verwarming en ventilatie" nau 
de orde gesteld zijnde, zegt de heer  W. C. van Goor 
de/e zaak met eeu enkel woonl te willen inleiden. 

Volgens zijne meening wordt in dit e wel 
wat goeds aangetroffen, docli bij  aandachtige living 
stuit men op verschillende beswaren. n het alge-
meen acht bij  het gedeelte! waarin over  verwarming 
en ventilatie gehandeld wonlt, beter  dan dat, waai-
de constructie behandeld wordt. 

e schrijver  stelt te recht de constructie als basis 
en wenscht, dat evenwicht in elke samenstelling be-
staat , maar volgens spreker  zijn die stellingen bij 
tie toepassing op den bouw van gewone woonhuizen 
wat al te consequent doorgedreven, waarom biet-
en daar bet onmogelijke verlangd wonlt, iets dat 
een hervormer, wil bij  met vrucht en hoop op succes 
werkzaam ziju, niet doen moet. Wilde men de voor-
schriften en denkbeelden van den schrijver  volgen, 
dan zou een der  eerste gevolgen daarvan zijn, dat 
onze woonhuizen veel duurder  zouden wonlen zomler 
beter  te zijn; waarem spreker van meening is, dat 
de schrijver  dc eischen voor  den mouumentaleti bouw, 
die hij  zegt niet tc zullen behandelen, eenigszins 
voor den bouw van een gewoon woonhuis in toe-
passing beeft geluncht. Als voorbeeld, r  met 
meerderen aan te vullen, vestigt spreker  de aandacht 
op deu eisch, dat, wil men den renaissancestijl toe-
passen, men de architraven, enz., uit massieve blok-
ken moet vervaardigen. Zij n die en andere samen-
stellingen niet massief, dan noemt de schrijver  zulk 
werk eenvoudig " 

Spreker  verschilt in dit opzicht met den schrijver. 
j  gelooft wel degelijk dat de liekleeding van con-

structieve deelen bij  den gewonen huishouw geoor-
loofd is, mits de bekleeding niet in tegenspraak is 
met de wezenlijke constructie. r  zoo streng bijna 
alles als plakwerk tc i|uuliliceeren, komt de schrijver 
tot zeer  gewaagde stellingen. Een daarvan wordt 
gevonden, waar de schrijver  de bekleeding met hard-
steenen platen, die niet met van buiten zicht ban 
ankers  het iichtersuiandc metselwerk verbonden 
zijn , plakwerk noemt, doch laat men schieter  of 
roset van buiten zien, dan zou dezelfde hardsteenen 

plaat geen plakwerk meer  zijn. Spreker  noemt dit 
spelen met woorden. 

j  het volgen van de denkbeelden des schrijvers 
zouden onze woonhuizen ontegenzeggelijk veel zwaar-
der wonlen, hetwelk met het oog op den grootendeels 
slappen bodara van ons land niet van gevaar  ontbloot 
is, maar ook daardoor  zouden zij  duurder  worden. 

Spieker  wenscht het vooreerst hij  deze algemeene 
opmerkingen te laten. 

e heer . de Vries zegt het hoekje met aandacht 
te hebben gelezen. e schrijver  legt meermalen den 
vinger op de wonde, maar hij  toont een slecht ge-
neesheer te zijn. r  en daar  de schrijver ook 
met zich zelf ju tegenspraak, wanl wat op de e 
plaats wordt afgekeurd, vindt men op eene andere soms 
in eenigszins gewijzigden vorm len gebruike aanbe-
volen. Uit alles blijk ! dat de schrij"e r  geen construc-
teur is, waarom tuin zijn oordeel over  constructien 
niet veel waarde kan toegekend worden. e middelen, 
die hij  aangeeft om gebreken te voorkomen, kunnen 
den toets niet doorstaan. waarom de voorgestelde 
veranderingen minder  goed wonlen geoordeeld dan 
het volgen der e gewoonten. 

Spreker  noemt het een groot woonl, dat de con-
structie tie motieven voor  de vei-siering moei aangeven; 
de schrijver  in zijn versieringen dan ook zeer  sober, 
ja , men zou haast kunnen zeggen, dat hij  een af-
schaffer  vau alle versiering is. Wilden wij  hem op 
dit punt volgen, dan moesten wij  niet alleen 50 
jaren terug, maar ook de schilder  met zijn hout- en 
marmer-nabootsingen en de behanger, zouden geheel 
opgeruimd moeten worden. Spreker  kan zich daarmede 
niet vei eenigen, want ieder  vak heelt bij  den bouw van 
een nieuw woonhuis zijn plicht te vervullen en is, 
zoo 'voor de samenstelling als de versiering ervan, 
noodig e sceptische huizen eu kamers, die de 
schrijver  OUS aanbeveelt, mogen waar en goed zijn, 
liehnaglijk zullen zij  zeker  niet wezen. e beschou-
wingen van schrijver  over  stijl klinken wonderlijk 
en wonlen door  spreker  niet gedeald. 

n het geven van voorbeelden op de platen  de 
schrijver  niet gelukkig; ziju schets van wn winkelpui 
is minder dan fraai, Al ligt er  in bet gezegde over 
ventilatie veel waars, kan dit dikwijl s niet wonlen 
toegepast; men denke slechts san de voorgestelde 
galen met roosters in vloeren ea muren. 

r  geen der  leden verder  iu algemeene beschou-
wingen Wenscht te treden, wonll besloten, het ge-
schrift iu een volgende vergadering meer  en détail 

te bespreken. 

Berichten en mededeelingen. 

. 

's-Grivenhage. Z. . heeft den hoofdingenieur 
van den Waterstaat iu het e district . A. s 
benoemd tot lid der  SUuitscommissie, belast met een 
onderzoek naar den toestand van het Zwolschc . 

— e overeenkomsten , namens de g door 
de permanente militair e spoorwegcommissie met de 

n hiertelande gesloten. tot regeling 
van het vervoer van krijgsvolk en oorlogstuig over 
de spoorwegen, zullen thans definitief met den laten 
Januari  s. in werking treden. 

— e heeren J. , A. , , 
J. Sfraiib en A. . Voorduin, die zich, na den dood 
van hun vriend Undo, vereenigden met het doel, 
om op zijn graf een eenvoudig herinneringsteeken 
te plantten, als aan hulde alleen tloor de intiemste 
vrienden eu vereerders van den overledene aan zijn 
nagedachtenis gebracht, heblien van hun werkzaam-
heid verslag gedaan. 

Aan dat verslag ontleenen wij  het volgende: t 
gedenkteeken op het graf te Eikenduinen bestaat 
uit eene zware plaat van Escausijnscben steen, lang 
2 eu breed 1 meter, die in bet midden op een ge-
beeldhouwde cartouche in verbeven letters den naam 

. P. o draagt. Aau het hoofdeinde ligt een 
lauwerkrans in boog verheven relief, en aan het 
voeteinde zijn de volgende, de geheele levensrichting 
van den overledene kenmerkende en aan ecu zijner 
geschriften ontleende, woorden ingegrifl: 

 bloemen op uw pad, roei de distels uit, 
opdat een dankbaar mensch, vroeger of la-
ter, uw voetspoor zegene. 

e overigens geheel gladde zerk is van een cen-
voudigen 'fnjn.  rami voorzien en omringd door 
een decoratief hek van geslagen ijzer  en van zilver-
bronze kleur. 

t ontwerp is van prof. Gugel te , diezich 
ook geheel belangloos heeft belast met dc leiding 
van de uitvoering. 

t een iilphabetischc lijst van allen, die tot de 
uitvoering hebben bijgedragen, en namens dezen s 

het gedenkteeken aan de weduwe en haar  kinderen 
overgegeven. 

Amsterdam. n het laatst der  voorgaande week 
had eene bijeenkomst plaats, waarin door  commis-
sarissen der  op te riebteu stoomvaartlijn Amster-

n aan eenige ter  vergat lering tiitgeuno-
digde heeren de vooruitzichten der  onderneming wenlen 
aangewezen; het bleek uit de beantwoording tier 
gevraagde inlichtingen, dat men voornemens is de 
zaak op zeer  eenvoudige wijze te beginnen eu met 
eene krachtige reserve. e uit te geven obligatien heb-
ben het bij  de Nederlandse;he Bank gedetineerde be-
drag van / (00,000 aan aandeelen en vertier  het ge-
heele kapitaal der  onderneming tot onderpand. e 
vorm, waaronder de onderneming totstandkwam, de 
personen, die haar  zouden beboeren, gaven aan 
commissarissen de vrijhei d baar met vertrouwen aan 
te bevelen. Zij  vroegen daarom voor  hunne nuttige 
onderneming den steun van de aanwezigen, o|>dat 
bij  de inschrijvin g zou blijken , dat Amsterdam er 
prij s op stelt, dat haar  haven onder  Nederlandsche 
vlag met n verbonden worde. 

— e commissie van b'-ooii leid ing over de ont-
werpen voor het nationaal huldeblijk aan Z. . . 
Prins k heeft blijkens iu dit nommer voorko-
mende advertentie aan het Comité van uitvoering 

n de plans no. 10 s , uo. 29 
Constantie en no. -i7 Ar s longa , vita brevis. Eerst-
daags zullen die ontwerpers opgeroepen worden, om 

 model ïn pleister  volgens art.  van het pro-
gramma te leveren, en eerst daarna zullen de be-
kroningen plaats vinden. e ontwerpen zijn ïn het 
Oudemannenhuis tentoongesteld en tot heden wonlen 
zij  door  vele personen bezichtigd. e heer A N. 
Uodefroy, architect te Amsterdam, deelt aan tie 
Amst. Courant mede, dat het eei-steder  in uanmer-
kiug komende ontwerpen voor het Nationaal -
blij k aan Z. . . Prins , geteekend s 

"  een kopie is van de fontein der  schildpadden 
te , in 1585 door  Giacomo della Porta ont-
worpen en uitgevoerd,  waarvan een afbeelding te 
vinden is op plaat 187 vau het 2de deel van Home 
moderne, door Paul , waarbij  men leze 
bladzijde .'198 van het 3de deel tekst van genoemd 
werk. Er  is niets nationaals iu , of het moesten de 
vier n zijn! zegt de heer  Godefroy. 

— Onder  voorzitterschap van . A. P. Th. Eys-
sell is de/er  dagen een vergadering gehouden van 
hotidei-s van gestempelde obligation der  Nederlandsche 
Centraal-Spoorweginaatschappij. 

t 565 van de 591 uitgebrachte stemmen Es 
een voorstal aangenomen, waarbij  de vergadering als 
baar  gevoelen uitspreekt, dat do Nederlandsche Cen-
traul-Spoorwegmaat-schappij  het met de houders harer 
gestempelde obligatien gesloten  niet behoorlijk 
naleeft en de billijk e aanspraken van de crediteuren 
miskent; dat deze vergadering tien wensch uit
vuor  zooveel noodig  de voorstel , zoo te zamen 
als afzonderlijk . opdraagt, om, mits gesteund door 
inlevering van  uaar hun oordeel voldoend aantal 
obligatien, tegen de Nederlandsche (Vntraal-Spoor-
wogmaatschappij  rechtsmaatregelen  het werk te 
stellen op zoodanige wijze als zij  zullen vermeenen 
tc behoeven, daaronder wel uitdrukkelij k , 
dat zij , zulks geraden achtende, tegen die -
schappij  gebruik zullen maken van de d lieden 
aan ongestempelde obligatien ontleend. 

Amsterdam. n bet t woonl op 
het Voorloopig Verslag der  Spoorwegbegrooting 1879 
küiu t Ae volgende zinsnede voor: 

ullet onderzoek der  vraag, in hoeverre ecn spoor-
weglijn n voldoende, dan wel cene 
reehtstreekschc verbinding tusschen Amsterdam en 

i in het algemeen noodzakelijk zij , is nog 
niet afgeloopen." 

Het Nieuws van den  verheugt zich dat de 
zaak iu onderzoek is, want hieruit blijkt , dit do 
wil bestaat, om . heizij  over , 

hetzij  rechtstreeks, met de hoofdstad  verbinden. 
Wi j  hopen, dat men tot de rechtstreekse)»! ver-

binding komen zal, en wel om de volgende redenen: 
t is voor  Amsterdam van het grootste belang, 

om met hare toekomstige voorhaven (want dit is 
n thans nog niet) op de kortstniogelijk e 

wijze verbonden te wezen; vooral ook met hot oog 
op tie post gemeenschap met Engeland , die toch vroeg 
of laat komeu moet. 

j  verbroken wa tot-gemeenschap tusschen Amster-
dam en , als daar  zijn een harde winter, 
een mogelijk gebrek  de sluizen  de
wegbruggen ol aan de brug te Velsen , het toevallig 
zinken van een groot schip iu het kanaal als anders-
zins, kan zoo'n spoorweg uitstekende diensten lie-
wij/en. 

Voor n zelf is het voor  het oogenblik eene 
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— Bij e beschikking zijn J. van der 
Ven, J. Gmelig, zich noemende en schrijvende -
ling, A. Ghijsels , J. Ferwerda en . J. van 
Osenbruggen gesteld ter  beschikking van den Gouver-
neur-Generaal van , om bij  den 
dienst der  Staatss |>oorwegen o]> Java te worden ge-
plaatst ; de heer  Vau Osenbruggen als tijdelij k en de 
overigen als vaste ambtenaren. 

 Naar  men verneemt heeft het 
Comité van uitvoering voor  het Nationaal k 
voor  Prins k den architect A. . van Gendt 
alhier  belast met de uitvoering van den onderbouw 
der waterwerken , en met het toezicht en het ver-
strekken van de noodige gegevens, de heeren Graaf 
van g Slirui n en N. r  Bisdom, hof-
maarschalk en architect van Z. . . Prins . 

 Bij  den Gemeenteraad is ingekomen 
een adres der i e Tram way maatschappij, 
om concessie voor  eene tramwaylij n -
veen—Bloemendaal, loopende van het Stationsplein, 

, Parklaan, , lünderhuisvest en 
Zijlweg, tot de grens der  gemeente. 

 Onder  verwijzing naar  de ïn dit nom-
mer voorkomende e voor  den r  van 
den Provincialen Waterstaat, kunnen wij  mededee-
len dat de Provinciale Stalen het volgende besluit 
genomen heblien: 

e Staten der  Provincie Gelderland, 
Gezien de op heden vastgestelde e voor 

den r  van den Provincialen Waterstaat; 
n aanmerking nemende dat de werkkrin g van 

dien ambtenaar  daarbij  aanmerkelijk is uitgebreid, 
en dientengevolge ook dc werkzaamheden van de 
Oplichters van de Provincialen Waterstaat vermeer-
dering ondergaan; 

Overwegende dat het wenschelijk is dien ambtena-
ren eene vaste jaarlijksch e toelage voor  bureuu-be-
hoeften toe te kennen, en de tot dusverre door  hen 
genoten vergoeding vour  reis-en verblijfkosten eenigs-
zins te verhoogen, doch tevens de bepalingen dien-
aangaande aan te vullen: 

N : 

lo. e jaarwedde van den r  te brengen 
op.' ƒ 4000 
die van eiken Opzichter  op. . . i 1600 

2o. e schadeloosstelling voor  bureau-behoeften , 
waaronder  vuur  en licht , van den r  te stel-
len op ƒ i 30 per  jaar ; 

die van eiken Opzichter  op ƒ 25 per  jaar. 
3o. Als vergoeding voor  reis- en verblijfkosten 

toe te kennen \ 
aan den , reiskosten f 0.00 per 

uur afstand, 
verblijfkosten f 0 per  dag: 

aan eiken Opzigter, reiskosten fQ.45 per 
uur afstand, 

verblijfkosten f 4 jier  dag; 
en zulks ouder  de volgende bepalingen : 

a e vergoeding wegens reiskosten wordt bere-
kend volgens de afstanden bij  den oflicieelen afstands-
vnjser  aangewezen, 

b. e op denzelfden dag heen- en terugreist en 
dus niet buiten zijn standplaats vernacht, geniet de 
volle reiskosten, maar slechts de helft der  verblijf -
kosten. 

c. e één of meer  nachten buiten zijne stand-
plaats heeft vertoefd , erlangt voor  den dag der  te-
rugkomst slechts de helft der  verblijfkosten. 

d. n naar eene plaats op geen verderen af-
stand dan van één uur  buiten dc standplaats, geven 
geen aanspraak op vergoeding wegens reiskosten, en 
evenmin op die wegens verblijfkosten ingeval de reis 
op één en dezelfden dag heen en weder  wordt af-

4o. e invoering van dit besluit te bepalen op 
het tijdsti p van de in-werking-stolling der  gewijzigde 

e voor  deu r  van den Provincialen 
Waterstaat, en te bepalen dat alsdan zijn vervallen 
dezerzijds besluiten d.d. 13 Juli 1804, no. 15, 7 
Juli 1855, no. 7, en 3 November  1864, no. 15, 
voor  zooveel daarbij  geregeld zijn de jaarwedden cn 
de vergoeding voor  reis- en verblij f kosten der  Ambte-
naren van den Piovincialen Waterstaat. 

Varia . 

 geschiedt, na losgraving, op voardeehge 
wijze met eene kleine lading dynamiet iu een cen-
traal geboord mijngat, waarvan de diepte ongeveer 
gelijk moet zijn aan de middellij n van den stomp. § 

gevraagd, voor  den B O U W van het
 te  salaris ƒ  ƒ

pei- iiinand. 
Vereischten zijn: bekwaamheid in het Teekenen 

en grondige practische kennis van het Bouwen. 
Belanghebbenden vervoegen zich, onder  overleg-

ging der  noodige bewijsstukken, in persoon hij  den 
r  der  Gemeentewerken en wel vóór of op 

dm l itn  1878. 

N E -
J TOT E VAN E 

GOE N zullen op Zaterdag den 7, l , n

1878, des middags te  uren, in het t 
van w de Wed. T op de 

e t te  in het openbaar 

! 

 bij
t bestek is van af  3  ver-

krijgbaa r  bij  de Wed. T voornoemd, 
alwaar  ook de situatie- cn profi l teekeningen ter  in-
zage liggen. 

Aanwijzin g iu loco zal gegeven worden op Vrijdag , 
den 6 r  1878, des namiddags te 3 uren. 

un lilt . . lilt . Prins en Prinses k 
der Nederlanden. 

Op voordracht der
roept het  de ontwer-
pers der  plannen, ingezonden onder  de zinspreuken: 

N°. 10. s , 
N°. 29. Constantia, 
N°. 47. s longa, Vita s 

op, zich te vervoegen aan het Bureau, t 
466, tot het, op vertoon van het geheim teeken, 
in ontvangst nemen der  uitnoodigiug voor  het leveren 
van een model van hun ontwerp in pleister  (Art .
van het Programma.) 

t Comité bericht voorts, dat de teekeningen 
enz. van af  tot en 
met

 , aan het . m Van der , 
Oudemanhuispoort,  te bezichtigen zijn. 

Namens het vComitè van Uitvoering". 

Jhr . . C. J. A. N T E X , Voorzitter, 

J. .  ES , Secretaris. 

Amsterdam, 2C Nov. 1878. 

c E heiast met het 
N van een

 in de -
T te Zutphen, brengt mits deze tor  kennis 

van . ,  van
van bovengemelde , dat door  eene Com-
missie van deskundigen  is geworden het 
plan (motto o ) ingezonden door  den r 

 Architect te Haarlem; 
met verzoek om thans voor  ultimo r  a. s. 

 op te willen geven, werwaarta ingeko-
men plans weder  kunnen vvorden. 

Namens de Commissie, 

. 

l 

G 
o)i  des namid-
dags ten , teu e te Winters-
wij k , van: 

le. Bestek n». 20. 

2*. Bestek n°. 21. 

e  moeten vóór het 
uur der  besteding vrachtvri j  bezorgd zijn ten -
huize te Winterswijk . 

n worden gegeven door  den -
r  der , bij  wien tevens de 

 met bijbehoorende  op franco 
aanvrage en tegen betaling van J  voor  Bestek 
n°. 20 en ƒ  voor  Bestek n". 21 , van af den 
15 November  e. k. verkrijgbaar  zijn. 

E . 

Winterswijk, den 30 October  1878. 

j e van Justitie. 

, 

Aanbesteding;. 
Op  des 

namiddags ten één ure, zal in een der  lokalen van 
het e van Justitie iu de e Pooten te 's Gra-
venhage, bij  enkele inschrijvin g worden aanbesteed: 

t bestek en de teekeningen liggen ter  inzage, 
tc 's Gravenhage in een der  lokalen van het -
nisterie van Justitie in de Nobelstraat en iu de e 
Pooten. 

e stukken zijn voorts op franco aanvrage, te-
gen betaling van /'2.50 te bekomen aan eerst ge-
meld lokaal en bij  den Opzigter  over  de Gevangenis 
G. A. N te Tiet. 

n worden gegeven door  den -
Architect voor  de Gevangenissen en , 
J. F.  te ' i Gravenhage. 

Aanwijzin g zal worden gedaan g den 9 -
cember  1878, des middags um 12 ure, op het ter-
rein waarop het gebouw moet worden opgetrokken. 

's Gravenhage, den 25 November  1878. 

 van Justitie. 
Voor den , 

 Secretaris-Generaal, 
. 

.  te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

 enz. enz. 

T E P  van
 ner  geschikt 

tot berging van  plaat-
sen van een  bij

 . enz. enz. 
Brieven franco met No. 3333 aan het

tionaal m 15 Amsterdam. 

in , 

NieuO'ehaeen N.zijde 55, . 

t voor  Nederland van  &  SON 
 en  hij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en Fabriek van prima belegen 

 en
 Puike ltaliaansche en Fransche 

 en
 in fusten, bussen en üncuns. 

- en . 

S , 
. 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandtche Tuin, 

 van alle bekende typen 
en  aan bestaande S worden in 
den kortst mogclijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

1111  .1  11.1 1 J . t 
Ondergeteekenden leveren tegen billijk e prijzen, 

 voor  4 lichten in 2 
soorten. Verder gewone
vooi  en
alles met of zonder s ;

 in norten enz. 
Teekeningen en prijsopgaaf, worden op franco 

aanvraag verstrekt. 

\mm & w sTNi i i 

N 
voo , n enz. 

s van een paar
 worden 

op aanvrage onmiddelijk toegezonden door 

Th. J. E 

.  &  ZOON, 
 te , 

hebben nieuwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden. 
Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigd: 

N . 
Een groot weUngericht N is daarvan steds ruim gesorteerd, alsmede 

 Alles  rn  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

E N 

V A ! T n ^ W E n s . 

_ ^  geeft berigt dat door  haar  tet eenige A G E N T E N voorden 

' o A e . . ^ t ^ ~ ^ -v e r k o o p  i n  zijn aangesteld: 

S &> C". te Amsterdam, 
door  wie ook tot het  Vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en  voor  geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de  Beltweg N" . 3, tc Amsterdam. 

11 E G  &  € ° . 
Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten  Stoombafrgermolens in hout- of 
ijzei-constructie, volgens eigen systeem, geschikt  elke diepte cn opbrengst  150 tot 21 WO "  per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, , , , s 
Steen- en Tegel vormmachines. n - en Bru,,construction euz. 

 113/115 
. 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  en
heimachine8 in diverse soorten,

Prima  der  Burhaiu Company, Amerikaanschfl  der  Tanite Company, 
voor  zagen scherpen, fabrieksgebrnik, enz., 1u kwaliteit Engelsche  andere  met 
guarantie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

r F. A , te Arnhem, is uitgegeven: 

N B 

E u c r a n r . <vi 4.1:1,. 
r  voor  de t aan de Polytechnische School, te . 

t ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Prijs : d flQ.— Gebonden in Prachtband f20.— 

t werk, het lénige van deze uitgebreidheid in onze taal, is bij  den zich meer  en meer  ontwikke-
lenden kunstzin en de toenemende beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  eiken Bouwkundige en 

, maar  voor  iederen Timnierman, r  en Schilder, kortom voor  iederen -
man, die van zijn vak iets meer  wil weten, van gewicht. t bevat in duididijke n en beknoptcn vorm, en 
opgehelderd door  ruim  uitmuntende figuren, de geschiedenis der t van de vroegste oudheid 
tot op onze dagen. e velschillende n worden door  den Schrijver  behandeld als deel uitmakende 
van de geschiedenis der  beschaving van de menschheid; hij  geeft telkens eerst een overzicht van liet land 
en het volk, en beschrijft dan de n van vroegeren en lateien lijd , in hunne ligging,
orde, versieiïngswijae, enz., alles door  aflieeldingen verduidelijkt . Verder  bewijst dit hoek grooten dienst 
bij  de toepassing der d en Versieringskunst, of de studie van het Ornament., terwij l in do 

, als hoogst belangrijk deel van het werk, de grot id beginsel en der  Aesthetic;!, ook in betrekking 
tot de overige kunsten, worden uiteengezet. 

Gedrukt bij  ti . VV. VA N i  & C° te Arnhem — All e stukken en advertentien te adresseiren aan den r  F. VV. VA N T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van ü . A. . 

e . 1°. 49. g  1878. 

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

: 

Verschuilt . Pril » 8 nwanden f 1.85. n mbonnnert zich voor 

tea ja»nraiur . Afzonderlijk e nommer. bij  rooruitbegtellini j  15 cenU. 

Al l e stukken en n te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 regels fl.—, vertier  voor  eiken regel plaatsruimte 20 cents en 10 cent. 

voor  een nommer van bot blad. Advertentien voor  liet buitenland 25centsperrcgel. 

N VOO . 

n de laatste nommers van dit weekblad werd het 
vraagstuk der  remmen voor  spoorwegen meermalen 
behandeld. Er  wenl op het gewicht der  zaak en 
de uiteenloopende meeningen over  de verschillende 
stelsels gesproken, zonder  zich daarbij  parti j  te stel-
len. . men bepaalde zich tot het terug-
geven der  beoordeelingen van verschillende deskun-
digen en schortte het oordeel op, in afwachting dat 
meerdere gegevens en rijper e ondervinding het doen 
eener  gemotiveerde keuze /ouden wettigen. 

Aan het onderstaande schrijven, ons door  den in-
genieur-werktuigkundige Alb. n uit Parijs toe-
gezonden, wonlt uit dieu hoofde gaarne eene plaats 
ingeruimd, Wij  achten dien brief van groot belang 
en laten hem hieronder  volgen. 

 de

t vraagstuk van snel remmen komt terecht meer 
en meer  op den voorgrond, en de herhaalde be-
spreking van dat onderwerp wordt gerechtvaardigd 
door  de lielangrijkhei d dezer  quaestie, welke op dit 
oogenblik de meeste spoorwegingenieurs bezighoudt. 

Tot mijn leedwezen echter  vind ik in uwe mede-
deelingen sommige onjuistheden, die ik hoop dat u 
mij  zult toeslaan te herstellen. Tevens wensch ik 
daarbij  eenige gezichtspunten in herin nering te bren-
gen, die te veel uit het oog worden verloren. 

n voor  spoorwegen moeten in den tcgen-
woordigen stand der  quaestie onderscheiden wonlen 
in twee hoofdgroepen, nl. automatische en niet-auto-
medische, welke laatsten men slapende remmen /.ou 
kunnen noemen, daar  de kracht dit  in werking 
brengt opgewekt moet wonlen op het oogenblik van 
hun gebruik. . a. w. de niet-automatischc rem 
slaapt of bestaat niet zoolang zij  rust, cn geeft der-
halve geen enkele aanduiding of zij  gereed is al dan 
niet, om op bet oogenblik van gevaar  met voldoende 
levenskracht op te treden. 

Automatische remmen daarentegen, zooals die van 
Westinghouse, geven een doorgaand bewijs van dc 
waaide der  beschikbare remkracht. e hoofdgedachte 
bij  deze toestellen bestaat in een voortdurend even-
wicht van krachten, dat de remmen buiten werking 
houdt. Zoodra echter  dit evenwicht verbroken wordt, 
hetzij  willekeurig door  den machinist, hetzij  onwil-
lekeurig door  liet breken van een der  organen, 
tteedt de andere kracht onmiddellijk op en druk t de 
reminen met kracht aan. 

Zoolang derhalve dat evenwicht bestaat, is het 
toestel in volmaakte orde cn men is zeker, dat de 
remkracht beschikbaar  is, en zoodra dit evenwicht 
verbroken wordt, brengt het den trein tot stilstand. 

e volmaakte zekerheid iu alle omstandigheden 
is de kostbare eigenschap van werkelijk automatische 
remmen, als ilie van Westinghouse 

Wel-is-waar  kan deze automaticiteit niet verkre-
gen worden dan door  de toevoeging van eenige orga-
nen, die door  voorstanden van nict-automatischc 
remmen voor  oiipractiseh samengesteld worden uit-
gemaakt, doch daanloor  is ook eeu toestel verkregen, 
dat volmaakte zekerheid geeft dat de maximum 
remkrueht ten allen tijd e beschikbaar  is. 

t voorwenden van deze samengesteldheid is 
onbillij k en doet denkeu aan redeneeringen als die 
uit het begin dezer  eeuw tegen spoorwegen. 

Een kruiwagen is zeker  een vri j  eenvoudig voertuig, 
doch om de kracht en de snelheid van vervoer  te 
vermeenleren, zocht de mensch naar  betere middelen 
en kwam ten slotte tot het bouwen vau de land-
locomotief (*), die door  boeren en buitenlui werd 
uitgemaakt voor  tollkühner Unsinn, die over  het 
minste steentje zou struikelen en afglijden in de sloot, 
en eigenlijk te gecompliceerd was om een halfuur 
zonder  stoornis te loopen. 

k weet wef, dat dergelijke negatieve argumenten 
voor  den positieven wijsgeer  weinig waarde hebben, 
maar  omgekeerd mag men niet, a priori, besluiten 
tot het onpractische en onmogelijke van samenge-
stelde werktuigen, die meer  prestoeren dan eenvou-
diger  en gebrekkiger  toestellen. 

n bedenke bovendien, dat het beginsel van auto-
maticiteit geen nieuwigheid is in sjioorweg-exploitalie. 
Zie alle signalen, die een kracht behoeven om ze 
buiten werking (op veilig) te honden, terwyl bet 
onklaar-rakeii van het toestel het signaal onmiddellijk 
op onveilig brengt. 

t denkbeeld is bij  alle n zoo doorgc-

(') Vcrgelijkciidcrwyz t staat de Westhighouric-rein tot dieu 
van Smith als ti n geladen geweer  staat tot eeu ongeladen 
wapen. e eerste jager  i . ieder  oogenblik gereed om le 
vureu, de laatate moet op liet kritiek e moment nog begin-
nen met laden, terwij l hij  altij d de kaus loopt van /ijn 
krui t vergeten of verforen te hebneu. 

(*) n tegenoverstelling met *  waterloeomotief. 

drongen, dat ieder, die ze anden maakte, nu voor 
een domoor  zou doorgaan. 

s te vreemder  en ongerijmder  is bet, dat som-
migen nu, met de renujuae-siie, weer  het/elfde ge-
vaarlijk e pad opwillen dal, na liet verlies vau ontelbare 
menschenlevens, nu voorgoed is verluien door  het 
aannemen vau het beginsel van automaticiteit. 

t beginsel eenmaal als juist erkend, dan ver-
vallen natuurlij k de .Smith vacuum-ram, de y 
verbetering (?) en alle niet-automatischc remmen, 
als practische oplossingen van het rem-vraagstuk. 

n dezen is de door  Smith zoo hoog opgehemelde 
practische eenvoudigheid van zijn toestel zeer  zeker 
uitermate onpractixch door  het gevaarlijke van eene 
inrichting , waarop men nooit rekenen kan. 

Trouwens de lijst van ongelukken, die door  bet 
gemis aan automaticiteit, aan den Smith-rem zijn 
overkomen, is belangrijk en neemt nog dagelijks 
toe (3). n bedenke het ongeluk te Yersey, waai-
de trein in de rivier  stortte. t laatste ongeluk 
op deu Great Northern, hetgeen den directeur  der 

j  aanleiding gaf om te verklaren, datde 
Smith-rem een doorgaand alarming stule of things 
had te voorschijn geroepen-

Eindelij k nog het tal van gevallen, medegedeeld 
in The  to the  of Trade over 6 
maanden van 1878, waarin de Smith-rem weigerde. 

lk wil niet terugkomen op de onjuistheid iu dc 
cijfers van liet aantal locomotieven en wagens, dat 
met remmen van verschillende systemen voorzien is. 

t doet minder  ter  zake. 
Eene onjuistheid echter  van grooter  belang moet 

ik hier  aanstippen met betrekking tot de samenge-
steldheid van de tripl e klep. die volgens de iu uw 
blad medegedeelde Opgavenbijsondere werkplaatsen zon 
vcreiftchen om uitsluitend deze kleppen te hei-stellen. 

e berichten zijn geheel onjuist en dragen 
den schijn van bedoelingen, die ik liever  niet qualifi * 
ceer. e West inghonse-maatschap pij  beeft twee fa-
brieken . een in Amerika (te Pittsburgh) eu een iu 
Parijs, waar  deze tripl e kleppen nieuw vervaardigd 
worden. Van herstellen echter  is in die fabrieken 
geen sprake. 

t blijk t trouwens uit het aanbod, dit de Westing-
bouse-maatschappij  aan alle spoorwegmaatschappijen 
doet, n.1. om alle toestellen te onderhouden zoo goed 
als nieuw tegen de geringe vergoeding van 3"/ 0 

'sjaars. k aanbod hebben Smith en y 
nooit gedaan eu kunnen dit ook niet doen, daar  de 
onderhoudskosten van hunne reiu-cilinders en kaout-
sjoek koppelingen, ondanks hun verkeerdelijk geroem-
de eenvoudigheid, veel hooger  zijn. 

Vervolgens moet ik het verwijt , dat de aankop-
peling der buizen niet gemakkelijk is en groote 
moeilijkheid bij het samenstellen der treinen ver-
oorzaakt, op het zachtst uitgedrukt dom noemen. 

e heer  Georges  heeft wel-is-waar  bij 
ongeluk in zijn rapport over  remmen deze koppeling 
moeilijk eu sumeiigesteld genoemd, maar  is van die 
opinie zeer  eerlijk teruggekomen, sedert hij  een dezer 
koppelingen gezien en beproefd heeft. 

e kopjieling der  buizen in deu Westinghouse-rem 
is een der  schoonste voortbrengselen van den gemalen 
Westinghouse, en het aankop|>e!eu geschiedt met 
hetzelfde gemak als het ineen haken van een paar 
noodkettingen. k zou hier  lang kunnen uitweiden 
over  de moeilijkheden die het vraagstuk bevatte, 
om twee buizen snel en luchtdicht aan elkaar  te 
verbinden, maar  dit zou mij  te ver  voeren. k behoef 
slechts op de ondervinding e wijzen en ieder, die zich 
van den uitnememlen eenvoud en doelmatigheid dezer 
koppeling wil overtuigen, is daartoe thans in de 
gelegenheid, daar  de j  den 
nu t oi na tisc hen rum vau Westinghouse sedert October 
beeft ingevoerd en dagelijks gebruikt. 

Eindelij k moet ik nog wijzen op de onjuistheid, 
dat bij  het Sinith-systcein de remmen achtereen-
volgens van den staart naar den kop van den trein 
aanklemmen, zoodat schokken vermeden worden. 

t is hot omgekeerde van wat plaats heeft bij  eiken 
doorgaanden rem. 

Zeer  juiste proeven, door  Captain s Galton 
genomen, wezen uit, dat voor  den Smith-rem 7 , 81/-, 
91/, en 30 seconden noodig waren om op het 1°, 
7e, 13*  en 21*  rijtui g de remmen met  s / 4 kracht 
aan te drukken. 

e remmen klemmen dus van den kop naar  den 
staart van den trein en niet omgekeerd, wat trouwens 
zeer  zeker  hevige schokken zou veroorzaken. 

Ten slotle wensch ik hier  eenige autoriteiten, op 
het gebied der  remquaestie , aan te halen, wier  oom* 

(') En iclfs hoe ouder  de Smith- en n wor-
den, hoe uieer  ongelukken zich zullen voordoen, daar  de 
versleten Suiith- eu llardy-ciliadur s meer  eu meer  gevaar 
loopeu vau op het oogenblik van het gebruik te scheuren 
of defect te /ijn . 

potentie en eerlijke verklaringen wel niemand zal 
betwisten. 

lo, e d van Toesigt op de .spoorwegdiensten 
in Nederland verklaart (zie pag. 44 Verslag 1877): 

 Van de verschillende wijzen waarop men ge-
tracht heeft dat stelsel (doorgaande remmen} in 
toepassing te brengen, komt het ons voor, dat 
aan dc toestellen van den Amerikuanschen inge-
nieur , verreweg de voorkeur is 
te schenken." 

2o. e Belgische Staat nam, ingevolge onderzoek 
eener  speciale commissie, als eindconclusie den VVes-
tinghotise-rem aan voor  zijn spoorwegmaterieel. 

3o. o Engelsche Board of Trade besliste-, dat 
geen doorgaand rem werk als deugdelijk kan worden 
aangemerkt, dat niet werkelijk automatisch is. 

4o. c onlangs door  het Fransche Gouvernement 
benoemde commissie sur les inventions nou velles 
bracht een rapport uit, dat de  en 
de Compagnie de la Ceinture terecht het Westing-
house-systeem huilden aangenomen, en dat alle 
systemen automatisch moeten ziju om iu de practij k 
met succes tc kunnen voldoen. 

t de meeste hoogachting enz. 
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Berichten en mededeelingen. 
. 

§ Gelijk wij  reeds in dit weekblad mededeelden, 
heeft de ingenieur  Georges ó een goede brochure 

 over  de aaneengeschakelde remmen. n 
beeymring geeft hij  de minimum-lengten, of afstanden, 
waarop treinen tot staan kunnen wonlen gebracht. 

e lengte hangt natuurlij k af van het gewicht 
van den trein, van den staat der  spoorstaven, en bij -
gevolg van eeu wrijvingscoefficient, die te zwakker 
is naarmate het weder  slechter  is en de spoorstaven 
gladder  zijn. j  heeft euu tabel opgemaakt, die 
met zijn becijferingen overeenstemt. 

Voor  een snelheid van UO kilometer, bijvoorbeeld, 
die overeenkomt met een snelheid van 17 meter  in 
de seconde, zou de lengte of afstand voor  het doen 
stilstaan van een trein theoretisch zijn: 

bij  zeer  slecht weder  237 meter 
» gemiddeld  118 » 
» mooi e 70
e except ionecl > 59 n 

Voor een snelheid van 80 kilom. zouden deze leng-
ten, onder  gelijke omstandigheden, zijn: 420, 210, 
140 en 105 meter. 

e uitkomsten zijn nog door  geen enkelen trein 
ten volle bereikt geworden. n is ze echter  voldoende 
genaderd om zeker  te zijn, dat men, in de meeste 
omstandigheden en met cen snelheid van tuchtig 
kilometer  in het uur, ecu trein op minder  dan 400 
meter  tot staan kan brengen. e rem-Westinghouse 
blijf t on bet wist baar  altij d beneden deze grens. e 
luchtledige rem (die van Smith) is ook in menige 
omstandigheid beneden deze grens gebleven. j  heeft 
zijn laatste woord nog niet gezegd. 

Zoo men, in het algemeen, minder  let op het 
geval van ongelukken dan op deu loopenden dienst, 
verliezen zulke geringe verschillen in ile snelheid van 
het stilhouden veel van hun gewicht. 

e invoering van de aaneengeschakelde remmen 
in de exploitatie van de spoorwegen, voor  de omni-
btis-tivinen gelijk voor  de express-treinen, zal groote 
voordeden geven. t spoedig tot staan brengen in 
dc stations doet veel tij d winnen. t personeel is 
dan op het oogenblik van het stilhouden niet meer 
bezig met het aau- cn ontklommen van de remmen, 
het kan zich geheel wijden aan de reizigers; de duur 
van het ojionthoud aan de stations kan dus vermin-
derd worden. 

n Engeland acht men het vraagstuk zoo be-
langrijk , dat in Juni jl . een vooi-stel gedaan is 
om, door  een wet van het Parlement, de spoorweg-
maatschappij  eu te dwingen, periodiek rekenschap af 
te leggen van het gebruik der  aaneengeschakelde 
remmen in de exploitatie. Zij  moeten zeer  technische 
en zeer  uitvoerige bijzonderheden mededeelen omtrent 
de proefnemingen en de aanwending. 

t moge overdreven zijn zulk een wet uit te 
vaardigen,  blijf t nog veel te verbeteren. e goe-
derentreinen, die ongelukkigerwijs krachtige remmen 
behoeven, moeten aaneengeschakelde remmen krijgen, 
OO het vraagstuk zal ingewikkelder  zijn wegens het 
aanzienlijker  getal voertuigen, waaruil zij  bestaan, en 
wegens de noodzakelijkheid van een overeenkomst 
tussehen de maatschappijen, uithoofde van de rui -
lingen der  wagens en vau dezer  verspn'iding op on-
onderscheidene banen, liet vraagstuk zal ernstige 
studie vereischen. 

i wonderen, dat men 
. Toch zal 

aangegrepen hij  hel 
 brochure:  che-
jonction coloninle 

— § VVij  zijn zoo gewoon aa 
zich niet. gemakkelijk meer  v 
menigeen door  verbazing zijn 
lezen van deu titel der  nieuw 
min de fer trans-saliarïen, 
entre VAlgérie et le Soudan. 

e schrijver, de heer , is hoofdingenieur 
bij  het Fransche t der Bruggen en Wegen. 
Sinds lang wijdt hij  zijn aandacht aan dc politieke 
en economische voordooien, die Frankrij k sou kunnen 
behalen door  een spoorweg aan te leggen tussehen 
Algeri ë cn het groote Xiguidul . 

Zij n chef heeft hem een bijzondere zending opge-
dragen , teneinde hem instaat te stellen zijn inzichten te 
verdedigen j  heeft de hulpbronnen bestudeerd, 
die Algerië aanbiedt, en de technische voorwaarden 
tot den aanleg vau een spoorweg nagegaan, die do 
Sahara zou doorsnijden. 

Soedan is tegenwoordig even onbekend in Algerië 
als in Frankrijk ; de handelsbetrekkingen , onderhou-
den door  karavanen, hebben sinds de e ver-
overing een einde genomen, en de heer l 
is van meening, dat dit enkel toe te schrijven is 
aan de afschaffing van den slavenhandel. Genoemde 
heer  beeft in Algerië niemand kunnen aantreffen, 
die hem nauwkeurig wist in tc lichten omtrent 
een doorkruising van de Sahara en de toegangen tot 
Soedan. n het werk, dat hij  het publiek geeft, 
beschrijft hij . met behulp van al de bescheiden die 
hij  heeft kunnen vereenigen, Algerië, de Sahara en 
Soedan uil het oogpunt der  tojiographie van den 
bodem, der  geologische gesteldheid , der  plantaardige 
voortbrengselen, der  lucht gesteldheid en der  ethno-
graphic. a bestudeert, hij  het tracé vau een 
spoorweg door  de Sahara en blijf t vooral lang stil-
staan bij  het vak , dat Algeri ë doorsnijdt iu de richtin g 
van noord naar  zuid. 

n mag dus iu dit lijvi g werk, naast cen ge-
deelte, dat slechts een ontwerp schijnt (hetwelk velen 
heraenschimming zal voorkomen), een studie ver-
wachten , die op gestaafde feiten rust en een waanle 
heeft, geheel afhankelijk van dc plannen, waaraan 
zij  kan worden vastgeknoopt. 

e studie schijnt zeer  volledig te zijn en is in en-
kele harer  deelen uitermate boeiend. e beer l 
geeft zeer  belangwekkende bladzijden , waarin hij  wil 
bewijzen, dat de Fransche werkzaamheid op kolüiti -
seeronden arbeid moet wonlen gericht ('). t 
schijnt hem toe, dat de F run schen op eigen bodem 
niet veel vorderingen in deu landbouw meer  hebben 
te maken. 

j  zoekt een prooi buitenslands voor  den onder-
nemingsgeest: ullet denkbeeld van een spoorweg 
van 2500 kilom. in een onontgonnen streek , ter-
nauwernood bekend door  onbepaalde berichten, zou 
vóór tien jaren een hersenschimmige utopie hebben 
geschenen, elk onderzoek onwaardig. r  tegen-
woordig, nu wij  een precedent kunnen inroepen, 
den sjworweg naar  den Grooten Stillen Oceaan — 
dien de Amerikanen in minder  dan zes jaren hebben 
gebouwd, ondanks de stoornis, die dc burgeroorlog 
bad teweeggebracht — zal het, hoop ik, niel moeilijk 
ziju te bewijzen, dat de Afrikaauselie Contraalspoor-
weg door  de betrekkelijk e gemakkelijkheid in de 
uitvoering eu door  dc politieke voordooien , die hij 
verwezen lij  ken zal, zich onder  veel gunstiger  omstan-
digheden vertoont dan de Amerikaan sche baan." 

e meening is zeer  betwistbaar, maar  het lus 
lang van s boek ligt vooral in de talrijke 
feiten, waarop hij  een ontwerp grondt, dat voor 
het oogenblik al zeer  weinig kaus beeft in overweging 
te worden genomen. 

— § c stoomhamer  van tachtig tons der  Fransche 
fabriek Creuzot is bijna cen metallurgisch wonder. 
Sedert het gebruik van het staal zich uitgestrekt 
heeft tot de stukken geschut, tot de machtige stoom-
werktuigen voor  de zeevaart, tot de dikke blimlcc-
ringsplaten , is het noodig geworden voor  het smeden 
hamers van aanzienlijk vermogen te vervaardigen en 
dus het bijkomend materieel te wijzigen. a 
de groote fabrieken instaat zijn geweest aan eischen 
te voldoen, die buitensporig schenen, zijn deze 
gestegen, eerst langzaam, daarna wat sneller, zoodat 
zij  nu geen perken meer  schijnen te hebben. Toen 
men kanonnen van het kaliber  van 43 of 45 ge-
maakt had, dat is te zoggen van 80 tot 100 tons 
gewicht, meende men een moeilijk te overschrijden 
grens te hebben bereikt en althans voor  eeuigen tij d 
de ondernemingen tot staan Ut hebben gebracht, 
die in het onbestaanbare schenen te vervallen, lu 
het geheel niet. n spreekt tegenwoordig vau ka-
nonnen van 120 tons en zelfs meer. 

Er is eveneens sprake van, de pantserplaten van 

O e ondervinding iu foukdana, aantda, Franseli-ltulie 
-u Algcrie leaijut te bsvrijssa, dat del C'eltische rus niel 
voor  kol,un-,,  gum-hikt is. f 



55 centimeter  dikte te laten varen en er  van "O 
tot 80 . te bezigen voor  zekere pantserschepen. 
Om aan deze nieuw»* aanvragen te voldoen heeft men 
nogmaals bet materieel der  fabrieken moeten vervor-
men, en de vervorming heeft vooral de stoomhamers 
gegolden. e p stelde er  eerst een op 
van 50 tons; de fabriek van Penn (in ) 
cn de staalfabrieken van AlcxandrofTski , te St.-Pe-
tersburg, volgden haar  voorbeeld na. t tuighuis 
te Woolwich stelde er  een op van 35 tons, al-
vorens over te gaan tot de vervaardiging van zijn 
beroemd kanon van 81000 kilogr . 

Gedurende dezen tij d had Creuzot geen verbete-
ringen aangebracht, maar in haar  zucht om anderen 
te overvleugelen, alsook in baar  eigen belang, be-
sloot deze fabriek zich ineens en voor  lang van 
lastige mededingsters te ontslaan eu maakte dc ont-
zagwekkende machine,  men onlangs het 
model te Parijs heeft kunnen zien. t gewicht 
der actieve massa is 80 tonnen ; de valhoogte is 
5 meter, dus de arbeid, waarvan ten deele parti j 
kan woiden getrokken,  kilograiiuriete r  (die 
te Essen heeft slechts een derde van dit vermogen). 

e middellij n van den st oomcilinder, waarin de 
zuiger  zich beweegt, is 1.90 meter, waaruit een 
Oppervlakte volgt van 27345 vierk. centim. ua af-
trek van de stang-doorsnede, die 36 . is, wat, 
voor een stoomdruk van 5 dampkringen, instaat-
stelt oji den zuiger een kracht uit te oefenen van 
140 tons. 

Van de vier  kranen heeft één een vermogen van 
1G0000 kilogr. , de drie andere elk een van 100 
tons. 

— A n vindt in de Thncs van 2 r 
eene belangrijke mededeeling omtrent een spoorwegon-
geluk, dat aan den Express-trein van r naar 

n overkwam op Vrijda g jl . 
e trein bestond uit locomotief, tender, bagage-

wagen, vier  rijtuige n en een eind-bagagewagen. Op 
cen kwart mij l afstand van bet y Station, 
toen de snelheid van den trein meer  dan 80 kilo-
meter  | «T uur  bedroeg, brak de voorste tender-as. 

e trein was geheel voorzien van den uutomutischen 
Westingliouse-rem, cn het onmiddellijk gevolg van 
dit ongeval was, dat de remmen mei volle kracht 
op ieder  wiel van den trein aanklemden. t ge-
schiedde zoo uitermate snel, dat de machinist eerst 
door het vertragen van den trein bemerkte wat er 
gaande was. e trein stopte in een afstand, die door 
den machinist op 208 yards of 190 meter  wordt 
geschat. Evenwel, terwij l de trein nog liep, botste 
de voorste bagagewagen, die uit. de rails was ge-
druk t door den scbeeven stand van den tender, tegen 
den pijler  van een brug, die de Zuid-Oostorspor 
over de lij n van , l'hutam en r voert 

r  den schok van deze botsing werden twee van 
de voorste rijtuige n buiten liet sjioor  gebracht en de 
conducteur  in den bagagewagen bek wat nige kneu-
zingen , maar op dat oogenblik was de snelheid 
reeds zoodanig verminderd , dat geen der  rijtuige n 
omver  weid geworpen en geen enkel raudger eenig 
letsel bekwam. n vond de remblokken stijf aan-
geklemd tegen elk wiel, en het is zeker  dat, zonder 
de automatische werking van den rem, bijna geen 
der reizigers er  het leven had afgebracht, of dat zij 
tenminste zeer  ernstig gekwetst zouden geworden zijn. 

. 

'S-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 
van e zij  bij  den dienst der  Staats-
spoorwegen op Java : 

benoemd: tot hoofdingenieur, de waarnemend 
hoofdingenieur . G. ; met ingang van  No-
vemlier  X7> : tot adjunct-ingenieur der  lste klasse, 
de adjunct-ingenieurs S. , . . Zweep eu 
A. .1. ; tot adjunct ingenieur-werktuigkundige 
der lste klasse, de adjunct-ingenieur P. A. s 
van der ; tot tijdelij k adjunct .-ingenieur  der  lste 
klasse, de adjunct-ingenieur A. E. , met be-
paling, dat luj  belasl blijf t met de waarneming der 
betrekking van chef der  tweede auk-cling van de 
exploitatie der  lij n ; tot 
tijdelij k adjunct iugenieur der  2de klasse, de opzich-
ter  der  lste klasse E. Wijss en de civiel ingenieur 
J. A. ; tot ingenieur  werktuigkundige dor 
2de klasse, de adjunct-ingenieur J. W. Th . van 
Schaik; tot bouwkundig ambtenaar der  2de klasse, 
de hoofdopzichter . . C. . Sareola, J. , 
J. P. J. . Alsdorf, VV. . , . Sanders, 

. .1. Stam, J. lt. , Th. C. Colenhrand T 
en A. ; tot opzichter  der  1ste klasse F. J. 
NellensUajn, thans die betrekking bekleedende; tot 
opzichter  dei- 2de klasse, de ont lei-opzichters der  1 ste 
klasse J. . A. s en J. d de Froidevillo 
en de onderopzichters tier  2de klasse F. J. , 
W. A. van t cn E. ; tot liaas van tie 
wageinnakerij  en houtbewerking, de tweede-wagen-
utakersbaas . de Jager; tot machinist der  1ste 
klasse, de opzichter  tier  lste klasse P. Tiehler. 

By de exploitatie vnn de lij n Soerabaia Pasoe-
roean g ontslagen : eervol, uit zijne U*tiek-
king, de ondercommies der  8de klasse . A. Evers; 

tijdelijk  benoemd: tot onderopzichler  tier  3de 
klasse lt. G.  F. Cicbrant; tot ondercommies der 
3d.- klasse, de klerk F. J. . 

j den aanleg der  lij n S.»erubuia-Pasoeroenn-
g benoemd: tot 3de commies, de U-taalmeester 

F. . van Aagten; 
overgeplaatst: naar den spoorwegaanleg -

Blitar-Soerabaia, de opzichter  der  2de klasse W. A. 
van t eu de 3de commies J. W. , . 

— e Vereenniging van cn voor  Nederlandse he 
n zal haar  ÖNe algemeene vergadering op 

Woensdag r a. s. alhier  houden. o 
alsdan aan tie orde gestelde utiderwer|ieii zijn : lo. 
driemaalidelyksrh verslag van den secretaris; 2o U>-
noeniing van U-wiiidsliedcn tart . 11 tier  statuten) en 
van commissien voor  het nazien der rekening 1878 -79 
en het ontwerpen der  liegi-ooting 1879—80 (art. 13 

der statuten); 4o. vaststelling tier  coi pt-stntuteii 
voor een verbond van gebruikers van stoom toestellen 
(/ie  industr. van 17 Nov. jl. ) en der  wijze eu 
middelen van uitvoering; 4o dedrinkwaier-ipiaestie; 
5o. de Paiïjzer  teril t stelling, liepaaldelijk wat be-

treft de oorzaken harer  (over het algemeen) minder 
gunstige resultaten voor  de Nederlandsche nij  verheid, — 
en de vraag: hoe deze in het vervolg te voorkomen, 
en Öo. de nieuwe richting  der  buiienlandsche tarief-
wetgeving en wat tien Nederlandse hen industrieelen 
in verband daarmede le doen staat. 

s-Gravenhage. n het begin dezer  maand /al 
alhier  het examen plaats heblien voor  opzichter  van 
's s Waterstaat. Tot leden der  examen-commissie, 
onder  voorzitterschap van den r Jhr. Ortt , 
zijn benoemd tie heeren hoofdingenieurs l en 

u Celliée r en de ingenieurs Brevet, r 
en Van Nes van . 

— Er  is hier  een comité opgericht met het doel 
om een Westlandsclio Tram\vay-maatschappij  te ves-
tigen. n stelt zich voor  hel WestUuul, inzonder-
heid , door  cen sneller  en daardoor  tevens 
got-tlkoojier  middel van vervoer  in betere gemeenschap 
te brengen met n g dan thans het geval is. 
En tevens wil men daaraan verbinden een hadhuis 
en een zeebad inrichtin g  het strand te -
nen. t voor  tleze beide zaken uit te geven kapi-
taal zal bedragen f 200,000, verdeeld in 2000 
aandeelen, elk van

— Bij  beschikking van , afdeeling 
l en Nijverheid, is aan tie directie der  Am-

sten lamsche j  te Amsterdam , 
tot wederopzegging, vergunning verleend voor een 

f op eenige stroomen, rivieren en ka-
nalen van het k , alsmede op tie Zuiderzee. 

— Nu en dan komen U-langrijk e mededeelingen 
voor  omtrent tie gelden, tlie zoogenaamd in het lie-
lang der  historische kunst worden uitgegeven. Wij 
vestigen tlaarom de aandacht op een belangrijk be-
richt , voorkomende in tie  Hotterolamtehe 

Courant van 2 tlezer. e e deelt in de eerste 
plaats mede, dat haar van geachte zijde het vol-
gende schrijven wenl toegezonden: 

win eene serie U-langwekkende artikelen getiteld 
g door  U-zuiniging op de Justitie en tie Uni-

versiteiten", wordt betoogd dat men uit liefde tol 
bezuiniging geen nood zakelijke of nuttige uitgaven 
mag nalaten; aau bet slot wordt gezegd dat dtebe-
zuiniging veeleer  gericht moest zijn op uitgaven tlie 
minder  algemeen tie aandacht trekken, en toch U-ter 
werden nagelaten, en als voorbeeld wordt gewezen 
op de herstellingswerken van het Groot Auditoriu m 
te Utrecht. Van tleze herstelling wordt beweerd dat 
zij o. a. tegen den wensch van Curatoren der  Uni-
versiteit geschiedt, dat zij  tie zaal voor het aange-
wezen doel onbruikbaar  maakt, en tlat zij  onnoodig 
is , daar zij  louter  in het belang der  historische kunst 
ondernomen is. 

t voorbeeld nu acht ik ongelukkig gekozen en 
hel blijk t mij , tlat de schrijver  niet volkomen op de 
hoogte is vau betgeen met het Auditoriu m is voor-
gevallen : bet moet hem daan nn aangenaam ziju dien-
aangaande eenige nadere inlichtingen te ontvangen, 

k zal niet de vraag bespreken of tie toestand 
vun 's lauds financien van dien aard is dat elke uit-
gave nin het belang tier  historische kunst" , ook al 
bedraagt tlie slechts een paar  duizend gulden", on-
voorwaardelijk moet wonlen afgekeurd, j  zoodanige 
bespreking zou — naar  ik vertrouw — de historische 
kunst dc overwinning wel U-balen, vooral iu dil ge-
val , waar het gebit de zaal die tie Unie van Utrecht 
zag sluiten. 

t de herstelling tegen den wensch van Cura-
toren geschiedt, is niet juist. t uitzondering van 
étui lid hebben alle Curatoren met U-langstelling van 
de plans kennis genomen, en zij  hebben aan de 

g te kennen gegeven dat zij  zich zeer  ver-
heugden over het voornemen om deze door  historische 
herinneringen merkwaardige zaal le restaureeren naar 
tien aard van haren bouwtrant 

]':  de herstelling tie zaal onbruikbaar  maakt, 
is evenmin juist. Curatoren hebben te kennen ge-
geven tlat zij  het wegruimen van een later  ingeniot-
seltlen muur teer  toejuichten: aan een paar  detail 
aanmerk ingen wenl zonder  moeilijkheid door de -
geering gevolg gegeven. 

t over tie nood zakelijk heit 1 der  herstelling. 
e is ook uit een zuiver  technisch oogpunt niet 

betwistbaar. 
i)Aanvankelij k had men geen ander  doel dan dc 

gewelven van het Auditoriu m schoon temaken, een 
werk van zeer  weinig omvang, dat in cen paar 
maanden kon afgeloopeti zijn. Toen echter  de ge-
welven van tie witsellaag bevrijd waren, bleek het 
dat al tie geweifsschililen diepe en daaronder  gevaar-
lijk e scheuren vertoonden, en toen naar de oorzaak 
daarvan gezocht wenl, bevond men tlat dc geheele 
zuitli-riiiuu r was afgeweken, omdat de Waterstaat 
eenige Jaren geleden bet gewaagd had ten behoeve 
van een zijgang alle steun U-eren tot op een hoogte 
van S . af te breken en het overblijvende eenvou-
dig op eenige ijzeren staven en een halfsteensmuiirtje 
te tloen rusten! Onmiddellijk e voorziening werd nu 
overn lijdelijk , wilde men niet binnen eenigen tij d 
tie ruïne van tie geheele zaal een feit laten worden. 

r  is natuurlij k het werk in omvang en in 
kostbaarheid toegenomen; doch ook tlaaroint rent make 
men zich geen overdreven ^oorstdlingen. Binnen 
eenige weken zal het Auditoriu m wederom beschik-
baar  zijn en de ƒ 8000 tlie er  aan besteed werden 
zullen, geloof ik , door  niemand U-trennl wonlen." 

n antwoord daarop deelt do e het volgende 
mede : 

t doet on= leed, dat wij , ook na deze toelich-
ting , niets van het door ons gesegde kunnen terug-
nemen. Wij  hebben in de eerste plaats beweerd, 

 tlat dc herboiiwing van het Auditoriu m buiten weten 
\ en tegen den wensch van Curatoren en Senaat dor 
1 Universiteit ondernomen ï s, en tleze bewering steunt 
 op goede gronden. Zoo weinig wisten Curatoren 
; dat de g van plan was aau het Auditoriu m 
1 zelfs maar  «-nige herstelling te tloen plaats hebben, 
' dat zij  er  bet eerst kennis van bekomen hebben, 
j  toen de aannemer bet werk reeds begonnen had. 
| Zij  hebben dan ook niet verruimd daarover  hunne 
< bevreemding aau den r le U'tuigeti . e zaak 

kwam zelfs zoo onverwacht, tlat er  geen maatregelen 

konden genomen wonlen, om in de plaats vnn het 
thans reads gedurende meer  ilan een Jaar  builen ge-
brui k gestelde Auditorium , bij  tijd s een ander  lokaal 
ter  beschikking te krijgen . t later  hebben Cura-
toren daartoe het noodige kunnen doen. 

Niet minder  zeker is het, dut de herbouwiiig 
tegen hun wensch en dien van den Senaat onder-
nomen is t zij  , toen de kogel eens door  de kerk 
was, in een oflicicel schrijven aan den r ver-
klaard hebben, dat zij  met belangstelling vau de 
plans bi i kennis genomen en zich verheugden 
over het voornemen om de zaal te restaureeren naar 
den nanl van haren bouwtrant, bewgst hiertegen 
niets. Nooit — en hierop alleen komt het aan — 
hebben zij  of heeft tic Senaat aan de g of 
aan iemand antlers te kennen gegeven dat de her-
bouwing wenschelijk was. e zaal, zooals /ij  tot 
September 1877 was ingericht, voldeed uitnemend 
aau het doel, waartoe zij  bestemd  en niemand 
verlangde haar iu eenig opzicht veranderd te hebben. 

c wensch naar  verandering bestond alleen ia n 
. 

t scheuren in de gewelven de herbcowing nood-
zakelijk hebben gemaakt moge waar  zijn , zeker is 
het, tlat die eerst ontdekt zijn , toen de restauratie 
reeds liegoiinen was. p — op restauratie der 
zaal — was men in n (huig van den beginne af 
aan belust. t heet wel ïn de administratieve taal, 
dat men alleen de gewelven wilde schoonmaken, 
maar  iedereen te Utrecht weet dnt tlat zoogenaamde 
schoonmaken moest dienen, out te onderzoeken of er 
onder dc witkalk ook 'iilderingoi i te vintien 
waren, en, zoo ja, dan die troetelkinderen onzer 
tegenwoordige ofliciecle kunst in tien vorigen toestand 
te herstellen, n ontdekte men de bewuste scheu-
ren . en die. cischten toen ongetwijfeld herstelling, 

maar  daarom nog geene geheele berbouwing van de 
zaal, zooals thans plaats heeft. 

t het gebouw, tengevolge van die herbouwiiig 
als Auditoriu m minder  bruikbaar  wonlt, is almede 
ontwijfelbaar . Of curatoren al dan niet goed hebben 
gevonden dat -n later  ingemetselde muur  zou wor-
den weggeruimd1'  is de vraag niet — bet is alleen 
de vraag of tie zaal, zooals zij  thans wonlt geres-
taureerd, nog even geschikt zal zijn voor  Auditoriu m 
als vroeger. 

En zelfs nadat het eerste, door  Curatoren afge-
keurde plan tloor een ander  vervangen is, blijf t dit 
voor het minst zeer  twijfelachtig . 

a algemeen is uien van oordeel, tlat tb* acous-
tic*  veel te wenschen zal overlaten, en het vervallen 
van de gang, tengevolge waarvan de zaal U on-
middellij k in de galerijen van den , en 
dus in de open lucht zal uitkomen, is een groot 
bezwaar. Niet alleen toch zal lu-t lokaal daardoor 
koud en tochtig wezen — een gebrek dal meu nn 
ter  elfder ure door  een zoogenaamd tochtporiaal poogt 
te verhelpen — , maar ook het ln- en uitgaan der 
toehoorders zal nu veel hinderlijke r  zijn dan vroeger. 

n heeft het maar te gaan zien, om er  zich van 

te overtuigen. 
t de vrienden van den trant , waarin men 

tegenwoordiig onse publieke gebouwen oprioht ea res-
taureert, voor al dat midilel.-ciiwsche fraais ƒ 8000 
overhebben, gelooven vrij  gaarne. r ons is het 
te duur, inzonderheid wanneer  voor  noodiger  uitgaven 
het geld ontbreekt. Voor / 8000 zou tie hoogleeraar 
'm de pharmacie te Utrecht, wien nog alle hulp-
middelen voor  zijn onderwijs ontbreken, reeds een 
eind ver  komen. — En hiermede, wat ons betreft, 
punctum! teder ondersoeke en oordeele. 

— Volgens de Sutnarangsehe Courant zou de 
inspecteur-generaal tier  Staatsspoorwegen, kolonel 

, niet voornemens /ij n lang iu die functie 
werkzaam te blijven, maar  over  korten tij d worden 
opgevolgd door den kolonel Erineling, thans chef 
van het Genie-departement. 

 lu het l la Station"  vergaderden 
 Zaterdag de commissarissen van den Siiclitschen 

tramway. Onder  meer  wenl iu die vergadering vast-
gesteld tie instructie van den directeur, wiens t rak te 
ment wenl bepaald op tweeduizend gulden per  jaar, 
ingaande den ln Juli jl . 

e heeren G. Vos Visser, te n en W. J. 
Visser, concessionaris voor  tien tramway van Utrecht 
naar  Zeist, hebben thans aanvraag gedaan  con-
cessie voor een tramway met Stoomwagens van hel 
station n over , -
gen, , , Amerongen, , , 
Wageningen, , Oosterbeek naar  Arnhem. 

e lij n heeft een lengte van nagenoeg 50 kilo-
meter. e stoomwagens zullen zoodanig ingericht 
zijn , dat zij  niet het minste gedruis maken en 
geen stoom laten ontsnappen. Zij  kunnen op cen 
afstand van 5 meter tol stilstand wonlen gebracht; 
de snelheid bedraagt van 10 tot 15 kilometer per 
uur. 

. e heer . Wauthy, aan wien vergun-
ning voor een tramway werd verleent! , heeft die 
vergunning aanvaard. 

 Over de restaura!ie der  wereldberoemde 
glazen in de St.-.huiskerk bestaat sinds geruimen 
tij d verschil tusschen heeren kerkvoogden  de eom-
iuissie van rijksadviseurs. 

e totnogtoe gevolgde wijze van restaureeren 
wc-d meermalen, ook door  deskundigen, zeer ge-
prezen en steeds wenl voor het onderhoud dier  be-
langrijk e kunstschatten dan ook een rijkssubsidie 
verleend; doch op advies vau genoemde commissie 
wordt thans tlie subsidie ingehouden, zoodat de res-
taurati e voortaan zonder  bijdrage van het k zal 
geschieden. 

 ln verband met de bedenkingen, 
gerezen tegen de aanvrage van den heer  J.van deu 
Elzen alhier,  concessie voor  tien aanleg van een 
stoomtram way tusschen Tilbur g en de -
ven, met het oog op de geringe breedte van den 
provincialen vveg aldaar, is thans aan  lep u teen le 
Staten te kennen gegeven, dat daar, waar de weg 
voor de beweging van den itQOmtramweg le smal 
wonlt geoordeeld, deze aan  der  zijden dermate 
zal wonlen verbreed, als door  Gedeputeerde Sinten 
zal worden noodig Uivontlen. 

, 11 . 

m . te lO'/ j  Uen, door  burg. en wetb,: 
de bediening van onderscheidene bruggen, met de 
ontvangst der  bruggelden. 

« mi l , te U uren, door  liet gemeentebest.: 
lo. bet éénjarig onderhoud van de openbare bestrating; 
2o. tie levering van timmerliout ; Sa idem nu metsel' 
steenen, straatklinkers, dakpannen, baantegels, kalk, 
Oenen* euz.; 4o. idem van spijkers. 

, te  uren, in n : liet 
maken  4 loodsen  overkappingen (gez. oppor-
vlaktc van ruim 2000 c.A.) op de steeu fabriek e 
Groote Oven"  hij . 

V l l a g e, te ll '/ j  uren, door het prov. bestuur: hot 
driejari g onderhond van den liavcndum vnn Ooltgeas-
plaat, van 1  '79—31 . '81. 

V l l a g e, te 12 uren, door lu-t ministerie van ko-
loniën ; bet vervaardigen, ineenzetten, weder uit-
elkander  nemen SU naar de plaats van inscheping 
rervoeren van den metslen bovenbouw van 61 bruggen 
(lij n J en S bruggen (lij n 
Buitenzorg-Preanger , ten behoeve 
van tb- Staatsspoorwegen op

, tn 12 uron, in e Gelderschr  Bloem: het 
bouwen eener  hofstede met schuur en hooiberg in de 
gemeente Odijk ,  den macadam weg van Utrecht 

. 
i.i-en , te 12',, uren, door  burg. on wetb.; lo. 

bet onderhouden der  verschillende gemeentewegen cn 
voetpaden over  '7'J en 'SO; 2o. hot onderhonden, op-
winden enz. van eenige uurwerken ged. '79, '80 eu 
'Sl ; 3o. bet naken en levereu vau meubelen voor dc 
Zuider  bewaarschool. 

, te 1 uur, door  burg. en weth.: bet leveren 
van 4 nieuwe- cn het herstellen tier  bestaande bad-
koetsen, en het herstellen van vvalniureii . 

, te 1 uur, door de Nederl.-Westf. 
Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo. het maken 
van de aarde- eu eenige nndere werken  het leggen 

 ijzeren en Sarden buizen ten behoeve vnu het ge-
deelte spoorweg van de Nederl.-Pruis, grenzen tot 
aau den r ipoorweg, nabij . 

e 7  to verwerken grond 409,000 ; 
SO. het maken tier  kunstwerken teu lieliocve van lu-t 
gedeelte spoorweg sub lo. bedoeld. 

, O llee. 

V l l a g e, to  uren, door  hrt .ministerie vuu marine: 
bet maken eu leveren vau het ijzer- en houtwerk be-
noodigd vour het etablissement, bestemd voor do ver-
lichtin g  het eiland Etlain, iu de baui vau Batavia, 
alles tnet deu aankleve van dien. 

, te 11 uren, door de genie, in Tivoli : bet 
makeu vau een meetstation te . g ƒ 3800. 

, te 11 aren, door  tie msatschappij  tot expl. 
 Staatsspoorwegen,  het eeatraalburcuu: hel 

wijzigen van tic  ing werken  dc brug over de 
Oude  hij , ten behoeve  den spoor-
weg . . bij  den r 

, te . g ƒ8550. 

Waenadag, . 

, tc  uren, in bet l e Arend: het 
afbreken van eenige gebouwen en het opbiui 
3 winkelhuizen met bovenwoningen, met cene achter-

, aau ile Singel straal te Arnhem, voor  rekening 
vau 0. Waltmanii . lid . bij  tb- architecten Van Gendt 
eu Nicniad. Aunw. 10 . te 10 uren. 

, tc 12 uren, door poldermeesters vnn 
den Overveenscbepolder  in het Noordhollsndsea 

: het zesjarig onderhoud vun den vvntei molen 
en verdere werken van dien polder, vnn 1 Jan. '7
31 . 'S4. 

Vllage, te 12 uren, door  het ministerie vnn wa-
terspint, tin dienste tier  Staatsspoorwegen ; hul leveren 
SU verwerken van stortetsen ten behoeve van tb-over-
brugging vaa het b . g ƒ51,740. 

; ,  * . 

Vi la , te 11 uren, door  liet ministerie vun marine: 
het gereedmaken on levereu van t liardsleeitwerk 
voor het etablissement voor tie verlichting op bet ei-
land , iu de baai vnn Batavia, alles nut den 
aankleve vau dien. 

, te l l uren, door burg. nn weth.: het 
onderbonden der  gemeentelijke grintwegen c. a. ged. 
'79, 'SU cn 'Sl, ter  gezamenlijke s vau 45,485 

. . bij  don geiiieeutropzieliter . Wicherts, te 
» 

, tc 12 uren, tloor den architect . 
Beunsten, voor  J. . , in hel Café : 
het n vau een koetshuis met S bovenhuizen en 
achterhuis met toebehooren, gelegen op een terrein 
aan den Zwanenburgwal bij  den Amstel Aanw. 10 

, te 11 uren. 

, te l uur, door het polderbestuur 
bet 4e en 5e Veeudistrict onder  Enuwirden, in liet 
gemeentehuis: bel graven in deu tlrooggcmalen kavel 
onder Terband vnn ecu hoofd vaart, ter  lengte val 
fï70  , en van 24 wijken, ter  gezamenlijke iengti 
van p. m. 16.900 , in 1 perc. Aanw. 10 en 11 

, tc 10 uren, bij  den sluiswachter  nau dc nieuwe 
hrug onder  Terband. 

, te 2'/j  ureu, door bet ministerie van wa-
terstaat, aan het gebouw van het prov, best.; lo. hol 
driejari g onderhoud van de groote eu andere : 
wegen iu Noord , iu 5 perceelen. f 
respectievelijk ƒ20,000, r* 18,000, ƒ 8 0 0 0, /8000 
ƒ13,500; 2o. idem van tie Oosler-huilonhuvcn tc e 
deuiblik. g ƒ 2001) per  jaar; 3o. idem der 

- ea havenwerken op . g ƒ 901X' 
per juar ; 4o. idem van de c rken op Ter-
schelling. g / 0 per  jnar ; 5o. idem dn 

- en zeewerkeu op Vlieland. ' 
ƒ33,2110 per  jaar. 

« . i i i i t u o i , bij  Wod. . .1. Booms: liet bouwen oenet 
boerenhuiziiigo met, schuur  euz., te Niouwesciioot, anu 
den griuiweg naar . 

Vrijdag , 13 . 

, to 10 uren, door het iniuistnri c v 
waterstaat,aan bet gebouw van het prnv. best.: lo, het 
uauleggen van werken op bet strand aan de Oudt" 

, noordwest zijde van Schouwen. Aanw. ' 
. g ƒ17,350; 2o. bot leveren eu slortf 

van steen tot voortzetting van de o*ververdedigi»S 
voor Neuzen. Aanw. 9 . g ƒ 7100. 

, te  ureu, door tic maatschappij  lot expl 
van Staatsspoorwegen, aan hel, Ceiitraalhuroau : lo. lu" 1 

makeu van eetic locomoticvonloods vour 12 standen 
cn eenige verdure werken op het station Venloo,
behoeve vau den spoorweg Nijmegen—Venloo. i 
/ 119,600{ SO. het maken van eene werkplaats met bij' 
behoorende werken op hst stat km Venloo, tenbehcer< 
dorzelfde lijn . g /68,400. . voor  beidon 
des sectie-ingenieur te Venloo. 

tm«terdam, te 12 uren, door den directeur  1 

's s uiagnsijn van militair e kleeding, uitrustiiih ' 
enz., ten zijnen bureele, Sarphatistraat: de levoriaf 

aan liet magazijn van de bij  eenige korpsen van het 
leger  benoodigde klesding- en uitrustingstukken, voor 
de behoefte vaa 1879. 

l l e l f t , te 12 uren, door den directeur  van's s 
magazijn van militair e kleeding enz.: de lovering van 
de benoodigde kleeding- eu uitrustingstukken, ged. 
'79, bij ; het regiment grenadiers ou jagers; het . 
en bot 4e reg. infanterie; hot 3e reg. huzaren; het 
2e reg. veldartillerie : de 3e en de 5e afd. vesting-
artillerie , cn het korps pontouaiers. 

 te 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat, aau hot gebouw van het prov. bestuur: 
het Sjarig onderlioud vau de beide Statonzijlcn, be-
hoorende tot dc zeowerken in Groningen. g 

ƒ 1 6 80 per  jaar. 

/ . .ol ie, te l i uren, door  liet ministerie vaa water-
staat, aan hot gebouw van het prov. bestuur: hot twee-
jari g ouderhoud van de Stapliorster  schutsluis, de 
duikersluis C  de nieuwe schutsluis iu den Zwarte-
waterdijk te Zwartsluis, met de daarmee iu verband 
staande werken, behoorende tot de werken van het 

. g ƒ8909 per  jaar. 

V l l a g e, te 1 uur, aau het minist. vnu justitie: 
het maken van een nieuw rcclilsgohouw tc Tiel. . 
bij den ingenieur-architect voor de gevangenissen ea 
roclitsgebouweu J. ¥. , te 's-llage. Aanw. 
9 , te 12 uren. g ƒ117,180. 

, tc 1 uur, door  tien kerkeraad der 
Cbr . Gcref. gemeente, bij  Q. Jager: t afbreken vau 
een bestaand pnklmj s c. a. en hot bouwen eener 
nieuwe kerk. Aanw. 9 , te 1 uur. 

 door  den directeur  's s magazijn 
van mil it. kleeding, uitrustin g enz.: tie levering  tlo 
benoodigde voorwerpen van kleeding  uitrustin g 
ged. '79, ten behoeve : lint 2o, 5c en Se reg. inf., 
het 2e reg. huzaren, het le mg. veld-art, het reg. 
ri j  den de-art., de le en 8e afd. vestingsrt, liet bataljon 
mineurs en sappeurs. 

g S llee 

, tc 11 uren, door den geiiiecoinmaiidant 
in dc 2e stelling, in het Gemeentehuis: het uitbreiden 
van de pupillenschool tc Nieuwetsluis. . bij  den 
eerstaanw. ingenieur te Naarden. Bij - inz. 18 , 
vóór 3 uren, op het bureau van den comm. voornoemd. 

g n0o,000. 

 bij . van lleloma: bot afbrekeu 
van bet voorgebouw van de beeronbuizing „Fockons-
Stste"  te Beetsterzwaag, en het wederopbouwen tot 
voorgebouw voor de boerderij. Bestek cu teekeningen 
liggen in het logement „Boschlust" , te Bsetsterswaag. 

. bij  don architect  de Goed, te Beets te rz wang. 

, bij  Waling . Wassenaar: bot 
bouwen cener  nieuwe huizing aan den g on-
der St.-Jacobiparochic . bij . , aldaar 

, door dc e : de 
levering vau 1000 stoelen (Woennr  model). 

, 10 . 

vi.i.i- 1 i , i i i  ( te 10 uron, door bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
hot tweejarig onderhoud van- en het uitvoeren
eenige werken aaa dc gebouwen der c 
burgerschool te . Aauw. 9 . 

'a-llage, te ( uren, door het iniuisterie van wa-
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet uitvoeren van eenige horstellingeti en vernieawin-
gen aan tic overlaten iu den Waaldijk boven Gorin-
c ein, met de daartoe behoorende sluizen, duiken en 
verdere werken, benevens hot driejari g onderhoud 
ervan. Aanw. 11 . g ƒ8300 per  jaar. 

'a-l lage, te 1 uur, door het gemeentebest., ten 
raadhuize : bet leveren van bekapte straatkeien, Waal-
en n cn het loggen cn herleggen van 
hardsteenen trottoirbanden, 

Zuldwalde, te 2 aren, door  burg. en weth.: het 
afbreken van de bestaande- en liet bouwen van eene 
nieuwe onderwijzerswoning te Vceningeu. Aanw. te 
11 uren. 

, door de hoofdadministratic van het 
koloniaal werfdepot: de levering, ged. '79, van dc hij 
bet korps benoodigde voorwerpeu vau kleeding cu 
uitrustiug . 

, 17 llee. 

Vllage, tc 11 uren, door  het ministerie  marine: 
dc levering bij  de directie der  marine te Willemsoord 
van lo. karldoek no. 2; So. ijzeren ballast. 

, te 11 uren, tloor de maatschappij  tot ex-
ploitati e van Staatsspoorwegen, uan het centraal-
bureau bij  de e l  i hel loggen van sporen 
en wissels, bet bouwen van eene goederentargplants 
met bureau en 2 steenen wachtershuisjes, het maken 
van privaten  het bestaande  atcrplaatsgehouwtje 
en het uitbreiden van het hoofdgebouw en maken van 
een toegangsweg nnar de goeilercnbergplaats op het 
emplacement Peperga, met daarmede iu verband staande 
werkon, tcu behoeve van den spoorweg Arnhem— 

n l bij  dea sectieiagenieur te . 
g ƒ18,000. 

, te 11 uren, door de commissie van be-
heer  over  tien kunstweg van Enschedé na-.r  Oltlenzaal, 
ten raadhuize: het over de geheide lengte ad circa 
10,4SO . verbeteren van gemoldcn kuuslweg. Aauw. 
16 , te 11 uron, van Enschedé te beginnen. 

Alkemade, tc 12 ureu. door  liet gemeentebestuur, 
het onderhouden vau den grintweg ca dc voetpaden 
mot kunstwerken  plantsoen, iugauude 1 Jan. '79 
on eindigende 31 . '81. 

Btisi l i l . te 1  door de Nederlandseho -
spoorwngmaatschappij: het maken ran 2 fzoedoren-
loodsi-n niet bureau's on perrons en het leveren van 
keibestrating op het station Arnhem. Aanw. 9 , 
tc 11 uren. Bilj . inz. 16 . 

, te 1 uur, door den burgemeester: het 
maken van eeu gebouw tot plaatsing vau 2 contrifu-
gaalpompcn met bijbehoorende machines, ketels enz. 
eu verbJniUngsriolea naar de rivier  en dc . 
Aanw. 10 , te 10 uren, op het bureau Publieke 
Werken. 

, te 7 uren, in het Stations-koffiehuis van 
G. B, Ogterop, voor  J . . Wolff en Zonen: het bou-
wen van eon winkel mot woonhuis. Aanw. 13 . 

Waentdag, N . 
, te 11 uren, door het ministerie van water-

staat enz.: het god. '79 onderhouden vau- en hel doen 
van ecnigo herstellingen aan de n te 
's-llagn. Aanw. 10 dagen vóór do besteding. g 
ƒ31,200. 

Amalerdwm, tc 11 urou, door de Amstordamsche 
, in t Vosjo: het makeu van 

2 houten gebouwen, een steiger  met remmingwerken, 
meerpalen cn eene afrastering op bet terrein gelegen 
aan de , tegenover  Amsterdam, met 
dc levering van alle materialen en arbeidslooncn. . 
bij den ingenieur-architect A. . van Gendt. 

, te 12 uren, vanwoje bet ministerie van 
waterstaat enz., aan bot gebouw van de prov, inspectie 
der dir . belastingen : bet onderhouden van- ca hel 
doen van eouige lierstellingnn aan bet gebouw dor 

n te , ged.'79, '80 en'81. 

. bij  den ingenieur-architect der , 
te e en Üen opzichter  der  idem . , 
te . Aanw. 10 , le 11 urea. 

, te 3 uren, door  burg. eu wetb. (onder 
de werkbazen in deze gemeeute): het onderhoudeii 
van- cu hel doen der  noodige vernieuwingen aan de 
gemnentegebouwen enz. ged. 79. 

, te 3 uren, door het bestuur  van den 
grintweg Ouddorp—Sommelsdijk eo andere besturen, 
ler secretarie: de levering van 1265  onderhouds-
grint . 

, . 

, te 11 uren, door het . . parochiaal 
kerkbestuur  van don . Antonius, iu de pastorie > hel 
bouwen van eene kerk met pastorie en daarbijbehoo-
rende werken, volgens de plans van den architect P. 
J. . Cuypers. . bij  J. . van , tc 
's-Prinsen hage bij . Aanw. 18 , tc 8 uren. 

, te 2'/, urea, door hot ministerie van wa-
terstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best: het 
leggen van een dijkj e in het belang der  zeewering 
langs de noordzijde van hot eiland Wieringen. Aauw. 
14 . g ƒ1200. 

, SO . 

, tc 10 uren, door bet ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 

. lu-t baggeren vóór cn in do buitenhaven van het 
kanaal tloor  Walcheren te Veere. Aunw. 14 en 16 

; 2o. het éénjarig onderhoud van tie -
tn-scarpc te Tlioleu. Aanw. 14 en 16 . g 

ƒ 735. 

, tc 12 aren, door het ministerie vau kolo-
niën: het vervaardigen, verpakken cn langs boord van 
ecu nader  aan te wijzen zoesclup vervoeren en afleve-
ren van : 4 draaischijven van 2.5(1 . st. aal compleet, 
en 20  ie  van 1.89 . straal compleet, tcu behoeve 
van tie Staatsspoorwegen op Java (lij n -

. 

, to 12 uren, tloor het ministerie van 
waterstaat, enz., aan het lokaal vau hot prov. best.: 
het doen vau bestratingen cu andere herstellingen aan 
tie o woucn iu Groningen, in 8 perc. Aanw. 
don ten dag vóór dc besteding. g respect.: 
ƒ1420, ƒ825, ƒ6425. 

Xwal le, te 12 ureu, door  liet prov. bestuur: lo. 
het ged. '79 onderbonden vnn dc aartle- cn verdie-
pitigswerki-n van dn t eu hare zijtakken, 
ia 3 perc; 2o. hel doen van vernieuwingen en her-
stellingen nu teerwerk aan de kunstwerken, gebouwen 
euz. van diezelfde vaart euz., in 4 porc. Aanw. 12 

, 
, tc 121', ureu, dooi bel ministerie van 

witcrstaat enz , aan het gebouw van het prov. bost: 
liet vierjari g onderhoud van de groote n in 
de prov. Friesland, iu 4 perc. Aauw. 14 cn 16 . 

 resp. ƒ9975, ƒ 11,250, ƒ17,125 cn ƒ20,900. 
, to 1 uur, door  curatoren der  stich-

ting Bethesda, aan het : eenige aanzienlijke hor-
stellingen en vernieuwingen aau het badhuis en 3 
landwoningen. . bij  den architect Brink Evers, te 
Ëllekom, bij  wien de biljetten 19 . in te leveren. 
Aanw. 17 , te 10 uren. 

, le 3 uren, hij  P. Vos: het bouwen 
van eeu nieuw diakouic-armhuis aldaar, lui . bij  den 
architect O. de w Wioland, tc . 

, . 

. te 1 uur, ten raadhuize: de slechting 
van het gedeelte dor  vestingwerken, gelegen tusschen 
dc , t en het stationsterrciu 
van den Staatsspoor eg, benevens de aanleg van ecu 
boulevard tusschen de Verlengde - en -

 o n . mot  k r 1:i.- werken.  tc verwerken 
hoeveel heden bedragen ongeveer  228,000 1 . grond-
werk en 7,500 . breekwerk. . bij  den ingenieur 
Brander a Biandis, te t en den opzichter 

, te Nijmegen. Aanw. 16 en 17 , telkens 
tc 10 uren. 

11 n in , tc 1 uur, door  burg. en weth.: dc levering 
van de benoodigde materialen ten dienste der  stede-
lijk e gasfabriek iu '79, als: getrokken-ijzeren pijpen, 
fitting s euz., koperen fittings euz, smeedijzer, plaat-
ijzer, spijkers, schroeven, blik , tin, vijlen, gietijzer, 
glaswerk, kalk, tras, verfwaren, borstelwerk, leder, 
patenl-tdie,oliedroos, poetskatocn, touwwerk, savcraanl, 
steenen, téerolie en hout, tc zamen uitmakende 13 
perceelen. 

, te 2 uren, door hel ministerie van water-
staal onz., aau het geUmw van het prov. best: bet 
3jari g onderhoud van het gekanaliseerd gedeelte vau 
den . g ƒ 35,700. 

d a/N., bij  F. U. Noordcubos: het leveren 
cn aanbrengen van een ijzeren hek met muurwork , 
om bet ker*hof tc Wanswerd. Bestek ligt bij c 
Bijlcvcld , op de Streek onder  Wanswerd. Aauw. 14 
l>ec , te 12 uren. 

, SS . 
, tc 11 V, uren, door  het ministerie van water-

staat, aau het gebouw van het prov. bestuur: lo. hot 
driejari g onderhoud van de dijk - en oeverwerkeu om 
do voormalige j ks-nuarantai nep laats op het eiland 

e Tien-Gemeten in . g ƒ4250 
per jaar; 2o. idem vau de , de draaibrug 
hij tiet t cn bij  behoorende werken tc Gouda. 

g ƒ3640 per  jaar; 3o. idem van het Zederik-
kanaal mot bijbehoorende werken eu het -
gemaal aan den Arkelschen dam. g ƒ38,900 
per jaar. Aanw. vun alle werken 18 ; 4o. de le-
vering van steenkolen ten behoeve van den dienst van 
tien stoomwatermoleu binnen den beuedenmoiid van 
bet Stoouonhoeksche kanaal; 5o. idem van idem ten 
behoeve van den dienst van het Zederikkanaal aan 
deu stoouiwateruiiilen aan den Arkelschen dam, beiden 
in '79. 

, 14 . 
n , te 11 uren, door  de maatschappij  tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: de 
uitbrcidiu g van sporen cn het makon vau bijkomende 
werken op dc stations Bokstel, Best en Eindhoven, 
tcu behoeve vau den spoorweg . 

. bij  den soctieingenieur te V-Bosch. Aanw. . 

, te 1 uur, door de commissie voo  degc-
moentegasfabrick,in bare vergaderkamer: lo. de levering 
van alle artikelen, met uitzondering der  kolen, be-
noodigd voor do exploitatie der  fabriek over 1879, in 
13 perc, als: 

lo perc a. getrokken-ijzeren, compositie en koperen 
nijpen, fitting s enz.; 

b, koperen fittings enz.; 
9e „  smeedijzer, plaatijzer, spijkers, schroeven, 

blik , tin, vijlen enz.; 
3c  gegoten hulpstukken; 
4e „  gietijzer; 
Se  glaswerk; 
6e „  kalk, tras onz.; 
7e „  verfwaren en borstelwerk ; 
8e olie, vet, kaarsou cn traan; 
9e „  poetskatocn; 

10e „  touwwerk onz.; 
Ue „  diverse stelen, handspaken, kruiwa-

gens enz.; 
i 12e „  bezems enz.; 
1 13e „  manden. 

2o. de levering van 6,310,000 . e gaskolen, 
benoodigd voor het dienstjaar '79. 

, te 11 uren, door het ministerie van water-
staat eu-.: lo. bet maken van 2 dwarskribbeu langs 
deo rechteroever van de , onder dc gomeente 
Bergambacht, tusschen dc kilometerraaien 112 cn 
113. Aanw. 19 . g /"  17,800; So. het ma-
ken van bnzaltsteenglooiiug tegen het buitenboloop 
van de bedijking langs den linkeroever  der  Nieuwe-

e beneden het Steurgal, onder dc gemeente 
Werkendam- Aanw. 19 en 20 . g /19,800. 

kuinre . bij . van : lo. bet spannen vaneen 
telegraafdraad, teu dienste van dc aau te loggen par-
ticuliere l.jn tusschen e en Blokzijl , code noodige 
vertimmeringen in hot tot don telegraafdienst in te 
richten lokaal, mot bijlevering der  beuoodigdo mate-
rialen en toestellen; 2o. het leveren van do tot de 
telegraphic vereischte workluigen. 

, » . 
, te lO'/ i uren, door het minist. van wat er-

slaat, aan het gebouw van het prov. best: helmaken 
en inhaugen van 2 houten deuren voor het binnen-
hoofd van dn s binnen het fort Crcvc-
coour. Aanw. 23 . g /"7JfiO . 

Assen, te 12 uren, door  liet ministerie van water-
staat, aan hot geitouw van hel prov, bestuur: het 
houwen van eeue steenen schutsluis op de e 

d vaart, ter  vervanging van dc bestaande houten 
, gemeente , en daarmee 

in verband staande worken. Aanw. 20 en 23 c 
g ƒ87,000. 

n de Se helft van . 

n ni tloor bet bestuur der  Arnhemscho Ten-
toonstel lingsvcreenigiiig: bet bouwen van 2 groote 
houten len toonstellingszalen, elk groot ongeveer 28 
bij  130 . 

Afloop van ;t

Veendam, 10 Nov.: het maken van con paar  nieuwe 
sluisdeuren iu het e verlaat; ingekomen 6 
bilj. , als: 
J. . Veiu-ma, te Veendam, f 1199. 
J. , n Stadskanaal, „  1145. 
J. G, Prummel, „  Veendam, - 1082. 
C. J. Brill , „  Wildervank , „  1062.SG 
Job. Benes, „  Stadskanaal, „  1050. 

. Ostcrmanu, „  Nieuwe-Pekela, „  944. 
gegund. 

, 21 Nov.: het verzwaren van den dijk 
tusschen den Tliooru- en Vlietepolder; ingekomen 4 
biljetten, als: 

. , te , ƒ 12,000 
P. v. d. Wonde, „  Gocdcreedc, „  10,100 

. Brons, „  Coliinsplaat, , 8,400 
P. v. d. Berge, „  idem „  8,390 

, 23 Nov.: het bouwen vnn 20 arbeiders-
woningen onder één dak; minste inschr. was P. do 
Boer, te Aalsmeer, voor  ƒ20,000. 

, 25 Nov.: tlo verbouwing van het 
chemisch laboratorium der  universiteit; ingekomen 8 
bilj. , als: 
C. J. s Jr. , te Amsterdam, ƒ 25.420 

. Slaap, „  idem „  25,198 
J. J. Boek holts, „  idem „  24,900 
Cruijf f en Schouten, „  idem „  24,728 

r  en Zn., „  idem „  24,669 
P. J. Warners, „  idem „  24.4S5 
W. . leibbrandt, „  idem „  23,990 

 Voskuyl, „  idem „  91,866 
, 25 Nov.: het bouwen van een winkelhuis 

voor A. Vermeer; ÜSgekomen 12 biljetten, als: 
A. Wennekes, te , ƒ 3574.47 

 T. Verrijk , ., idem „  3685. 
C. de Jong en 

A. Vallendijk , „  idem w 3530. 
J. Vandcr  onr. Bouw-

meester, n 'dem „  3300. 
J . P. A Nelisseu, ., idem „  3264. 

. van Es, „  idem „  3192. 
P. Smits, „  idem „  2987. 

. s  ,, idem „  2945. 
S. B. Peijra, „  idem „  2943. 

. , „  idem „  2920. 
. E  van Amstel, „  idem „  2805. 
. C. van Gcrve, „  idem „  2470. 

, 20 Nov.: het houwen vau 10burgerwoningen 
voor F. W. ; timmerwerk ingek. 7 bilj. , als; 
A. v. d. Wouw, te Breda, ƒ 2800 
P. Scliraauwen, „  idem „  2000 
C. , „  idem „  1925 
A. v. d. Akker , „  idem „  1850 
A. Scliraauwen, „  idem „  1835 
G. Vcltkamp, „  idem „  1G75 
A. , „  idem „  15S5 

metselwerk ingekomen 6 bilj. , als: 
B. Wierx, te Breda, ƒ 3090 
G. v. d. Sande, „  idem „  3080 
P. , „  idem „  2990 
 A. , „  idem „  2895 

A. , idem „  2840 
A. Verhagen, „  idem „  2800 
 van , „  idem „  2633 
massa ingekomen 8 biljetten, als: 

Bom, te Breda, ƒ 0292 
, „  idem „  542(1 

 van , „  idem „  5333 
G. Vellksmp, m idem „  5000 
Erkolens, „  idem „  4905 
A. , ,. idem „  4725 
.1. A. , „  idem „  4725 
A. v. d. Akker , „  idom „  4690 

, 27 Nov.: de levering van 650,000 Waal-
straatklinker s aan de j ; gegund 
aaa dn firma p ea Co., te Weurt, ïl ƒ 18,75 
por mille. 

*  nbaach. 27 Nov.: bet maken van oen kinzol-
weg van llerkenboscli door dc Stcnnstraat tot do 
grens vaa Vlodrop: ingekomen 2 bilj. , als: 
J. , to Vlodrop, ƒ 2314 
J. , „ , „  2195 
gegund. 

, 28 Nov.: het éénjarig onderhoud van den 
weg van Tiel door  Buren naar ; ingek. 3 
bilj. , als: 
J. A. vaa Wij k Pistoor, te Tiel, ƒ 4884.78 
A. Nicsscu, „  Buren, „  48S3. 
J. Baars. „  Tiol , „  4685. 

, 28 Nov.: hot aanleggon en onderhou-
den van buitengewone werken iu don Anna-Friso-
polder; lc perc. aanleggen en onderhouden tot 1 Juli 
1S79 vaa 2 rijslioofdeu, ingek. 6 hilj. , uls: 
G. Bolier, to Schcrpenisse, ƒ 11,650 
C. dc Wild e Az., » e en 

P. J . Visser Pz., „ , „  11,500 
A. . vau Oosten, „  Colijnsplaat, „  11,200 

. Brcas, „  idom „
P. v. d. Borge, „  idem „  10,700 

, „ , „  10,427 

2e perc, 6 zinkstukken, ingekomen 6 bilj . als: 
0. Bolter, te Schcrpenisse, 
A. Volker , „  Sliedrecht, 

. Bolier, „  Schcrpenisse, 
C. dc Wilde Az., „ e en 

P. J. Visser  Pz., „ , 
C. m Jz., „  Sliodrecht, 

. , „ , 
3e perc, stecnbestorling langs de koppen' der  6 

zinkstukkeu, 1 bilj . ingekomen van: 
1. van o , te Breskens, ƒ 25,900 

a ingok. 8 bilj. , als: 
. van e , te Breskens, ƒ 134,000 

„  Neuzen, „  132.500 
„  Sliedrecht, „  132,000 

ƒ 97,000 
,, 94,700 
„  93,480 

„  92,000 
„  91,258 

88,347 

C. v. d. , 
A. Volker , 
B. den r van den 

Brink , 
C. m Jz., 
A. van Popering, 
C. de Wilde Az., 

P. J. Visser  Pz., 
. , 

„ , „  129,100 
„  Sliodrecht, „  129.000 

„  Bruinisse. „  125,980 
„ e
„ , 
„ , 

Nijmegen, 29 Nov.: het makon van gebouwen voor 
de watorleiding ; ingek. 7 hilj. , als: 
T. . v. d. Bogaard,  Nijmegen, 
A. Beaming, „  idem 

C. Vcrburgh , „  idem 
 Tennis Jr. , „  idem 

P. van , „  idem eu 
A. Gonnisscn, „  Tiel, 

, „  Arnhem, 
P. Opsonner, „  Nijmegen, 

, 29 Nov.; lo. luit maken cener  houten 
fundeering met het metselwerk tot deu onderkant van 
het trasraam der  stallen, remise, kantoor, werkplaatscn-
directourswoning voor de e Tramway, 
maatschappij; 2o. dc opbouw vau al dcbovengeuoemde 
gebouwen: 

lo perc. 
e Waal en -
vangor, te , 

A. Piena, tc , f 19,960 
Wed. G. Camesl on Co., 

125,400 
„  123,774 

ƒ 51,500 
„  46,000 
„  4*1,736 
„  44,900 

„  44,700 
„  42,300 
„  39,700 

2c perc. massa. 

ƒ 70,060 
76,735 

14,498 

15,900 

16,500 
13,91)0 

52.STS 

54,200 

15,500 49,400 

l .VOO 

6A888 
68,000 
76,700 

68,838 
61,337 
74,800 

67,207 
70,525 

64,900 

63,875 

63,841 

60,990 
68,880 
(19,11110 

to . 15,340 ƒ 51,776 
. . r . d. , idem, 

G. de s en Zn., idem, 
. Boer, to Sliedrecht, 

r  cn e Geus, 
te , 

J. dc Breh, idom, 
A. G. Verbeet, idom, 
J. Visser, idem, 
11. Stelwagen, idom, 

. , idem, 
Wed. G. van Baren cn 

Zn., idem, 
C. J. v. Tusscheubroek, 

idem, 
W. Zonneveld, tc -

lingen, 
n en Berkhout 

te , 
P. A. A. van , idem, 
A. J. Stal, idom, 

, 29 Nov.: het bouwen van oen huis 
met bovenwoningen cn achterhuis, gelegen op het ter-
rein van den O. Z. Voorburgwal no. 141, ouder di-
rectie van den architect J . . Beuyssen; minste in-
schrijver  wns W. , tc Amsterdam, voor  ƒ9998.83. 

, 29 Nov.: het verbouwen van een perc. 
op de Gclderschekade oo. 10S voor . J. Bondt
gegund aan W. van Eek, le Amsterdam, voor  ƒ3000, 

. 29 Nov.: het driejari g onderhoud der 
o wegen in dc provincie; minste inschrij -

vers waren : 

perc. 1, B. E a , tc Groningen, ƒ 7,794 
„  2, J. Veldkamp, „  idem „  9.945 
„  3, dezelfde, ,, idem .. 11,545 

alios per  jaar. 
, 29 Nov.: hel doen vau straatwerken in de 

gemeeute; ingek. 14 bili. . als: 
. de Vries, 

Gebr. , 
P. Spruit, 
P. , 
A. Vos , 

. , 
(iebr. Bomhoif, 
Gebr. Jauzen, 
J, , 
Gebr. , 
A. Graaf, 
Gebr. , 
Gebr. Boon, 
W. de Jong, 

, 2 : liet bouwcu van 2 bouwma
u cu schuren in den Noorderlegmoerpolder, 

bij  Uithoorn; minsic inschr. was P. Wilms, te 
Auna-Paulowua, voor  ƒ21,422. 

, 2 : lo. do levering van 300 koperen 
lantaarnen en ijzerou lantaarndragers; minste inschr. 
was N- , to Tilburg , voor  ƒ2745. 

SO. hot bouwen cu verbouwen van wachthuizen voor 
de brandweer; minste inschr. was W. P. Teeuwisse, 
te , voor  ƒ2020. 

, 3 : de levering aan do artillerie-stapel-
en coostructieiuagazijnen vaa: 

le perc 1400 . koperplaat, dik 0.0009  minste 
inschrijvers wareu . S. Stokvis en Zonen, te -
dam, a ƒ87.60 per  100 . 

2e porc, 52,000 . mcssingplaut, dik 0.0023
minste inschr. waren Van den g cn Co., te Am-
sterdam, a ƒ80 .78 per  100 , 

3e porc, 1040 . idom, dik 0.0005  minste 
inschr. waren dezelfden, W ƒ80.76 per  100 . 

4e perc, 100,000 . grove Eugclscbe steenkolen; 
inmsto inschr. waren W. n en Zn., tc , 
a ƒ 12.57 per  1000 G 

5c perc, 125,000 . fijne -
kolen); minste inschr. was A. Zellekons, te , a 
ƒ5 .80 per  1000 . 

, 4 . lo. de uitvoering van graaf- ca 
baggerwerk tot verruimin g van bet t ouder do 
gemeente ; ingekomen 7 bilj. , als: 
W. .1. Schram en 

te , / 75B0 
 idem „  7400 

„  idem „  ras 
„  idem .. '321 
„  idem „  "2S-> 
„  idem ,. 7125 
„  idem „  7100 
„  idem „  0807 
„  idem „
., idem „
 idom „  0748 

n idem „ 8 
„  idem „  0300 
„  idem „  6280 

C. Bosman, 
A. . v. Wijngaarden .1/. 
T. Volker, 

. A. van , 
C. v. d. Plas, 
J. C. vau , 
A. Volkor . 

to Amsterdam, 
„  Sliedrecht, 
„ , 
„  Sliodrecht, 
„  lliirdiuksveld , 
„  Sliedrecht, 

ƒ 95,400 
„  94.000 
„  89,400 
„  80,400 
„  S3.950 
„  80,800 
„  75,000 

2o. het bouwen van 3 dubbele wacliterswoningea 
bij de Nieuwe Vaart en don Sl -.Vu touted ijk te Am-
sterdam, ten beh eve van den spoorweg Nie iwcdicp— 
Amsterdam; ingekomen 11 biljetten, als: 
P. Wilms. 
VV. Westerhof, 
P. vnn Essen, 

A. vnu Zeist, 
C. , 

. Wostmans, 
. Wionhovcii, 

tc Amia-Pntilowna, 
„  Weesp, 
„  lloutrijk-en -

Polancn, 
„ , 
„  Amsterdam, 
 Strijen, 

„  Schiedam, 

ƒ 32,000 
„  30,480 

„  28,7S7 
„  28,493 
„  28,367 
„  2S.340 
„  28,100 
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A. Aalders. te Ainsterdmm, / 87,920 
8. , „  idem „  27,400 

 Otinge, idem „  26,800 
C. SchoouenburgenOo., „  idem „  25,100 

So. het leveren  90,000 greoenhouten dwarslig-
gers, in  perc.: 

le perc. 
V. d. e en Gips, 

te , 
J . N.deUaasu.Sohne, 

te Wesel, 
. E. van Gelder  en Co., 
to Amsterdam, 

\). , le Brugge, 
F. Clercx, te Bokstel, 

B. . Ciercx, te Bokstel, 
C. Schmidt, te Oejn-

hausen, 
J . . van , 

te Bokstel, 
Van r  en Co., 

te . 
J . J. v. d. Eerden

te Bokstel, 

/ 46,800 

48,900 

2e perc. 

/ 49,200 

48,900 

 perc. 

f 49,400 

48,900 

49,200 49,200 49,200 
48,900 48,900 48,900 

53,960 
per ligger  per  ligger  per  ligger 

/ 1.90 

ƒ 1.765 

1.74 

1.64 

1.68 

1.76= 

1.6: 

1.63 

f 1.765 

1.74 

1.61 

u 
, 4 : de lever  nu aan de artillerie-stapel-

en constructiemagazijnen van: 
le perc, a. 26,0(10 . nieuw gegoten roodkoper 

in blokken, en b. 400 . zuiver  geraffineerd rond 
staafkoper tot e und gat tappen van 0.046 . in mid-
dellijn ; minste inschr  waren . S. Stokvis cn Zonen, 
resp. voor  /77.49 en ƒ85 .98 per  100 . 

2e perc, 500 . Bankatin in blokken; minsto 
inschr. was J. . VV. van de Polder, tc , voor 

ƒ 8 1 80 per  100 . 
, 4 U . : de levering van onderscheidene 

artikelen voor het korps mariniers; minste inschrij -
vers warm : voor 

bestek no. 1, Van k en Co., tc , 
a / 2314; 

bestek no. 2, F. Pauwels, to 's-llage, ii ƒ 1109.59; 
„  „  3, Parréc cu Zn , te Utrecht, k ƒ 3 42 50; 
„  „  4, p en Zn , te Amsterdam, a ƒ358.50; 
„  „  5, P. . van Griusven, tc 'a-Bosch, ïi 

ƒ 374.50; 
bestek no. 6, J . F. Segers en Zn., te Breda, ii  f495; 

„  „  7, . van dc Winkel , te , a/582; 
„  „  8, P. . van Grinsven, idem, a.ƒ871; 
„  m 9, Van Zeeland, te Eindhoven, ï i / 1831.50. 

, 5 : het gereedmaken en leveren van 
het hardsteeuwerk voor het etablissement, bestemd 
voor dc verlichting op bet eiland Pandang, bij  Padang; 
hoogste inschr. was J. van Groenendaal, tc Nunhem, 
voor ƒ 2495. 

, 5 : de levering aan de artillerie-stapel-
en constructicmagazijnen van 12 noodbruggen; minste 
inschr. waren Gebr. J. A. eu . , tc , 
a ƒ39S per  stuk. 

a  a hem, 6 : lo. het vierjari g onderbond van-
en het doen van kleine vernieuwingen aan het Apel-
doörnsclie kanaal; minste inschr. wareu G. J. Car-
miggeit en Zoon, le Brummen, voor  ƒ21,847 per  jaar. 

2o. het docu van eenige herstellingen en vernieu-
wingen aan- en het onderhouden ged. één jaar  van de 
gebouwen cn vaartuigen , behoorende tot het r 
te Zalt-Bommel; minste inschr. was W. Willems, tc 
Zalt-Bommel, voor  ƒ2367. 

E . 

e heer  Jacob Vis Pz., te Zaandijk , heeft een 
stoomfabriek opgericht tot bereiding van stopverf; 
wij  hebben met dat artikel kennis gemaakt en wel zeer 
tot ons genoegen! Ze beantwoordt aan alle eischen, 
die men stellen kan; zij  is taai en lenig, blijf t lang 
zacht, is fijn  bereid, zoodat geene steentjes of grove 
korrel s bij  bet gebruik hinderen en bespaart veel 
tijd , die anders met de gewone bereiding verloren 
gaat. Ook geldbesparing ? Zeer  zeker, daar van 
de grondstoffen niets verloren gaat; en wie telt de 
kilo' s die, bij  bereiding met de hand, hier  en
blijven hangen' — Zooals gewoonlijk, bij  eene 
juiste, fabriekmatige verdeeling van arbeid, verbaast 
men zich vaak, dat zoo menig artikel niet den stoom 
goedkooper  bereid wordt dan men het zelf kan 
voor  l brengen. 

Wi j  aarzelen niet de leners van sSempervirens", 
die voor  serres, ramen en wat verder een glazen 
b e d e k k i ng noodig kunnen hebben, dit artikel aan te 
bevelen, overtuigd als we zijn dat men er  zich wel 
bij  zal bevinden. Van de beste grondstoffen bereid, 
in goed fust verpakt, kan men het langen tij d be-
waren. 

Amsterdam, 13 November 1878. 
GnoEN fcWEGEN Si. Co. 

e tentoonstelling der  ontwerpen, 
ingezonden op de prijsvraag voor de fonteinen op 
het slot Soestdijk, is deze week druk bezocht en 
wordt Zaterdag gesloten. 

t veelbesproken ontwerp  is ingezon-
den door den beer  Stracké, t onder de ken-
spreuk Constantia is ontworpen door den heer W. 
B. G. , leeraar aan de e Burger-
school te . e ontwerper van het derde 
plan is nog niet bekend. 

t ontwerp JU's  vond bij  den architect 
A. N. Godefroy terecht afkeuring, zooals reeds in 
het voorgaande nommer werd medegedeeld, daar 
men hier  te doen zou heblien met eene kopie van de 
fontein der  schi ld padden te . t berichl , 
dat dit ontwerp zou zijn ingezonden door  Prof. F. 
Stracké te Amstenlam, werd door den belrukken 
persoon tegengesproken in een schrijven, voorkomende 
in Het Niéuws eau den  van Vrijda g jl . e 
brief luidt uls volgt: 

 de
»Coram publico word ik gedoodverfd als inzender 

van bet ontwerp vuor een nationaal k aan 
Z. .  Prins , onder de zinspreuk s 

" k ben zon vri j  van Uw algemeen gelezen 
blad gebruik te maken om de verklarin g af te leggen, 
dat niet ik , maar  mijn zoon F. Stnické, élève der 
Acadeinia di S. a te , de inzender  van be-
doeld ontwerp is 

t de plaatsing dezer  regelen zult U mij  zeer 
verplichten. 

d heb ik de eer  te zyn: 

UEd. . r 
Prof. F. " 

e quaestie blijf t voor het groote publiek duister 
als men de noot leest, door de redactie van Het 
Nieuws van den  onder  dezen brief geplaatst: 

n de kieschheid ons natuurlij k verbiedt 
twijfe l tc opperen omtrent tie bovenstaande mede-
deeling van  Stracké, en wij  evenmin mogen 
gissen naar de onderlinge verhouding tusschen vader 
en zoon in deze, zijn wij  aan ons zelve verplicht 
nogmaals nadrukkelij k to verklaren, dat hij  de com-
missie niemand anders zich heeft opgegeven als de 
inzender van Hes  dan Prof. Stracké zelf." 

En zelfs wordt het licht niet ontstoken, als men 
kennis maakt met de nadere mededeelingen, in Het 
Nieuws va» den  van Zaterdag 7 r 
geplaatst. Tegenover de verklarin g van Professor 
Stracké , dat hij  zich niet als ontwerper  heeft bekend 
gemaakt, staat de mededeeling der  redactie van het 
genoemde dagblad, dut aan Professor  Stracké de 
uitnoodiging tot het leveren van een model in pleister 
van Bat  werd ter  hand gesteld , nadat hij 
het geheime toeken van het naambriefje aan den 
secretaris der e had medegedeeld. 

— Naar men uit goede bron verneemt zijn de 
bouwkunstenaars niet tevreden met de samenstelling 
der jury , waaraan de taak werd opgedragen om de 
ontwerpen te 06001x1001011, ingezonden op de prijsviaug 
voor de fonteinen op het slot Soestdijk. Voorzeker 
moet het verwondering bami dat geen enkel lid der 
jur y zich op het gebied der  schoone bouwkunst be-
weegt. 

r  de heeren Van Oppen c s. 
alhier  is tuin den Gemeenteraad te Sittanl vergun-
ning gevraagd,  voor den tij d van 40 jaren van 
de straten en wegen binnen die gemeenle gebruik 
te kunnen maken tot aanleg van een stooiutramway, 
loopende van bet station van het staatsspoor te Sit-
tanl door , in verbinding met den spoorweg 
van Aken. 

e Gemeenteraad beeft met 7 to-
gen 4 stemmen besloten zich tot de bevoegde macht, 

g of , te wenden met het dringend 
verzoek om de werken aan de voormalige marine-
haven te voltooien in 't belang van de buitenlandsche 
zoowel als van de binnenlandsche scheepvaart. 

e jjsclub Thialf, heeft eene.ten-
toonstelling van .schaatsen ontworpen. Eerst later 
kan dc datum bekent) gemaakt wonien daar men 
goed ri j  baar ijs noodig heeft om tie inzendingen 
behoorlijk to kunnen bcoordcelen. m ook moe-
ten alle schaatsen  groot eo klein, geslepen en voor-
zien zijn van datgene, waardoor zij  geheel tot da-
delijk gebruik gereed zijn. 

Tot de mededinging worden toegelaten alle eige-
naren en fabrikanten van schaatsen, zoowel buiten-
landers als Nederlanders. e fabrikan t of maker 
en de prij s waarvoor ze te bekomen zijn , moeten 
wonien Opgegeven. t Bestuur  belast zich met tien 
verkoop van de schaatsen, zoo tie inzenders dit ver-
langen. 

Na afloop der  tentoonstelling worden de schaatsen 
voor  rekening en risico van de inzenders terugge-
zonden. 

o 
maatschappij  , die zich met een kapitaal van 300,000 
dollars gevormd beeft, om licht, warmte en kracht 
uit electriciteit te prodticeeren, heeft op 17 October 
te New-Vork hare statuten ter  registratie aangeboden. 

e  der  oprichters zijn: Tracy . Edison, 
James  Banker, Norvin Greene, t . Ctinttlin g 
Jr. . Grosvenor B. , t . Galloway, 
Egisto B. Fabbri , George . , George W. Sor-
cy, Charles F. Stone, Willia m G. , Thomas 
A. Edison en George S. . 

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

van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j t h i t r - a v o i i . l i u r o n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

. 

J 
Aanbesteding. 

Op  des mid-
dags ten 12 m e. zal in het lokaal Het Vosje, te 
Amsterdam, worden

t bestek is ad ƒ 0 . 40 vnn af den 11 dezer 
verkrijgbaa r in den k handel N 
& , op het n te Amsterdam. 

n  dc t A. . VA N 
. 

S  /.ml™-  1

in , 

s
Straatkeijen,

, ENZ-
yituwehaven

e Aanbesteding. 
Ontmanteling der  Testing. 

Op Woensdag den 21  des namid-
dags ton èén uur , zal te Nijmegen, ten e 
in het  worden aunbesteed: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen ongeveer: 

Bestek en teekeningen liggen van af 2 r 
a. s. ter inzage op de Gei neen te-secretarie, alwaar 
dezelve levens tegen betaling van f S verkrijgbaar  zijn. 

e aanwijzing zal plaats heblien op g en 
g den  eu 17e" , telkens des 

voormiddags ten tien uur ; samenkomst hij  tie
lenpoort.; 

n worden gegeven duurden r -
 a N , r  te  eu den 

r , Opzichter  dc
Nijmegen. 

t eding. 
e  der gemeente  zal 

g 17 r , 's namiddags  uur , 
in hel openbaar len Gei ntehiii/e herbesteden 

Teekeningen ter inzage, en aanwijzing g 
10  a. s., 's morgens 10 uur , op het 
bureau Publieke Werken; Bestekken tegen betaling 
ter  Secretarie verknjgbaar. 

Ondergeteekenden leveren tegen billijk e prijzen 
 voor  lichten in 2 

soorten. Verder gewone
voor  en
alles met of zonder ;

 in soorten enz. 

Teekeningen en prijsopgaaf, wonien op 
aanvraag verstrekt. 

. 

Op  den 24, , en r ,
middags ten 11 ure, aan het Centraal bureau tier 

j tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij  de e  Utrecht, van : 

Bestek n°. 214. 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art. 32 van het bestek. 

t bestek ligt van den 3*en r  1878 ter 
lezing nan het Centraalbureau bij  tie e n 
en nan bet bureau van den r te 's-Hcr-
tagenbosch en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  tien -
genieur te 's-Hertogenbosch. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
12'" r  1878. 

Utrecht, den r 1878. 

Stoomfabriek van 
. 1\ . 

vao JACOB VIS Pz. te Zaandijk . 
Prima  en 

t voor  Sederland der
 en  van l

SON, te  Surrey hij
Prij s

. & J. . 
Fabriek vao Stoomketel s en Werktuigen , 

de Hollandache Tuin. 

 van alle l»kende typen 
en  aan bestaande  worden in 
den kortst .gelijken tij d gele' en uitgeroerd. 

fret n e 

m.mm & w mwi 

 en  nui  et 
. alle soorten van 

 geykte
 enz. enz. 

S , 
. 

E N 

V A B , 
- . . „ . . . . ^ ^  d o t ' l ü o r haar tot eenige  voorden 

 verkoop van  ,ijn aangesteld: 

S &. C». te Amsterdam, 
verstrekt en  voor  geheel Neder-

N" . 3, te Amsterdam. 

door wie ook tot het  Vloeren inlieht 

land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan do  llcltw 

.  &  ZOON. 
S te , 

n nienwe Stoomketel s ter direct e leverin g voorhanden . 

Clvlel-mgenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van »toomba«-«;.rmolen. in liont- of 

. volgens eigen . y « e e m, geschikt voor  elke diepte en opbrengst va,, 15(1 , .„  "  00 1V'  n,r 
werkdag, en verder atoomwerktnlg-.n, . , , h n u 
Steen- en Tegelvormmachines, n - — . — . . . * en B r n g o o n i t r u o t l ë n i 

Aan de Steenhonw erij  van . , g 43 te Amsterdam, worden hg alle 

- en , 
ook voortdurend vervaardigt!

. Een groot welingericht A O N is daarvan steeds ruim gesorteerd 
 Alles  Solide bewerkt, tegen zeer  billijk . 

alsmede 
prijzen. 

T 113/115 

n van Stoom- en e n 
N : 

 en  en
 in diverse soorten,

 en
Prima  der  Amerikaanse!»,  der
oor  ragen scher  l'abrieksgebruik, enz., 1° kwaliteit Engelsche  en andeie  met 

guarantie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 

 voor

Gedrukt bjj  ü . W. VA N  k 0« te Arnhem  All e stukken en advertentien te sdreiseoren san den r F. W. VA N T JOsn. 

en

te Arnhem. — Uitgave van 1). A . . 

e . Jf°. 50. g 14  1878. 

VOO

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

: 

t . P rg. p.r  3 Bses i ts f . n «boouetrt . ich .oor 
n \ Afconderlijk e n s bij  vo.,ruitlw«telliit  15 cenu. 

: 

Van l 5 rcgcli fl.—, verder  voor  eiken regel [daaUruhnte Ï 0 cent» eu 10 centa 

vour  een nommer vnn hei blad. Advertentien voor  het buitenland goeenteuerrcktel. 

N . 

{Naar het

e heer t beeft in het Paleis der  wereldten-
toonstelling op het Champ <le s te Parijs een 
voordracht gehouden over de ecuniniiisclu*  gevolgen 
van liet graven van een binnenzee in Algerie, waar-
aan wij  bet volgende ontleen OU : 

r beslaat in de provincie ("mtslantiiie , op vijfti g 
kilometer ten zuiden vnu Biskra, ecu grOOte daling 
van den grond , die zich uitstrekt over ecu bn^h- v:m 

 kilometer van west naar  oost, en slechts van 

de Golf van Onnes n is door  lichte terrein-
golvingen. e bodem dezer  kom is bezet inet een 
rek » vhikki '  ruggen, die hedekl zijn met tot kristal 
geschoten zout e platte oppervlakten of ruggen 
worden in Algerie aangeduid door den naam chotts, 
in Tunis tloor  dien vau se'kba's. e drie voor-
natmisti'  chotts,  in Algerie, Hlntrsa op de-
grens van Algerie en Tunis, en  in het 
hart van Tunis, ziju een zichtbaar  getuigenis dal er 
in vroegere tijdperken eene zee in deze streken be-
slaan heeft. e geschiedenis bevestigt deze liewij -
zen, uit de gedaante van den bodem geput /i j 
leert ons, dat in de oudheid het tegenwoordige bok-
ken der  chotts de kom van het meer  Trito n was, 

e gegevens hebben tien commandant e op 
het denkbeeld gebracht de verdwenen zee te her-
stellen tloor ie Galies een gemeenschap te graven 
tusschen tie chotts cn de zee. 

Welke zouden, uil ecu economisch oogpunt cu iu 
het belang van de Fransi-he kolonie, de voordeelen 
tier  indompeling van ds chotts der  Sahara zijn? 

s zee kan op e narde ccn dubbelen invloed uit-
oefenen r vooreerst door de wijzigingen, die zij  aan-
brengt in den warmtegraad en bijgevolg e voor-
waarden der  vruchtbaarheid van deu grond; ten 
tweede door de betrekkingen, die zij  knoopt tusschen 
de verschillende gedeelten van het vastelntul. t dit 
ilulilii'l e oogpunt der  belangen van akkerbouw en han-
del zullen wij  het ontwerp van den heer e 

bertudearen. 
n SSsten Juni  schreef de heer e , 

die r  dun iemand dc uitkomsten van werkzaam-
heden van de/en aard kan beoordeekn, aan tie Fran 
sche Academie van Wetenschap|>en: aVóilr  twinti g 
jaren zag men bet bijna nooit regenen in dc landengte 
van Suez, ('f k bevind nu, tlat wij  verplicht zijn 
pannen u'n k le doen komen um onze huizen 
te dekken." e omstreken van , aan de 
boorden der  Bittere , hebben zich overdekt 
met groen j aan welke  dit vei-sehijiisel toe te 
schrijven, zoo niet aan tie verdamping der  Biltere 

, daar de waterdamp zich verdicht en oplost 
in regen, als bij  koudere luchtstroomcii in tien damp-
krin g ontmoet? 

e verschijnsel zou zich voordoen in Algerie. 
r  de iiidoui|N>ling van de chotts zou men er  een 

zeevlakte van 13,050,000,000 vierkante meter  schep-
pen, wat in de vier- -twinti g uren  verdamping 
van .'10,150,000 teerling-meter  geeft. e ontzettend 
grooto watermassa, naar het noorden gedreven, zal, 
wal hij e landengte vnn Suez niet plaat- heeft, 
StOOtsn tegen den dwarsrtig van het gchorgtc Aures, 
stijgen um hem over le trekken en dus, hijoiiimoe-
ting, op 2100 meier  hoogte, van veel koudere lucht-
lagen , zich verdichten tot wolken en eindigen met 
zich op te lossen iu over  vloed igen regen. 

t ons de veranderingen nugnan, tlie eeu der-
gelijke staat van zaken knn voortbrengen, alleen in 
de provincie Constantino. Sinds eenige jaren is het 
gedeelte dezer  provincie, dat zich uitstrekt van de 
zuidelijke glooiingen van den Aures tot TuggUTt en 
Oenrgln het tooneel van gestadige ondernemingen der 
Friiiisch c nijverheid. n graaft  artesische putten, 
the in san ougenblik aan het land vruchtbaarheid 
en leven hergeven ('*) Wat is inderdaad die woestijn, 
die doodsehe eenzaam beid, waarvan wij  in gedachte 
het planten- en dierenleven uitsluiten? Een vlakte, 
die gedurende het ongelukkig te korte regenseizoen 
inel een groenen mantel van grasvelden en welriekende 
planten wonlt bedekt; dnn verspreiden zich de ka-
meelen der  zwervende stammen over  tleze uitgestrekte 
steppen, lottlat de zomerhitte dezen voorbijgaanden 
plantengroei verschroeit eu mensch en dier  uit deze 
streken verjaagt. Wat vindt men daarnaast, temid-
den dezer  eenzaamheid, zoodnt het water  op den 
duur  blijf t struinen? Oasen, bedekt met datlelbooinen, 
goed bevolkt, gelijk tie oase vanTuggurt, met haar 
400,000 dadel boomen, uf dc oase van El-Oeed. 

 Een s d'oeuvre. Toen .  nog le -n had 
met itroote -ilgkheden in het tobtaudbrengen vau zijn 

, f hem a t |  aandeel houder: 
 vul; rerplaati </,;„,„„/,  uw  en alle aan-

deel hou  ra  u volgen."  f. 

K}) ll... v..  artesitche nutte» anju er ë 
graven geworden tot vloeaug? f 

Toen dan ook de Fransche legers in 4 tot 
Tuggtir t vooildningen, was tic eerste zorg van tien 
generaal x , die de Fransche soldaten geleidde, 
tie vrij e oogenblik ken tier  overwinnaars te wijden aan 
bel bevrijden der  vulgemakle artesische putten van 
bun zand of aan het graven van nieuwe: een nuttig 
voorbeeld van vreedzame verovering, dat n 
van het Fransche leger  dikwijl s in Algerie gegeven 
hebben, en het laatst de heer  Uomlaire op schitte-
rende wijze. Onder de leiding van den generaal 

x werden twee putten geboord in het midden 
der woestijn te Oeui-el-Thioer en te SjeggS, en on-
middellij k vormden zich oasen in den omtrek, f') 

n dit op tien uilgedroogden liodem der  woes-
tij n de uitwerkin g is van vierduizend r water 
in e minuut, wnt zal dan niet de uitwerkin g zijn 
van een watermassa gelijk die, waarvan wij  gespro-

 op dc geheele dadelstreek. Beled-el-
. gelijk men haar in het Arabisch noemt? 

e geheele oppervlakte wonlt gevormd uit aange-
slihdei gronden , van een bewonderenswaardige vrucht-
baarheid , zoo zij  geregeld besproeid werden. e 
l . ' i  warm en vochtig tevens, zuu in tien hoog-
sten graat! geschikt ziju voor de teelt van katoen. 

t katoen is niet eerst onlangs in Algerie -
voerd. n 1853 vonden de Franschen den ka-
toeulioom tc . in  vond men hem 
in den wilden staat bij  Tuggitrt . e naam Ocëd-

 , gegeven aan een rivier , die zich in de 
, beoosten , werpt, is nog meer  onbe-

teekenend. Op de Algeiïjnsche tentoonstelling van 
1855 telde bet katoen honderd veertig iulandsrhe 
of e exposanten; de fabrieken van , 

. Saint-Quentiti, , Ta rare, Nan-
tes, de Engelsche fabriek ?n vnn ,
tie pienters van Carolina bewezen hulde aan de sterkte 
en tie fijnheid der  Algcrijnsche katoenen. n 18G7 
wenl het katoen op tien eersten rang onder  tie voort-
brengselen der  Fransche kolonie geplaatst, en toch 
kantte zich een bedenkelijke hinderpaal legende ont-
wikkelin g van den aankweek: ongenoegzame hoe-
veelheid water. t water is in Afrika , tloor  de 
stuwen en tie kanalen, de uitsluitende eigendom vun 
den Staat, en de Algemeene Algeiijiische -
pij  is, naar den zin tier  kolonisten, te langzaam in 
haar  werkzaamheden. Overigens beperkt het vol-
slagen gebrek aan water in eeu gedeelte der  kolo-
nie, het zuidelijke, de kntocutcclt binnen zekere 
grenzen, die zij  niel kan overschrijden. c dalen 
van tie Sig in de provincie Oran. van de Seyboese 
in dc provincie Constantino hebben er  bijna hel mo-
nopolie van n zal van tien dag, waarop 
tie indom|>cling vnn tie chotts in de geheele omrin-
gende streek de regelmatigheid der  regens zal terug-
brengen, tie woestijn snel van aanzien verinderen, 
en tie annplantingen, bijvoorbeeld die van katoen, 
zullen geen zwarigheden meer  ontmoeten bij  de in-
voering. 

r  niet alleen tic Sahara-woestijn zal de wel-
dadige uitwerkingen van deze indompeling gevoelen. 
Algerie wordt, gelijk men Vleet, uit natuurkundi g 
oogpunt, verdeeld in drie streken: de eene, vrucht-
baar  gemaakt door tal van waters!roomen en de na-
bijheid tier  zee, de Teil; de andere, hoog, vlak, 
bedekt met chotts of vri j  schrale weilanden: einde-
lij k de lage. zandachtige cn onvruchtbare vlakte, 
ile Sahara. 

Welnu, zelfs tie Tell zal, ofschoon door  talellan-
den gescheiden van het midden der  Sahara-zee, niet 
van ha ie weldaden misdeeld zijn. Voor  de oogsten van 
de Tell is tie meest te duchten vijand de verschi'uei-
ende wind uil het zuiden, de sirocco. Als hij  over 

 Algcrijnsche annplantingen blaast, verdort graan 
of ooft in zijn bloei cn tie oogst is vernietigd. e 
verderfelijk e uitwerkingen vun dezen wind komen 
voort uit zijn buitengewone droogte; hij  wonle laar-
en legen , bij  zijn doortocht over de binnenzee, be-
zwangerd met achthonderd hektoliler  waterdamp, 
cn ziju werking wordt weldadig, inplaats van ver-
derfelijk . j  zal vruchtbaarheid aanbrengen, waar 
hij  slechts rampen aanrichtte. En dit is zoo waar, 
tlat deze zelfde wind, als hij  in tie lente waait, ge-
durende het regenseizoen, tie ontwikkeling van tien 
pluntengroei te hulp komt. e binnenzee zal voor 
Algerie zijn, wat de e hc Zee voor bet 
zuiden \au Europa is. Altlu s zullen de pogingen der 
vijanden van den Algcrijnschen landbouw: de droogte 
cn de sirocco, verijdeld wurden. 

10 . '78. 
f Wordt vervolgd.) 

(') Zie omtrent dit onderwerp J. , VAlgerie et U
Colonies franeaiies (1877), bl. 141 en vv.  Tempt-
behelsde in Oct. jl . de aanbeveling van eeu opstel vnu , 
met 20 [ilut i ii , over  arte*i»chc pulten. f. 

N VOO . 
n  op hel schrijven van tien  Alb. 

n wenl tie onderstaande brief ontvangen, niet 
verzoek daarvoor  plaatsruimte af te staan. e e 

dart ie vein ut aan dien wensch le moeien voldoen 
en  , tlat bel vniagstuk der  n-niuien weder o|i 
het natuurlijk e terrein, de spoorwegen, zal wonien 
teruggebracht. 

Aan den heer Alb .

in{/enieur-werktuigkundige, te 

Parijs. 

Weledelgeboren Heer! 

Gij  hebt goedgevonden, naar  aanleiding van mijn 
vertaalde artikelen over  remmen, mij  een domoor 
te noemen en mij  bedoelingen tot*  te dichten, die 
gij  liefst niel wili quadiAceeren, Gij  noemt mij 
slechts een domoor, omdat t-ij  het  zacht mogelijk 
wilt uitdrukken . Gij  zyt wel goed. r  eilieve! 
welk woonl zoutlt ge dan toch wel gebruiken, als 
gij  in een goede, zachte stemming waart? -
zinnig.' t ' ? l spreekwoord zegt: 
it n is tevreden met zijn versland , maar  nie-
mand met zijn fortuin" . Eu daar ik ook behoor tol 

, ben ik tevreden met mijn verstand. 

Gij  moogt gerust mijn bedoelingen qualificecren. 
Zij  zijn zeer  eenvoudig: 

 wnt geld te verdienen voor  mijn gezin eu mij 
zeiven, sinds tie " g tien
en gemeenen streek"  pleegde  van den -
nister  Van de Putte) mij  bi-oodeloos te maken (ik 
schrij f zooveel in vijfbladen, dat ik dikwijl s den 
tij d niet heb om behoorlijk na te deuken); 

2'. kennis te verspreiden en tol vermeerdering van 
kennis op te wekken door bet vertalen van weten-
schapjiclijki '  optellen. 

Wat is hierin gelegen, «lat niet geipialificet'nl 
mag worden? Wil t gij  insinueereii, dut ik een agent 
ben van Smith en y eu anoniem hun uitvin -
dingen aan den man wil brengen? Bijna alle weten-
schapiielijki '  o|istellen in  Opmerker zijn van mijne 
hand: nu eens onderteekend, dan weder  gemerkt met 
een §, dnn eindelijk zonder  eenige aanwijzing van 
den ooi-sprong. k heb Westinghousc's rem meer 
geprezen tlan dien van Smith. Zoo ik uwe manier 
van bestrijden wilde volgen, zou ik insinueeren, 
dat gij  geldelijk belang hebt bij  tb' verspreiding van 
Westinghouse's uitvinding . r  ik acht dit beneden 
mij . Geen uitvinder zal naïef genoeg zijn mij  te 
benoemen om tegen beloouing zijn werk aan te bevelen. 

k heb mij  zelden in speculaties begeven, nooit 
jmtent of concessie aangevraagd voor  remmen, train -
ways, spoorwegen, buurtspoorwegen, enz. k heb 
slechts ééns kans gehad een fortuintj e machtig te 
wonien, namelijk als administrateur te Wiedang, 
maar  alleen mijn principaal en de Javanen wenlen 
rijker . Gij  zult dit ook wel zeer  dom vinden. k 
heb een afkeer  van s|ieculatie, vooral sedert het ver-
lies van een kapitaaltje, dat ik , op aanraden van 

twee  specialiteiten,
ainerikaansche spoorwegen, die voor  soliinle doorgingen, 
omdat hun emit teuten, Gompertz eu Wertheiin en 

, ridderkruize n of bewijzen vuor 
l  SU zielenadel gekregen  van onze 
Bllooge" , onder  andere van hel aliberule" 
ministerie Geertseina—Van de Putte. 

t k mijner  volslagen ongeschiktheid vuor 
speculaties schijnt zelfs tloor  de natuur  op mijn gelaat 
gedrukt. Toen ik tien luden Apri l 5 van Fol-
kestone naar r  sjroorde, zat ik in tien trein 
tegenover een ouden Engclschinan en een jongen. 
Gy weet, dat de Engelscbcn veel liefhebberen iu tie 
phrcnologie van Gall, S|x>rzheim, George Combes, enz. 
Toen beiden al tie kiiubbels van mijn schedel, wan-
gen, neus, kin , enz. zorgvuldig hadden opgenomen, 
zeide dl oude heer  tut den jongen , op een toon van 
medelijden en kleinnchtüig: // fl not a trader. Gij 
ziet tins, dat mijn speculeerend gescln ij f aan Wcs-
tinghouse geen kwaad eu aan Smith geen goed zou 

 doen. 
Zoo er  phreiiologiscbfi knobliels liestaan,  ik 

gaarne, dat de uwe voor  werktuigkunde veel meer 
ontwikkeld is dan de mijne. r  daarentegen schijnt 
gij  misdeeld vou de knobbels vour  logica, rechtvaar-
digheid en wel vv i i it 1 beid. 

Gij  noemt dezelfde bewering etui songetuk" of een 
domheid, naarmate zy geuit wordt door  Georges
of mij . Gij  dicht leelijke bedoelingen toe aan iemand, 
dien gij  niet kent en die u nooit benadeelde. Gij 
gebruikt , nis gij  zoo zacht mogelijk  zijn, woor-
den, vvanrtoe een  slechts dc toevlucht neemt, 
als hij  hard en grof wil wezen. k ben daarom 

 niet boos en wil dit bewijzen door  wel-
geineenden rund: 

Trek  mogelijk parti j  van uw verblij f le 
Parij s door u niet alleen de kennis van spoorweg-

remmen eigen te maken, maar ouk de Fransche 
welwillendheid eu de Fraiische manieren. 

t dc verschu ligtl e plichtplegingen heb ik de 
aa te zijn , 

Weledelgeboren Heer, 
Uw »domme" dienaar 
. w. itooni  VAN

Genéve, .
 du  9. 
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t belangstelling hebben wij  kennis genomen 

van het onderstaande protest: 
e ondergeteekenden, allen architecten, die zich 

onthouden heblien van deelneming aan de l'cijsvraag 
voor het Nationaal Huldeblijk aan 1111. . . 
Prins en Prinses ,  indertij d mei be-
vreemdiiig kennis genomen van tie wijze van samen-
stelling der  commissie, waaraan tie beoordeeling der 
in te komen ontwerpen door de e voor 
tlat huldeblijk werd toevertrouwd , doch gewacht met 
het uitspreken hunner  meening tot na de openbaar-
making van den uitslag. 

, nu bun vermoeden blijk t waarheid tc 
zijn , dat vier  kunstschilders en een ingenieur  niet 
de personen zijn , tlie met uitsluitin g van alle archi-
tecten en beeldhouwers behooren te wonien belast 
met de hcoonlecling van ontwerpen, waarbij  he'ar-
chitectonisch element hoofdzaak is, — en tot wier 
juiste begroeting van kosten alleen architecten en 
beeldhouwers instaat zijn — achten zij  zich met 
het oog op de toekomst verplicht, op dit gevaarlijk 
antecedent te wijzen. 

j  betreuren het, dat ouk thans trader het
t roti wen in een juiste waardeering van deu moeite-
vollen arbeid hunner  vak genoot en op gevoelige wijze 
is geschokt; en vreezen dat de uitslag van deze prijs -
vraag er  mede toe leiden zal, om een degelijke me-
dewerking van Nederlandsche kunstenaars aan na-
tionale wedstrijden op den duur  onmogelijk te maken." 

(lu alphabclische volgorde) 
ll . Brouwer, P. J. . Cuypers, A. W. van , 

A. N. Godefroy, . Gosschaïk, Prof. E. Ongel,
. de , P. P. , 0. , A. Nieu-

weuhuis, G. . Salm, J. . Springer, . P. Vogel. 
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e Commissie van s voor de -
ment vau Geschiedenis eu s meemialen bet 
onderwerp van liesprekiug. n erkende gaarne dat 
zulk eene Commissie van veel nut kan ziju, maar 
was over het algemeen ontevreden over de wijze, 
waarop tlie eervolle taak vervult! wenl Ook iu tien 
boezem der  Commissie zelve was verdeeldheid: ten-
gevolge daarvan vroegen eenige onafhankelijke leden 
bun eervol ontslag en vóór weinige dagen werd in 
vele couranten een schrijven opgenomen van . 

. t van , lid en secretaris dier 
commissie, waarin de samenstelling en werking, zoo 
ouk het wenscbelijke eenc reorganisatie besproken 
werd. Uithoofde van  belangrijke van omschrijven 
hebben wij  geineend, dat het nutti g was dit stuk 
in ziju gtdieel over te nemen 

Ziedaar een vraag, die iu de laatste dagen druk 
besproken wonlt tengevolge van het antwoord

s vau e Zaken op het voorloopig 
verslag van de Tweede r tier  Staten-Generaal 
omtrent de Staatsbegrouting voor 1870. g 
dagbladartikel heeft aan die bespreking zijn aan/tjn 
te danken en, op het vocts|>oor  van twee correspon-
denten tier , de heeren . Franken . 
te Parijs en Van k te Arnhem, wier  pleit-
redenen vuor het liehoud der  commissie in hot Al-
gernon Handelsblad van 5 r eu in het 
Gidsnommcr tier  loopende maand te vinden zijn , 
geven eenige zich niet noemenden elders artikelen ten 
beste, welke iu meer of mindere mate van onjuist-
heden wemelen. n 't bijzonder is dit het  met 
pen lang stuk in  Haurlcmschc Courant van 7 

, waarvan tie schrijver, ofschoon protestee-
ivnde tegen uiiouiem ngeschiveuw", zelf van een 
pseudoniem gebruik maakt om /ich achter  te vei burgen. 

Uit tleze verschillende artikelen blijkt , dat men 
iets weet, maar  niet alles, eu dat een tlerhoofd-
momeiiteil uit de geschiedenis van hel ad i<cuis-
college ten ivnemale voorbij  wordt gezien. e heer 
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Franken beeft, verre van hier, waarschijnlij k geen 
gelegenheid gehad om de geschiedenis der  adviseurs 
nader  tc leeren kennen en de heer  Van k 
heeft aan zijn beschouwingen alleen de tot dusver 
uitgekomen verslagen van het college van . A. ten 
gmndslug gelegd, verslagen, die niet verdei gaan 
dan van de oprichting in t 1871 af tot! i 
1875 en die dus geen licht kunnen geven over  een 
gebeurtenis, welke iu haar  gevolgen thans hoe langer 
zoo meer  blijk t allernoodlottigst te ziju geweest, liet 
is zeer  tc betreuren, dat geen latere verslagen uit-
gebracht zijn. doch dit is een gevolg van de orn-
stainligheid, dal bet tweede jaarverslag dooi'  den 
vuurmaligen secretaris, ofschoon bij  schrijven van 31 

i 1875 no. 37'.i aan de g toegezegd, 
eerst in tien loop van 1878 uitgebracht is en dat, 
daarvan afhankelijk . de latere verslagen thans nog 
niet opgemaakt en uitgebracht konden worden. 

Teneinde in dit gebrek .un elk gegeven om met 
eenige juistheid de geschiedenis van het college van 

i 5 af tot op heden te kennen, enigermate 
te voorzien en zoodoende het publiek juister  oordeel 
te doen vellen, heb ik hei noodig geoordeeld
ander  mede te deelen, wat, indien de voormalige 
secietaris ziju verslagen tijdi g uitgebracht bad , thans 
algemeen bekend ware geweest. 

e Commissie van s was bij  haar  in-
stelling in t 1874 in zekeren zin een voortzet-
ting van de voormalige commissie uit de e 
Academic van Wotouschnpjieu, die gedurende tien 
uch tereen volgende jaren (1801—1871) zich de zorg 
voor  viiderluiidsche monumenten en knust bad aan-
getrokken, doch de s hadden veel uit-
gebreider  mandaat en — -wat der  vroegere conimisssie 
steeds ontbrak — over  zeer  ruime middelen te -
schikken. n den beginne ging alles naar  wensch cn 
de voorloopige uitkomsten h.'looiden een schitterenden 
uitslag, en, waren er  geen veranderingen gekomen, 
vermoedelijk zouden die verwachtingen thans niet 
teleurgesteld ol gelogenstraft zijn. Toen echter  in 
Juni 1875 de voormalige? secretaris van het college 
tot referendaris der  afdeeling n en Weten-
schappen benoemd werd zonder zijn ontslag al* lid 
ran het College erin Jtijksadeisettrs te nemen of 
te krijgen, wa- dit ooilege op een keerpunt gekomen 
en daarmede de grond gelegd voor  vele verkeerdheden, 
welke thans als even zoovele grieven tegen het voort-
bestaan der  Commissie iu ' l midden gebracht worden. 

Terwij l de g later  twee leden, welke zij 
tot directeuren van , die dooi- de 

. geïnsjiecteerd worden, benoemde, om die reden 
uit liet College deed treden, heeft zij  mwit den refe-
rendaris, die met zooveel meer  grond nog daarbuiten 
behoorde te blijven, als r  ontslagen. t 
had ten gevolge, dat van toen afaan één lid een 
groot overwicht bekwam boven alle anderen; dat hij , 
hoewel zich mengende in de beraadslagingen, zich 
nu cn dan van stemming onthield eu dat hij , iu 
laatste ressort bij  deu , de adviezen van het 
College kon steunen of doen terzijde leggen. 

n één woord, van Juni 1875 af had bat College 
zijn onafhankelijkheid verloren en liep het hoe langer 
zoo meel- aau den leiband van een zijner  leden, tevens re-
ferendaris der  utilceljng n cn Wetenschappen. 
Vau adviseerend lichaam is het toen gaandeweg een 
werktui g in de hand van den referendaris gewonien cu 
zul dit blijven, welke aanvulling er  ook plaats mochi 
hebben, indien niet door  het uittreden van den refe-
rendaris de onafhankelijkheid wordt hersteld. -
malen heeft de Verlegen woord ig ing hierop aangedron-
gen, doch steeds tevergeefs, en nu zij  dit jaar  aan 
den r  de pertinente vraag stelde of genoemde 
ivf.-ren dar is al dan niet lid zon blijven van do Com-
missie van , heefl de r  daarop in 't ge-
heel niet geantwoord. 

t eu uit de Omstandigheid dat dit ontslag 
nog niet is gevraagd of verleend, mag men afleiden , 
dat de g niet genegen schijnt om aan eeu 
ullerverkeerdsten toestand, die zeer  naduolig inwerkt 
op alles, wat met <le n verband slaat, 
een einde te maken. e gevolgen bleven niet uit : 
dit bleek onder  andere duidelijk , toen drie onaf-
hankelijke leden, waaronder  voorzitter  en vice-vorn-
zitter , hun eervol ontslag vroegen en kregen. Sedert 
dat oogenblik was elke tegenstand tegen hei drijven 
van den referendaris en zijn volgelingen onmogelijk ge-
worden en di'  oppositie gedood. 

Gaarne had ik toen ook mijn ontslag gevraagd, 
doch ik heb het nagelaten , omdat ik de hoop koesterde , 
dal het College, door  het uittreden van den referen-
daris cn een goede aanvulling, minder  eenzijdig ge-
worden, wederom ziju onafhankelijk beid terugerlangen 
zou. e boop heeft zich tot dusver  niet verwezen-
lijk t en het is mijn vaste overtuiging, dut die ver-
wachting ook nooit vervuld kau worden, wanneer 
niet de Conuniarie van . geheel wordt gereorga-
niseerd, want buiten cn behalve het lidmaatschap 
van den referendarisd er  afdeeling n en Weten-
schappen is er  nog meer, wat daaraan in den weg staat. 

lie s hebben dikwerf adviezen uit tc 
brengen over  trouwplans, zoowel voor  hel herstellen 
(dat al zéér  ruim opgenomen wonlt) van bestaande 
als voor  het optiekken van geheel nieuwe gehouwen: 
ja iiit-i i kau zonder  overdrijvin g zeggen, dal dit wel 
het voornaamste deel hunner  taak is geworden. N'u 
telt de Commissie sedert liet uittreden van den heer 

. tingel, iu i 1875, slechts twee architecten 
onder  baar  leden, beiden van dezelfde richting , Elke 
ander.- richtin g blijf ! / loonde /ouder  vertegenwoor-
diger  en daardoor  kan het moeilijk anders, of dc 
Commissie wordt eenzijdig en partijdig . e olallhans 
de voornaamste richtingen nu , zal het goed 
zijn , daar  vertegenwoordigers vinden, doch welke 
pogingen er  indertij d ook gedaan zijn om dit doei 
te b.-r.-iken, de lu-eischemic uieenlerheid verijdelde 
die steeds. 

j  die eenzijdigheid ontwikkelde zich nog een 
ander  euvel van niet minder  schadelijke gevolgen : 
de buide in de Commissie zitting hebbende architecten 
voeren velerlei bouwwerken , welke door  hel k 

d ol gesubsidieerd worden , uit volgens hun 
eigen plans, iiisp.*ot.fiv n hun eigen werk. keuren 
dit g  eu raden de uiibolalhig der  sub-idi.-n aan , 
daarvoor  toegestaan. Zoo bijvoorb. wonlen subsidien 

verleend voor  herstellingen aan den toren te , 
de St.- Scrvaas- en St.- Janskerkcn te , 
de k le d , de St.- Bavo-

 te , de g van den n 
te Uu*echt enz. enz., alle werken, waarvan die heer 
Cuypers nrchitect ; en in geringere mate is dit 
het geval ook met die, waarbij  dc  GosBchalk 
als architect optreedt, zooals de raadhuizen te 

n eu te Gouda. 

Terwij l de Gemeentewet aan leden van den Ge-
meenteraad elke leverantie verbiedt, cn te recht, 
wonlt hier  toegelaten, dat dezelfde personen ont-
werpers, uitvoerders en -cietirs zijn en blijven 
van werken, die geheel of gruoteiulecls voor  rijks -
gekten uitgevoerd worden. t s niet goed tekeu-
ren , want hij  alle denkbare bekwaamheid, blijf t 
iemand toch altij d teilhaar  un zal hij  voor  de min-
der gelukkige zijden van eigen arbeid het eerst 
blind zijn. r  gesteld eens, dat men vrede kan 
heblien met zulk een toestand , ware het dan niet 
eenvoudiger  en gemakkelijker  om een -
teur  te benoemen op een lie/uldiging van 15 k 30000 
gulden ? 

n heeft dan tenminste dit voordeel, dat de 
verantwoordelijkheid gedragen wordt door  één zicht -
baar  jiersoon eu dat die niet, zooals tntmitoe het 
geval is, geschoven kan wonlen opeen College, 
waarin de deskundigen te weinig in getal en niet 
onafhankelijk zijn. 

Beter  ware het te bepalen, dat geen r 
werken uitvoeren mag, welke geheel of voor  een 
deel dim- het k betaald worden , en dat bij  nim-
mer zijn eigen arbeid officieel kau inspecteeron en 
goedkeuren. 

Valt het werk goal uit , dan is toch in allen 
gevalle de wijze, waarop het totstandkwam, hoo-
gelijk af te keuren. r  gesteld nu eens, dat 
de herstellingen niet goed worden uitgevoerd , wat 
dan? Ja, dan zul men zichnaderhand kunnen bekla-
gen , naderhand, wanneer  alles voorbij , wanneet-
het tc laat is. En daarom is het hoog tijd , dal 
er  nu ten spoedigste verandering, grondige verbete-
rin g kome in den reeds al te lang liestaanden slech-
ten stand van zaken. 

En nu is hetgeen onwaarschijnlijk e hypothese, dat 
het welslagen zoo geheel zeker  niet is. k voor  mij 
matig mij  geen oordeel aan over  de bekwaamheden 
van den heer  P, J. . Cuypers, maar  refereer  mij 
aan een deskundige, wiens bevoegdheid als beoor-
deelaar  niemand, en de s het allerminst, 
zal betwijfelen , den heer  architect . r 
namelijk, die gedurende eenige jaren opziehler-tee-
kenaar  der s en tegelijkertij d in dienst 
van den heer  Cuypers is geweest. en die eerst kor-
ten tij d geleden ons land weder heelt verlaten. 

j  schrijf t mij  den lOn October , met verlof 
om daarvan gebruik te maken, onder  andere het 
volgende naar  aanleiding van zijn vertrek van hier:

b balie mi:- selbst soviel möglich e gegebcn 
gegeniibej- llerr n Cuypers, dein eben nlles geschaft-
liche Weeën fehlt, Ordnung in die Sache zu -
gen Wenn ich Cuypers personlich hoch, als 

r  mittelmiissig schutte, so bin ich ent-
schiedener Gegner seiner  Bureaux-Verhaltnisse, 
die Niemand bosoor  keunt wie ich. . , . Ein m 
der .'10—40U00 Gulden jahrlic h einnimmt ist... Was 
Cuypers wührend meines Aufentlialt s in Amsterdam 
an n  machen lassen, für 

i und sonstigeii Bauwerke, ist durchaus 
sehleehte Waare, billi g aber  schlecht. Utrecht 

g vollstaiidig verfehlt, Broedcrkerk in -
pen ein ; Cuypers verstekt vom
gar nichts, und wenn er  Etwas versteht, so lasst 
er  durch wolilfeile "goedkoope"  StQmper die Sache 
verderben." 

Veel behoeft hier  niet bijgevoegd te worden; bet 
oordeel van een man, die na de ondervinding, ge-
durende eeuige jaren opgedaan zoowel in de onmid-
dellijk e nabijheid van den heer  Cuvprt l tils bij  de 

, zich zóó uitlaat over  den hoofdjiersoon 
op bouwkundig gebied in de Commissie vau -
adviseurs, bijna ook in Nederland, is verpletterend 
voor  dit College en daarom acht ik het nog beter, 
dat ile geheele instelling weder  opgeheven worde 
dun dat zij  verder  voortbesta cu op de tot biertoe 
gevolgde wijze voortga eu blijv c werken. Wi l men 
eeu Commissie van 1 tijksadviseurs behouden, cn dat 
acht ik op zich zelf een zeer  nuttige en wenschelijke 
zaak , dan reorganiseere men de bestaande Commissie 
ten eenemale en geve haar, vóór alles en in de 

eerste plaats,  vroegere onaf bankenjkheid weder, 
T

d en Secretaris der  Commissie van 
s voor  dc n 

van Geschiedenis cn . 
 Haag, 9 r  1878. 

 mededeelingen. 

's Gravenhage Z. . heeft goedgevonden en 

verstaan, dat iu het vervolg van hen, die in uan-
i king wenschen te komen vooreen benoeming tot 
opzichter  of architect bij  den  en de bur-
gerlijk e  werken in , geen 
examen meer  gevorderd zal wonlen in de vakken, 
genoemd in art 1 h, art. 7 f, art. 10 e en

 van het programma, vastgesteld bij  besluit van 
den liouvenieut'-Generaal van Nederlandsch-lndié dd. 
:t November  1857, n°. 2, te weten: de inlandsche 
talen; de bamboe, rotan en indekkings-materialen, 
in e tc huis liehoorende; de toepassing en ver-
werking van  bamboe, rotan en inlandsche bouw-
materialen voor  werken van min duiirzamen aard; 
de kennis der  reglementen en bepalingen no[»ens het 
beheer  en toezicht en de verantwoording der  bur-
gerlijk e laudsgeliouwen en werkplaatsen, gereedschap-

 en instrumenten. 

— t door  de g ingediend* gewijzigd 
ontwerp van  betreflende den spoarweg St; ve-
ren—  neemt cene ombuiging langs Bol-
sward aun. lie r  vau Waterstaat zegt aan 
het slot der e van Totdichting: «Behalve 
het station te l kan tusschen deze plaats en 

Workuin , in ovnrewnstemming met het advies van 
Gedeputeerde Slaton van Friesland, eene hall te 
Parrega  tusschen Bolsward en Sneek eene halt tc 
Nijlun d gevestigd worden. 

e r  heefl omtrent de ombuiging langs 
Bolsward bet gevoelen ingewonnen van Gedeputeerde 
Suilen van Friesland, in hun advies geven deze te 
kennen, t van meening te zijn, dal de richtin g 
langs Bolsward de voorkeur  verdient boven die langs 

, e vroegere meening. welkt; bij  het uan-
vaiikelij k wetsvoorstel gevolgd was. is door  nadere 
studie cn veranderde omstandigheden geheel gewij-
zigd.  dezen stand der  zaak maakt de r 

geen beswaar  om ook in de wets voordracht de ge-
wenschte wijziging aan te brengen." 

— Naar  men verneemt, heeft de r  van 
Waterstaat, l eu Nijverheid, op nititoodigiug 
der e postadministratie , een Commissie be-
noemd van drie leden, om het e systeem 
van pakjes door  de postadministratie le laten ver-
voeren en bezorgen, dmirtclande te ondersoek en, 
lt.'  < oiumissie beslaat uit dc heeren Noujcuu, Jan-
sen en Pliester; beide eerstgenoemde!) hebben zich 
reeds naar d begeven. 

— Bij  koninklij k besluit van 0 dezer  n" . 17 is 
bepaald dat bij  het lijdelij k aan het t 
van n toegevoegde technisch bureau, alsnog 
tijdelij k zal wonlen te werk gesteld de heer . A. 
Jurriaanse, chef van het Bouwdepartement iu de 
kolonie Suriname, thans met verlof hiertelande. 

— e r  van Waterstaat bevestigt in zijn 
e van antwoord op het g nopens 

de onteigening voorden spoorweg Tilburg—Nijmegen 
hel bericht, dal de werkzaamheden aan den Neder-
liindscben Zuid-Uo.-ters]toorweg sedert gcruimen tij d 
gestaakt ziju, uithoofde van den minder  gunstig 
linancieelen toestand der . e g 
acht het wenschelijk, aau dieu toestand een einde te 
maken en van Staatswege de voltooiing der  lij n Til -
burg—Nijmegen, waarvan ook de g het 
belang erkent, te verzekeren door  hulp aan de -
schappij  le verleenen. r  worden thans onder-
handelingen gevocitl. 

e g achtte overdracht der  exploitatie van 
dezen spoorweg aan de j  Grand Central 

 strijdi g met het algemeen belang. 

Amsterdam. e groote gouden medailk des 
s voor  inzenders op de tentoonstelling der 

schilderijen enz. in Art i et Amicitiae is tli t jaar  niet 
toegekend: de gouden medaille is toegewezen aan 

. a Vos. tc Oosterbeek, de zilveren atm Jhr. 
J. F. Berg, te Amstenlam, de bron/en aan tien 
heer . Vrolijk , te 's-Gravenhage 

— e volgende naden- brief vau den r 
van Waterstaat, l en Nijverheid, dd. 28 Nov., 
is bij  B. en W. ontvangen over  verondieping vóór 
de haven tt; . 

 vervolge op mijn schrijven vau 2 Nov. , 
. , heb ik tie eer  u mede te deelen, dat uit dt; 

peilingen, op 14 Nov. 11. verricht , gebleken is, dat 
op bet bovenvlak der  storting minstens 0.3'  fcf. 
meer  diepte aanwezig is dan in den havenmond te 

. terwij l over  de gebeele storting, op niet 
meer  dan twee punten, 0.10 en 0.20 . ontbreekt 
aan tie minste diepte van 0 . AP., eu tlat alzoo 
ile wegstduiring en afvlakking van de op tie stort-
plaats g.-brachte specie voortdurend regelmatig voort-
gaan." 

— e week vergaderde de Commissie tot bet be-
sturen van nationale en internationale tuinbouwten-
toonstellingen in het Paleis voor  Volksvlij t te Am-
sterdam, voorzitter  Jhr. . J. s van -
burg. t algemeene stemmen werd besloten tot 
bet houden vau eene gi-oote nationale Tuinbouwten-
toonstelling, en wel 4—9 Apri l 1879. 

t programma werd vastgesteld. t bestaat uit 
00 verschillende vragen; een som van circa ƒ 3800 
aan medailles zal uilgeloofd wonlen. 

Evenals in vurige jaren, wenl ook nu besloten 
bijdragen te vragen tot het uankoopen van medailles. 

e Bloemententoonstellingen in het Paleis voor 
Volksvlij t hebben een zoo goed verleden en de laatst 
gehouden tentoonstelling, in dit jaar , was blijkbaar 
zoo naar  den smaak van bel publiek gerangschikt, 
dat het velen met ons een genoegen zal doen, bo-
venstaand bericht te vernemen. 

e programma's zullen binnen zeer  korten tij d 
verkrijgbaa r  zijn bij  den heer . Qroenewegen, 2de 
secretaris der  commissie, t 55, te Am-
sterdam. 

— e Amsterdamsche correspondent van het 
l'trcchtsch  dealt mede, dat hij  gedagvaard 
is om voor  den officier  van justiti e te verschijnen, 
terzake van hetgeen hij  beeft openbaar  gemaakt 
over  knoeierijen, die bij  het bouwen vau het -
museum zouden hebben plaats gehad. 

. e Gemeenteraad besloot g 
11. de verordeningen, regelende tie aansluiting en 
aanleg van pariiculior e rio.dlei.lingen aau hel nieuwe 
rioolnet en de daarvoor  tt; betalen retribution  en de 
invordering daarvan, benevens het voorstel van tien 
bouwmeester  omtrent de wijze van uitvoering, aan-
besteding enz. van de nieuwe riolen goed te keuren, 
zoodat de aanbesteding tier  werken voor  het in te 
voeren nieuwe rioolstelsel weldra kan worden
itioetgezieu. 

r  de heeren
&  Co., te Wouw, is concessie aangevraagd vooreen 
stoomt ram way-dienst, van de buitengrens onzer  ge-
meente af naar  het veer  te Tholen, voor  het ver-
voer  van personen en goederen. 

Voorloopig zou de lij n wonlen gelegd van de buiten-
grens tier  rijksgroiulen  nl' , nabij  de voormaligo Steen-
bergschepoort, om, soodra het nog te slechten 
gedeelte der  vesting geplaneerd is, aan tleze zijde 
aan te sluiten aan bet Station der  Staatsspoorwegen, 
en aan de andere zijde zich uit te breiden over  het 
grootste gedeelte van het eiland Tholen. 

t het oog op het belangrijk verkeer  en vervoer 
langs dezen weg, is het te wenschen, dat genoemde 
dienst spoedig tot stand moge komen. 

, 10 , 

, te 10 uren, door  bet ministerie van 
binnenl. zaken, aan liet gebouw van bet prov. best.: 
liet tweejarig onderhond van- en bet uitvoeren van 
eenige werken aan de gebouwen der c 
burgerschool te . . 

. t« l i 1 / , urou, door  bet ministerie van wa-
terstaat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur: 
het uitvoeren van eenige heistellingen on vernieuwin-
gen aan de overlaten io dea Waaldijk boven Gorin-
c em, met de daartoe behoorende sluiten, duikers en 
verdere werken, benevens hot driejari g onderhoud 
ervan. g ƒ8800 per

awljerveetsluls, te 12 uren, door  bet gemeentebest: 
bet n van een gebouw, ingericht tot woning van 
2 hoofdonderwijzers. 

, tc 19'/i uren, door  burg. en welh.; de 
levering vun lo. grenen- eu vurenhout, 2o. sleen, 
kalk enz., 3o. rongen en spijkers, 4o. lood, zink eu 
arbeidsloonen, 5o. gehouwen steen cn arbeidsloonen; 
6o. het verrichten vuu voerwerken. 

, to 1 uur, door  het gemeentebest., ten 
raadhuiie: het leveren vau bekapte straatkeien, Waai-
en n en het leggen cu herleggeu vau 
hardsteenen trottoirbanden. 

Zuid walde, te 2 ureu, tloor  burg. cn wetli.: het 
aftreken vuu tie hetttanude- cn hel bouwen vnn eene 
nieuwe ouder»ijzerswonitig te Veenlagen. Aanw. to 
1 uren. 

k . door  dc lioofdadiuiiiislrali c van het 
koloniaal werfdepot: de levering, ged. '79, va» dc bij 
bet korps benoodigde voorwerpen vau kleeding eu 
uitrusting . 

, 17 . 

, tn l i uren, door  het e van marine: 
dc levering bij  dc direclie der  marine te Willemsoord 
van lo. karldoek no. 2; 2o. ijzeren ballast 

, le  uren, tloor  dc mait schappij  tot ex-
ploitati e vau Staatsspoorwegen, aau bet centra-il-
hureau hij  de e n : liet leggen van sporen 
cn wissels, hd bouweu van eene gordercnborgplants 
met bureau en 2 steenen wachli-rshuisjes, het maken 
vun privaten aan het bestaande waterplaatsgebonwtje 
en bet uitbreiden vun het hoofdgebouw ea maken van 
een toegangsweg naar  dc goede ren bergplaats op het 
emplacement Pepenta, met daarmede iu verband slaande 
werkeu, ten behoeve vau deu spoorweg Arnhem— 

n l bij  dc» soctieiugeiiieur  te . 
g ƒ 18,000. " 

, te  uren, door  de commissie van be-
beer  over  den kunstweg va» Enschedé aaar  Oldensaal, 
ten raadhuize: het over  de geheele lengte ad circa 
10.480 . vei beleren vun gemelde» kuu-twe,'  Aanw. 
l ü , te 11 uren, vaa Enschedé tu beginnen. 

utw-tn.idc, te 12 ureu. door  hei gemeentebestuur: 
bet onderhouden van deu grintweg an tic voetpaden 
met kunstwerken en plantsoen, ingaande 1 Ja». '79 
en eindigende li l . '81. 

, tti S uren, door  bet gemeentebestuur: 
hel verbouwen der  woning, bewoond dour  den hoofd-
oudorwijzer  B, Veldkamp, staande bij  de kerk te llol -
landseheveld. 

, tc l uur , door  de NYdmlandsche -
spoorwegmaatschappij  : hel maken va» 2 goederen-
loodsen roet bureau's en perrons cn het leveren van 
keibestrstiag op bet station Arnhem. Bilj . . 10 . 

g / 58,100. 
trtusosa, le 1 uur, door  den hiirgemecster: hnt 

maken van een gebouw tot plaatsing van S centrifu-
gauliiitiiil.c n met bijbehoorende machines, ketels enz. 
en verbindingsriolen naar  de rivier  en de ! 

, e 7 uren, in het Stations-koffiehuis van 
G. . O-temp, voor  J. . Wolff ra Zonen: het bou-
wen van een winkel met woonhuis. 

Zut len, 'savonds 7 uren, door  provisoren van bet. 
O»de-en-.Nieuwe Qasthuis:  a. de levering va» ma-
il u fact n reu, garen, baud, glas- en aardewerk, enz. 

. . iu het Timmerhuis: e leveriug van 
820,0 . Engelsche eu 80,000 . e gas-
kolen, teu dienste van de gemeentegasfabriek op 
F.je.ioord 

, door  bet gemeentebestuur  van Smallinger-
laml: a. liet timmerwerk, beslaande in bet onderhoud 
tier  eigendommen van bet dorp n en van het 
gemeentehuis; b het koperslagers- en kachelmakers-
werk dier  eigendommen, e hetgriiitmeonen laugsden 
kunstweg Nijega—O olcga; </. bet gowoou dagelijksch 
onderhoud van den kunstweg Nijtap , 
ged. 1879. 

VYocnwdag, N . 

' t - l l »ge, le 11 uren, duor  bet ministerie van water-
staat enz.: het ged. '79 onderhouden van- en hel doen 
van eenige herstellingen aan do n tt! 
's . Aauw. 10 dagen vóór do besteding. g 
ƒ31,200. b 

Am-te dum, le , door  de Amsterdamsche 
, in t Vosje: het maken van 

2 houten gebouwen, een steiger  mot reuuningwerken, 
meerpalen en eene afrastering op hel terrein gelegen 
nau de Vogclwijkslnuilen, tegenover  Amsterdam, met 
de leveriug van alle materialen en arbeidsloonen. lui . 
bij  den ingenieur-architect A. . van Gendt 

.i , te 12 ure», vanwege bet miiiistorievan 
waterstaat enz., aan bot gobouw van de prov. inspectie 
der dir . belastingen: het onderhouden van- en het 
doen vaa eenige herstellingen aau hel gebouw dor 

n tc , ged.'79, '80 en'81. 
. bij  deu ingenieur-architect der , 

to e eu «en opzichter  der  idem J. J .G. Binken, 
lc . 

, te  uur, door  burg. cn weth.: het onder-
honden van tie schoolgebouwen met tlaarbijbeboorendc 
woningen en meubelen ged. '79. 

n , tc 8 aren, door  burg. cu woth. (onder 
de werkbasen in tleze gemeente): het onderhouden 
van- en bot doen der  noodige vernieuwingen aa» de 
geiiicciitcgeboitwcu enz. ged. 79. 

, te 8 uren, door  het bestuur  vau den 
grintweg Ouddorp—Sommelsdijk en andere besturen, 
ier  secretarie ; de leveriug van 3 u . onderhouds-
grint . 

-n . 'savonds 7 ure», door  den terra-cottn-
fahrikaii t 11. . . , hij , Piel: liet bouwen 
van eene pnnnenfabrick met tocbehooren aan de Win-
schoterkade. Bilj . inz. vóór li ureu bij  den architect 
N. W. . 

d bij  E. P. Wind : het bouwen eener 
boerenhebuizing met schuur . bij  den 
niecslur-timmorman W, , tc . 

. « . 

, te  uren, door  het . . parochiaal 
kerkbestuur  van deu . Anlonius, iu dc pastorie: het 
bouwen van cene kerk mei pastorie cn dnar  bij  behoo-
rende werken, volgens dc plans van deu architect 1'. 

 Cuypers. . bij  van , te 
's-Prinsen hage bij  Breda. Aanw. 18 , te 3 uren. 

r  , tc 11 uren, door  bet ministerie van marine: 
het maken en leveren van een ijzeren kustliehttoren, 
bestemd voor  8ombilaugau (westkust van , 
met den aankleve va» dien. . bij  den bouwkundige 
van den dienst van het loodswezen 17 cn 18 . 

, te 2*/. uren, door  bel ministerie van wa-
terstaat enz., aau het gebouw van hot prov. best: het 
loggen vaa een dijkj e in het belang tier  zeewering 
langs de noordzijde van bot eiland Wieringon. -
ming / 120O. 

Vrljdac . ! . 
. tc 10 uren, door  het ministerie van 

waterstaat euz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. bet baggeren vóór cn iu de buitenhaven va» het 
kuunul door  Walcheren tc Veen. Aanw. li j ; 
2o. hot éénjarig onderhoud vuu de e 
te Tholen. Aauw. 16 . g / 736. 

i n.i.' . te l 1 ure», door  bet gemeentebest: 
bet onderhouden der  gemeentewerken, god. '79, in 
perceclen. Aauw. 18 , tc 10 uren. 

. tc 12 ureu, door  hel ministerie van kolo-
niën: het vervaardigen, verpakken en langs boord va» 
oc» nader  aan te wijzen zeeschip vervoeren cn afleve-
ici i van: 4 draaischijven van 2.">'i . straal compleet, 
en 20 idem van 1.89 . straal compleet, ten behoeve 
van tie Staatsspoorwegen op Java (lij n -

. 
n.'in , te 12 ure», door  dea directeur  der"artillerie -

stapel- cn constnifiliemagazijiien: de levering van: 
l c perc, 200 sluks eiken stoolbalken, lang 4.00, 

breed 0.34, dik 0.11 ; 
2e porc. 2000 st. eiken ribben, lang 5.00, br. 0.22, 

dik 0.11 ; 
3c perc, 5600 st. idem, lang 4.00, br. 0.22, dik 

0.11 ; 
4c perc, 800 l t idem. uo. 2, lang 1.930, breed 

0.229, 'Uk 0229 j 
5e perc, 220*) st. eiken piketpalen no. 1, lang 1.20, 

aan den kop br. O.0S0, du 0.080 : bij  bet begin 
der punt breed 0.065, dik 0.0*i5 ; c punt lang 
0.12 , ten behoeve vnn het veslinggcschut. 

« m i h i e e n, te 12 ure», tloor  het ministerie van 
waterstaat. e»z., aan het lokaal va» het prov. best.; 
het doe» va» bestriiiinge» en andere herstellingen aan 
de c wogen in Groningen, in 3 perc. -
ming respect.: ƒ886. ƒ 0 4 2 5. 

 te 12 uren, door  bet prov. bestuur: bet 
verhoogen cn gedeeltelijk tloor  een aarden duin ver-
vangen van brug no. 2 ui tien s groote» weg van 
Groningen naar  de e greuzcu. g 
ƒ 19,(100. 

Zu. . i le. te 12 uren, door  bet prov. bestuur: lo. 
het ged. '79 oiidcrboudcu vau do aarde- en vonhe-
pingswerken van do t e» hart; zijtakken, 
iu 8 perc; 2o. het doen van vernieuwingen en her-
stellingen en leerwerk aa» dc kunstwerken, gebouweu 
enz. van diezelfde vaart ens., in 4 perc. 

i . . n . tc 12', uren, door  hel ministerie van 
witerstnat enz , aan het gebouw van het prov. beet: 
het vierjari g onderhoud van de groote n in 
de nrov. Friesland, in 4 pere. Aanw. l . g 
resp. ƒ9976, / 11,250. ƒ17,125 cn ƒ20,900. 

, te 1 uur, door  curatoren der  sticb-
ling -tbi'sda, aan het : eenige aanzienlijke her-
stellingen c» vernieuwingen aa» het badhuis en '1 
landwoningen. . hij  tien architect Brink Evers, te 

, bij  wien dc biljetton 19 . in tc leveren. 
Anuw. 17 , te 10 uren. 

. te 3 uren. bij  P. Vos: hrt houwen 
vu» een nieuw diukonic-nrmhiii s aldaar. . bij  tien 
architect O. tic w Wieland, tc . 

, 11 . 

, e 12 uren, ten gemeente-huize: de 
levering over  '79 va» hout- eu ijzerwaren, staaf- eu 
plaatüzcr, glas- eu verfwaren, gebakken steen ra sand. 

\ijnn-seii. *c 1 uur, ten raadhuize: do slechting 
va» het gedeelie dor  vestingwerken, gelegen tusschen 
de , t en hot stationsterrein 
vau den Staatsspoorweg, benevens de aanleg van eeti 
boulevard tusschen dc Verlengde - eu -
slrnlcn. mei bijkomende werken. e te verwerken 
hoeveelheden bedragen ongeveer  228,000 . grond-
werk cn 7,500  '. breekwerk. . bij  den ingenieur 
Breeder  h Btaadis, tc t en deu opzichter 

, tc Nijmegen. Aanw. 16 en 17 , telkens 
tc lo uren. 

i i nhi tc 1 uur, tloor  burg. cnwclh.: de levering 
vau de benoodigde materialen ten dienste der  stede-
lijk e gasfabriek iu '79, als: getrokken-ijzeren pijpen, 
lillin.' s enz... koperen fittings enz, smeedijzer, plaat-
ijzer, spijkers, schroeven, blik , tin, vijlen, gietijzer, 
glaswerk kalk, tras, verfwaren, borstelwerk, leder, 
patcnl-olic.oliedroos, poetskatocn, louwwerk,saveriiard, 
steenen. tecrolie cu hout, tc zamen uitmakende 13 
perceelen. 

P lu ra l , tc 2 uren, door  het ministerie van water-
staat onz.. aau het gebouw van het prov. best.: bet 
Sjarig onderhoud van het gekanaliseerd gedeelte van 
dc» . g ƒ35,700. 

. te 3 uren, door  bet bestuur  van het 
veenschap Allcvecr, i» liet Vocrscbapsbnis : het bouwen 
eeuer  schutsluis met. bet graven vau 2 aansluitende 
kanaalgedcellen in het veenschap Alteveer. . bij 
J. Wind Gz-, te Groningen. Aauw. te 10'/, uren. 

d aS., bij  F. U. Noordenbos: het leveren 
cn aanbrengen van een ijzeren bek met muurwerk, 
om bei kerJiof te Wnnswerd. Bestek ligt bij  Uil e 
Bijlcveld, op do Streek ouder  Wanswerd. 

Zandas, 13 nee. 

m , bij  den boekh, A. Schaafsma; het ver-
timmert' » eener  huizing in dc Nanwstrant, alilaar. 
Beslek eu teekening ligt bij  Wed. i. Jonker, nldaar. 

, 11 . 

» tc  y« aren, door  het ministerie van water-
, aan'bet gebouw van bot prov. bestuur: lo. het 

driejari g onderbond van tie dijk - eu oevt-rwerkeii om 
de voormalige s op het eiland 

o Tien-Gemeten in . g ƒ4250 
„er  jaar; 2o. idem va» de , dc draal hrug 
bij  hel t 80 tojbeboonude werken te Gouda. 

g ƒ8640 per  jaar; 3o. idem van hel /.et enk-
kauaal met bijbehoorende werkeu eu het ; 

i aan den Arkelseben dam. g /«,vw 
oer  jaar. Aanw. vaa alle werkeu S ; 4o. de lo 
veriii g va» steenkolen ten behoeve va» tien dienst va» 
den stooinwatermolcii binnen deu benedeumond van 
het Steeiiouhocksche kanaal; 5o. itlem vnu idem tc» 
behoeve van deu dienst vat; bet Zedenkkauaal aan 
deu n aan den Arkehwhen dam, beulen 
in '79; <>o. het 3jarig onderhoud vnn de groote en 
andere n l , in (V nere Aaiiw. 
S c : perc 1 /"sOOO, 2 ƒ 10,7(1». »ƒ21,800. 

4 ƒf i iS0. 5 ƒ17,800, 0 ƒ8200; 7o. liet éénjarig onder-
houd van pere 7 en 8 dor  groote eu nndcre -
wanen i» Znid-llollaud . Aauw. 18 c : 
perc 7 f*37,000, pcre. 8 ƒ20 ,920;  het driejari g 
onderhoud vau de Gouwesluia cn verdere bijbehoo-

rende werken, lo Alfcn, prov. Zuid . Aanw. 
18 . g ƒ 1 2 30 per  jaar. 

, te 11 l  uren, door  liet ministerie van hin-
tienl. zake», uau het gebouw van bel prov. bestuur: 
lo. bet onderbonden van- e» hot doen "an eenige 
herstellingen aan het gebouw va» 's e 
burger-clmol tc G uda, ged. '79 cn '80. Aanw. 18 1 

, te 1 uur; 2o. het onderhouden van- en het doen 
van herstelbagen aau de gobouwcii van de -
universiteit te leiden, ged. '79. Aanw. 10 , lc 
10 uren. 

t c 12 uren, door  burg. cu woth.: lo. | 
het verbreeden vnu dc Tesselsrhekude; 2o. bet makon 
OS leveren van boombeichermers; $0, het voltooien j 
tier  verUoglbeucn voor  bpoovweg- en gewoon verkeer  ! 
ttissohen tie Westerdoksluis ea de s san 
den Wcstcrdokdijk met bijkomende werken. : voor 
lo. en 2o. bij  den stadsingenieur  e» voor  3o. bij  den 
directeur  der  publieke werken op het raadhuis. 

, te 12 uren, in het raadhuis: lo.de 
levering aan de gemeente, voor  den dienst van '79, 
van: ongeveer  37 ' dennen, 5 1 grenen-, 4 ' 
eiken- cu 5  gecreosoteerd dennenhout hardsteenen 
trottoirbanden eu kantstee-ten, kalk. tras, toer, touw-
werk, smidiwerk, 823,000stuks Waalklinkers, 15 stuks 
cegoton-i.'Zereu straatsypbous, olie, brandhout entnrf j 
2o. het. onderhouden der  openbare pompen. 

* , le 2 ure», doorbel bestuur 
vau de» , gemeente n en 
Wateringen, bij  den kastelein aldaar: liet uitdiepen en 
verbeteren der  Oost- cn . Aanw. 
21 c , van 9— 12 ureu. 

, tc 2'/i uron, door  het gemeentebestuur 
van Seberinerliorn, aan het gebouw vaa bel prov. be-
stuurt het bouweu vau eeue school eu onderwijzers-
woning met raadhuis te Sohermerhora. . bij  W. 
F. du Croix, arebitect te Alkmaar . Aanw. 20 c 

l ' l i i k i i tn , bij  den landeigenaar . : het af-
breken eener  schuur  cn wederopbouwen van eene 
boeren huizing tc Sticns. . bij  den architect E. 
 nikst rn, te Sticns. 

m.tadag. 11 . 

, te 11 uren, floor  de maatschappij  tot oxpl 
van Staatsspoorwegen, aan het eentraalburean i de 
uitbreidin g van sporen en het maken va» bijkomende 
wei ken op tic stations Bokstel, Best en Euidliovt-n, 
ten behoeve van den spoorweg . 

. bij  tleu sectieingenieur  lo 's-Bosch. Aauw. 18 
. g ƒ 27,450. 

tikmunr , te 12 uren, door  het gemeentebestuur: 
lo. het onderhouden van alle gemcentc^ebouwen, 
scholen, bruggen, riolen en verdere gemeentewerken, 
benevens het uitvoeren van eenige vernieuwingen aan 
tlie gebouwen: 2o bet doeu va» eenige vernieuwingen 
aan de bruggen; So. het leveren en vervoeren tier 
benoodigde materialen voor  do buitenwegen en voet-
paden enz.; 4o. het veruicuwou van eenige gedeelten 
wahnuiir : iio. hrt onderhouden van den -
weg en danrbijbehooreiiflt '  werken, met tie levering 
tier  daarvoor  gevorderde bouwstoffen cn arbeidsloonen. 
Earning ƒ 28,931. Bilj . inz. 23 , te 12 unn. 

«rondteen, le 12 uren, tloor  hot prnv. bestuur: 
hel onderhouden van kanalen cn de daarbijhehooreiide 
werken, iu 2 pcre., ged. '79 cu '80, eu wel: lo. bet 

, 2o. liet. Eemskaiianl. . voor  perc 1 bij 
deu opzichter  T. Bus, te Oiulerdetidam cn voor  perc 
2 hij  tb-» opzirhtor  C. Wind, te Qroningen. 

l i u u t i i i , te 1 uur, door  het gemeentebestuur: dc 
leverantie van tic ten dienste der  gemeente benoo-
digde materialen, alsmede bet onderhoud der  straten, 
ged. 1879. 

i n t l i r i t i , te 1 uur, dtior  deu burgemeester: hot 
bouwen van eene school san de Spoorwegstraat Aanw. 
S , te 10 uren. 

triihcm , te 1 uur, tloor  tie eominissie voor  dege-
ineeiitegasfahriek, in bare vergaderkamer  : lo. de levering 
van alle artikelen, met uitzondering der  kolen, be-
noodigd voor  dc exploitatie der  fabriek over  1879, in 
13 pere*  als; 

lc perc (/. getrokken-ijzeren, compositie en koperen 
nijpen, fitting s onz.; 

li, koperen fittings enz.; 
snieedijzi r, plaatijzer, spijkers, schroeven, 

, hu, vijlen ene.; 
gegoten hulpstukken; 
gietijzer: 
glaswerk; 
kalk, s enz.; 
verfwaren en borstelwerk ; 
olie, vet, kaarsen en traan; 
poetskatocn; 
touwwerk enz.; 
diverse stelen 
gens enz.; 
besems euz.; 
mailden. 

2o. de levering van 5,310,000 . e gaskolen, 
benoodigd voor  het dienstjaar  '79. 

'n-llage, te 11 uren, door  bot ininistori e van water-
staat en lo het mnken van 2 dwankvthbea langs | 
tleu rechteroever  van dc , onder  dc gemeente 
Bergambacht, t usschon de kilometerraaien 112 en 
113. Aanw. 19 c g /*  17,200; 2o. bet ma-
ken van baaaltsteenglooiiug tegen bet bnitenbeloop 
van de bedijking langs den linkeroever  dei Nieuwe-

e beneden bet Steureat, onder  de gemeente 
Werkendam. Aanw. 19 en 2U . g / 19,800. 

, bü . van : lo. het spannen vaneen 
telegraafdraad, ton dienste van tie nau te loggen par-
ticuliere lij n tusscheu e en Bltikzijl , en de noodige 
vertimincriugen iu bot tot den telegraafdienst in te 
richten lokaal, mol bijleveriug tier  benoodigde mate-
rialen cu toestellen; 2o. bet leveren van do tot de 
telegraphic vcreisehte werktuigen. 

, bij  J. Vrijburg : bet afbreken eener 
oude- en bet bouwen eener  nieuwe boerenhuizing met 
sehuttr  Op de n onder  Opeinde, voor  Baron Van 

. Bestek ligt bij  G. Vrijburg , te Beetslt-rswaag 
u o ile nl  E . 10 flee. 

, bij  den notaris 11. de : bet bouwen 
vau een hoerenhuis altlaar. . bjj  don architect J. 

. tc . Aanw. 24 , tc 12 uren. 
V  jdag, . 

, te 10 uren, door  het prov. hosfunr: 
bet tweejarig onderhoud van tien steiger  c» den toe-
gangsweg aau deu r  bij  Stavenisse. 
Annw. 20 en 23 . 

, tc 10 uren, door  het miuisteric van 
binnenl. zaken, aau het gebouw van het prov. best.: 
bet onderhonden vsn- en het doen van herstellingen 
cn vernieuwingen aan dc l van onder-
wijzers aldaar, ged. '79. Aauw. 20 c 

»»rh, le lO'/ i »ren, door  bet. rninlst . van water-
staat, aan het .gebouw vau hel prov. best.: het maken 
en inhangen van 2 boute» deure» voor  het biunen-
boofd van do s binnen bet fort Crêve-
coour. Aauw. 23 c g /"7100. 

Aaaen, te 12 uren, door  het ministerie van water-
staat, aan het gebouw van bet prov. bestuur: het 
houwen van oene steeuen schutsluis op de e 

2e 

3e 
4e 
6e 
Ce 
7e 
Se 

9e 
10e 

12.: 
13e 

handspaken. kruiwa-

, ter  vervanging van de bestaande houten 
r  schutsluis, gemeente ,  daarmee 

 verband slaaude wurke». Aauw. 20 ea 23 c 
 ƒ87,000, 

. tc 12 uren, door  het ministerie vnu wa-
terstunt . aan het gebouw van het prov bestuur: de 
verdieping va» het Apeldooriischc kanaal nabij  Apel-
doorn. Aanw. 21  23 . g ƒ21,200. 

IOTT  uur, door  do commissie voor  de gc-
m een te reiniging, ten baren kantore: het maken van 3 
loodsen voor  de compostbereiding, opeen terrein
den A insterdamsche-straatweg, met bijbehoorende 
werkos. Aauw. 24 , te lo uren. 

, >n . 
faigcl i i iu , hij  don president-kerkvoogd der . 

gemeente  E.  hot bouwen vau eene pastorie 
tc Engel um. . bij  deu architect ,  Beet-
gum. Aauw 23 , lc 10 uren. 

, 90 U i t 
i . lt- 12 uren, door  bet . . parochiaal 

kerkbestuur  van den 11. , in het koffiehuis 
„l ie t Ncerlaudseh Wapen": tic bovenbouw der  nieuwe 
bijker k in de Van-Oldebaraeveldtstraat op tie reeds 
gemaakte fundamenten. . bij  den architect E. J. 

, te , Aanw. 23 , to 12 uren. 
l i . ..-,t:.- 31 lie

, -  ureu, door  de maatschappij  tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aa» hel cuntraalbureau: bet 
opbreken ou leggen van spore», wissels, tlraniscliijve n 
nn bestratingen, het makeu van ecn verhoogd plankier 
in <lo goederen loods cu verdere werken op het station 
Groningen, tea behoeve van den spoorweg — 
Nieuweschans. . bij  tlo» sectieingenieur  te Gro-
ningen. Aanw. 20 c 

, bij  1'. de Jong r  ct bouwen van 
eeue nieuwe slclphuizitig in den r  aan 
den straatweg eu bij  Welle. Aauw. 28 . tc 
10 uren. 

n de l e he in van . 

. door  het bestuur r  Arnbemscho Ten-
toonstel lings vereeniging: hel bouwen van 2 groote 
konten tentoonstellingszalen, elk groot ongeveer  28 
bij O . 

,  Jan. 
, te 2 uren, door  het gemeentebestuur: 

dc levering van lo. 100,000 trottoirkeie n j 2o. 700 ' 
n trottoirbanden; 8a circa 1000 ' kannen-

btiizcu ï» diverse afmetingen. 
, 7 Jan. 

. -.k (Pruisen), te 12 uren, op hel bureau der 
stadswerken: bet uitvoeren tier  noodige sarde- eu 
bagger»* erken (circa |,SOO,l)00 1' , lot verbetering der 
Trave, van bet Struckvoor  tol aau de k bij 

i met inbegrip der  Voorziening in dc ge-
zamenlijke machines en bagger, [nl, bij  den Bau-
dïreelor , aldaar. 

,  Jan. 
, tloor  het ministerie van , ten 

dienste der  Btaataspoorwegen op .lava: lo. te 12 uren, 
do levering tan bet ijzerwerk  160 stuks bak-
wagens, 310 stuks platte wagens, 114 stuks gesloten 
goederenwagens j 2o. tc 2 uren, tie levering vau hard-
steen, t. w.: vloertegels, trottoirbanden, neuten, blok 
ken e» draagstccuen. 

i l> e  l i t , 28 Nov.: het houwen van 8 woningen met 
ijzeren afstuif lick voor  tie Verecriiging tot hulp voor 
Protestantsche weduwen ; gegund aan Wed. A. Na-
hiiijsen, aldaar, voor  1*9600. 

, 30 Nov.: het afbreker, van do boeren-
plaats „Croot-Enghuizcii "  en het tlaarterplaatso houwen 
va» eene nieuwe boerenplaats; ingekomeu 9 bilj. , als: 

. .lansen, tc , ƒ 81,969 

. , „  idem „  19,580 

. A. A. Welsiug. „  Brommen, „  19.100 
Firma . .1. ('uruiii.'gelt , „  itlem „  1S,855 
B. .1. Wicbers, „ , 18,500 
l i . J. , „ , „  17,879 
A. , „  Brummen, „  10,380 

. . Berendsen, „ , „  16,817 
.1. dc Wit . „ , „  15,479 

, 30 Nov.: het bouwen van eon post-
en telegraafkantoor, woning voor  dou directeuren 
raadhuis; ingek. 10 bilj. , als: 
J. W. dc Jong, te , ƒ 19,430. 

. Schreuders, , „  18,149.87 
J. Staat, „ n , „  16,222. 
C. A. Verboy, „  Groot-Am mors, „  15,383. 
P. Bonje „ , „  14,950. 
G. Slijk , „  idem „  14,923. 
\ . v. d Wal, „  idem „  14,890. 
O. Neven Cz., a idem „  14,870.50 
W. Pruijt , „  idem „  14,495. 
Gobr. S uiver, „  idem „  14,480. 

t; aningen, 30 Nov.: bet houwen eener  vill a buiten 
de voormaligo Apoort voor ; ingekomen S 
bilj. , als: 
11. .  (ironiugen, ƒ 0 
11 Schellens, „  idem „  15,735 

e Jong,  idem „  15,085 
J. V. , „  idem „  15,550 

, „  idem „  15,347 
E. W. Wietscma, „  idem „  15,329 
G. , „  idem „  14,988 

. v. d. Nap, „  idem „  14,572 
gegund. 

, 3 : hel nmoveeren vnn  woon-
huisje eu daarvoor  le bouwen een pakhuis mei bovenwo-
ning op  ingekomen 11 hilj. , als: 

. Westcrvold, te Purmerende, ƒ 2180. 
G. Oudejans, „  idem „  1021.50 
A. Oudejans, „  idem „  1770. 
E. tic , „  idem „  1719. 
E. Bruine, „  idem „  1089. 

. W'orp , „  idem „  1004. 
,lb. Vet, „  idem „  1590. 

. Brinkman, » idem „  1500. 
P. de Groot, „  idem „  1455. 
J. de Vries, » idem „  1869. 
.1. Baud, „  idem „  1257. 

, : het vergrooten van bet 
schoollokaal aan de» Zinkwegscbcdijk altlaar; itigck. 
11 biljetten, als: 
1>. vu»  cn 

A. van Trigt , te Oud-Beierland, ƒ 6880 
W. Bottenberg, „  idem „  6S70 

. Wecda Jz., „  idem „  6S75 
,1. Stoker, „  idem „  0S45 
.1. A. Boganrtls, ,, Numansdorp, „  6886 
J.  ca Zn., „  Oud-Beierland, „  f>549 
fcf, . „  idem „  6400 

. Boertje, „  Puttershoek, „  5200 

. i  itlem „  5899 
. v. d. Wulp Nz, a , „  5900 
. , „  Puttershoek, „  4800 

e  verzocht, wegens foutieve berekening, 
niet in aanmerking to komen. 

, 5 : bet Sjarig onderhoud der -
bavi-nwerken to ; miuste inschr  waren J. 

r  tc Sijbekarspcl en A. , te , 
voor  ƒ 5204 per  jaar. 

Velsen, 5 : tic bij - en verbouw van bet -
Garni aau do .buigijzonvaart.; gegund nau J .C. , 
te Amsterdam; de bijbouw voor  ƒ82,600 en de repa-
ration roor  ƒ 9 6 0. 

, 6 : bet vervangen van de vaste 
brug over  bet , buiten dc stad Groningen, 
door  oene draaibrug; ingclt. 8 bilj. , als: 
E. , te Sappemeer, ƒ 11,588 

. , .. Appingedam, „  11,524 
, Thörbrugge, „  Groningen, „  11,280 

A. E. Stijkel, ,. Appingedam, „  10,999 
J. , „  Zuidwolde, „  10,948 

. lluuse Jr., „  Assen. „  10,778 
. s p „  Sliedrecht, » 10,739 
. Wassing, „  Groningen, „  10,044 

, 7 : het slechten vau bet fort ia 
deu Ooijptdtler ; ingekomen 5 bilj. , sis: 
Tb. , te Ooij, ƒ 10,391 
A. van , „  Gent, „  10,300 
.1. N. , „  Veghcl, „  9,400 
J. van den , „  Nijmogcii, „ 5 
F. . . Bogaard, „  idem „  8,040 

het werk is niet gegund en later  onderhands aan-
besteed. 

, 7 : bet maken van eene bouten af-
rastering om bet terrein bestemd voor  de n ntn,
stelling ia 1879: 

in koop in huur 
G. van Berkuin, !c Arnhem, f 5049 ƒ 47S9 

. W. Pierik, idem, 4992 4400 
B. Oustoin, te , 4979 4709 
J. J. Cohen Gz., te Arnhem, 4539 
G. , le , 4425 
J. . Slovens, tc Arnhem, 4278 3500 
A. , idem, 4250 3799 

. , te Velp, 3791 
B. Brugman, te Arnhem, 4197 3797 

. v. tl. Sand, idom, 4100 3600 
S. Q. Gerritsen, te Elde», 3975 
G , Arnhem, 3939 
G. P ; idom, 3925 3750 
Gebr. , idem, 3894 
C. N. Jansen, te Velp, 3890 3550 
G. .1. , te Arnhem, 3858 3060 
G. .1. , itlem, 3848 3048 

. , idem, 3770 3480 
J P. Welsing, idem, 3093 3291 
J. . do Vries idem, 3539 3089 
E. e tlriks , idem, 3500 3100 
C. J. llerniscn, idem, 3498 3098 
W. k eu Zn., idem, 3243 2723 
G. .1. Westervold, idem, 3239.60 2739 
gegund uan laatstgenoemde, in koop h ƒ8289.60. 

. 9 : lo. het maken van de aarde-
en eenige undere werken en bel leggen van ijzeren 
cn aarden huizen ten behoeve vnn bet gedeelte spoor-
weg van do Nederl.-Pruis, grenzen tot aan den 

r  spoorweg, uabij n g 
ƒ250,000); iugek. 13 bilj. , als: 
W. wenste en , te 

m ad , . 390.000. 
. Benverunge, te , 304,000. 

J Salber, le Boltrop. 383,287.30 
A. S. Schaafsma, te 

, f 289,000 
W. Schmidt, te , 459,000. 
A- . van Sctcrs, tc Vught, 260,000 
B. A. Wiegerink, te 

Grocnloo, 254,000 
, te Wulfen, 385,243.05 

. Bleeker, ie 'Zutfen, 228,000 
G. Straatman, z 

en W. o , 210,000 
W. F. Wejjjera , te Tilburg , 199,000 
J. vnn Oijcn Pz., te 

Nijmegen, 19S.474 
Von n cn , te , 287,000. 

$0, het makeu der  kunstwerken ten behoeve van bet 
gedeelte spoorweg sub lo. bedoeld g ƒ 78,800); 
ingek. 10 bilj. , als : 
W. Schmidt, tc , . 0 
W. Wenste en , tc , 150,000 
C. Bleckman, te e b/Bochum, 132,700 
.1. van Oijcn Pz., tc 

Nijmegen, ƒ 78,440 
W. F. Weijcrs, te Tilburg , 77,725 
Straatman, Schmitz en 

u wisse, tc , 77,700 
. Benverunge, tc , 128,000 

A. Uhbink, te Brcdevoort, 74,989 
C. ter , te Winterswijk , 74,S(ÏO 
Von e en , te , 115,985 

Bo. voor  de massa ingek. 8 bilj. , als: 
Georg Voss, te Gera, . 850,000. 
B. A. Wiegerink, tc 

Grocnloo ƒ 328,000 
J. C. van , te 

Sliedrecht, 325,000 
11. , tc , 615,000. 

. Bleeker, lc Zutfen, 298,700 
J. Salber, tc Boltrop, 480,197.30 
C. Vering, te , 439,000. 
C. Narubu cn . Ziminermaun, 

to Swinemündc, 390,000. 
gegund aau lualstgenoemden. 

'a-l lage, 9 : bet driejari g onderhoud van dc» 
havendam vnu Ooltgensplaat: miuste inschr. was O. de 
Groot, te Willemstad, voor  ƒ1094 per  jaar. 

V l l a g e, 9 : lo. het herstellen van walmurcn: 
minste inschr. wareu J. . de Swart cn Zu., , 
voor  ƒ 0384. 

2o. a. het leveren va» 4 nieuwe badkoetsen; minste 
iuschr. was . T , te Scheveningen, voor  /"1078; 

b. hel bcrstellou der  beslaande badkoetsen; minste 
inschrijver  was A. Vrolij k Jz., te Scheveningen, voor 
ƒ 3389. 

, 9 : bet vervaardigen, ineenzeltcu, 
weder  uit-elknudor-nemcn cn naar  tie plaats van 
inscheping vervoeren van dm metalen bovenbouw van 
li l bruggen (lij n d hoard ju J eu 48 
brugge» (lij n Buitenzorg-Proanger , 
te» behoeve va» de Staatsspoorwegen op Java; minste 
inscbr. was Société atiouyine des llautcs Fnurneaux, 
1'siucs cl Chnrhonnagcs, te , de 01 brugge» voor 
^42,-99 en de 48 bruggen voor  / 01,291. e hoogste 
inschrijvin g bedroog resp. ƒ219,000 en ƒ109,000. 

i , 9 : lo. bet onderhouden der  ver-
schilh-ntle gemeentewegen en voetpaden over  '79 ca 

) minste inschrijver  was . , te Gro-
ningen, voor  ƒ 7 4 0 0. 

2o. het mnken eu leveren van meubelen voor  dc 
Zaiderbewaarschool; minste iuschr. was Ph. . -
driks, te Gruuingon, voor  ƒ500. 

, 10 : bet afbreken van eenige gebou-
wen en bet ophouwen van 3 winkelhuizen met boven-
woningen, mei eene achterwoning, aan deSingeistraat, 
ouder  beheer  van de architecten Van Gendt en 
Nieraad; iugek. 8 bilj. , als; 
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B. Brugman, to Arnhem, / 88,980 
. Nijvelt  " . U N ' 

. ,  i°>m ., JJ.000 
F. Bcrntseo, ,. "Jem „ a 
Q . J . Wcsterveld, „  idem „
J. P. Welling, „  idem . 
Q. J . , ,. ]dem „ » 
W. Bloem, .. idem . Ü 

V l l ac r , 10 : hot maken en leveren van l 
ijzer- en houtwerk, benoodigd voor het etablissement, 
bestemd voor do vcrlichlin g op hrt eiland Edam; 
minste inschr. «as . , te , voor 
/ 10,409. 

Utratat , 10 llee.-. liet wijzigen van de remming-
werken van de brug over  dc Oude s bij , 
ten behoeve vnn den spoorweg ; 
ingek. 12 bilj, , als: 
J . O. Ten , te Sliedrecht, ƒ > 

. van Schaagen, „  Zwijndirrlit , „  8825 
„ , „  87J0 

J . Alios, ,, idem ,, S77. 
N. J . Netton, „  Charlois, „  BS
J v d. Vlugt J r . , „ . „  Sd50 
 Volker, . idem „  SliOO 

A. , „  idem ,. 82:19 
Q, Schermers, „ n „  S1WJ 

. s J r . , „ , „  1VW 
P. A. A. van , , „  ™o 
A. du Vijn , » , „  78S7 

, 11 : het leveren en verwerken van 
n ten behoeve van de overbrugging vnn liet 

s ; ingek. 5 bilj . als: 
J . v. d. Velde, te Pnpendreebt / 49,900. 
A , „ , „  48,558.47 
C. V. d. Plas, „  idem „  48,500. 

. Volker, „ , „  47,400. 
, . A. van , „  Sliedrecht, „  40,950 
AmmenUm, l i : liet bouwen van een koets-

huis met 8 bovenhuizen en acUerbuis aan deu Zvra-
nenburgwal, onder  beheer  vim den architect .1. . 
Beuijsson; goguud aan 1'. Warnors, te Amsterdam, 
voor  /19,890. 

'a-lUge, 12 : liet gereedmaken on leveren van 
het hardsleenwerk voor het etablissement, bestemd 
voor de verlichting op hel eiland Edam; minste in-
schrijvers waren Vaa Noorden en Schwerzel, to -
terdam, voor/ 2408. 

Utrecht, 18 : lo. maken van eene locomntic-
venloods voor 12 standen en oeuigc verdere werken 
op liet station Venloo; ingek. 8 bilj. , als: 
A. . vnn Wijngaarden, te Sliedrecht, / 187,100 
p , > Vnlkenswaard, „  118,400 
J.' , „  Qrnve, „  115,000 
A. F. van Sctcrs, „  Vught, „  118,000 

. dc , „ , „  111,879 
. van Gaal, „  «ieldrop, „  109,405 

V. , „  Poy, „  «WOO 
J. , , Sittard, . 90,000 

2o. het maken van eone werkplaats met bij  bell oo-
eude werken op het station Venloo; ingekomen S 

bilj. , als: 
. v. Wijngaarden ïz ., lc Sliedrecht, / "0,000 

J . , „  Grave, „  08.900 
. dc , „ , „  62,500 

W. . Wcijers, „  Tilburg , „  61,890 
P. , „  Valkcnswaard, „  58,200 
J . vnn Groencndaal, „  Nunliem, „  55,973 
V . , „  Pev, „  45,500 
J . , „  Sittard, „  45,1X10 

E t 11 A ï U . 
n no. 49 van dit blad, van Zaterdag 7 , 

is in dc advertentie betretfende de nOiitinanteliti g 
der vesting Nijmegen", de dag abusief gesteld: 
Woensdag, 21 . t moet, gelijk uit dc 
in dit nummer voorkomende annonce blijkt , zijn: 
Zaterdag , 21 . 

 cn S der ge-
meente  zullen op

 des middags ten 12 ure, op het 
, in het openbaar hij  enkele inschrijvin g 

doen aunl-esteden: 
a.

i>.

c

e voorwaarden dezer  aanbesteding zijn uitslui-
tend te verkrijgen ter j  der  Gemeente, te-
gen betaling van ƒ 0 . 50 voor dc sub a, f 0.15 voor 
de sub b eu ƒ 1 . 00 voor de sub c (met teekening) 
genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden voor-
de sub a en b bij  den Stads r en voor dc 
sub c bij  den r der  Publieke Werken op het 

, des ochtends van 10—12 ure. 
Burgemeester en Weihouders voorn., 

Amsterdam, N TEX . 

13 r 1878. Be Secretaris 
E . 

. 
e  der  gemeente

zal g 24 r  87N , 's namiddags  uur, 
in het open baar ten Gomeenieliui/e

Aanwijziiii. '  Woensdag 1 * r  a. s. voorin. 
10 uur  op het Terrein; Teekeningen ter  inzage op 
het Bureau vun Publieke Werken. Bestekken tegen 
betaling ter  Secretarie verkrijgbaar . 

r  besteding. 
e  der  gemeente  zal 

g 17 r 1*7*, 's namiddags  nur , 
in het u|ieiibaar ten Gemeen tehuizo

 inzage op
Werken. Bestekken tegen betaling
wrkriij-'laar . 

E G 
op het Landgoed , 

e Notaris  te Nij-
megen, zal op g den 7 Januari 1879, des 
voormiddag! to negen ure, ton huize van den 

r S te Ncerbosch, nabij  genoemd 
, 

publiek : 

Zware Boomen, 
hoofdzakelijk bestaande uit  geschikt voor 

, , 
T en gewoon ; voorts 

, tot 2.40 . omtrok on 30 
. lengl», geschikt voor ;

 . waaronder  geschikt voor -
N en ;  tot een omtrek 

van 2.85 . cn 20 . lengte;
van 2.50 . tot 3 . omtrek en 25 . lengte. 

Aanwijzin g doet J . , Boechbaa.opHmtkn. 
e Catalogus is op franca aanvrage te bekomen 

bij  den Notaris \V . C.  tc Nijmegen, 
en de n der  Nederlandsche
pij tot  van Onroerende Goederen te 
Arnhem. 

e voorwaarden van verkoop liggen van at"  den 
7J , n r  1878 ter  lezing uau het Centraal-
bureau der j  tol Exploitatie van Stuats-
sjroorwegen bij  de e laan te Utrecht en aan 
het bureau van den r te Zutphen eu 
zijn aldaar op franco aanvrage te bekomen. 

n worden gegeven d.>or  den Sectie-
r  tc Zutphen. 

, \ olgens het bij  de voor-
waarden van verkoop vastgesteld model, worden 
ingewacht uiterlij k den 31r n r  1878, des 
voormiddags ten  ure, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, 7 r  1878. 

e voorwaarden van verkoop liggen van af den 
7 , l , n r  1878 ter  lezing aan het Centraal-
bureau der j  tot Exploitatie van Staats-
spoorwegen bij  de e laan te Utrecht. aan de 
bureau's der  Sect s tc , Zutphen, 
Botterdam , Venlo , 's Bosch, Bei gen-op Zoum en 
aan de bureau's van de s te Zwolle 
en te Tilbur g en zijn aldaar op franco aanvrage te 
bekomen. 

n zijn op bovengemelde plaatsen te ver-
krijgen . 

, volgens het bij  de voorwaar-
den van verkoop vastgesteld model, worden inge-
wacht uiterlij k den 31" r 1878, des voor-
middags ten 11 ure, aan genoemd Centraalbureau 
te Utrecht. 

Utrecht, 7 r  1878. 

G 

e aanwijzing, in loco, zal geschieden op -
dag den 24 dezer, 's  12 uur, cn de in-
schrijvingsbilletteu moeten wonlen ingeleverd vóór 
of op den 2tisten daaraanvolgende, ten huize van 
den Besteder, den r . E , Notaris te 
Scjbicrum. 

Gedrukte bestekken zijn te bekomen, tegen be-
tallng van ƒ  per  exemplaar, bij  den Architect 
J. A te  alwaar de teekenin-
gen ter  inzage liggen en nudere informatien te be-
komen zijn. 

t voor  Nederland van  &  SON 
 en  bij 

JACO S . te Zaandijk, 
n en Fabriek vnn prima

 cn
 Puike ltaliaan.sche en Frausrho 

 en
 in fusten, bussen cn llacons. 

k van e , 

- en . 

e Aanbesteding. 
Ontmanteling; der  Vesting. 

Op Zaterdag; den 21  des namid-
dags ten één uur, zal te Nijmegen, ten c 
in het openbaar  worden aanbesteed: 

e te verwerken hoeveelheden bedragen ongeveer: 

Bestek en teekeningen liggen van al'  2 r 
a. s. ter  inzage op de Gemeente-secretarie, alwaar 
dezelve tevens tegen betaling van f '> verkrijgbaar  zijn. 

e aanwijzing zal plaats hebben op g en 
g den 16'n en 17''" , telkens des 

voormiddags ten tien uur . samenkomst bij  de
lenpoorl. 

n worden gegeven door  den r -
 a , r  te  en den 

r , Opzichter  bij  de ontmanteling te 
Nijmegen, 

. 

Op  den 24*** > r  1878, des voor-
middags ten  ure, aan het Centraalbureau der 

j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij  de e n te Utrecht, van: 

Bestek n" . 215. 

c besteding geschiedt bij  enkele iiischrijvintr , 
volgens art. 20 van het bestek. 

t bestek ligt van den 8"" 1 r  1878 ter 
leting aau het Ceiitraalbiirean bij  de e haan 
en aau het bureau vau den r te Gro-
ningen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n worden gegeven door  den -
nieur le Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
18J« r  1878. 

Utrecht, den 7'1™ r 1878 

S , 
. 

 1 ,11 U i l J .11 
Ondergeteekenden leveren togen billijk e prijzen, 

 voor  lichten in
soorten. Verder gewone
mor  cn
alles met of zonder s :

 in soorten enz. 
Teekeningen en prijsopgaaf, worden op franco 

aanvraag verstrekt. 

N & . 

. t te . 
 en N van

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten van 
 en  en 

, enz. enz. 

S & VAN . 
s van /uilen- rn ïalcluazalt-nrnnen 

in , 

Nieuwehavea N.zijde  GC.it n m. 

&  J. . 
de IInilHfhe T u i n . 

 van alle bekende typen 

en  ami bestaande S wunlen iu 

den kortst mogeUjken tij d geleverd en uitgevoerd. 

Bij  GUETZEE , tc  is 
verschenen: 

W. A Johz. 
Prij s ƒ \ -

a 

T 113 115 
. 

g-azijnen van Stoom- en e n 
G : 

 eu  cn
 in diverse soorten,

 en
Prima  der  Burham Company, Amerutaatucha  der  Tanite Company, 
voor  sagen scherpen, fubrieksgebruik, enz., 111 kwaliteit Engelsche  en andere  niet 
guamntie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 
 voor  en

.  &  ZOON, 
8 te , 

 O \ 4.
Civiel-ingenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van  iu hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte cn opbrengst van 150 tot '20U0 ' per 
werkdag] eu verder ,

 en  en  enz. 

Aan de Steenhouwerij  van . , g 43 te Amsterdam, worden bij  alle 

- en . 
ook voortdurend vervaardigd: 

N S( . 
Een groot welingericht  is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  cn  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

E N 

V A  ÜE! , 
uvefl beritft dat door  haar tot eenige A G E N T E N voor

verkoop van  zijn

S &  C°.  Amsterdam, 
'loor  wie ook tot liet  inlkthtingen worden verstrekt en  voor  Neder-
land annircuoinon op gelijke voorwaarden als uau de  Beltweg N'" . 3, te Amsterdam. 

 li.

e . 51. g 21  1878. 

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

: 

Verwhb'n t . Prij s per  S maanden f . n abonneert zieh voor 

uen jaarping . Afzonderlijk e noniiiicr . bij  vouruitbcstellhur S centg. 

Al l e stukken en e te n aan 

de e te . 

: 

Van 1—5 reftcld fl.—, verder  voor  eiken regel plaatsruimte 20 rentn en 10 centa 

voor  een nominer  van hetblad. Advertentien vuor  het buitenland

T t EN E E 
S VOO  1>E . 

Naar Aft  vun  Julius r>. Schüts: „der 
llfirtgun;  und teine zmiehmende  tiir  die 

 in het ,, ff octunsckrift des oesterr. 
tuff,  uud Arrh. Vereines", no.  eu 99. 

. E E VAN T . 

e geringe moeilijkheden, die het bewerken van 
gietijzer  oplevert, hadden tengevolge, dat vele inge-
nieurs, vooral Amerikaansche, er  sedert tientallen 
van jaren naar  streefden, de betrekkelijk enge 
grenzen, die de toepassing van dit materiaal iu 
de werktuigbouwkunde beperkten, tengevolge van 
zijne onvolkomene eigenschappen, dooi- verbetering 
uit te breiden. Zooals bekend, is het vooral de 
geringe absolute vastheid van het gewone gietijzer, 
die zijne toepassing voor een groot aantal moehine-
deelen óf geheid verbiedt, öf met andere nadoelen 
verbindt, door  buitengewoon zware afmetingen te 
vereisclien. n trachtte dus dit gebrek van het 
overigens zóó voortreffelijk e materiaal door  de meest 
verschillende wijzen van gieting, voornamelijk door 
zorgvuldige keuze en menging van de betere soorten 
van ruwijzer , te verheljteu. r  ontstonden een 
groot aantal modification met deels scheikundig en 
mechanisch, deels voornamelijk mechanisch gebonden 
koolstof; onder  dezen trekt het zoogenaamde -
gegoten-ijzer  of r  de meer algemeene 
aandacht, daar bet door  zijne voorlrelfelijk e eigen-
schappen in ile moest verschillende takken van 
industri e is toegepast geworden. 

Zooals boven reeds is gezegd, waren hel aanvan-
kelij k uitsluitend Amerikaansche ingenieurs, die zich 
door  dergelijke proefnemingen verdienstelijk rnuakter., 
eu (hiardoor was ook Amerika iu de toepassing van 
bet hardgietijzer  den overigen inihistrieeleu wereld 
geruimen tij d vooruit. Vooral in d be-
paalde zich de industrie in den aanvang tot enkele 
proeven om waken van hardgietijzer  te vervaardigen, 
totdat tussehen de jaren 1850 en 18tJ0 twee machine-
fabrikanten, Gans en Cie te Ofen en . Gruson te 

, geheel onafhankelijk van elkander, na 
jarenlange proefnenlingen en moeiten, gelijktijdi g 
het hardgietijzer  tot zulk een trap van volkomenheid 
brachten, dat zijne hedendaagsche algemeene toepas-
sing in de meest verschillende industrietakken, reeds 
toentertij d slechts als eene quaestie van tij d kon 
worden beschouwd. 

Toch ontmoet men thans nog, zelfs in technische 
kringen, tamelijk onjuiste ol minder  klare denkbeel-
den omtrent het begrip van hardgietijzer  — wat na-
tuurlij k is, doordien het zoogenaamde hardgietijzer 
niet als een mengsel van verschil lende grondstoffen, 
volgens vaste percentage wijze -vr  houd ingen , kan 
wonlen gedefinieerd; bove-.Jien worden door  enkele 
fabrikanten verschillende fabrikaten met deu naam 
van hardgietijzer  bestempeld, welke dien in 't ge-
heel niet verdienen, wat bet materiaal slechts in 
miscrediet kan brengen, Nieuwe verwarrin g wordt 
daardoor  veroorzaakt, dat voor  militair e doelein-
den , onder  hardgietijzer  alleen wonlt verslaan 
gietijzer, iu een yzeren vorm, schaal of coquille, 
gegoten. e hoofdvertegenw.-ordigsti'r  der  hardgiet-
ijzerfabrikag e in , de fabriek van Gruson , 
brengt evenwel velschillende andere verbeterde giet* 
ijzeisoorteii onder  dien naam, en onderscheidt in bet 
algemeen: bardgietijzer  win coquille gegoten" en 

vniet in coquille gegoten". 
Uit bet bovenstaande volgt reeds duidelijk , dat het 

in een kort opstel onmogelijk is alles grondig te 
behandelen, wat onder den naam " 
wonlt begrepen ; verschillende methoden van fablikage 
worden bovendien geheim gehouden. . doel van 
dit opstel is dan ook alléén , verkeerde begrip
weg te nemen en de ui teen loopende denkbeelden 
binnen dc juiste grenzen terug te voeren, 

a.  grondstoffen van het hardgietijzer en 
hare menging. 

Van den beginne afliepen de pogingen, om hardgiet-
ijzer  tefabriceeren. in twee verschillende richtingen uit-
een. Aan den eenen kant trachtte men direct uit ver-
schillende ijzerertsen, vooral uit mangaanhoudend 
bru in ij  zere ris en spaathijzersteen het verlangde product 
te smélten, ouder  gebruikmaking van houtskolen bij  bet 
bnogovenproces; aan den anderen kant bepaalde men 
zich tot het samensmelten van verschilknde soorten 
vnn ruwijzer . e laatste methode is thans de 
meest gebruikelijke. 

r  het in coquille gegoten hardgietijzer  aan de 
oppervlakte zeer  hard cn daarentegen zijne binnenste 
lagen buitengewoon  moesten zijn , gebruikte men 
bij  de samenstelling twee ru wijze rsoor  ten, die elk 
één dier  eigenschappen besateu, namelijk het staal-

 witte ruwijzer  en het zachte grauwe ruwijzer . 
e beide soorten zijn de luivSTSte vormen, waar-

onder  gietijzer  wordt uitgesmolten,  onderscheiden 

zich niet alleen door  hare physische eigenschappen , 
maar  vooral door  hare chemische samenstelling 
van elkander. 

n het witte /éér  koolstofrijk e ruwijzer  is name-
lij k bijna het geheele koolstofgehalte chemisch ge-
bonden, terwij l daarentegen in het grauwe ruwijzer 
meer dan 50'/a van het. koolstofgehalte iu deu vorm 
van graphiotufscheidingeii voorkomt. e bij  het 
stollen steeds optredende neiging tot kool stola fsel lei-
ding kau di-or  snelle afkoeling iu meerdere of mindere 
mate worden tegengegaan. Bij  de vorming van 
hardgietijzer  uit een mengsel van wit- en grauw 
ruwijzer  hangen zijne eigenschappen dus niet alleen 
af van de percentsgewijze verhouding van f t mengsel, 
maar ook van de snelheid van afkoeling. Eene 
snelle afkoeling kau gemakkelijk worden verkregen 
door het gebruikmaken vau gietijzeren vormen. 

l de fabrika^ e van hardgietijzer  hierdoor 
tamelijk eenvoudig schijnt, komen er  toch dikwijl s 

schijnbaar  oubeteeken le uiterlijk e omstandigheden 
voor. die van invloed zijn. 

Vooreerst is gebleken, dat verschillende bijvoegsels, 
zooals mangaan of ook smeedijzer  en staal, een voor-
deetigen invloed op de giet massa hebben, en dus 
dikwijl s in kleine hoeveelheden onder de twee boven-
genoemde ruwijzersoorten worden vermengd. 

- het grootste bezwaar  voor de fabrikanten 
ligt iu de onmogelijkheid om voortdurend ruwijzer 
van absoluut gelijke qualiteit tc verkrijgen. Aan 
de ervaring van den smelt mees ter  is het dus over-
gelaten, dt; voor een zeker  doel normaal vastgestelde 
verhouding vun het mengsel desniettemin door 
doelmatige wijziging te bereiken. t smelten zelf 
geschiedt in groote vlamovens of ook wel iu cokes-
koejjelnveijs, 

b. tabrikage van hardgietijzer in coquille. 
s boven is medegedeeld, dat het doel der 

coquille is, door  snelle afkoeling het mechanisch 
afscheiden der  koolstof te beletten cn dus iu de 
buitenste deelen van bet gietstuk een chemisch 
hinden der  koolstol te bereiken. Aan de oppervlakte 
vormt zich alzoo eene laag wit ijzer, die naar het 
binnenste langzaam overgaat ui grauw ijzer. e 
overgang tussehen beiden wordt door een laag zoo-
genaamd .llalbirtes"  (gi ijswit ) ijzer  ge vorm . t 
vraagstuk van de verbetering vau het gietijzer  wenl 
dus zóódanig opgelost, dat men eene staalharde laag 
wil ijzer  op eene buitengewoon taaie zachte onderlaag 
vormde, waarbij  het er  voornamelijk opaankomt 
die beide lagen zonder  merkbare grensscheiding ln 
elkander te doen overgaan, daar  anders die grens-
vlakte bij  sterke belasting licht tot breukvlakte zou 
worden, vóór dat de spanning tot de toe te laten 
maximum waarde per  eenheid van oppervlak was 
gestegen. 

t is vooral Gruson, wien de eer  toekomt, 
door  eene juiste keuze van de verhouding van het 
mengsel en van de dikte der  coquille, 't. eerst het 
vraagstuk op de intrest volkumene wijze nuar  alle 
richtingen te hebben opgelost Aau hein gelukte het 
ook 't eerst, zijn hardgietijzer  niet alleen voor 
algemeen technische doeleinden , maar  ouk voor  kogels 
en pantserstukken ingang te doen vinden. 

e eigenschappen van het in coquille gegoten 
hardgietetuk zijn op de breukvlakte gemakkelijk le 
herkennen, en de gebezigde grondstoffen kunnen uil 
deze laatste tamelijk zeker  door  iemand worden be-
paald, die met de tabrikage bekend is. 

e harde, uit wil ijzer  bestaande laag vertoont 
een regelmatig kristallij n weefsel van vezels, die 
straalsgewijze vau de opjiervlakt e uitgaan en lang-
zamerhand in eene laag grijswi t ijzer  overgaan. 

t laatste gaat eveneens onmerkbaar  over iu het 
binnenste fijnkorrelig'  weefsel der  grauwe ijzerlagen. 

Eindigt daarentegen de vezelachtige huig in eene 
zichtbare grenslijn, zooals bij  vele slechte hardgietijzer-
fabrikaten, dan is daaruit volkomen zeker  te besluiten, 
dut de gieting mislukt is, eu het gietstuk niet de 
gewenschte  bezit. Naar  gelang van 
het doeleinde van het gietstuk, kau uu de dikte der 
verschillende lagen zuiver  worden bepaald. en wel 
vooreerst door  wijziging in de mengsel verhouding 
der grondstoffen, maar  vooral door  gepaste afme-
tingen en juiste voorafgaande verwarming der  coquille. 

e heide zaken zijn vnn groot g voor den 
graad van hardheid;  groote hardheid, tengevolge 
van te lage temperatuur der  coquille of  hooge 
temperatuur der  giet massa, geeft aanleiding tot 

n heeft ook velschillende proeven genomen om 
dc wijziging na te gaan, die gewoon gietijzer  onder-
gaat bij  het gebruik maken der  coquille, en wel 
Speciaal gewoon SchotSCh cokesijzer. 

Ook hier is de invloed vau de coquille op het 
chemisch binden der  koolstof te bespeuren, en wel 
door het ontstaan van eene dunne harde laag, ter-

wij l het overige ijzer  een zeer  fijne korrel en eene 
verhoogde vastheid vertoont. 

Ten opzichte der  tabrikage van het hardgietijzer 
is eindelijk nog op te merken, dat van iedere giet ing 
proefstukken genomen worden en in bijzondere coquilles 
gegoten, om er  proeven op de vastheid mede te 
doen; 't is bekend, dat in do belangrijkste werk-
plaatsen de gewoonte heerscht, uiterlij k volkomen 
goede gietsinkken desniettemin stuk te slaan, 
zoodra de proefstukken eenige fout Ul het weefsel 
of onvoldoende sterkte blijken te bezitten. 

t bewerken van de in coquille gegoten opper-
vlakten levert natuurlij k groote moeilijkheden op, 
en men laat daarom de coquille niet verder  reiken 
dan tot die deelen van het gietstuk , welke eene harde 
oppervlakte vereisclien. Eerst un veel moeite en 
tij d is hel gelukt, eene practisch bruikbar e methode 
van bewerking voor die harde oppervlakten te vin-
den , en wel door  gebruik te maken van bijzonder ge-
construeerde en geharde slijjisteenen en amarilschijven. 

n de fabriek van Gruson wonlt het hardgietijzer 
in coquille in vij f qualiteiten gegoten, naar  gelang 
van het doel, verschillende in hardheid: nam,: ijzer 
voor  »>puntstukken", voor  »raderen", voor  «kogels", 
vour  »walzen"  en voor  >pantserstukken." e eerste 
soort is de zachtste, de laatste de hardste. e 
verdeel ing in soorten, naar  gelang der  hardheid, 
dient evenwel slechts voor 't ffemak bij  hustelliugeii; 
hei is duidelijk , dat aan eene menigte fabrikaten 
eene hardheid kan gegeven worden, welke met geen 
der genoemde vij f klassen overeenstemt, maar er 
tussehen gelegen is. 
c.  van hardgietijzer zonder gebruik 

der coquille. 

Voor de werktuigbouwkunde heeft het zonder 
gebruik der  coquille verkregen hardgietij/er  bijna 
even groote beteekenis als het in coquille gegotens. 

s vroeger is opgemerkt , hoe de geringe 
absolute vastheid van ' l gewone gietijzer  zijne ruime 
toepassing in de werktuigbouwkunde in den weg 
staat en tot betrekkelijk zware constructien noopt, 
die vooral bij  bewegende deelen van nadeeligeii invloed 
op den gemakkelijken gang- der  machine zijn. Zulke 
machineiloeien behoeven evenwel geene groote uit-
wendige bardheid; integendeel, zou deze de bewer-
king ervan slechts moeilijk maken. Er  weid dus 
naur  gestreefd, het metaal zoodanig te veranderen, 
dat het zonder te groote uitwendige hardheid, toch 
het groote weerstands vermogen tegen stooteu eu 
dooi buigingen verkreeg, welke het hardgietijzer  bezit. 

n zag dus af van het gebruik der  coquille, en 
bepaalde zich tot eene zorgvuldige keuze en menging 
van de grondstoffen, welke iu hoofdzaak dezelfde 
zijn als voor de coquille-gieting, maar  iu eenigszins 
gewijzigde verhouding. 

e stukken winden in nat zand of in gedroogde 
leem vormen gegoten, naar  gelang van hel doel; de 
eerste methode geeft een barder, de laatste een 
zachter  materiaal. 

Op de breuk vertoonen beide giet-soorten cen 
buitengewoon fijnkorrelig  weefsel, terwij l de kleur 
bij  hel hardere heldergranw, bij  het weekere don-
kerder  grauw is. 

Talrijk e met staven van dit materiaal genomen 
proeven op de vastheid gaven, in vergelijking met 
andere gietijzersoorten, de volgende gemiddelde 
resultaten : 
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j de hardgietijzeren staven wenl eene doorbul-

ging van 10 tol '2~> millimeter  waargenomen, die 
na wegneming der  belasting bijna geheel verdween 
en de groote elasticiteit van het materiaal aantoonde. 

Om eeue zuivere waaide voor de breukmodulus 
van het materiaal te bekomen, werden ook talrijk e 
hardgietijzeren staven dom- middel van eene hydrau-
lische pots gebroken. e gemiddelde uitkomsten 
waren de volgende: 
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Schijnbaar  zijn beide tabellen met elkander in 
strijd , ten opzichte van de belasting per 1 . e 
verklarin g ervan is deze, dat gieistukken zonder 
gebruik van de coquille vervaardigd, bij  grootere 
doorsnede steeds een wat meer  fijnkorrelig  weefsel 
hebben dan bij  kleinere doorsnede, en d lis geringere 
waarden voor de absolute vastheid opleveren dan de 
laatsten. 

r  ook al laat men de eerste tabel huiten be-
schouwing, zoo zijn de uitkomsten van de tweede 
meer  dan voldoende, om de bi uikbaarheid van hard-
gietijzer  in de werktuigbouwkunde aan te toonen, 
eu inderdaad heeft de ondervinding reeds geleerd, 
dat talrijk e macbineileeleii, die voorheen met groote 
kosten uit smeedijzer  werden vervaardigd, zonder 
het minste gevaar uf nadeel uit bardgietijzer  konden 
word'i i gemaakt, welks bewerking tevens volstrekt 
geene moeilijkheden oplevert 

Zooals men hieronder zal zien, is het hardgiet-
ijzer, ondanks den korten tij d sedert zijne ontdek-
king, reeds van groote beteekenis voor de ijzerin -
dustrie, en de fabrikage ervan zou zeker  reeds veel 
algumcener  geworden zijn . indien er  niet zulke groote 
moeilijkheden aan verbonden waren. Vandaar de 
groote offers, die zich de eerste onderzoekers op dit 
gebied hebben moeten getroosten, om tot hun doel 
te geraken. En ook liedeiitendage nog, hoewel 
het onderwerp reeds meer en meer  begint bekend te 
worden, zal ieder  fabrikant in den beginne op tal-
rijk e mislukkingen moeten rekenen. Er  is toch nog 
geen litteratuu r op dit gebied, en iedereen /al dus 
ile lange ri j  van moeilijke proefnemingen moeten 
doorworstelen, welke de eerste fabrikiinle n ten slotte 
tot een goed eind voerde. Een middelmatig hardgiet-
ijzer  voort te brengen is gemakkelijk, maar des te 
moeilijker  is hel verkrijgen van een materiaal, dat 
aan de eischen van de tegenwoordige practij k voldoet, 

i Vervolg en slot in een volgend nommer.) 

EEN E N . 
(Vervolg van n°. 50). 

 warmtegraad van geheel Algeri ë zal door het 
gemelde feit zeer  gewijzigd worden. e Engelsche 
natuurkundige Tyudall heelt lies lissen de wetten vast-
gesteld omtrent den invloed der  opslorping van wa-
terdamp door  lucht en over  zijn verhouding tot het 
klimaat van een land. e waterdamp laat de licht-
stralen zeer  gemakkelijk door, maar  de warmtestra-
len zeer  moeilijk . Overdag dient deze damp om 
een gedeelte der  warmtestralen op te slorpen, die 
van de zon komen en bijgevolg haren gloed te tem-
peren. s nachts daarentegen, als de aarde een 
gedeelte barer  warmte verliest, dient de met water 

bezwangerde lucht om te beletten, dat dt-aarde een 
te groot verlies van warmte onderga. Wat grijp t er 
plaats iu eeu land, waar de lucht te droog is f e 
dagen zijn er  zeer  warm, de nachten zeer  koud ('), 
wat Tymlal l aldus omschrijft : «Overal waarde lucht 
droog is, is de schaal der  warmtegraden aanzienlijk.11 

t is juist het geval met Algerië; de schepping 
van een binnenzee zou deze droogte van den damp* 
krin g bei-stellen. e lieer e heefl berekend, 
dat de dampen , die zich boven deze zoute oppervlakte 
zulten vormen, de kolonie zullen bedekken met een 
vochtige luchtlaag ter  gemiddelde hoogte van '24 
meter 

t znl dus de uitwerkin g van deze groote on-
derneming zijn op den landbouw en de luchtgesteld-
heid van Algerië.  vochtigheid zal in de plaats 
treden van de droogte; de gelijkheid van
graad zal die afwijkingen vervangen, die zoo vree-
selijk zijn voor het dierlijk e en plantaardige leven; 
voor de vruchtbaarheid zal de ouvrnchiliaarheid of 
de te groote beperktheid van aanplantingen plaats 
maken. Gaan wij  te dezen opzichte de getuigenis-
sen der  Ouden zelven na. 

Wij  hebben het reisverhaal, het dagboek behou-
den van een reiziger, die ten tijd e van , de 
kusten van de e Zee bezocht, van 
Scylax (Geogr. minor): 

e oevers van het meer  Triton "  , zegt hij ,  wor-
den bewoond door  volken uit , wier  stad aan 
de westkust is gelegen. Al deze volken heeten 

, en, ondanks hun geelachtige tint , zijn zij 
van nature zeer  schoon. t land, waar  zij  wonen, 
is rij k en zeer  vruchtbaar. Vandaar, dat zij  zeer 
talrijk e kudden voeden." 

s leert bet ons, ongeveer iu denzellilen 
tijd , nog duidelijker , daar hij  de namen der  land-
bouwende volken geelt, die ann den oever vau het 
meer  Trito n gevestigd waren; de s ten westen, 

) lu a wijst de thermometer  soms overdag 
-\- «0"  O., dei nachts — 2"  C , althans rolgS  Sinick. 

Vertaler. 
(']  ArrhirfA  des missions  "t  littéraire*, We 

têrie, tome , p.
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de Zanecers, de Byzanten die hunnen naam gaven 
aan By zucium  ann Byzacenn. ten oosten. t 
zijn" , zegt hij , »de eenige akkerbouwers van Noord-
Afrika "  (>). 

. in het tijdper k der o macht, be-
n t het tand van o tot het moer  Triton , dat is 
bijna het geheele grondgebied van het regentschap 
Tunis, een rijkdo m en vruchtbaarheid, die al de ge-
schiedschrijvers eenstemmig erkennen. Als s 
vnn Sicilië ons deu tocht van Agathokles in Afrik a 
verbaalt, zegt bij  ons, dat dit grondgebied bebouwd 
was met wijngaarden, olijven en . n 
een ander  gedeelte, dat geheel vlak was, voedde 
het kudden schapen en ossen; in de nabijheid van 
eenige moerassen zag men, temidden van vette wei-
landen, |«anlenstoeterijen. n één woord, in deze 
bevoorrechte- plaatsen vertoonde zich overal rijkdo m 
en overvloed."  (*) 

Polybius geeft ons verscheidene bewijzen van den 
rijkdom  aan land hou wvoortbrengse len van het -
thaagsche grondgebied: er  waren jaren, waarin het 
land rij k genoeg was om den t lingers de helft 
van den oogst cn het dubbele van den gewonen 
cijns te geven. n de traktaten, die de s 
teekenen met tie , dragen zij  altij d wel sorg 
bunnen toekomst igen vijanden de nadering van de 
vlakten bij  Byzacium en de kleine Syrte te ontzeg-
gen,  vlakten, die zij  , wegens baar  vruchtbaarheid, 

 noemen." ) e streek , nu verlaten 
cu zandachtig, diende dan nok vroeger  tot voorraad-
schuur aan een stud zoo aanzienlijk als . 

Wi j  zijn er  verre af, in bet zuiden van de pro-
vincie Constantine en van Tunisie die gelukkige 
plaatsen terug tc vinden, waarvan s ons 
sprak; misschien vintien wij  ze nooit terug; maai-
er  is een treffend en onbetwistbaar  feit, namelijk 
dat de voorwaarden van vrucht baarheid dezer  zelfde 
streek gewijzigd zijn niet de aanwezigheid of de 
verdwijnin g eener  massa zoutwater. Zoo dit ge-
bied zijn aanplant ingen heelt zien te gronde richten, 
schijnen de feiten wel tc bewijzen, dat tli t is door 
het in dc plaats treden der  chotts , a 
en d voor het oude meer  Triton . t de 
uitdroging van deze binnenzee zijn de rivieren, die 
deze streken besproeiden, de Oed , de Oeod 

r  en de Oced Soef, mei uitzondering van 
de laatste, uitgedroogd of heblien zij  zich iu het 
zand verloren. Eenzaamheid en dorheid hebben de 
plaats ingenomen van leven en rijkdom. e ver-
dwenen vruchtbaarheid zal — zegt dc commandant 

e terecht — na de indompeling van het bok-
ken der  chotts herboren worden. «Nooit zal tie 
mensch zich een nuttiger  doel kunnen stellen; nooit 
zal bet hem gegeven zijn op tie elementen een meer 
rcchtstrccksche en machtige werking uit te oefenen." 

Welke zouden nu, uit het oogpunt der  ban.lels-
voordeelen van Algerie, de voordeelen van s 
ontwerp zijn? 

e dubbele nederzetting in Afrika : in Algerie en 
aan den Senegal, schijnt den Franschen diegeheim-
zimiige streek tc moeten openen , die een hunner  land-
geuooten , Bené Caillié, voor tie eerste maal door-
trok in 1825. t schijnt, dat de Sahara voor de 
Algcrijnsche g het natuurlij k voorwerp barer 
inspanningen is. t is echter  niet ieders gevoelen. 

e Sahara is voor  vele lieden synoniem met onover-
komehjken slagboom, metonverwinlijken hinderpaal. 
Generaal Fit id herbe, tlie voor den Soedanscben han-
del den Fninscben weg van den Senegal wilde 
openen, schreef in 1863: "E r zal altij d een ver-
schrikkelijk e woestenij  van 400 tot 500 uren gaans 
overblijven tusschen Teil cn Soedan'*. ('') Eveneens 
steunde de heer  John , lit l van bet Egyptisch 

, in een ojistel, opgenomen in het Bulletin 
tier  Parijzer  Société tic Geographic, op deze be-
weerde onmogelijkheid tie Sahara door te trekken, 
om te bewijzen, dat men ervan moest afzien den 
Soedanacben handel naar  Algerie terug tc voeren: 

e volslagen onvruchtbaarheid van tli t aandachtig 
hoogland, ternauwernood afgebroken door  eenige 
artesische bronnen , vormt een lumietelijkei i slagboom, 
dien men voor  onoverkomelijk zal moeten houden, tus-
schen Soedan cn de e Zee. liet kans-
-p,d dn- zeevaar! is niets m vergelijking van dc ge-
varen, die, in tleze schrikwekkende eenzaamheid , de 
reiziger trotseert, die vermetel genoeg is zijn leven 
te wagen aau de kansen van zulk een tocht. (7) 

e heeren e en l vvaien, naar het 
schijnt, in dwaling geleid door een gezichtspunt a 
priori,  want de geschiedenis en tie waarnemingen 
der reizigers rechtvaardigen hun meening niet. 

e Sahara is ten allen tijde tie handelsweg tusschen 
 en Europa geweest; het was , 

en niet Alexandra:, dat iu de oudheid de voort-
brengselen van Soedan ontving. Plinius zegt het ons 
Uitdrukkelij k in zijn Natuurlijke Geschiedenissen. 
n de middeleeuwen was het Algerie, dnt, door do 
weldaden der  Arabische -Nchuwtig, tot tusschen punt 
diende voor den Euro|«eesc[ieii handel en Afrika , ge-
lij k de oude welvaart van 1'lemccn of Üeargla lievvijst. 

e handel heeft zich van bet p verwij -
derd, toen de Turken er  hun militai r  despotisme 
vestigden; tic Fransche verovering heeft hem geheel 
verniel igd. 

e strij d tusschen de volken aau de zeekust heeft 
tot zeer ver  iu de woestijn zijn weerslag gehad, 
en tie stad Üeargla, die 100,000 inwoners lelde, 
tie oasis El-Golcah, die "O dorjien bevatte, zijn te 
gronde gericht geworden door de verplaatsing van 
de hat id.] si ,e weging. Sedert heblien tie karavanen, die 
naar  Ocargla en vervolgens naar  Algiers kwamen, 
een omweg genomen, oostwaarts naar  Gb adat nes en 
Tripoli , westwaarts naar  Talfllc t en , om 
den handel van a over to leveren aan 
de Enjjelsclien. 

e Sahara is this, gelijk men ziet, geen hinder-
paal voor de ontwikkeling cn uitbreidin g vnu den 
Algerijnscbeii handel naar bet widen. Zij  is niet do 

(ij . , , 187, . 
(*] , XX. 20. 
) polybius, , BS; , 22. Strabo, p. 181. 

 du Sahara et du Soudan. t uit de 
 maritime el cohiHiale. 

C)  Soudan et *e* rapport* arte  commerce europeen. 
Bulletin, Sept. , p. 101. 

dorre, treurige streek, tloor  de klassieke aardrijkskund e 
geschilderd, zonder  water, vol stuifzand, dut tie 
karavanen bedelft. e Fransche reizigers, tlie sinds 
1860, en vooral sinds 1870, sedert tie tochten van 
generaal e x naar  Ocargla, van generaal 

e Gaüffet naar  El-Goleah , de Sahara onderzocht 
hebben, tie heer . , die twee jaren te-
midden van tie Toea reg be vol king tier  woestijn ge-
leefd heeft, de beer , zoo ongeluk-
kig omgekomen in deze streken , de heer  Soleillet, die 
doorgedrongen is lot. de oasis van , — zijn 
allen van oonleel, tlat tie ou vruchtbaarheid cn ver-
latenheid tier  woestijn slechts tc wijten zijn aan dc 
krachteloosheid van de Sahara (*). e woestijn ver-
toont, temidden eener  treurige eentonigheid, plek-
ken vol afwisseling. Behalve de oasen, die over al 
do punten harer  oppervlakte verspreid ziju, bevat de 
Sahara hooge bergen: het gevaarte van den Ahaggar, 
tie hoogten die t van Agadcs scheiden, door 

 sangeduid in zijn  naar Soedan. e 
dadelboom wonlt bij  duizenden aangekweekt in al 
de oasen; du gomboom vormt er  geheele liosschen. 
Wat ontbreekt :uin dat alles  Water. r  het 
ontbreekt slechts in schijn. Boor een put tot 200 
meter, en het springt overvloedig en helder op. 

t is slechte zoutachtig, als de doormiddelen onge-
noegzaam rijn,  als tie boring niet de uitgestrekte 
watermassa bereikt heeft, die afgedaald is van de 
berggevaarten waarvan wij  heblien gesproken, en 
nu bedekt is met sand. n roers baar op met 
behulp van artesische putten, en binnen een mis-
schien niet ver  verwijderd tijdsti p zal de vruchtbaar-
heid aau de Sahara zijn teruggegeven. 

(') ,  eau? naturelle indient*pour  i 
de f Algerie aver la Sigritie (Congres international de* teien-
ce* gèographioue». t'ompte-rendu de* séanret, 1878. , 
p. 510); 

, lie róle de la trance danx l''A/rique 
tepfentrintnde (BulütÜt dr la Soriêtè de yéographie, decern-
bre, 1873); 

P. Soleillet, Aeenir de la  en Afrique (Challamc) 
aïne.  1876). 

(Wordt vervolgd.) 
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Vergadering van 18  1878. 

Natlat de Voorzitter  de bijeenkomst geopend bad, 
de notulen gelezen en goedgekeurd waren , en een 
nieuw lid ter  ballotage was voorgesteld , neemt tie 
heer , op verzoek van den Voorzitter , de 
taak op zich, om zijne in de vorige maand aange-
vangen toelichtingen, door hem aangeboden omtrent 
bet ontwerp tut rioleeren van n , te vervolgen, 

Spreker, iu de gelegenheid gesteld om alle plans, 
prolille n cn teekeningen, tot het ontwerp betrekking 
hebbende, ter  tule) te brengen, vangt aan met de 
mededeeling tlat het zijn voornemen is bet in de 
laatst voorgaande vergadering besprokene en aanbe-
volenc thans op tie stad 's-Gravenhage toe la passen , 
waartoe hij  de ligging dier  plaats zoowel mot be-
trekkin g tot d als tot haar  onderlinge hoogte, 
aantoont, toelicht cn op de kaart verduidelijkt . j 
wijst vervolgens den loop der  collecteurs, hoofd- en 
zijriolen aan, liespreekt tie syphons, tic hellingen, 
vorm cn constructie der  verschillende riolen, om 
eenigen tij d stil te staan bij  de in bet ontwerp Ban-

gegevene middelen tot watorverdeeling, spoed vermeer-
dering , ventilatie, inlaten van hemelwater  eu afvoer 
van ferale stollen eu buiswater, toegelicht tloor tie 
noodige teekeningen. Eenigszins meer  uitvoerig wonlt 
de  voer van het  spoelwater  besproken, 
waartoe de boezem van , tie Beek en de duin-
waterleiding bestemd worden, om daarna over te 
gaan tot de beschrijving tier  opvoeriugswerktiiigen 
en den afvoer van het riool vocht, zoowel tot irrigati e 
als naar zee. 

Ten slotte wenl het plan tot graving van een af-
voerkanaal naar zee, ter  verversching van tie stads 
grachten, het aanvoeren van water uit de s door 

 de stroomen in zee enz. op heldere wijze 
voorgesteld en tie teekeningen cn opnemingen daar-
van verklaart! ; en toen uu , op verzoek van tien spre-
ker , over een en ander van gedachten werd gewis-
seld, ontstond daarover  een zeer  uitvoerige bespreking, 
die duur den Voorsitter  tc juister  tijtl , onder  dank-
zegging aan allen, die dezen avond aan de verspreiding 
van juistere denkbeelden omtrent het rioolplan had-
den medegewerkt, wenl gesloten. 

n en mededeel ingen. 

's-Gravenhage. r  den Gouverneur-Generaal 
van ö ziju de volgende beschikkin-
gen genomen: 

a. bij  de Burgerlijke Openhare Werken: over-
geplaatst : van tie hoofdplaats Tjiriho n naar  Tjikissiek , 
de ingenieur 2de klasse W. F. ; van tie hoofd-
plaals n naar , de opzichte lste klasse 

. Cornelissen; van n naar  Padang, tie 
opzichter  lste klasse P. ; van k 
uaar  Fort-van dor-Capelleu, de opzichter  lste klasse 
A . W. ; vnn n naar -
poera, tie opzichter  lste klasse . . Joosten; van 

 naar , de opzichter  2de klasse 
J. Burkunk ; van Sitoebondo naar , de op-
zichter  3de klasse J. van Balgooyj 

benoemd: tot opzichter  3e klasse J. van der r 
en J. E. E. Scharnier. 

b. bij  de Bataviasche havenwerken: ontslagen: 
op verzoek , eervol, dc gezagvoerder  C. J. A. Somer , 
dc r . W.  Waardeuburg en tie 2de 
klerk A. A. de ; 

benoemd: tot gezagvoerder, . Visser, tot machi-
nisten, G. F.  en . , tot molen-
baas, W. Flens; 

overgeplaatst: van afdeeling ) naar af-
deeling  (Batavia), de ingenieur  lste klasse J. . 

. d'Amaud Gerkens; van afdeeling  naar  afdeeling 
, de ingenieur 2de klasse J. .1. E. van n 

de .'. . van Overvcst; 

van afdeeling  naar  het hoofdbureau, de lste boek-
houder  A. < ierlach ; van het hoofdbureau naar  afdeeling 

, tie lste boekhouder . F. s ; van af-
deeling  naai- altleeling  (Taiidjong-Priuk) , de 
magazijnmeester E. C. . 

— e g heeft nau de  Earner  aan-
geboden een ontwerp ter bepaling van een nieuwen 
termijn voor de voltooiing van het Noordzcekanoal 
eu tot uitstel van terugbetaling vuu dim Staat aau 
de j r  leen verstrekte gelden. 

e termijn  wordt nu bepaald op 1 r
e g wonlt daarbij  gemachtigd om met de 

Amstertlamsche l maat schappij  eene overeen komst 
nan te gaan, omtrent de regeling der  financieele 
aangelegenheden. 

n tie memorie wordt gezegd dat de -
schappij  getracht heeft aau hare verplichtingen tot 
oplevering tip 1 October 1878 te voldoen, zelfs ten 
kosfe van belangrijke geldelijke opofferingen. Bij 
dading, met de gemeente Amstenlam gesloten, is 
bepaald, tlat /ij  afstand doet van hare rechten op 
een tot het saldo tier  voormalige weeskamer aldaar 
beiioorend kapitaal van ö ,382.(j0,/.i , maar  dat 
dit kapitaal, vermeerderd met eeue rente van 3','j 
pei-cent 's jaars sedert il November  1 852 lot 1 Januari 

187!», iu mindering strekt vnn de som van '3,000 000, 
lol welker  uilkeeiing uan den Staat do gemeente 
zich voorwaardelijk heeft verbonden. e g 
beeft in art. 2 de machtiging gevraagd om met de 
kanaalmaaischappij  eene nadere financieele regeling 
vast te stelten, ten einde het oonleel van tie Staten 
Generaal over  gemelde dading ougeprejudicieeril blijve. 

- r  den  r t , directeur der 
kolenmijn le A 1st aden, bij  Ohorhauseii, is concessie 
aangevraagd tot de ontginning van steenkolen en 
andere tlelfstolfen in tie gemeenten , Schaes-
berg cn Nieuwen hagen, over  eene uitgestrektheid 
vau 1000 bektaren. 

— e heer  Van k is voornemens, hij  de 
algemeene beraadslagingen over  het wetsontwerp lot 
vaststelling der  begrooting van uitgaven voor den 
aanleg van Staatsspoorwegen, dienst 1870, dc vol-
gende motie van orde voor te stellen: f-Pe Tweede 

r der  Staten-Generaal. kennis genomen heb-
bende vnn hel door de g te kennen gegeven 
voornemen, om bet aan den Slaat vervallen waar-
borgkapitaal tier e Spoorweg-
maatschappij  vnn ƒ 4 0 0 , 0 00 zonder  machtiging bij  de 
wet terug te geven , vnn oordeel, dal over  tie terug-
gave van zoodanige aun tien Staat vervallen kapita-
len door de Wetgevende t behoort te wonien 
beslist, gaat over tot de orde van tien dag." 

's Gravenhage. j  ministerieele beschikking 
is dc aau J. , tt: Arnhem, verleende vergun-
ning voor een stoomboottlienst tot vervoer van per-
sonen , goederen cn vee, alsmede voor een stoom-
slei  op tien Nederrijn en de k , overge-
schreven op de naamlooze vennootschap e schroef-
stouiiiliootondorneiiiin g  Vereeniging", mede te 
Arnhem. 

— e heer . C. F. u wen berg alhier  beeft 
concessie aangevraagd voor den aanleg van een 
stoomt rnmwnylij n van het Tournooiveld , tloor hel 
Bosch langs of door  Wassenaar, tloor  Voorschoten 
naar tie Breedstraat te , met halten aan de 
iiitspanningsplaatscn het Boschhek en tie Vink . 

— Bij  ministerieele lieschikking is de aan J. C. 
van , te Sliedrecht, verleende vergunning 
voor een stoomsleepdienst op eenige stroomen , ri -
vieren cu kanalen in het , evergeschreven op de 
firm a Gebroeders Broekman te . 

— j  ministerieele lieschikking is aan  Smit Jr., 
te Slikkerveer, gemeente , voor den tij d 
van één jaar  vergunning verleend voor een stoom-
bootdienst tot vervoer van |>ersonen, goederen cn 

vee, alsmede tot het sloepen van schepen op de , 
tusschen Gorinchem en Gehlermalsen. 

Amsterdam. Tot technisch hoofdopzichter  hij 
de publieke werken alhier  is benoemd de heer  Van 
de Ven, opzichter  bij  de gemeen te werken le Arnhem. 

'S , r  den Gemeenteraad is 
'ui de sitting van 18 dezer tot opzichter  der  gemeen-
tewerken benoemd, de heer A. W. , ama-
nuensis van de landbouwschool te Utrecht Voor 
tleze betrekking, waaraan een t van ƒ 1200 
verbonden is, hadden zich 05 sollicitanten aangemeld ; 
met den benoemden stonden op tie voordracht P. J. 
ten llaghuis te Arnhem en W. J. Stornebrink tc 
Breda. 

Zwolle. e heer N. 3. van der , oud-hoofd-
ingenieur van den Waterstaat en vroeger  werkzaam 
als ingenieur bij  de Nederlandsche -
maatschappij  , is tleze week op 70jarigen leeftijd 

alhier  overleden. 

. t ziet er  met de spoorwegver-
binding h Op tli t oogenblik lang 
zoo gunstig niet uit als een paar  maanden gele-
den. Toen hoopte men, dnt de exploitatie tot Glud-
bach met 1 r  reeds een aanvang kon ne-
men. t tijdsti p zal minstens een maand of vier 
later  gesteld moeten worden. e weg is nog niet 
gereed,  zijn nog geen d raai schijven gesteld 
en tusschen de betrokken maatschappijen beslaat, 
naar men zegt, ook niel de noodige overeenstem-
ming, terwij l voor bet grensstation e Vlodrop ook 
nog geen ambteruurspersoneel is aangevreten. Ook 
de exploitatie in de richtin g van Antwerpen zou 
zich wel eens kunnen laten wachten, wanneer tb-

s voortgaat met aan spoorbrug en spoordijken 
te Buggen um parten te spelen. Op dit punt woidt 
de waterloop tloor  liet overstroomde l siunen-
gekuejien tot tie beperkte ojiening tusschen de
lei's, en krijg t bet tie slechts door  zoden beschermde 
spoordijk , uit kiezel bestaande, door  den langs hem 

n stroom haul te rerantvroorden. Tenge-
volge van de kunstmatige vernauwing van het -
dal is nog een ander  gevaar  ontslaan voor de brug 
zelve, tusschen wier  pijler s zich volgens gedane 
jtcilingcn n diepe geul betft gevormd, aanzienlijk 
dieper  reeds dan de fundamenten der  pijlei' s liggen. 

 C.) 

Zondag, Tl . 

i iokkom , hij  den boekh, A. Sehaaama: het ver-
timmeren cencr  huizing in dc Nauwst raai, aldaar. 
Bestek cn teekening ligt b:j  Wed. J, Jonker, nldaar. 

,  liet . 
l (N-B), tc 10 uren, tloor  het gemeente-

bestuur: het éénjarig onderhond der  openbare zand-
wegen onder l cu Nispen, in 10 kavelt. 

B wier, te l l uren, tloor het gemeentebestuur: 
het slo pen cu wedcropbouwen van ecu l achter 
liet gemeentehuis. 

, te , door  het ministerie van water 
staat, nnn liel gebouw vau liet prov. bestuur: . het 
driejari g onderhoud van de dijk - on oeverwerken om 
de voormalige e op het eiland 
l>e Tien-Gemeten in . g ƒ4250 
per jaar; 2o. idem van de , de draaibrug 
bij het t cu bij  behooreude werken te Gmidtt. 
Euming ƒ5640 per  jaar; So. idetn vnn hel Zcderik-
kanaal niet bijbclioorende werken cu hrl -
gemaal aan den Arkclschen dam. g ƒ 38,000 
per jaar; lo. de levering vau steeakolen ten behoeve 
tan den dienst van den slooniwntcrniolt-u binnen den 
beuedenmond vnn het Steenenhoeksehe kanaal; bo. 
idem vau idem ten behoeve van dt-u dienst vat, het 
/Vileiikkanan l aan den sloomwaterninlru aan dt-u Ar -
kclschen dam, beiden iu '7!l ; Oo. het 3juri g onder-
bond vnn dc proole en andere n in Znid-

, inü pcrc ; porc.  f8000,3 f 16,700, 
3 /21,800, 4 ƒ«1S0, 5 ƒ17,800, 0 /8800; 7o. het 
éénjarig onderhond van perc 7 cn s der  groote cn 
andere n in . : perc. 

7 ƒ27,000, pcrc. 8 ƒ 20,920;  het. driejari g onder-
houd van de Gouwesluis cn verdere bijbclioorende 
werken, to Alfen, prov. Zuid . g /"1230 
per jaar. 

'a-llage, te a uren, door  het ministerie van bin-
nenl. zaken, aan het gebouw van ht-t prov, bestuur: 
lo. het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen aan het gebouw vim 's e 
burgerschool te Gouda , ged. '79 en . g ; 
2o. het onderhouden van- en bet doen van herstellingen 
aau de gebouwen van do t tc , 
ged. g ƒ 3 1

, to 12 uron, door  burg. cn weth.: het Onder-
houd van de gemeentewerken, volgens tarief. 

, te 12 uren, tloor  burg. cn weth.: lo. 
het verbreeden van tie Tossclsohekiido ; 2o. lu-t makon 
en leveren van boombeaohermera; Bo. het voltooien 
der verbingsbanen voor  (spoorweg- eu gewoon verkeer 
tusschen dc Westerdekslan cn a 
den Westerdokdijk met bijkomende werken. 

i i n , te 12 aren, in het raadhuis: lo. de 
levering ann tic gemeente, voor  don dienst van *79, 
van: ongeveer '  dennen, 5 3 grenen-, 4 J 

eiken- cn 5 ' geercosotoerd dennenhout, hardsteenen 
trottoirbanden en ksntsteeaen, kalk, tras, leer, touw-
werk, smidswork, 223,000stuks Wnnlklinknrs , 15 stuks 
gegoten-ij  ze reu stniatsypbuns, olie, brandhout en turf ; 

 bet onderhouden tier  openbare pompen. 

'a-llage, te 1 uur, door het gemeeotebost., het 
leveren van materialen, houtwaren en gegoten-ijzeren 
straat kuiken, en liet onderhoud der  openbare pompen. 

n le 1 uur, door  JaO. van der : de 
bouw van  arbcidi-rswoningcu, 8 burger-benedenen 
8 bovenwoningen, benevens een winkelhuis, op liet 
bouwterrein aan den g onder  Ocgstgcrs bij 

, in 6 perc: pert; 1 metselwerk, pcrc. 2 bard-
steenwerk, pcrc 8 pleister- cu stukadoorwerk, pcrc. 4 
lood- en zinkwerk, pcrc. 5 glas- en verlwcik, pcrc. 6 
behangerswerk. 

n , tc 2 uren, doorliet bestuur 
van den , gcmccnle n en 
Wateringen, bij  den kastelein aldaar: liet uil diepen cn 
verbeteren der  Oost- en . 

, te ï ' / i uron, door  liet gemeentebestuur 
van Schertnerhorn, aan het gebouw vau het prov. be-
stuur: hel bouwen van eene school en onderwijzers-
woniug met raadhui- to Schcrmorhorn. 

Vevndam, te 6 uren, tloor het geniocntebost.: de 
levrnng gcd. '79 van bouwmaterialen. 

, te 7 uren, door  het genieën te hest. vnn Smal-
lingerland: a. hel timmerwerk,  bestaande in liet onder-
houd der eigendommen van het dorp n on van het 
gemeentehuis; b bet koperslagers- en kachelmakers-
werk dier  eigendommen. c. betgriatmannen lsogaden 
kunstweg Nijcga—O tdega; d. het gewoon dagehjksch 
onderhoud van den kunstweg N ij  tap , 
ged. 1S79. 

, door den ingenieur  van de Stadsvenen 
. s Se.: de leverantie der  onderlioiiiismaltria -

len voor dc waterwerken c gebouwen van tic ge-
meente Groningen te , Annervecnsche-
fi i Bekater-kanaa  Wildervank, Stadskanaal, Pekela 
cu Ter-Apel ged. "711. 

 bij  den landeigenaar . i het af-
breken eener  schuur cu wedcropbouwen van cene 
boereahuising te Btieni, 

l lhtadag. 2-t Ut-t-. 

, tc 10 uren, door bet bestuur  van den 
polder l Oudeland: dc levering van 500 stère on-
derbondsffrint 

, te 11 uren, door  de maatschappij  tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aaa bet centraalbureau: lo. de 
uitbreidin g vau sporen en het maken van bijkomende 
wciken op de stations Bokstel, Best en Eindhoven, 
ten behoeve van deu spoorweg l richt—Breda. 

. hij  dou sectit ingenieur to VBosch. g 
/ 27,450; Eo. lu-t Opbreken en leggen van sporen, 
wissels, draaischijven ou bestratingen, liet maken van 
een verhoogd plankier  in de goederenloods eu verdere 
werken op hel slation , t i .... ve vu den 
spoorweg n — Nieuwssohane. . hij  den 
secticingenicur le Groningen. g ƒ 12,9411. 

, lo 11 ureu, door  het gemeentebestuur: 
lo. hel onderhonden der e Vaart gcd. 8 
achtereenvolgende jaren, lengte .1160 ; 2o. hel uit-
diepen en onderhouden der  Oude e Vaart, 
ged. 6 achtereenvolgende jaren, lengte 1417 . 

'a-llage, le 11 uren, door het ministerie van water-
staat on .: lo het makeu vau 2 dv/atskrtbben langs 
den rechteroever van dc , onder de gemeente 
Bergambacht, tastenen dc kilometerrnaien 112 en 
113. g /*  17  het maken van bnzalt-
stecnglouiing tegen bet huitenhclonp van de bedijking 
langs den linkeroever der  Nieuwe e beneden 
liet Steunat, onder de gemeente Werkendam. -
ming ? 19,800; 3o. bet verbreeden vnn tlcu mond tier 
haven te JataassloJs, in . g f

 to 12 uren, door het gemeentebestuur: 
j  lo. het onderhouden van alle ge mee ut ege hou wen , 
\ scholen, bruggen, riolen cn vortlcr c gemeentewerken, 
' i bet uitvoeren van eenige vernieuwingen aan 
j  die gebouwen; 2o. het doeu van eenige vernieuwingen 
 aan de bruggen; 3o. het leveren en vervoeren der 

benoodigde materialen voor do buitenwegen cn voet-
paden enz.; lo. het vernieuwcu van eenige gedeelten 

 —

walmuur; 5o. het onderhonden van den -
wag cn daarbijhebtiorendc werken, met de levering 
der daarvoor  gevorderde hou wsioften enarbeldstoooeo. 

g ƒ 28,931. Bilj . inz. 23 , tc 12 uren. 
 te 12 uren, dooi hel prov. hettuur: 

het onderbonden van kanaleu en de dsarbijbehooresde 
werken, in 2 pere., god. '78 cu '80, cn wet: lo. het 

, 2o. bet Bemskanaal, . voor  perc. 1 bij 
den opzichter  T. Bos, tc Ouderdendam en voor  perc. 
2 bij  tien opzichter  C. Wind, tc Grouingcn. 

Vond», te 1 uur, door hel gemeentebestuur  \ de 
leverantie van tie ten dienste der  gemeente benoo-
digde materialen, alsmede het onderhoud der  straten, 
ged. 1879. 

, tc 1 uur, door den burgemeester: het 
bouwen van oene school nan do Spoorwegstraat 

, to 1 uur, door d« commissie voor  dc gc-
mecntcgasfabriek, in bare vergaderkamer: lo. do levering 
van alle artikelen, mot uilzondering dor  kolen, be-
noodigd voor dc exploitatie der  fabriek over  1S79, in 
13 perc; 2o. de levering van 5,810,000 . e 
gaskolen, benoodigd voor het dienstjaar '79. 

, door het dijksbestuur  der -
Zeedijkon-Buitendijks, bij  den secretaris: delevering 
van 2700 stuks rongen. 

, bij  11- van : lo. het spannen vaneen 
telegraafdraad, ten dienste van dc aan te loggen par-
ticulier e lij n tusschen e eu Blokzijl , cn de nnudige 
vertimmeringen in hot tot deu telegraafdienst in te 
richten lokaal, met hijlevcriu g der  heiiooligde mate-
rialen en toestellen; 2o. het lovoreti van do tot de 
telegraphic vereisehte werktuigen. 

t «tentwaag, bij  J. Vrijburg : hel afbreken eener 
oudo- en hel houwen eener  nieuwe btit-n-nhuizin g inet 
schuur op dc Sletten onder  Opeinde, voor  Baron Van 

. Bestek ligt hij  G. Vrijburg , le Beetsterzwuug 
, SC llec. 

, bij  den notaris . de : het houwen 
van een hoerenhuis aldaar. . hij  den architect ,T. 

, te . Aanw. 24 , te 12 uren. 
V  Ldag, E7 . 

i l i . i . i . . te 10 uren, door bet prov. bestuur: 
het tweejarig onderhoud van den steiger  en den toe-
gangsweg aau deu r bij  Stavenisse. 
Aanw. 23 . 

, tc 10 uren, door het ministerie van 
binneul. zaken, aan liet gebouw van het prov. best.: 
het onderhonden van- cn het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aan do l van onder-
wijzers aldaar, ged. '70. g / 1S50. 

'a , te lO'/ i uren, tloor hel uiinisl. van water-
staal , aan bet gebouw van bet prov. best. i lo. het maken 
en inliangon van 2 bouten deuren voor bet hinnen-
hooftl van de i binnen bet fort Crève-
coeur. Aanw. 23 . g /"71«0; 2o. het bou-
wen van eene veerknecumwoning aan het e 
te , gemeente k g 1 890o. 

, te 12 uren, door het ministerie van water-
staat, nau hel gebouw vau het prov. bestuur: het 
bouwen van eene steenen schutsluis op tic e 

, ter  vervanging van tic bestaande houten 
, gemeente , en daarmee 

in verband staande werken. Aanw. 23 . g 
/ 87,000. 

, te 12 uren, door bet ministerie van wa-
terstaat, nat. het gebouw van het prov. bestuur: de 
verdieping van bet Apt hloornsche kanaal nabij  Apel-
doorn. Aanw. 23 . g /81,900. 

.Vijinegen, te 12'/. uren, door  hurg. en vvoth.: lo. 
dc onderhoudswerken aan kaden, havens, stralen, 
pompen en gebouwen der  gemeente gcd. '79: 2o. de 
levering van: 272 str. . hoord- of haudstet-nc  voor 
trottoir s van Niedermendigersteen, 31,000 Nicdermen-
di  keien, 120,000gewone c keicu (pavés onli 
naires bien travaillés), 90,000 zuiver  behakle e 
keien (pavés retail és); 3o. het verrichten dei benoo-
digde karvrachten on vervoeren van keicu; lo. dc 
levering vun bet benoodigde hout voor bet veer  ovor 
de Waal, voor  den dienst van '79. . bij  tien ge-
met-ati archilect F. van der . 

'a-llage, te 1 uur , door het minist. van justitie: 
het aanbouwen van kamers en daarmee in verhand 
staande veranderingen, alsmede het uitvoeren van an-
dere Tertitnmeriiigii i en herstellingen aan het. paleis 
van justiti e to 's-Bosch. Aanw. 23 , tc 8 uren. 

, te l uur, door de commissie voor de gc-
meentereuiigiiig, t«n haren kantore: bet maken van 3 
loodsen vonr de compostbereiding, op een terrein aan 
deu Amstcnlamsche-straatweg, niet bijbclioorende 
werken. Aanw. 24 , te 10 uren. 

, . 
, te 1 uur , door  het gemoontebest.: lo. het 

maken van een ijzeren bovenbouw, ter  vervanging van 
de houten balansbrug over de groote sluis te Vrees-
wijk ; 2o. hot éénjarig onderhond van- en het doen 
van renige vernieuwingen uan de sluis te Vreeswijk; 
3o. idem idem van deu straatweg van Utrecht naar 
Vreeswijk; 4o. idem idem van de sluis te Nicuwersluis 
en het jaagpad vandaar  naar ; 5o. idem 
idem vnn hel jaagpad met bühi hoorende werken vnn 
Utrecht naar  Wocrdcn|; 0o. de benoodigde materialen, 
in 21 pcrc. 

, te 1 uur , door dc Ncdorlandscho -
wegmsatscbappü: bet maken van oen los- en 

landsteigcr  langs de Nieuwe Vaart aan den k te 
Amsterdam mei het doen van andere werken, en het 
uitdiepen van die vaart, in 2 perc. Bilj . inz. 27 . 

, bij  don president-kerkvoogd der . 
s . . Jenmai bet boawen vsn oene pastorie 

te Engcluni. . bij  deu architect , te Beet-
gum. Aanw. 23 , te 10 uren. 

, * . 
, lc 12 ureu, door bet , . parochiaal 

kerkbestuur van den 11. , in het koffiehuis 
t h Wapen": de bovenhoew der  nieuwe 

bijker k in de Vaii-Oldebnriuveldlsiraat , op tie reeds 
gemaakte fundamenten. . bij  den architect E. J. 

, te Botterdam. Aanw. 23 , lo 12 uron. 
, te 12 uron, uOOT burg. cn weth.: het ma-

ken vnu cene houten draaibrug over dc schutsluis. 
. bij  den gomeenlearchitect. 
Lelden, to 12 uren, door  burg. cn wclh.: lo. bet 

leveren van klinkersteen; 2o. idem van keien, voordo 
bestrating der  gemeente ged. 5 jaren. 

% r . l t e 1 uur , door do directie van het 
Entrepotdok, aau baar  bureau: bel verin uwen van 
de noordelijke walbeschoeiing lams tie havenkom van 
genoemde inrichtin g en daarmee annexe werken. . 
bij  tien opzichter, 23, 21, 27 U 28 , van 10-12 
uren. Bilj . iuz. tc 12 uren. 

, te 1 uur . door het gemeen telwst uur: 
het maken van 17 huisbellen op hot . 

, te l'/ j  uren, door  burg. cn weth.: de 
levering van dc voor de gcmeenttifabnkage gcd. ïa 

 bouwstoffen als \ a. plaatsand, 4. bout-
waren, c. verfstoffen, d. kalk, tras en cement. 

, in het Timmerhuis: de levering van 
tegels, dakpannen, knnnenbuÏBen, hennep, snuit van 

V AS, Portland-cetnonf, pleister, touwwerk, teer, riet, 
sliookdwcilon, bruinwerk , mos, blukmakt-rswerk , bor-
stelmakorswcrk , sponzen, groen laken, tochUries, 
grij s linnen, behangsellinnen, wollen en linnen dweilen, 
afneemdoekes, grondpapier, singel, meubelkoord, band, 
gasbranders, glnzen ballons, lampeglazeii, zeemvellen, 
leder, patent-olie, groene zeep, kaarsen, Amerikaan sche 
reuzel, vet (roet), poel skateen, lam pekn toen, turf , houts-
kolen, bezems, boenders, tnatidon, zink, lood. loodoli-
ën coniposilie.hiiizen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, 
brugomaiiicnten, verfwaren en vensterglas, getrokken 
vu vlakke  klinken, -boerengraOw, -
straat- en ondersteen, rV-aussijnsch steenen trottoir -
banden, e kluitkalk , Quenaslkeicn, eiken-, 
grenen-, dennen- en vuren timmerhout, gegoten-ijzeren 
straatsyphons cn strsatborrieraaden, ijzer  staal. 

, 31 . 

, hij  P. dc Jong H.: let bouwen
eono nieuwe g in den  evoeterpoldor aan 
tien st taal. weg en bij  de Welle.  28 c te 
10 uren. 

, S Jan. 
l i , te 11 uren, door de maat schappij  tot cxpl. 

vsn Staatsspoorwegen, aaa  Gentraalboreau het le-
veren van geschilde masten afrasteringpalen, benevens 
eiken-, dennen- eu , u 
7 perceelen. 

, 4 Jan. 

, te 11 uren, lo. door het gemeente-
bost uur: liet vernieuwen van een gedeelte klinkerhe-
straling op den Stationsweg aldaar; 80, tloor de ge-
mcenteheslitren van Winschoten en : de 
levering van ló0,<'00 straatklinkers. 

, te 3 uren, door  ctimmissnrissen belast 
met het beheer vau don kunstweg van Winschoten 
over  Beerla naar de Pruisische grenzen, bij  den loge-
menthouder . : het uilhrekon van 210 

. grintweg door dc t lc Nieuw-Bccrta en 
het daarvoor  aanbrengen cencr  klinkerbestrating. 

, bij  T. Taconis Sz.: het houwen cencr 
boerenbehuixinj  achtergebouw. Bestek met tee-
kening liggen bij  Tncttnis votirncemd. 

Nanndag, ft Jan. 

, to 2 uren, door hot gemeentebestuur: 
de levering van lo. 100 ,000 trotloirkcien ; 8». 700 ' 
hardsteenen trottoirbanden; 3o. circa 1000 1 kannen-
buizen iu diverse afmetingen. 

, 7 Jan. 

k (Pruisen), tc 12 uren, op het bureau der 
stadswerken: bet uitvoeren der  noodige aarde- en 
baggtrwerkeu (circa 1,SOO,000 s), lot verbetering der 
TraVf , van bet Slruckveer tot aan de k bij 

, niet inbegrip tier  voorzieniug in dc ge-
zamenlijke machines en bagger, lui . hij  den Baa-
director , aldaar. 

, tt Jan. 

V l l a g e, door hel ministerie van , ten 
dienste der  Staatsspoorwegen op .lava: lo. te 12 uren, 
do levering van het ijzerwerk voor 100 stuks hak-
wagens, 310 stuks platte wagens, 114 stuks gesloten 
goederenwagens; 2o. te 2 uren, do levering van hard-
steen, t. w.: vloertegel», trottoirbanden, neuten, bink 
ken en drnagsteenen. 

g , 13 Jan. 

, te \2 uren, door  burg. cu weth. van -
liiinirland-cn-Nieuwkruislaud : do levering van 700 

J grint . 
\ \ s e m t è a i. i'» Jan. 

. te 12 uren, door bet ministerie van 
waterstaat enz., ten dienste der  Staatsspoorwegen : 
bet leveren eu plaatsen van afrasteringen cn bekken, 
bet Oplangen van terreinen cu eenige verdere werken 
op het ceu'raal pcrsoncnslatioti lc Amsterdam. Aanw. 
2 cu 4 Jan, telkens to 11 uron. g ƒ 10,5S0. 

On late  tc bepalen datum. 

l n i aum: lu-t afbreken van de bestaande en het 
Wederopbouwen van eeue uieuwe pastorie voor tl« 

e gemeente nldaar. . hij  den architect 
.Tac. l i . Nijdam, aldaar. Aanw. 2S , te 11 uren. 

, 9  het vervaardigen, ineenzetten, 
weder  uil-elkandcr-nemen en naur dc plaste
inscheping vervoeren van don metalen bovenbouw van 
01 bruggeu (lij n > cn A8 
bruggeu (Uju Buiteuzorg-Preanger , 
ten behoeve van do Staatsspoorwegen op

01 bruggen 4S bruggen 
Cail en Co., te Parijs, ƒ 244,000 ƒ 10,9000 
llcmpsiedt on Co., te 

Grantham. 219,000 101,214 
. fabriek van stoom- eu 

andere werktuigen, li ' 
Amsterdam, 205,000 95.O0O 

. s de Schelde, 
to Vlissingen, 199,000 86,900 

F. s eu Zonen, te 
Alblasserdain. 195.825 85,918 

Josoph Paris , tc 
, 195,412 77.Ü62 

. Enthoven ft;  Co. te , 194,337 85,481 
Eolnisohe Uascbinenbau 

Aclicn-licsellsclitilt , tc 
Bayentbal. 184,000 70,400 

n AoÜea
schafl , le k 
bij , 184,000 83,000 

Ncd. Slooinbontmants., 
lc , 170,000 75,000 

Bug. n en Co., te 
Braiuele-Cointe, 173,500 77,817 

n n Works 
Company limited , te 

, 172,700 75,658 
Gate llolmiingshiitt e Act-

Verein für  Bcrgbnit and 
, te Ober-

hauscii, 169,500 75,9t»0 
Société Anonymo des Ateliers 

de constrnclion do Wille-
broiick , te Brussel. 101.300 71,600 

John Gocqueril. te Scraing, 163,510 74,880 
 ie 

a , 150.717 76,795 
Actien-Gesells. fii r -

e uml Bruckenbau 
vorm. llarkort.t c , 140,430 63,960 

Société anonyino des Ateliers 
de la , te  140,300 Ot.lOO 

Union Actïen-ücsellsehaftfür 
 Eisen-und Stahl-
, te , 143,574 64.1S2 

Société anonyme des s 
foiirneaux, nsines ct chnr-
boanages, te Sclessin, 142,899 61,290 
. , te , 104,ob0 

u Acticii-Gescllschaft Union, 
te Essen , 8 2 . i 0 ° 

Evrard , Van l en de i ff, te 
, ƒ 95,290 

Nederl. Grofsmederij, te , 92,995 
Belfcfroid en , lc , 83,975 

k , te 
, 82.490 

Aug. G  : .ui. tc , 81,400 

, 9 : bet bouwen eener  boblede met 
schuur eu hooiberg to Odijk;  ingekomen 21 bilj. , ah: 
.1. BoUWmai  te , f 9990 
W. J. v. d. Bosch, „  Odijk , „  9770 
Tb. Janssen. „  Utrecht, „  9500 
J. van Schaik, „  idem „  8989 
.1. .1. , ,. idom „  88S8 
A . A. lterson, „  Beest, „  8770 
G. , „  Bunnik, „  8699 
G. de Graaf, „  Utrecht, „  8355 
G. Bocsc oten, . 7995 
J. Gerwig, „  Ui recht, „  7885 
A. Tukkink , „  idem „  7880 

. J. Nuweertj  „  Bunnik „  7720 
A. A. Wildberg, „  idem „  7700 

 11- van , ,. Utrecht, „  7688 
 A. de Graaf, „ ,

J. van Straten, „  Utrecht, „  7650 
W. van g n, „  Bodegraven, „  7619 

 van , „  Zwamtnordain, „  7290
G. Beemer, » Werkhoven, „  6970 
T. Wortman, „  Utrecht, „  6920 
A. Schenkel, „  Tui l cn-*t Waal, „  0S59 | 

, 9 : het bouweu van 4 lootlscu of | 
overkappingen op do steenfabriek o Groote Ovcu, j 
ter oppervlakte van 2000 ; iugek. 12 bilj , als: 

. W. Visser, te , ƒ 5948 j 
G. Siunema, „ n den, „  5S57 
J. P, S,chuafsina, „ , „  5850
G. , „  Tzum, „  5358 \ 
F. , „  Achluin. „  5277 1 
J. 1'ostliunia, , n 5208 
J, de Jong,  Alnicniim , „  5186 

. v. d. 'Zee, „ , „  5149 
W. , „  „  4730 
G.  noma, „  idem „  4530 
S. , „ , „  4360 
W. Boonema, ,. idem « 4300 
gegund. 

, 10 : bet maken vnn een meetstation 
aldaar; ingekomen 10 lm., als: 
W. de Jong, te . ƒ 3900 
A. de Graaf, ,. idem ,. 3ss0 
Gebr. Jansen, idem „  3750 
Gebr. , „  idem „  3000 
A. Vos, „  idem „  3210 
P. Verheft „  idem „  8188 
j . . „  idem „  3098 

 de Vries, „  idem „  30S5 
Gebr. , „  idem „  2998 
P. , „  idem „  2892 

1lor-(, 10 : ne levering aan de gemeente van 
1040 J kiezel cn 43  1 klei ged. '79-'83: gegund 
aan . Emons, te llorsl , voor  f42*6.70. 

m , 12 : het bouwen van een koets-
huis mol 3 bovenhuizen en achterhuis aan tien Zwa-
nenburgwal, onder  beheer van den architect J. . 
Beuijsscn; ingekomen 28 bilj. , als: 
11. Ozinga, te Amsterdam, ƒ . 
J Poot. idem „  28,628. 

. G. Schollen, „  idem „  2S.56S. 
Tb. van n on 

J. B. Vooiis, „  idem „  27,623. 
 Ooslerink, „  idem „  26,964. 

W. 0. van Sliugcrlandt, „  idem „  26,860. 
C. . „  idem „  26.500. 
J. , ,, idem „  26,020 
C. J. s Jz., „  idem „  25,420. 
A. Aalders. „  idem „  25,100. 
J. 11 Braskamp, ., idem „  25,000. 

. . Odé eu J. . 
Schoft". „  idem „  23,934. 

C. Wond, „  idem „  23,888. 
W Peetere, „  idem „  83,532. 
J. W. .  Watergraafsm.. „  88,000. 
11. G. , „  Ainstcrdain, „  22,832. 
Schaaf, „  idem „  22.08S. 
W. S , „  idem „  22,500. 
.). J. llcssing en 

J. P. , „  idem , 22,500. 
Cruiit T eu Schouten, „  i-iem » 22,497. 
B. F. , „  idem w 22,400. 
W. A. do r en 

. Bouwer, „  idem „  22,187. 
A. , „  Watergraafsm., „  22,1

. , „  Amsterdam, „  21,997.2S 
G. Boon,  idem „  81,884. 
P. S Bunierse, „  idem „  21,800. 
J. J. Boekholls, „  idem  20,900. 
P. Warners, „  idem „  19.S90-

, 12 : lo. het driejari g onderhoud der 
- en havenwerken Op n ; minste inschr. 

was N. dc Groot, te , voor  /"S3U1. 

2o. idem van tie Oosterbuitcnhavcn te ; 
minste inschrijver  was A. Vos , te , voor 
/ 1863. 

3o. idem van de u op Terschelling; 
minste inscbr. was T. , te Zijpe, voor ƒ P\3S9. 

4o. itiem der - en zeewerken op Vlieland; 
minste inschr. wns dezelfde, voor  ƒ36,457. 

5o. idem van tic groote en andere n in 
, in 5 perceelen; minste iuschr. waren: 

perc. 1, C. Schuononburg, te Amsterdam, /19.500; 
„  2, J . Bouwman, to , ƒ 11.0S0; 
„  3, dezelfde, ƒ 7300; 
„  4, O. . Timmerman, te Petton, /S200; 
„  6, G. 1). vau , te Amsterdam, ƒ12,912; 

alles per  jaar. 
 ee en veen, 12 : het graven in den droogge-

malen kavel ondor  Terhand van een hoofdvaart, ter 
lengte vau 670 , en van 24 wijken, ter gezamen-
lijk e lengte van 10900 ; minste inschrijver  was . 
Overwijk , te Beorenveen, roor  ƒ91,487. 

, 12 : bel Sjarig onderhond der  ge-
meeiitogrintwegen : ingek. 7 bdj., als: 
( i .C . . , le . f 29,700 
B. a Uz., „  Groningen, n 29,594 
11. J. Büdaes, „ , .. 28,933 
11. . „  Winschoten, 27.623 
.1. N. , ,. Blijham. „  27,550 
W, Bos, „  Zuidhroek, „  27,214 
J. Veldkamp, „  Bedum, „  26,232 
gegund. 

'a-llagc, 13 : bet maken van een nieuw rechts-
gebouw te Tiel; ingek. 14 bilj. , als: 
E. Wanaink, te Arnhem, / 125 000 
A. C. Vink , a Utrecht, „  123,779 
A. A. van , idem * 0 
Tielens, „  idem „  122,900 
J. . de Vos, „  idem „  122.400 
J. C. Tom, ,. , ., 120.899 
 do , „  idem „  120,000 
. G. s C.Oz. „  Ambem, „  U9.W8 

F. W. van Vlooien, „  Utrecht, „  117.046 
. E. de Baan, ,, Scheveningen,,, 116,980 

Gebr. . en B. P. , te , ƒ 113,980 
C. A. v. d. Brand, „  Arnhem, „  113,400 
P. A. A. v. , „ , „  112,870 
A . Genuissen, „  Tiel, „  112,400 

, 13 : lo. het aanleggen van werken 
op het strand aau do , noordwestzijde van 
Schouwen, behoun-ndo lot de zeewerken in Zeeland; 
minste inschrijver  was P. van de  Wende, te Goede-
reedc, voor  f 15,630. 

2o. het leveren en storten van steen tot voort-
zetting van de oeververdediging voor  Nouzcn; minste 
inschr. was W. F, Wjllen.s, te Selzaete, voor  ƒ7480. 

, 13 : bot bouwen cencr  kerk c a. 
voor de Chr. Gercf. gemeentej  ingek. 5 bilj. , als: 

. , te , f 7170 
A. , „  Sckshicrmn, - 6255 
Van , „  Berlikum, „  5925 
E. E. Statema, „ , „  5829 
E. . „  Berlikum, , 5680 

Zwal le, 13 : hel 2jarig onderhoud van de 
Stap hors ter  schutsluis, de duikcrsluis eu de nieuwe 
schutsluis iu tien Zwartcwatcrdij k lo Zwartsluis, met 
dc daarmee iu verband staantle werken te Zwartsluis; 
minsle inschr. was . , le Zwolle, voor / 3035 
per jaar. 

, 13 : bot 3jarig onderhoud van do 
heide Siateuzijlcn, beboorendo tot dc zeewerken vau 
Groningen; ingekomen 3 !>; j . als: 
G. P. van Balen, te Nieuwcschans, ƒ 1679 
11. P. , „  idem „  1888 

. Vcnenga, „  itlem „  1013 

Wepiicl, 13 : het houwen eener  koopmansbe-
huizuig vuor J. . Wolff en Zonen, aau do Eerstc-
Qoofdstrsatj  ingek. 1 bilj. , als: 

. Bruintjes, te , ƒ 7373.73 
J. Otten, „  idem „  6422. 

. Zwikkcr , „  idem „  0388. 
 Withaar , B idom „  6387. 

gegund. 
, 14 : het uitbreiden van do pupillen-

school to Niouvversluis ; ingek. S bilj. , als: 
W. Tielens, te Utrecht, ƒ 107,400 

, „  Amstc.dam, „  106,850 
Autlriesscn, „ , .. 100,606 
A. A. vau , „  Utrecht, „  100,200 

. , „  Baarn, „  105,399 
liartog, „ , „  105,211 
Van , „  Nnardcn, „  104,974 
A. C. Vink , „  Utrecht, „  104,830 
J. . de Vos, „  idem „  104,580 
Viakkers, „ . „  103,977 
P. , „  idem „  103,970 
F. W. van Vlootou, „  Utrecht, „  103.300 

, „ , „  102,000 
Griffioen , „  Brcukelcn, . 101,000 
Van Schaik, „  Utrecht, „  99,250 

, „  Amsterdam, „  98,980 
C. , „  itlem „  98,600 

e Waal, „  idem „  95,700 

, 16 : het uitvoeren van eonige hor-
 on vernieuwingen aan de overlaten in dea 
Waaldij k boven Goriucbein, met bijbehooreudc
minste inschrijver was G. do , te Gorinchem, 

 ƒ7700. 

, 16 : liet bouwen eener  woning 
vor 2 hoofdonderwijzers; minste inschr. was T. -
houl, te Nieuwtüilioorn ,  ƒ9770. 

, 16 : lo. de levering van greneu-
en vurenhout; minsle inschr. was . , te 
Grouingeu, voor 8 pel. boven tarief. 

2o. itlem van steen, knik enz.; 1 biljet ingekomen 
van . . , to Groningen, volgons tarief. 

3o. idem van rongen eu spijkers; minste inschr. 
was .1. (iorlcr , te Groningen, voor 30 pet. ben. lanef. 

lo. idem van lood, zink enz ; miuste iuschr. was 
. J. v. tl. j  ti, le Groningen, vour 7'/| pet. beneden 

tarief. 
5o. idem van trchnuwru steen; 1 biljet ingek. van 
. , voor 7'/i pet. boven tariol . 

, 16 : bet afbreken dnr  oude-cn hot 
bouwen eener  uieiivtcoudcrv, ijzerswoniug tc Vecniugeti; 
ingekomen 9 bilj. , als: 

Wittink , ƒ 8890 
B. W. tic Blécourt, tc , „  2238 
Viieliuk , „  2230 

. Oets, „ , „  2213 
Van , „  1999 

. „  18S8 
llauwlo, „  1799 
Brala, „  1777 
Btiukamp, „  1777 

, 17 : het leggen van sporen en wis-
sels, het bouwen van cone goederen bergplaats met 
bureau cn 2 steeueu wachters huisjes, bet maken 
van privaten aau het. bestaande waterplaatsgchouwtje 
en het aitbreiden van ht-t hoofdgebouw -n maken van 
een toegangsweg naar de goederenhorgplaats op t.et 
emplacement Pepenra, met daarmede in verband staande 
werken, ten behoeve vau den spoorweg Arnhem— 

; ingek. 12 bilj. , als: 
 G , te Blesse, f 1*\9S5 

F. Aborson, „  Steenwijk, * 18,873 
. van tier  Zee, .. , „  18,488 

. Tichelaar eu . F. 
van der , „ , „  18,400 

. , „ , „  18,866 
.1. , „ , „  18,225 
 Citters, „ , „  17,984 
. v. d. 'Zaag, „ , „  17,978 

A. van Stralen, „  Zwolle, „  17,730 
G. F. Pater, „  idem „  17,649 

. , „  idem „  17,479 
. Bruins en A. Blocks. „  idem „  16,990 

, 17 : het maken van 2 goederen-
loodsen niet bureau's en perrons cn het leveren van 
kcibcslrating op hel staliou Arnhem; hoogste van de 
11 inschr. was . van de Sand, le Arnhem, voor 

; minste inscbr. J. C. Tom. te , voor 
ƒ 17,137. 

, 17 : de levering bij  tic directie der 
marine te Willemsoord van: lo. karldoek; minste 
inschrijver was J. van Ecden Jr . cn Zn., te -
menie, voor  /"S0SS 

2o. ijzeren hallast; minste inschr.  P. C. Brunings, 
te Amsterdam,  ƒ 3 7 3 0. 

, 17 : het verbouwen der  woning, 
bewoond door den hoofdonderwijzer  B. Veldkamp, 
staande bij  tie kerk te ; ingekomen 
1 bilj. , als: 
A. Niehuis, tc , ƒ 2681 
11. Oets, „  idem „  8343 
B. W. de Blécourt, „ , „  2195 
J. Scliollemoijcr. „  lloogeveen, „  2194 

, 17 : het mnken van oen gebouw tot 
plaatsing van 2 eeiitrifugaalponipen met bijbohooiende 
machines, ketels enz. en verbindingsriolen naar dc 
rivier  en de ; ingekomen 3 biljetten, als: 

, te Aruhem, J Oti 900 
Tb. Eibers, „  idem „  64,998 
 Vlasinan, „  Amsterdam, ,, 04,300 

in huraad gehouden, zijnde boven tic begrooting. 
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» t t fTd«m , 17 : de levering van 330,000 . 
Engelsche en 80,000 . e gaskolen; minste 
inschr. waren: VV. n &  Zoon, Engelsche kolm 
a f9.it, /9.2S cn ƒ 9 . 2 0; . G. Bingham, e 
kolen,  ƒ7 .48 per  1000 . 

, 18 : het ged. '79 onderhouden van- en 
hel doen van eenige herstellingen aan do -
bouwen tc ; iugek. G biljetten, als: 
J. h Jr. , en A P. 

van m A.Wz., te , ƒ 32,875 
F . F . de , » idem „  29,979 
W. P. Teeuwisse, „  idem „  29,790 

. J. . ., idem „  29,291 
A. . Bulgers, „  idem „  28.949 
J. C. Tom, „  idem „  27.8B9 

«(e, S : het onderhouden van de school-
gebouwen met daarbij  behoorendc woningen en meubelen 
ged. '79; minste inschrijver  was E. P. de , tc 

: do scholen te e voor  ƒ13,794; die te 
Scheveningen, voor  ƒ2953. 

Am»ler4.am, S - het maken van 2 houten ge-
bouwen, een steiger  met remmingwerken, meerpalen 
en cene afrastering op bet terrein gelogen aan dc 
Vogelwijkslauden, tegenover  Amsterdam, onder  beheer 
van den ingenieur-architect A. . van Gendt; minste 
inschr. was B. van der  tc Utrecht, voor 
/ 12,985. 

, 18 : bet bouwen van eene pannen-
fabriek aan do Winscbotorkade, onder  beheer  van den 
architect N. W. ; ingekomen 12 bilj. , als: 
E. W. Wictsema, te Groningen, ƒ 10,655 
G. , „  idem „  9,863 

. , „  idem „  9,842 
B. de Jong, „  idem „  9,6.17 

. Vos, „  Sappe, neer, „  9,697 
F. , „  Groningen, „  9,575 
E. Berkenbosch, „  idem „  9,480 

. Zeeff, „ , „  9,120 
J . N, Boelens on T. Jansen, n Groningen, „  8,755 
Joh. Wallinga, „  idem „  8,500 

. van , „  idem „  8,210 
. s cn . Eekkcs, „  idem „  7,999 

gegund. 

!>>r>rb.-cli , 19 : het bouwen van cene . . 
kerk met pastorie, volgens dc plans van deu arebitect 
V. J. . Cuypers; ingek. 7 bilj. , als: 

/ 48,116 
„  44,945 
„  43,552 

Nijmegen, „  35,300 
idem 

Arnhem, 
, 

tc Utrecht, 
, Arnhem, 
, Overassclt, 

A. Peters, 
. Jansen, 

, 
Beniner, 
Tennissen, 
J. . Steven9; 

Qroenendaal, 

, 19 : het maken cn leveren van een 
ijzeren kustlicht toren, bestemd voor  Sombilangan 
(westkust van ; minsto inscbr. waren \,. .1. 
Enthoven en Co., te Vllage, voor ƒ 3S,570. 

„  31,552 
„  31,183 
„  25,300 

. 
j  tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

. 
Op  den 7d e n Januarij  1870, des voor-

middags ten 11 ure, ann het Centraalbureau der 
j lot Exploitatie van Staatssjjoorwegen 

bij  de e n te Utrecht, van: 
 n°. 218. 

e besteding geschiedt hij  enkele inschrijving , 
volgens art. 43 van het Bestek. 

t Bestek ligt vun den r 1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij  de e n 
en aan bet bureau van den Sectie* r  te
pel en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

n wonlen gegeven door  den -
nieur te

e aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
28'" n r  1878. 

Utrecht, den 17*™ r 1878. 

j  tot e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Op  den 7 < m Januarij  1879, des voor-

middags ten  me, anu het Centraalbureau der 

\l:iat  lupi'i j  tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 

hij  de e n le Utrecht, van: 

k n». 21». 

c besteding ges» biedt bij  enkele inschrijving , vol-
gens art. 40 van het bestek. 

t bestek ligt van den " r  i 878 ter 
lezing aan hel ('cm raai bureau hij  de e n 
cn aan het bureau van rlen r te 
Groningen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

n wonlen gegeven door  den -
nieur te Groningen. 

e aanwijzing op het terrein zul geschieden den 
28" « r . 

Utrecht,  18'" ' r  1878. 

T  n
 of  nn

 van S 

GUABOT, l'aris. Opgave van prijs , enz. met franco 
brieven onder  letter Z , aan den  handelaar 

. J. , 'sUagc, 

g 
op G 30  1878, 

in het Timmerhuis te Hotterdam, 

o voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, in het Timmerhuis ter  lezing, en zijn, voor 
den prij s van SS Cents, verkrijgb:m r bij  Wed. P. 
VA N E EN ZOON, Boekdrukkers in den 

n No.  alwaar tevens de in to vullen 
gezegelde inschrijvingsbiljetten , voor den prij s van 
21 cents per  stuk, te bekomen zijn. 

G 
op G 30  1878, 

in bet Timmerhuis

Pc voorwaarden liggen, o» ,1c gewone dagen eu 
uren, in lit: t Timmerhuis ter  lezing en zijn, voor 
den [.lij s vnn 25 cents verkrijgbaar hij  Wed. . 
VA N E en ZOON, liookdrukker e in 
den , N u . 73, alwaar tevens dc in te vul-
len genagelde inschrijvingsbiljetten, voor den prij s 
vnn 21 cents |ier  stuk, te bekomen zijn. 

. 
e  der  gem.ente

zal g 24 r 1878, 's namiddags 1 uur, 
in bet openbaar ten Gemeentehuize

Teekeningen ter  inzage op het Bureau Publieke 
Werken. Bestekken tegen betaling ter  Secretarie 
verkrijgbaar . 

Aanbesteding. 
TE  en S van 
>>l>  27 r 

 uur , in het

r 
 milieu 

1878, dea namiddag, ien half 
ineeniehuis

4.

e bestekken liggen ter  inzage u|> de Gemeente-
SccieUlrie van Nijmegen, dagelijks van 's morgen*
tot 'snamiddags 3 uur , de invallende Zon-en Feest-
dagen uitgezonderd. 

Gedrukte exemplaren van de sub  genoemde On-
derhoudswerken ziju  franco aanvrage te beko-
men tegen 25 Cent per  exemplaar, en van da sub 2 

 levering tegen U Cent |ier
e overige bestekken bij  afschrift tegen lieuiling 

ile. 

fietneetil. 
inlichtingen zijn te n hij  den lieer 
Architect P. VA N . 

Aanbesteding. 
r  1878, des 

loor  Burgemeester  en 
 het s 

Op g den SOsten 
middags le twaalf uren, zal 
Wethouders der  gemeente
aldaar, AANBESTEE  worden: 

o bestekken en de monsters liggen ter  inzage 
enz. aan de stads-limineiwerf, op elkeu werkdag de 
besteding voorafgaande, van 's morgens te 10 uren 
tot 'snamiddags te  uren, alwaar het eenta ad 

 verkrijgbaar is gesteld. 
Verlangde ophelderingen enz. zullen hij  den ge-

meente architect te bekomen zijn. 

e van Justitie. 
. 

Aanbesteding. 
Op  des 

namiddags teu één uur , zal iu een der  lokalen van 
het e van  in  lange
ver.hage, bij  enkele inschrijvin g worden aanbesteed: 

t bestek en de teekening liggen r  inzage, 
te ' l Gravenhage in een der  lokalen van het -
nisterie van Justitie in de  in de -
ge Pooten, te 's llcrtogcnhosch in het Paleis van 
Justitie. 

Zij  zijn voorts np franco e bekomen 
aau bet e van Justitie, en bij  den Opzigter 
J. . NABBE te '«Hertogenbosch. 

n wonlen gegeven door den -
Architect voor de Gevangenissen eu n , 
J. F.  te 's Gravenhage, en door  den 
Opzigter  bovengenoemd. 

Aanwijzin g zal wonlen gedaan np g 'Jlt 

r  des voormiddags ten 8 ure. 

'sGravenhage, den r 1878. 

 van Justitie, 
Voor den , 

 Secretaris-Generaal, 
. 

j  tot e van 
Staatsspoorwegen. 

. 
Januarij  voormiddagsten 
het Contnmlbureaii bij  de e 

worden aanbesteed : 

e besteding geschiedt bij  enkele inschrijving, vol-
gens art. 7 van het bestek. 

t bestek ligt van den 14d,,n r  1878 ter 
lezing aan het Centraalbureau hij  de ' n e 
Utrecht en aau de bureau's van de s 
te Groningen,  Zutphen, 's Hertogenboêch, 

 hergen-op-'/.aom en Venlo en is op 
franco aanviagc op gemelde plaatsen te bekomen. 

ingen wonlen gegeven door de Sortie-luge-

S & VA N . 

in , 

Nieuwehaven N.zijde 55, l l o t t t - rdam . 

Op den Sden 
 ure, zal
n te Utrecht, 

t 

nieur,. voornoemd. 

Utrecht, 14 ember 1X78. 

Ondergeteekenden leveren tegen billijk e prijzen 
 nor 4 'lichten in 2' 

soorten. Venier  gewone

alles mei of z r ;
 in soorten enz. 

Teekeningen prijsopgaaf, worden op franco 
aanvraag verstrekt, 

Stoomfabriek van 
. , 

van JACOB S Pz. te Zaandijk. 
Prima belegen  en 

t voor  Nedrrhnd der
 en  tan  AN

SON, tc  Surrey hij

n i T " 
Fabriek van Stoomketels en Werldnigen, 

>lc lliiltttiiilstli,  T u i n , 

 van alle bekende tvpen 

en  aan bestaande S wonlen in 

den kortst mogelijken tij d geleverd en uitgevoerd. 

S , 
. 

 en N % 

 geijkte 
 enz. ct 

nlle soorten van 

.  &  ZOON, 
S te , 

hebben nienwe Stoomketels ter  directe levering voorhanden.. 
Aan de Steenhouwerij . WEEQEWUS, g  to Amsterdam , wonlen hij  alle 

, en , 
ook voortdurend vervaardigd

N . 
Een g N is da 

 en  h werkt , tegei 
gesortc 
billijk e 

dsmede 
prijzen. 

in

leveren 
ijzercou 

Steen-

Civiel-lngenieurs to Oudewater, 
Stoombajrgermolcna iu hout- of 

Tvnanlig 
volg. 

den kort . 

lyite 
mogelijken tij d alle 

shikl voor elk.' U»P 1 opbrengst van 150 tot "  tier 
r Stoomwerktuigen, , . . . 

n Tegel vormmachine., n - en Brugeonatruotlen enz. 

E N 

door wie ook  hel.
land aangenomen op gelijke voorwaarden als 

. E , 
ft berigt .lat door  haar tot eenige A O E N T E N voor den 

verkoop van  ziju aangesteld: 

S  O»,
kt en  vour  geheel Neder-

N" . 3, te Amsterdam. 

leidingen worde versie 

g 

Gedrukt bü O. W. VAN  *  C° t. Arnhem - Alle .tukken en advertentiën tc adreneeren aan den r  F. 

, r . 
n van Stoom- en e n 

N G t 
 en  en

 in diverse soorten.
 an

Prima  der , hom Company, Amari l sche  der  Tanite Commnv' 
voor  zagen scherpen, fabrieksgebruik, enz. , 1« kwaliteit Engelsche  en andere ' — -
guamntie van sterkte. 

 voor  allerlei doeleinden. 

Afalultera , kranen, peilglaatoestellen voor stoom- cn waterleiding. 

 suil.. 
kettingen met 

W. VAN T JG.n. te Arnhem. — Uitgave van . A. . 

e . N°. g

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

: 

Venehrjnt Znterd.tr. . Pri j . per » maanden / , n abonneert zich .oor 
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. E S VAN T -

 VOO E E . 

u. Gebruik van hardgietijzer bij spoorweg-

materieel. 
0|i het gebied der  Spoorwegen heeft/ich het hard-

gietijzer  een eerste [daats veiwerd. Aunvankelijk 
lx ;ialde zich de nieuwe tak van industrie in -
luud tot de vervaarditfiuj r  vau enkele wal/en, terwij l 
juist in denzelflïn tij d ui Aiiiiitk a belangrijke niiuwe 
uitkomsten werden verkregen. 

t verschijnsel vindt zijne verklarin g daarin, dat 
in Amerika cene groole menigte ijzersoorien. zóó 
als /ij  uit de ertsen wonlen gesmolten, direct bruik -
baar  zijn voor de vervaardiging van uitstekend bard-
gietijzer; terwij l bel e ni wijzer  eeue zorgvul-
dige keu/e en menging vereischt. t moeilijke 
procédé cn het hoogst twijfelachtige vnn de uil komst 
hadden dus een groot aantal onderzoekers  dit ge-
bied van verdere proefnemingen doen iifzien, en het 
onderwerp trad meer en  op den achtergrond, 
toen plotseling een onverwachte vooruitgang opnieuw 
de algemeene opmerkzaamheid gaande nuuiktc, en 
wel de fabrikagc van 

P u n t s t u k k en van hardgie t i jzer . 

t eerst werden zij  in t jaar  1 8ö8 door  Gruson 
vervaardigd, en wonnen dadelijk de gunst der  spoor-
wegingenieurs door  hunne voortreffelijkheid . 

 toen gebruikelijk e en ook thans nog dikwijl s 
toegepaste punjstokken bestonden uit stoefraits of 
Vignolesrails, welke in eene scherpe punt te zamen 
kwamen, terwij l eveneens twee gebogen railstukkcn 
tot zijdelingse geleiding der  raderen dienden. 

t geheele systeem was op cene dikke ijzeren 
plaat vastgeschroefd of gebout, of wel bet rustte, 
by bet gebruik van stoelniils, n lange stoelen, welke 
onmiddellij k op de dwarsliggers vastgeschroefd wenlen. 

e piintstukkeu lie/aieu verschillende groote ge-
breken. Vooreerst bood het geheele systeem, bestaande 
uit een groot aantal afzonderlijke, door  schroef- of 
klinkboiiie n met elkander  verbonden deelen, te weinig 
weei-stnad aaa de geweldige schokken vau de massa's , 
welke over het lerswakte gedeelte voortbewogen wer-
den , zoodat weldra, tengevolge der  ongelijke be-
lasting, 'tzi j  de spits of wel de contrerails losraak-
ten, niettegenstaande meu de later  aangebrachte 
verbindende ouderlegplaat van jaar  tot jaar  vei-slerkle. 

Een groot gebrek was voider de buitengewone 
afslijting , waaraan de spits van het puntStuk onder-
hevig was, daar  men niet in de mogelijkheid was baar 
door  geleidelijk oploopen, noch door  verhooging der 
contrerails te kunnen ontlasten. t vernielen van 
de punt en het afsplijten der  contrerails was hiervan 
het gevolg, en zelfs het bezigen van bet beste nat-
ter  ia al , van staal en het meest zorgvuldige toezicht 
konden herhaalde ongelukken niet voorkomen, die 
uit de gebreken dezer  puntstiikken voortkwamen. 

Om die reden werden vroeger  bij  eenige spoorwegen 
gietijzeren pimtstukken lieprocfd, maar deze bleken 
tc zacht tc zijn en maakten herhaalde, zeer  storende 
vernieuwingen noodzakelijk. 

Al deze gebreken werden door  de puntstiikken van 
hardgietijzer  op de gelukkigste wijze vermeden. e 
talrijk e deelen vormden bier  één geheel; de opper-
vlakten, welke het rad bij  zijne omwenteling achter-
eenvolgens aanraakte, konden overeenkomstig de
coniciteit zuiver  worden geconstriieei-d; de punt werd 
ontlast, zoodat zij  slechts tot geleiding diende, en 
de op|«rvlakte der  rails werd ten slotte voor  slijtage 
beschut door de harde laag, daarop door  het gieten 
in coquille voortgebracht. 

t spreekt vanzelf, dat door  deze constructie 
niet aflees de puntstukken zelf, maar  ook de raderen 
en vceren der  locomotieven en wagens voor te groote 
slijtage worden behoed, daar de schokken wonlen 
voorkomen of althans belangrijk verzwakt. 

Ten slotte moet wonlen gewezen op de gemakke-
lijk e verbinding van deze puntstiikken niet e 
willekeurige rail , zonder  «lat deze laatste bijzonder 
behoeft te worden bewerkt. e verbinding geschiedt 
op verschillende wijze, waarvan eene gedetailleerde 
beschrijving tc ver  zou voeren. Gewoonlijk geschiedt 
zij  door  middel van een zoogenaamdeu kop, die 
op de grondpliiu t van 't puutstuk is vustgegolen, 
tegen welks beide buitenvlakken dc inwendige railpro -
llelen zuiver  aansluiten on met doorgaande schroef-
bouten stevig vastgeklemd worden. 

 voordeelen wenlen natuurlij k van 't
oogenblik af door  alle technici begrepen en gewaar-

deerd, en de n puntstukken zijn dan 
ook in Üuilscbland eu daarbuiten veelvuldig in ge-
bruik gekomen, toen het bleek dat de duurzaamheid 
geheel aan de verwachtingen beantwoordde, en zij 
meer  dan tien jaren konden in dienst blijven zonder 
vernieuwd le moeten worden. 

Even gunstig werden eenigen lij d later  kruisingen 
eu contrerails (ook voor  overwegen)ontvangen, nier 
fabrikagc uit hard gietijzer  dadelijk nu de eerste 
gunstige uitkomsten met de puntstukken werd ter* 
handgeiiomeu. 

Ook bij n cn inijns|>oren heeft, 
bet hardgietijzer  veel toepassing gevonden voor  punt-
stukken, kruisingen, boograils en wissels. 

Naar bet voorbeeld der  Amerikanen begon men iu 
d uu ook met de fabrikage van 

 ard giet ij  zere n rade ren voor s poor-
weg ma te r ie e . 

o grootste moeilijkheid hierbij  lag in het ver-
mijden van spanningen in de swakkere deelen, zooals 
spaken enz., die steeds tot breuken aanleiding geven. 

n betrekkelijk korten tij d werden deze gebreken 
echter  overwonnen, en officieele proefnemingen leverden 
zulke gunstige resultaten op, dat de koninklij k Pruisi-
sche g bet gebruik van hardgegoten raderen 

voor  alle spoorwegen toestond. Vergelijkende proeven 
in 1864 op den n spoor-
weg genomen met raderen van verschillende e 
en buiten landsche fabrikanten, vielen ten gunste van 
het e materiaal uit , terwij l de Vergadering 
van Spoonragingenknira to n in 1868 bet 
gebruik van die raderen onder  goederenwagens tonder 
rem, mit*  geleverd door  lieproefde fabrikanten, 
goedkeurde. Evenwel ziju tie raderen van hard-
gietijzer  voor  sjjoorwegmalerieel in Puitschlaiul weder 
geheel verdrongen door die uit gietstaal, of althans 
in hun gebruik beperkt tot draniscbijvcn, rolwagens 
en draisines, terwij l zij  daarenlegen iu Oostenrijk 
en Amerika op groote schaal worden toegepast. Voor 
tramway-waggons, handkarren, erts- en kolenwagens 
in mijnen worden zij  veelvuldig gebezigd. 

r  bet bouwen vau .secundaire banen opent zieh 
echter  weer  nieuw veld voor de toc|ia.ssing van 
banlgieiijzercu  voor  spoorwegmaterieel, ten-
gevolge van hunne geringe kosten; zelfs zijn ze voor 
locomotieven gebruikt, zonder dat dit eenig nadeel 
vcioorzaakte. 

Eene meer algemeenc toepassing vond het bard-
gietijzer  (zonder  coquille vervaardigd) voor 

. 

e groote vastheid van 't materiaal gedoogt kleine 
afmetingen, en noch de rciublokken zelf, noch de 
bandages der  raderen worden bovenmate aangetast. 

Ook voor 
Si gnaal k lo k k en 

woidt hel hurdgiet ijzer  gtdiezigd; ook hier is de 
groote vastheid eu hardheid van belang, terwij l door 
liet fijne vaste metaal weefsel de klokken een zuiveren 
eu helderen klank voortbrengen. 

b. Gebruik van hardgietijzer in de machine-
industrie. 

Terwij l inen op het gebied der  spoorwegen de beide 
zachtste soorten van hardgietijzer  bezigt, wordt daar-
entegen in de inachineindustrie, zooals reeds boven 
is opgemerkt, van merkelijk hardere soorten gebruik 
gemaakt. Vooral bij  de fabrikage van 

W a l s en 
is de grootst mogelijke hardheid aau de
eene hoofdzaak. Voor geen tak van mach inch idus-
tri e is het hanlgietijzer  meer  gebezigd en ook meer 
geschikt dan voor de vervaatxliging van

c gieting in coipiille levert hier  cene harde opper-
vlakte, direct uit den vorm zonder  s|ieciale harding, 
zoowel als cene taaie kern, die de wal/en voor 
breuken behoedt. e voordeelen wenlen dadelijk ge-
waardeerd cn zoowel iu Amerika, als in Engeland 
cn , legde men zich hoofd zakelijk op 
dezen tak van fnbrikage toe. c groote moeilijk -
heid was hierbij  thans niet meer het vinden van ecu 
goed mengsel, want de belangrijke uitbreiding, die 
tie lianlgietijzerfabrikag e uit e ruwijzersoor-
len had verkregen , had voldoende practische voor-

 doen kennen; maar eene niet geringer 
zwarigheid lag iu de buitengewone hanlheid van het 
materiaal, die elke bewerking met de gewone linlp-
middelen weerstond. 

Vandaar dat de fabrikage zich aanvankelijk -
 tot  soort van , die geene

afwerking noodig hadden, zooals bijv. knetiswalzen, 
venier  gladde en gerüxle walzeu en walsringen voor 
erts-, leem-, kwarts-, amaril- en chamottemoleus. 
Vooral voor  geribde walzen bleek het bardgietijzer
toenmaals buitenge woon geschikt, daar de ribl>en 
zeer  zuiver  konden gegoten wonlen cn geene verdere 

afwerking noodig hadden. Voor eene menigte andere 
werktuigen tot. verbrijzelin g vond het hardgietijzer 
venlcr  reeds in de eerste jaren toepassing, zooals 
voor  loopsteenen en loopbanen hij  de fabrikage van 
ohamotte, enz., kauwers voor dc verbrijzelin g van 
ertsen en steenen, klophamen voor  'izelfdo doel, 
stampers om rn wijzer  stuk te slaan, brcekspiraleu 
voor  cement molens, maalkrotien voor  zout- en kolen-
molens, walzen en messen voor het braken van vlas 

en hennep, itophouweekn voor  het onderstoppen van 
s|  jor  wegi 1 wa es  iggers , uiijnwerkersgoreedsrhap , enz. 

e steeds klimmende eischen der  industrie deden 
in de laatste  jaren meer en meer de behoefte 
gevoelen aan volkomen zuiver  bewerkte walzen. 
Vooral  de papierfabrieken zijn dese van groot 
belangt  moeten zij  niet alleen zuiver  cilindrisch, 
maar ook zóó fijn  afgcsle[ien zijn, dat zij  bijna 
hermetisch op elkander  passen, en bijv . geen erop 
gegoten  doorlaten; want de geringste onnauw-
keurigheid sou den door  ofS paar  walzen loopenden 
papierband zonder  twijfe l doen scheuren. 

Voor  zoodanige nauwkeurigheid bleek echter 
handenarbeid, ook zelfs van de bekwaamste werk-
lieden , onvoldoende , en construeerde men slijpbauken, 
die zelfwerkend, aan de walzen eene mathei nat isch 
zuivere cilindrische oppervlakte gaven. t vraagstuk 
is thans iu d geheel naar  wensch opge-
lost. r  niet de papierfabrikage alléén vereischt 
zulke geslepen en gepolijste hanlgietijzeren walzen. 
Ook voor de vervaalt!igiti g van zilverdraad, van 
koper-, messing- en gometasliekplaten , van blik , 
enz. zijn zij  noodig, en hiertoe wonlen inde laatste 
vij f jaren seer  veel zuiver  bewerkte hanlgietijzeren wal-
zen gebezigd , hoewel dc afwerking hier  niet zóó zorg-
vuldig behoeft te zijn als voor  de papierwalzen. Ook 
in dc iiioelfabrikage schijnen zij  in den laatsten tij d de 
overige systemen , enz.) tc verdringen. 

Volgens het oordeel van talrijk e bezitters van 
walswerken is het hardgietijzer, wegens de proef-
houdende hardheid, ook geschikt om er  kaliberwalzeu 
van te maken. 

e voor de fabrikage van walzen heeft het 
hardgietijzer  natuurlij k ook op groote schaal toepas-
sing gevonden voor  allerlei gereedschappen, zooals 
bijv . aanbeelden, smeezadels , stooinhamerblokken , 
trekijzor s voor  buizen , enz., matrijzen en patrijzen voor 
't  van schroeven eu moeren, |n>nsplaten, enz. 

Oorspronkelij k werd het coquille-hanlgietijzer  voor 
zulke muchiiiedeeleii gebruikt, welke dienden, otn 
harde voorwerpen tc vervormen of te verbrijzelen; 
de groote vastheid van het materiaal liet echter 
weldra  meer  uitgebreide toepassing e werk-
tuigbouwkunde toe. e groote gemakkelijkheid om 
partieel enkele deelen van 't oppervlak te verharden 

 het voorwerp overigens zacht, en dus gemakkelijk 
bewjsrkbnar, tc gieten, in verbind met. de bijzondere 
vastheid (bijna gelijk aau die van smeedijzer), maakte 
de constructie van vele inachinedeelen zeer  gemak-
kelijk , welke vóór dien tij d slechts uit gietstaal 
konden gegoten wonlen, of daarmede wenlen ingelegd. 

n deze katogorie van machinedeelon behooren voor-
al dezulken , die bij  't overbrengen der  krachten eene 
glijdende beweging moeten maken, zooals excentrie-
ken, gcleidingsrollen voor  kettingen en touwen , kabel 
en kettiiigtrommel s voor  touage, nokken voor  borst-, 
staart- en fronthamers, zuigerstanggeleidingen enz. 
voor  locomotieven. 

Van niet minder  belang is de  van het 
hardgietijzer bij  de vervaardiging van landbouw-
werktuigen , waar het meestal voor al die deelen 
wordt gebesigd, ilie vroeger uit staal werden

 , zooals voor  ploegscharen  laaimachines, 
vingers mm niaaiiuachines, scliru|iers aan straatrei-
iiigingsniacbiues, uf ook voor  mantels van chaussée-
walzen, handheld! voor  bestrating, enz. 

n 't voorgaande was alléén sprake van het eo-
,|iiille-hanlgietijzer . Niet minder  belangrijk is de 
toepass ing van het zonder  coqu i l l e ver-
kregen hardg ie t i j zer in de w e r k t u i g -
bou w k undc. 

e vroeger  modogedeelde tabellen doen zien, hoe 
een tul van machineilcelen, die vroeger met veel 
kosten uit smeedijzer  werden vervaardigd, thans 

 go**lkoopor uit hanlgietijzer  kunnen wonlen ge-
goten , welks vastheid slechts weinig minder is. 

e behooren alle inai hinedeelen , die door hun 
gecoinpliceerdeii vorm of groote afmetingen moeilijk 
smeedbaar  zijn. terwij l gewoon gietijzer  veel tu zware 
construction zou vereiscben, zooals balansen, gebo-
gen assen, krukken , plungelstaiigen, stoouizni-vrs 
cu znigerringen, zoowel nis allerlei soorten vau stut-
ten en dragende deelen, als balken, zuilen, enz 

Voor stoomzuigers S hel materiaal zeergeschikt; 
het laat kleinere afmetingen toe, en vermindert dus, 

 bij  snelle zuigerlnnvogiiig, het nuttig olTeet 
eener  machine niet in eene dergelijke mate als zware 

zuigers. Voor locomotieven, waar een gemakkelijke 
gang der  bewegende deelen noodig is, worden dan 
ook hanlgietijzeren zuigers  veel gebruikt; ook 
voor  vaste stoommachines kunnen zij  naar  omstan-
digheden belangrijke vimnleelen itanbieden. t vol-
gende voorbeeld toont aan, hoe het gebruik van 
hardgietijzer  instaat kan zijn moeilijke vraagstuk-
ken van constructie op te lossen en den aan leg 
van kostbare inrichtingen te verminderen. 

Eene  waterpompmachiuo niet eene cilinder-
dooi "snede van <ifï millimeter  en een gietijzeren zuiger 

 klokklepjieii , veroorzaakte, tengevolge van te 
kleine doorlaatopeningen in den zuiger, zulke he-
vige schokken, dat het geheele gebouw ervan 
schudde , en niet alleen de machine daardoor  onre-
gelmatig liep,  ook dc zuiger  dreigde te zullen 
breken. 

Om de doorlaatopeningen  verruimen, was het 
uit gebrek aan ruimt e noodig, het klokklepstelsel te 
verlaten, en besloot men daarom tot het maken van 
een ringklep met vier  concentrische doorlaatojiciiingeu 
naar  Engelsrh model. r  bleek evenwel dc 
wanddikte des zuigers te gering tc zullen worden, 

 eene fabrikage uit  gietijzer te
gen denken.  nood gedwongen, moest men 
er dus wel toe overgaan een zeer  duur  materiaal, 
nam. roodmessing te gebruiken ,  bij  de groote 
nfmetingen van den zuiger een belangrijk verschil 
in prij s opleverde. 

Gruson bood toen aan, naar de voor  roodmessing 
geconstrueerde teekening, ccn zuiger uit hardgiet-
ijzer te gieten, en nam de garantie voor dc duur-
zaamheid op zich. Zoo  het, en nog he-
den , d. w. z. na verscheidene jaren, vervult die 
zuiger  zijne diensten volkomen, zonder het ge-
ringste spoor van slijtage tc vertoonen, terwij l hij , 
volgens bet oordeel van deskundigen, vermoedelijk 
evenlung zal duren als de machine zelf. e zuiger 
zou uit roodmessing  kilogram gewogen hebben, 
uit hardgietijzer  weegt zij  650 kilogram. Bij  den 
prij s van  1 . roodmessing, en 
van  )icr . hardgietijzer, geeft dit 
een vermindering in kosten van  op 11  gul-
den , of, daar  dergelijke zuigers noodig wareu , 
van  op  gulden. 

Vooral voor  bergwerken is het bezigen van zui-
gers voor  pompen uit hanlgietijzer  zeer  aan tc iaden, 
omdat dit  beter  den invloed van  onder-
aardsehe gassen weerstaat dan bet gewone gietijzer; 
ook voor  pompcUinders enz. is het uit dien hoofde 
gebezigd. e grootste lieteekenis heeft echter het 
hanlgietijzer  verkregen voor de verv:u»rd.ging van 
die muchinedeelen, welke belangrijke drukkin g te 
weerstaan hebben, tengevolge vau ziju dicht
sel en groote vastheid, lu de eerste plaats behooren 

hiertoe 
a a l ische c i l

j tie fabrikage van hydraulische cilinders was 
aanvankelijk gietijzer  het aangewezen metaal, welks 
los weefsel evenwel herhaaldelijk tot breuken aan-
leiding gaf. Vandaar, dat kolossale afmetingen 
motsten gekozen wonlen, om met eeuige zekerheid 
cilinders voor  hooge drukkin g te constnieeren. Vol-
komen zekerheid bereikte inen hienloor  evenwel toch 
niet, wat aan de natuur van bet gewone gietijzer 

 te schrijven was, en ook was het bezigen van 
groole, zware afmetingendoor  plaatselijke omstandig-
heden beperkt. Tengevolge hiervan zag men af van 
't bezigen van hooge drukking , of wel trachtte men 
die door 't verbinden van verschillende zuigera te 
bereiken, wat deu geheelen aanleg natuurlij k veel 
kostbaarder  deed worden. 

liet hanlgietijzer  nu is ook op  gebied voor  den 
const  eene gelukkige aanwinst, daar  toe 
te laten drukkin g aanmerkelijk kan worden verhoogd, 
en bijv cilinders van 40 a  middellij n cn 

. lengte, hij  wanddikte van
drukkingen van  atmosferen  het beste 
gevolg bleken te kunnen weerstaan. t is niet 
noodig op de giwtc voordeelen te wijzen,  deze 
vastheid van hanlgietijzer  in alle opzichten aanbiedt, 
zoowel met 't oog op de plaatselijke omstandigheden 
als voor het doel eu den vorm van het werktuig. 

Ten slotte moet nog eeu eigenaardig gebruik van 
het hardgietijzer  worden vermeld, meer tengevolge 
van de dichtheid van het weefsel dan van zijne 
vastheid. r  het dichleiv  weerstaat na-
melijk het hardgietijzer, veel beter  dan het gewone 
gietijzer, de inwerkingen van vuur, zuivn en zouten, 
en is daarom in chemische fabrieken VOOT allerlei 
soorten van vaten en  geschikt; het wordt 
dan ook gebezigd voor 't makeu vau sineltschaleu 
voor  zink cu  metalen, VOOT ketels om 
zoutoplossingen en zuren te koken, vaten voor 't 

 van staal iu fabrieken van vijlen, euz., vor-
men voor  slakkeiisleen, enz. enz. 
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Zooals uit het bovenstaande volgt, heeft het hard-
gietijzer  zich, ondanks den korten duur van 
zijne fabrikage, in d oene plaats vero-
verd in alle takken van industrie. 't s iu het 

n lielang, zoowel van den consument als 
van den fabrikant , de toepassing van dit nuttige 
materiaal in nog ruimer  krin g te verspreiden. t 
duel van dit opstel, uit den aard dur  taalt eenigs-
zins oppervlakkig, is dan ook, om die ingenieurs, 
welke totdusver  minder  hunne aandacht op het 

huidgietijzer  hadden gevestigd, op de groote betee-
kenis te wijzen, die dit metaal iu de toekomst ver-
krijge n kan. Voor de ninchinefabrikanten zij  het 
cene aanstioring, om ook zelven proefnemingen tc 
doen, in hoever , staal en roodmessing 
met voordeel door  linrdgietijzer  kan vervangen wor-
den. Voorzeker zal dan blijken , tlat de toepassing 
van dit nieuwe metaal nog op menig gebied kan 
worden uitgebreid. Br. 

EEN E N . 
(Vervolg en slot van No. 51.) 

e Sahara is dus niet weerbarstig voor  de pogingen 
van de beschaving en den handel, maar het is niet 
genoeg, dat deze gemeenschap duor  do Sahara innge-
lij k zij; Algerie moet er  ook parti j  van kunnen trekken; 
want /ij  bestaat, er  niet tot voordeel van Frankrijk . 

e dezen handel naar de Fransche volkplanting 
terug te voeren, die nu louter  winst is voor de 
Engelschen of de Arabieren ? t is ongeveer  een handel 
van vijfti g millioen francs, dien Frankrij k verwaar-
loost. t is het cijfer , dat dc generaal Fnidherbe, 
in zijn e van 180.1, had opgegeven. n 
het ontwerp van den commandant lloudaire dezen 
iiadeeligen staat van zaken verhelpen? VV ij  willen 
't nagaan. 

n kan zich van Algerie naar  Soedan begeven 
langs drie wegen: de eene gaat uit van El-Biodh-
Sidi-Sjeik of Goryvillc , in het grondgebied van Üran, 
en loopt duor  Goemra; de andere komt. van El-Agoeut, 
iu de provincie Algiers, en richt zich naar ; 
de derde, van Biskra naar  El-Oeed, doorsnijdt Soef 
en U'i-eikt Gliudatnes e drie wegen vereenigen 
zich in een zeilde punt : de oasis h of Toeat. (') 

Van deze drie wegen is die vnn het westen 
de minst door dc reizigers bezochte, en dat om 
goede redenen; den o]istuud der  Oelad-Sidi-Sjeik's. 

, welke integendeel tc allen tijd e bet meest de 
aandacht getrokken heeft, is, buiten tegenspraak, 
de weg van Ghadatnes, de langste, maar  ook de 
voordeeligste. Ghadatnes is de groute handelsplaats 
van Soedan: het is de verzamelplaats der  karavanen 
die zich naar  het Trqiolilaansche wenden. t schijnt 
dus, dat niets gemakkelijker  was dan dese markt te 
winnen, er  weder  betrekkingen .un te knoopen met 
de Arabische handelaren en de karavanen te bewegen 
den weg van Soef te nemen, inplntil s van zich te 
richten naar de grenzen van Tunis. t deze oog-
merken e in 1802 het gouvernement vun Al -
gerie den cscadrotischef r  en den kapitein van 
den genei-alen staf e Polignne, to Ghudaiues een 
handelsovereenkomst te gaan sluiten met de meesters 
van de wegen der  woestijn: de Toeareg-Azghoi-s. 

Aanvankelijk droeg de zending mer goede vruchten. 
c Toearegs stemden er  in toe een overeenkomst te 

sluiten, die de wederszijdsche vriendschap der  twee 
volken, den vrijen handel der  Afrikaansche voort-
brengselen op de Algerijnsche markten en de be-
scherming van de Franschen door  de Toearegs tegen 
eenige betaling verzekerde. 

e Sjeik's Si-Othnian en El-  lad j-tkbenoeken wer-
den belast met de taak het verdrag te doen eerbiedigen, 
cn beloofden liii u goede diensten Jii j  de Toearegs 
van Air . Buiten de/e overeenkomst bracht de zen-
ding zeer  volledige inlichtingen miil e over  den handel 
van Soedan, over  Ghadatnes, over  den maatscbappe-
lijke n toestand van Nigrili e en studiën over  bet ter-
rein en de wateren, benevens tal van medische waar-
nemingen. (3) t vervolg beantvvooidde niet aan 
dit begin; de oasis van Ghadatnes lag open voorde 
Fransche handelaren, maar  dc Arabische konden niet 
besluiten op de Fransche markten te komen. e 
reden is gemakkelijk te vatten, zoo men U-denkt, 
dat Ghadatnes op honderd ureu gaans ligt van Tri -
poli en op tweehonderd vau de meest tiabijzijnd e 
Algerijnsche haven. 

t is dus niet aannemelijk, dat karavanen, na 
een afstand van vijfhonderd uren gaans (men weet 
dat het Fransche uur of de Uene veel kleiner  is dan 
het Nederlandsche §) te liehU-n afgelegd. zonder  aan-
zienlijk voordeel, zieh nog een reis van honderd uren 
zouden getroosten. Alleen om deze reden wa- de 
weg naar  Ghadames veroordeeld. 

Nu bleef over  die van El-Goleab naar , zeker 
de incest iechtstreeksche, van Algiers uitgaande, 
minder  veilig in 1802, ten tijd e der  zending naar 
Ghadames, dau hij  hel is sinds 1871. Sedert beeft 
de beer  Sulci l zie li Uviggeboiiileii met hein te 
onderzoeken. n 1876—76 heelt hij  Toeat kunnen 
bereiken, maar op eenigen afstand van h 
moeten stilhouden. e a ol'  vereeniging van 
aanzienlijken der  stad stemde er  slechts in toe hem 
te ontvangen ingeval van aanbeveling door den 

r  van . e beer  Soleillet is niettemin 
voorstal nl er  van dezen vveg gebleven, en toch is er 
een feit, dat men niet loochenen kau: de invloed 
van o is daar  alvermogend, en o is 
niet gezind den Franschen den alleenhandel iu Ni-
grili e af te staan. 

t men dan alle hoop van dezen aard opgeven? 
Neen. Algerie kau weder iu het U-zit van dezen 
handel geraken, maar  onder  zekere voorwaarden. 

e koopman iu Afrik a moet in zijn liet rekkingen 
met Algerie voordeelen, gemakkelijkheid van vervoer 
en veiligheid vinden. 

Uit het oogpunt van de waarde der  koopmans-
goederen beginnen, volgens de uitspraak van een 
11 uitschee, die deze streken goed kent, eu niet ver-
dacht wordt van partijdig e ingenomenheid met Frank-
rij k , den lieer  llcmr d s , zelfs in -

li , Zie het in  vwij.'  uuiigi'l i i i idde urtikel van 
 . . i j i  . 

(2)  de Gharium'et, rapporti ojjlrielt  et durumfnti 
a t'appui, pui/iet arer ru ' d» Hou  te
neur-yéncral de  A/ger, 18G3. 

rokko de Fransche voortbrengselen de overhand tc 
behalen op de Engelsche, soimlat dc Franschen 

 en goedkoo|ier  werken  door het U*zit van 
Algerie beter  den smaak en de voorkeur  der -
medanen hebben leeren kennen." e gemeenschaps-
middelen zijn, in den togen woord igen toestand , zoo 
niet onmogelijk, dan toch zeer  lastig, cn de Ara -
bische kooplieden /ouden hun belang al zeer  slecht 
begrijpen (en dit is over het algemeen hun gebrek 
niet), zoo zij  zulk een langen cn moeilijken vveg 
namen. 

e schepping van een binnenzee zal dat alles geer 
s[ioedig veranderen; het Algerijnsche strand zal niet 
meer  liggen aan de c Zee, het zal zijn 
te Tuggurt , cn de voortbrengselen van Soedan zullen 
gemakkelijker e dau Algiers bereiken. 

n moet het wel bekennen: de Fransche vero-
veraars hebben de bevolking van de woestijn ver-
schrikt , die naijverig is op haar  onafhankelijkheid. 
Niets is te dezen opzichte meer  betcekenend dan bet 
gedrag der  Toeataneu. Wat deze inboorlingen lioveu 
alles vreesen, is een mogelijke inlijvin g bij  Frankrijk . 
Vóór twinti g jaren waren de Toeatanen in het 
geheel niet vijandig gezind jegens de Franschen. 
n 1857 vaardigden zij  naar  den (Gouverneur-gene-

raal van Algerie gezanten al', belast met de onder-
handeling over een verdrag. Zij  erkenden het leeu-
heerschap van Frankrij k en verbonden zich cijns te 
betalen. Zeer  goed ontvangen, verwierven zij  toch 
geen verdrag, r  zij  brachten koopwaren tehuis 
tot een bedrog van zeventig millioen francs. Vier 
jaren later  vertoonde zieh de commandant Colonieu, 
ann het hoofd van een kolonne, voor  Toeat; de 
bewoners zagen in dezen stap het eerste teeken tot 
verovering: zij  gaven zich over  aan deu r  van 

o cn in 1870 kon de generaal Wiiuplfen niet 
tot h doordringen. 

e kan men meenen, dat zulke wan trouwende 
volken erin zullen toestemmen, Algerie onder  rransche 
heerschappij  door te trekken en alzoo stilzwijgend 
de Fransche suprematie te erkennen? Wat behoeven 
zij  ? Een onzijdig terrein, waar de ruilin g plaats 
vindt zonder  moeite voor  den een, zonder  gevaar 
voor  den ander. Open hun een zee teGades, ende 
karavanen uit Soedan zullen weldra den weg ver-
laten , waaraan zij  gewend zijn. 

Tusschen deze twee markten, die den Franschen 
vijandig gezind zijn; Toeat en , were stook-
plaatsen van verzet tegen de Christenen cn bun 
beschaving, strekt zich een hoog land uit , omzoomd 
met uitgestrekte gebergten, ter  lengte van ongeveer 
vierhonderd kilometer. t zijn de Ahaggar-bergcn. 
n den winter  sneeuwt het  en de smelting van de 

sneeuw geeft het leven  dri e groote wa ters t roomei i. 
Vulkanisch vun aard, zijn deze hoogten, volgens 
den heer r  (1862), , buiten-
gewoon vruebtUtar , ook door  hoeveelheid regen, 
die er  valt. Ue heer r  tracht dan ook te 
bewijzen, tlat een handelsweg, die deze rotsgevaar-
ten zou doorsnijden om uit Tuggurt de oasis van 
Ai r te bereiken, de beste, de veiligste ende kortste 
zou zijn. 

e weg was vroeger — wij  heblien er  de be-
wijzen van, o. a. bet getuigenis vnn o den Afriknii n 
in de 16e eeuw — de voornaamste weg der be-
trekkingen tusschen Europa  Nigritie . j  zal, 
om zoo te zeggen , ann zijn vroeger  leven wonlen 
teruggegeven; de reiziger zal slechts Toeareg te 
duchten hebben. r de weerklank, dien zulk eeu 
arbeid in Afrik a  en het belang zelf der 
Toearegs, zullen hen handelbaarder  maken. e heer 

e s zeide iu 1876 van deu Bga van Tuggurt 
, de volgende woorden te hebben 

opgevangen: »Zoo gij  de zee in de Sahara doet 
komen, zal er  geen Arabier  meer te vinden/ijn om 
uw macht in twijlb l te trekken. Allen zullen het 
hoofd voor u buigen". t doet alle tegenwerpingen 
ineen vallen. Terwij l men sinds twinti g jaren, zonder 
grooten uitslag, roemzuchtige handelsbetrekkingen 
niet Soedan tracht te herstellen, zou de schepping 
vau een binnenzee het gezochte middel te onzer  l«-
schikking stellen. Er is, voor het oogenblik, in het 
geheel geen behoefte aan het eenigszins herscuschna-
ming ontwerp, Tomboektoe en  dooreen tpoor-
weg te verbinden. e natuur, door  dit zoo gemakkelijk 
werk als opnieuw verwekt, zal den mensch geven 
wat zij  hem zelden weigert: een handelsweg, liet 
plan van den commandant lloiidnir e voltooit dat van 
deu heer . 

t ontwerp is dus uiet, gelijk men ten onrechte 
meent, ecu utopie. Een utopie laat zich herkennen 
aan de onmogelijkheid de voorgestelde werkwijzen toe 
te |iassen; zij  laat zich ook eu vooral herkennen aan 
de overdrijvin g van de beloofde uitkomsten. c voor-
deelen der  indompeling van de chotts zijn onbetwist-
baar; zij  zijn voldoende om ruims,: boots de inspan-
gen te beloonen. Wat edele taak doode streken en 
vergeten volken aan de beschaving terug te geven! 
Frankrij k is zulk een roeping waard, maar tot de 
lieden vnn weinig geestdrift, die dividenden verkiezen 
boven glorie, kunnen wij  zeggen , dat dc economische 
gevolgen dc grootheid zullen evenaren. 

24 . '78. 

Van den lieer . , te Parijs, ontvingen 
wij  don volgenden brief, als antwoord. 

Aan den heer S.  W.
van  te Geneve. 

Weledele Heer, 

Uw schrijven iu  Opmerker van 14 r 
jl . is mij  sedert gisteren bekend.' 

Om met orde mijn antwoord up te stellen, resumeer 
ik in eenige regels de zaak in quaestie. 

Gij zegt dat ik u een domoor noem en u bedoe-
lingen toedicht, die ik liever  niet qualificecr. Verder 
dat het medegedeelde niet van uwe hand doch een 
vertaald stuk , cerwijl de afmattende taak, .om 
wekelijks  +  kolommen druks te leveren, u het 
nadenken over de zaak zelf dikwijl s belet, maar 
dat ik , niettegenstaande mijn juiste beoordeeling, 
wel wat Fransche welwillendheid en manieren had 
kunnen ten beste geven. 

Als résumé van dit  résumé kom ik tot de slot-
som, dat ge mijn gelijk erkent, maar  liever wat 
zachter op uw ongelijk werd gewezen. 

n de eerste plaats moet ik u doen opmerken, 
dat ik onmogelijk de bedoeling bad of kon hebban 
 te kwetsen, daar ik niet wist dat de bedoelde rem-

sl ukken door u geleverde vertalingen waren. t 
alleen is reeds voldoende om uw geheele persoon in 
deze aangelegenheid buiten s|«t te brengen. Er 
schiet alleen over, na te gaan, of ik recht beb tot 
bet luesclirijven van domheid aan wie de Watting* 
house-koppeling samengesteld noemt. 

Twee gevallen zijn mogelijk. 

Of dc schrijver  kent de koppeling, en zegt eene 
onwaarheid — óf hij  kent de koppeling niet, sn be-
gaat eene domheid door  het neerschrijven eener  over-
tuiging , die zijn eigendom niet is. 

Nu beweer ik dat de Westinghonse-kop[>eling zóó 
geniaal eenvoudig is, dat zij  voldoet aan alle eischen, 
die de meest U-vooroordeelde aan eene snelle lucht-
dichte pijp koppeling kan stellen, cn ik ben bereid 
het vraagstuk uitvoerig te behandelen met cen ieder, 
die mij  daartoe uitnoodigt. 

Wat U-trelt de betalingen van minder  loyalen 
aard, breng ik herinnering dat ik schreef: tderge-
Ujke berichten zijn geheel T en dragen deu 

N van bedoelingen , die ik liever niet quali-
ficecr." 

Beleefder  kan het niet, en daarbij  is geen sprake 
van den schrijver, die alleen den schijfi niet ver-
meed, ni»cli van den heer 1, die verkeerd was 
voorgelicht, maar  van den oorsprongdeserberichten. 

Gij wist niet en kondt moeilijk weten, dat derge-
lijk e berichten uitgestrooid worden door  dclogale 
tegenstanders, die op het gebied der  zaak zelf (der 
wetenschap) zwijgen en hun toevlucht nemen Uit laster. 

k herhaal het, dat weet gij waarschijnlij k uiet, 
heer , maar ik weet het eu heb recht, die 
onedele bedoelingen met den vinger  aan te wijzen, 
waar ik ze ontmoet 

t spreekt vanzelf dat gij  daarbij  buiten spel 
blijft . k ken u niet anders dan uit uwe geschriften, 
op litterariscl i en op technisch gebied, doch ik ken 
ti genoeg om te weten, dat ge daartoe te eerlijk zijt 
in uwe overtuigingen. 

En het is juist omdat ik u een groote mate van 
Wijsgeer n zin toeschrijf, dat uwe repliek mij  ver-
raste, want de zaak zelf gaat ge stilzwijgend voorbij . 

Eindelij k wat den vorm mijner  uitdrukkinge n 
betreft. 

Niet ieder is in het bezit van cen welversneden 
pen , en de woorden-rijkdom van A stelt hem in-
staat den minder  begaafden B op mclodiciisen toon 
en met sierlijk e uitdrukkinge n in do overtuiging te 
brengen, dat bij , in den tiedrieglijkc n hulf-schcmcr 
vnu menschelijke feilbaarheid, zeer  ter  goeder  trouw 
afdwaalde langs de uitlokkende slingerpaden van 
schijnbaar  juiste redonecringen, die hem zonder  dwang 
wegvoeren van zijn heilig doel: dc waarheid. 

Zoodra echte B beproeft op de/elfde wijs zijn broeder 
C. te kapittelen, vervalt bij  in onjuistheid van uit-
drukking . n onjuistheid van uitdrukkin g baart 
strijd . 

m noemde ik dom wat mij  onlogisch gedacht 
scheen, en vermeed ik sierlijk e beeldspraak, waar 
eene korte uitdrukkin g mijn gedachten weergaf. 

n de hoop dat deze aiwlugie u geheel voldoet, 
noem ik mij  met dc meeste hoogachting 

Uw
. . 

 22 . 1878. 
ÖO rue de la Victoire. 

P.S. t gedeelte van uw brief, dat handelt over 
tramways en buurtspoorwegen, doet inij  gissen, dut 
mijn naam verward wordt met dien van den concessie-
sanvrager  van beroep, den heer A. n (firm a 
A. n en Gent is enz.). s dit zoo, dun ver-
klaar ik bij  dezen den heer  A . n niet te ken-
nen, nog veel minder  dus die man zelf te zijn, niet-
tegenstaande de moeilijkheid van zelfkennis. . 

 mededeelingen. 

 Gravenhage Tot ingenieur 2e klasse bij  den 
Waterstaat enz. in e is benoemd 
ile ingenieur 3e klasse . Ypes, met bepaling, 
dat hij  bij  het departement der e blijf t gede-
tacheerd en bij  zijn korps S la suite." 

— Bij  beschikking van 23 r 1878, n°. 
45, afdeeling l en Nijverheid, is aan . . 

, directeur  der  stoombootunderneining iGOtt-
cordia"  te Arnhem, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor  eene stoumhootdienst tot vervoer  van 
personen, goederen en vee tusschen Arnhem cn de 
Pruisische grenzen, in de richtin g van Emmerik. 

— t thans in druk verschenen Verslag der 
e tot het instellen van een onderzoek 

naar  den toestand der  Nederlandse he kunstnijverheid 
(bestaande uit de heeren p. N. , E. Gugel, 

. van der n Jr . en J. it. de ) , noemt 
den toestand dier  kunstnijverheid bedroevend. Als 
middelen van herstel beveelt de Commissie aan: 
a. herziening der  regeling van het teekenonderwijs 
cn der  daarmede gepaard gaande middelen tot ont-
wikkelin g van kunstzin en kunstsmaak, op de lagere 
school, op de scholen van middelbaar  onderwijs en 
op de gymnasien ; 6. stichting 1o. van een kunsttiy-
verheid-mtiseum met daaraan verbonden centrale 
school, werkplaatsen cn bibliotheek , tevens kweek-
school voor  teekenonderwijzers j 2o. van indnstiï-
celc vakscholen, met daartoe behoorende kunstverza-
melingen , Ut de provinciën; c. het instellen van eene 

 commissie, die belast is met de zorg 
voor de voldoende regeling en de instandhouding van 
een degelijk en grondig teeken-onderwijs, en voor 
de belangen der  Nederlandsche kunstnijverheid in 
het algemeen. 

— r  den r  van Waterstaat l en 
Nijverheid zijn uitgegeven twee brochures; 1°, Over-
zicht der seheepvaartkanalen in Nederland op 1 
Januari 1878; 2tf. Statistiek der scheepvaartbe-
weging op de kanalen in Nederland in 1877. 

 inschrijvingen op de leaning 
voor e Tramweg-maatschappij  U-dra-
gen ongeveer 71 millioen. 

, Se llee. 
, te 11 uren, door 1). Colon brander, in het 

café e Prins: het bouwen van een woonhuis op 
perc. no. 6 van hot bouwterrein bij  het Station. 

, te 11 ureu, door bet gcmeentebest., 
bij  G. Verheyi het vergrooten der  school benoorden 
do . 

Wlnaum, te 11 uren, door  liet , kerkbestuur, 
bij  Erven Alderts: het bouwon eener  synagoge. 

, te 12 uren, door hot prov. bestuur: hot 
onderhonden van de gebouwen tcu dienste van hot, 
prov. besluur  van Noord-Brabant , ged. '70. 

, te 12 uren, door  liet .  parochiaal 
kerkbestuur  van den  lloiniuicu- , in het koffiehuis 

t Neerlaudscli Wapen": de bovenbouw der  nieuwe 
bijker k in de Van-Oldebarueveldtslraat, op dc reeds 
gemaakte fuudameutcn. 

-eii, te 12 uren, «oor  burg. en weth.: liet ma-
keu van eene bouten draaibrug over  dc schutsluis. 

. bij  den gemeentoarchitect. 
Lelden, te 12 uren, door  burg. en weth.: lo. het 

leveren van kliakcrstecu; 2o. idem van keien, voordo 
bestrating der  gemeente ged. 5 jaren. 

Vl lage, t el uur, door  liet gemecntebost.: het 
leggen van rioollcidingeii tot voortzetting der  riolee-
rin g van Scheveningen. 

Sassterdlaas, to 1 uur , door du directie van liet 
Entrepotdok, aan haar  bureau: hel vcniitiwcn vnu 
de noordelijke walbeschoeiing langs dc havenkom van 
genoemde inrichtin g en n muu-xe werken. 

, te 1 uur . door bet gemeontcliestuur: 
het maken van 17 huisholten op het . 

, tc 1' 3 uren, door  burg. eu weth.: de 
levering van de voor de gemeentofabrikage ged. '79 
benoodigde bouwstoffen als: a. plaatzand, b. hout-
waren, c. verfstoffen, </. kalk, tras eu cement. 

i t i . i n i . i . i i o . in het Timmerhuis: de levering van 
verschillende artikelen, ten dienste der  gemeente, 

ninadag,  llee. 

Lautdi i lnen, tc  uren, door  het gemeentebestuur: 
lo. het onderhouden der e Vaart ged. 6 
achtereenvolgende jaren, lengte 5X60 ; 2o. liet uit-
diepen cn onderhouden der  ()ude e Vaart, 
ged. 6 achtereenvolgende jaren, lengte 1417 . 

, 's avonds 6 uren, door B. J. Otté, hij 
. : eene aanzienlijke verbouwing aau zijne 

behuizing in de J at straat. Bilj . inz. voor 5 
uren bij  den architect N. W. . 

i i - bij  P. dc Jong Jz.: het bouwen van 
eene nieuwe stelphuizing in deu r  aan 
deu straatweg en bij  de Welle. Aanw. 28 , te 
10 uren. 

, % Jan. 
, te 2 uren, door het gemeentebest.: het 

leggen van rioolbuizen, het maken van verbindings-
pulteu eu het ophoogen met zand in de Voortïug-
stroat, n prieel *t raat cn Tulpenstraat. 

, S Jan. 
/nol le, tc lO'/ j  urea, door . Voorthuis (te 

Westenholte), bij  1'oppe voor do : het 
bouweu van cene boerenbehuizing. , bij  G. t Jz. 

, te 11 uren, door  de mant schappij  tot expl. 
vim Staatsspoorwegen, aau het Cciitraalliurea u l het le-
veren van geschilde niastcn afnisteriiigpalen, benevens 
eiken-, deuuon- en greneu stationsnfrasterhigpalen, in 
7 perceelen. 

, to 12 uren, door het prov. bestuur: 
lo, bot onderhouden der  zee waterkeering tusschen de 

o sluis te Zoutknnip cn don Nitlcrsliook iu 
Friesland, met bij  behoorende werken, ged. '70: 2o. 
het onderhouden en horstellen der  binnenhaven to 
Zoutkamp, ged. '7'J: 3o het beplanten van den singel-
weg tusschen het p cu de draaibrug no. 
1 over bet Ecmskanaal. 

, l Jan. 
, to 11 uren, lo. door  het gemeente-

bestuur: bet veriiicuweu van een gedeelte klinkerbe-
strating op den Stationsweg aldaar; 2o. door dc ge-
meentebesturen van Winschoten en : de 
levering van 150,000 straatklinkers. 

, to 11 Uren, door het . . parochiaal kerk-
bestuur, hij  G. Boerhof: hot bouwcu van eene school 
met onderwijzerswoning. Aanw. door  den timmerman 
W. van dor  Vechle, aldaar, 3 cu 4 Jan. 

ttinacliett-n, te 3 uren, door  commissarissen belast 
met het beheer  vau deu kunstweg vau Winschoten 
over  Beerta naar dc Pruisische grenzen, bij  den loge-
menthouder A. J. : het uitbraken van 210 

. grintweg door de t te Nieaw-Bccrla en 
liet daarvoor  aanbrengen eeuer  klinkerbestrating. 

t te»r n , 'savonds 6 uren, door  P. T. van Sou: het 
bouwen van ecu hoerenhuis. 

, door  do o : de 
levering van 200 eikenhouten tafeltjes, met witmar-
meren bladen. 

, hij  T. Taconis Sz.: het bouwen Stoet 
hoerenbcliuizing met nebtergebouw. Bestek met ice-
kciiin g üggen bij  Tacouis voornoemd. 

,  Jan. 
, te 2 uren, door het gemeentebestuur: 

de levering van lo. 100,000 trottoirkcirn ; 2o. 700 1 

hardsteenen trottoirbanden; 3o. circa 1 kanuen-
buizeu lu diverse afmetingen. 

, 1 Jan. 
 te 11 uren, doorde maatschapp:j  lot expl. 

vau Staatsspoorwegen, anu het centraalbureau: lo. 
bet maken van eeu nieuw hoofdgebouw met bijge-
bouwtje op het station Grouw, met daarmee iu ver-
band staande werkeu, teu behoeve van deu spoor-
weg . Aanw. 28 . g 
ƒ19,250; 2o. het verlegiren van den overweg voor  den 
Gaweg bü kilomctcrpaal 67,057 en hot verbreeden van 
dc Noordhorner  Scüipslont, ten behoeve van den 
spoorweg e grens. Aanw. 28 

. g / 2330. 
'n-l lagc, te  ureu, door  liet ministerie van marine: 

het gorocdmaken en leveren van het hard steen werk 
voor de fundeering van den ijzeren kustlichttoren tc 
Saiubilan;tan (westkust vaa . . 4 en 6 
Jan, bij  den t»-»uwkuodige bij  den dienst va  hot 
loodswezen. 

, (Pruisen), 1c 12 nren, op het burrau der 
stadswerken: bel uitvoeren der  noodige sarde- en 
baggerwerkon (circa 1,800,000 1), tot verbetering der 
Trave, van het Struckveer tot aan de k bij 

, met inbegrip der  voorzienfng in de ge-
zamonlijke machines eu bagger. . bij  den Bau-
director , aldaar. 

t i i l i t , te 1 uur , door de Nederlandsche -
spoorwegmaatschappij: lo. het makea van gebouwen, 
riolen ea afsluiting op het station te Scheveningen, 
voor  den tramweg van n g naar Scheveningen. 
Aanw. 30 , to l l ' / juren ; 2o. het maken van 
do aaidebaan, deu onder- cn bovenbouw der  kunst-
werken enz. voor  deuselfden tramweg. Aunw. 30 , 
aauv. tc  te 12'/, urea; 3o. het verlengen 
van dc brug voor  gewoon verkeer  bij  kilometcrpaal 
91 6 rn het doen van andere werken op liet station 
Arnhem, Aanw. 31 , te i l uren. Blij . inz. uiter-
lij k 0 Jan. aan de directie. 

n . te 1 % uren, door  het gemeentebestuur: bet 
op-de-diepte- en schoonhouden der  havent ged. 3 jaren-

W o p n » i i» B, n Jan. 
, te 11 uren, aau het kantoor  der  Arnhem-

sche , in dc : 
het houwen van 2 tentoonstellinirslokalcu, ter  geza-
menlijke oppervlakte van ruim 70OO 1 , met voorge-
bouw on overdekte verbinding op de gedempte Jans-
gracht. . bij  do architecten Van Gcudt &  Nicraad. 
Aanw. 4 Jan. te 11 uron. 

, aan de secretarie vim Zevcu-Grieteuijcu-
en Stad-Slootcn: lo. t ouderhoud van de rijwegen, 
in 3 perc; 2o. uarduwerken aan den Wichlijk ; 3o. 
do levering van hout, U *.) perc. 

, f) Jan. 
, tc 11 uren, door  bet diiksbesluur  van 

Zcveu-Grioteuijcu-en-Stad-Slooten, bij  lliulkema: de le-
vering van grtut cu keizel. 

, te ~"  . uren, door  het ministerie van bin-
neul. znkon, aan hot gebouw van bet prov. best.: lo. 
bet ged. (J eu '80 ondei houden van en liet doeu 
Van herstellingen eu veruieiiwiugeu aau het paviljoen 
„Welgelegen"  te ; 2o. idom idem aaa dc leer-
school behoorende bij  de l van onder-
wijzers, te ; Bo. idem idem aan het gebouw 
van dc l van vroedvrouwen, le Am-
sterdam. Aanw. van deze werkeu 2 Jan.; 4o. idom 
idem aau de gebouwen van 's s museum van schil-
derijen ou prenten en van de . Academie van 

 genaamd e Trippenhuizen"  lc Am-
sterdam. Aauw. 3 Jan.; 50. idem idem aau de gebou-
wen van 's s Academie vnn beeldende kuuston, 
to Amsicrdiuii . Aunw, 4 Jan. 

, door t ministerie vun , tcu 
diensteder  Staatsspoorwegen op Java: lo. te 12 uren, 
de levering van bet ijzerwerk voor  160 stuks bak-
wagens, 310 stuks platte wagens, 114 stuks gesloten 
goederenwagens; 2o. te 2 uren, do leveriug vuu hard-
steen, t. WA vloertegels, trottoirbanden, neulcu, blok 
ken en draagstccnen. 

,  Jan. 
, tc 12 ureu, door  deu directeur  van 'a s 

magazijn van militair e klceiiiug, uitrustin g euz.: het 
leveren van voorwerpen Van ledergoed en paardentuig, 
ten behoeve vun het leger. 

, le 12 uren, door  burg. eu woth.: lo. 
bot onderhoud van bruggen; 2o. bet leveren van trot-
toiibundm; So. hetsteUen vau trottoirbundc u god. '70. 

, to 12 ureu, door  burg. eu weth. vau -
luiiicrlniid-cu-Nieuwkruislaud : de lovering van 700 

 grint . 
Waenadag, 15 Jan, 

, i c k '  ureu, door het ministerie van 
waterstaat euz-, ten dienste der  Staatss poor  wogen: 
hot leveren en plaatsen van af ruste ringen en hekkon, 
bet opliougen vaa terreinen eu eenige verdere werken 
op bot cenlraal persouenstation tc Amsterdam. Aauw. 
2 eu 4 Jan., telkens te  ureu. g ƒ 10,580. 

, l Jan. 
, bij  (i. P. van Asperen: het afbreken vnn 

2 boe re u 1) ti: zingen met schuren , onder dc dorpen 
Winsum ou Baard, cn liet daarvan weder  opbouwen 
vau cene boerenhuizing met schuur  onder  Baard. lui . 
bij  A. . , to Warga. 

, » Jan. 
, bij . Van : bet bouweu 

eener  nieuwe stelphuizing te Wolvega. . bij . 
J. van der  Zwang, lo Wolvega, dagel. van 9—3 uren. 

,  Jan. 
t n ' " » arden . tu 12 uren, teu gemeentc-buizo: het 

leggeu van nieuwe bestratingen, met bet opnemen, 
bet 'ii en liet onderhoud vaa de kei- eu klinker -
btstraliiigeu biunen dc gemeente, ged. 187'J—83. Bilj . 
inz. 24 Jan., vóo> 's avonds 8 uien. 

, 14 : het bouwen van een woonhuis met 
bakkerij , voor  A. Paulusscn  metselwerk ingekomen 5 

als bilj. , 
. Wier* 

Tb. , 
, 

, 
. Verhagen 

te Breda, / 2SO0 
„  idem „
„  's-Prinsenhage, „  2469 
„ , „  2390 

idem „  2205 
timmerwerk 1 bilj . in^ck. vau Vau n 

's-Prinsenhage, voor  /"20S7. 
massa ingek. 5 bilj. , als: 

T. Erkelous, te Breda, / 5590 
W. Slechtriem, „  idem „  5260 
A. Schoenmakers, „  idem „  517S 
Van , „  idem ., 5124 

'a-llage, 16 : de levering aan dc gemeeute van 
lo. bekapte keien: minste inschr. waron: 

205,000 12/14 Ourtbe-keicu, T. J. Smits Jz., te 
, ïi / 61.91; 

5000 12/21 idem, s Gofiin on Co., te , 
a / 94.40; 

2:t0,000 Ben-Ahiu keien, T. J. Smits Jz., it Z77.92-, 
15,000 , Erven . Trip , tc Utrecht, 

i i / "  59.93; 
190,000 Qucnast-keien, s eu Van , to 

, a ƒ52.89; 
3000 10/18 idem, dezelfden, a ƒ 79.34; alles per 

1000 stuks. 
2o. - en Waal straatsteen; minste inschr. waren: 
voor  vlakke , Van den Berg en Co., 

te Willeskop, ii ƒ11.50; 
voor  getrokken grijze Waalklinker s en weinig ge-

trokken idem, . van Wijck , te , resp. a ƒ19.47; 
alles per  1000 stuks. 

, 16 : het bouweu vau 2 winkelhuizen 
met daaraan verbonden 8 burgerwoningen met bijle-
veriug vau dc daarvoor  benoodigde materialen voor 
J. A. Willemso, te Breda: metselwerk ingekomen 13 
b i l j . , ala: 

. Wierx, te Breda, ƒ 4200 
Wed. J. , „  idem „  3594 
Th. , „  idem „  3740 
A. v. d. , „  idem „  3600 

. Verhagon, „  idem „  3600 
A. , „  idem „  3540 
J. A. , „  idem „  3518 
C. de , „  Giaueken, „  3476 
P. , „  Ulveuhout, „  3410 

v. i. Zanden, „  Breda, „  3400 
van , „  idem „  3333 

C. Joris, „  idem „  3265 
W . Joris, _ Ginneken, „  2986 

timmerwerk ingekomeu 0 bilj. , als: 
A. Verhagen cn Zu., te Breda, ƒ 3580 
0. , „  idem „  3393 
A. Oomen, „  idem „  3370 
C. s en Co., „  idem „  3367 
J. van Gils, „  idem ,, 2845 
G. Veldkamp, „  idem „  2720 
J. van , „  idem 2701 
A. R o b b e s o u . „  idom „  2600 

. v. d. Akker. „  idom „  2600 
a ingekomen 12 biljetten, als: 

. Wierx, te Broda, ƒ 7570 
A.  van , „  'a-Prinsenhagc, „  7450 
Wrd . J. , „  Breda, „  7294 
J . , „  idem „  7070 
A. Oomen, „  iib-m „  6845 
A. Verhagen cu Zn., „  idem ,, 6829 
Erve A. van , „  idem „  6725 

J. van Gils, te Breda, ƒ 6366 
O s eu Co., „  idem „  6353 
O. Veldkamp, „  idem „  6138 

. v. d. Akker , „  idem „  6050 
A. , „  idem „  5933 
gegund: metselwerk aan W. Joris, voor ƒ 2986, thn 
merwerk nan A. , voor  /2600. 

Alkeinadr , 17 : het 3jarig onderhoud vnu den 
grintweg on de voetpuden met daarbijhehooreiidc 
kunstwerken en plantsoen; ingekomen 3 büj., als: 
W. A. van , te Zoeterwoude, ƒ 14,675. 
P. Verbruggen, „  Waddinksveou, „  14,320. 
J, v. d. Burg, „  Alkemade, „  14,254.95 

, 19 : bet leggen van een dijkj e in het 
belang dur  zeewering langs de noordzijde van Wie-
ringen: minste iuschr. was X. , op Wieringen, 
voor ƒ 1000. 

, 20 : het vervaardigen, verpakken en 
laugs boord van een aan te wijzen zeeschip vervoeren 
en opleveren vaa 24 draaiseliijven, ten behoeve der 
Staatsspoorwegen op Java; ingek. 26 bilj. , als: 
J. . Nering l en Co., to , / 29,150 
Sachsisclio k 
vnrinals . llartiiiauu , „  Chemnitz, „  2l,n02 

F. s cn Zn., „  Alblassordam, „  16,980 
Cail en Co., „  Parijs, „  16,750 
J. . v. d. , „  Amsterdam, „  16,000 
Van r  cn Terhorsl, „ , „  15,337 
Fr . , „  Essen, „  14,911 
Alphonso Fredericx, „ , „  14,550 
Penn eu Bauduiu, „ , „  14,500 
Van , „ , „  14,332 

u Acticn-Ge-
sellscball , „ , „  14

Bcllcfroi d Sn , „ , „  13,980 
. , „ , „  13,950 

V. d. Zijp e en Chnrlier , „ , „  13,590 
1). A Schrotlen en Co., „ , „  13,578 
Gute -

Verein fii r  Bergbau und 
, „  Oberhausen , „13,500 

e u 
Actien-Gesellscliaft, „  Biivciithal , „  13,490 
. J. Enthovcn on Co-, „ , „  13,399 

Niesise cn . „ a , „  13,322 
Société nuonymo des Ate-
liers do la , „ , „  12,796 

Société dc Const ruction et 
des Ateliers de Wille-
broiiek, „  Brussel, „  11,998 

Evrar d Van l en de 
, „ , „  11,600 

Union Actien-Gcsellschart 
für Eisen- und Stabl-

, „ , „  11,300 
. Ned. Grofsmederij, „  1, , „  11,170 

. , „ , „  10,950 
. Oosterbrock eu Zn., „  Gorinchem, „  9,413 

, 20 : de levering aan de artillerie-stapel 
cu constriicticmagazijneu van eiken boddinghoiit: 

lepe. 2e pc. 3c pc 4e pc. 5e pc. 
n g en Co., 

tc , ƒ11.95 ƒ0 .92 
G. G. Boelen cn Co., 
te , /32.15 ƒ 2 0 . 5 0ƒ 17.55 26.70 0.S5 

T. d &  Zn., 
te Amsterdam, 32.00 31.80 
. J Planten Co., 
te Schiednm, 20.80 15.74 12.58 13.19 0.99 

J. . , 
te Bokstel, 29.25 22.3S 16.39 24.00 0.74 

B. 11. Clercx, idem, 30.00 22.50 19.00 25.00 0.79 
J. J. v. d. Eerden 
Pz, idem, 82.00 29.50 16.90 27.50 0.90 

A. , te , 20.50 15.25 0.985 
Eindhoven en Zn., 
te Zwolle, 36.00 26.00 20.00 22.00 0.84 

A. v. Stolk cu Zn., 
te , 32.00 29.00 18.00 24.00 

G. , tc 
Silvoldo, 22.00 0.67 

11. , te Zutfen, 1.19 
J. A. v. d. Eerden Wz., te Bokstel, 0.89 

Uranlngen, 20 : . het doen van heslratingen 
cn andere herstellingen aan de e wegeu in 
dc prov. Groningen, iu 3 perc: perc 1 iugekomeu b' 
biljetten, als: 

 J. Sijdzcs, te Farmsum, f 1342 
W. B. , „  Warfhuizen, „  1272 
B. a Bs., „  Groningen, „  1264 
J. Vcltkamp. „  Bedum, „  1260 
J. v. d. Veen, „  Zoutkamp, „  1230 
P. . , „  Groningen, „  1173 

perc. 2 ingekomen 3 bilj. , als: 
J. Veil kamp, te Bedum, ƒ 940 
B. . a , „  Groningen, „  925 
P. . , „  idem „  814 

porc 8 ingok. 8 bilj. , als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 59S9 

. J. , „  Groningen, ,, 5940 
E. J . Sijdzcs, „  Farmsum, „  5763 
VV. . . „  Warflttiisen , „  5699 
B. . a Bz., „  Groningen, „  544S 
J. Veltkamp, „  Bedum, „  5440 
P. . , „  Groningen, „  5373 
G. C. . , „ , „  4977 

2o. bet verboogeu cn gedeeltelijk door  een aarden 
dam vorvangen van brug no. 2 iu den n 
weg van Groningen naar de e grenzen, met 
bet verhoogen van een gedeelte van dezen weg; 
ingek. 7 bilj. , als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 18,600 
B. Voordeudag Az., „  Groningen, „  17,729 
J. , „  Bedum, ,, 16,840 
B. . a Bz., „  Groningen, „  10,523 
P. . , „  Groniugon, „  15,322 
W. B. , „  Wsrfhuizcn, „  15,190 
J . , „  Zuidwolde, „  14,995 

, 20 : het onderhouden van de 
o wegen iu Friesland, ged. 4 jaren: lupero. 

. 11 hilj. , als: 
B. W. de , te , ƒ 11,990 
W. Arntz , ,, , „  11,828 

. v. d. , „  Buitenpost, „  11,197 
W. Vonk, , „  10,696 
A. J. v. d. Werf, „ , „  10,500 
P. Plukkel, „ , „  10,240 
P. . , „  Groningen, „  10,186 
J . , „ , n 9,910 
B. Pictersen, „  idem » 9,850 
J . , „ , „  9,600 
U. '1'. Praatnstra, „  Veenwoudcn, 9,650 

2o perc ingek. 6 bilj. , als: 
P. Plukkel, te , ƒ 11,336 
A. v. d. , „ , „  10,999 
B. Pieterson, „ , „  10,820 
J. , „ , ,, 10,780 
J . , „ , „  10,769 

- J. Boet/.er. „  Oudebiltzijl , „  10,599 
3e perc. ingek. 6 bilj. , als: 

J . . Visser, te Oudeschoot, / 18,343 
. , ., , „  16,880 

J. W . , „  Gorredijk , „  16.487 
. J. v. d. Schaaf, „  Terhorne, „  16,432 
. , „  Arnhem, „  16,389 

W. Arntz , b , fc. 16,188 

4e perc. ingekomen 3 bilj. , als: 
J. . Visser, te Oudeschoot, ƒ 23,343 

. . van Noord, „ , „  20,594 

. Bekker, „  Arnhem, „  18,389 
alles por  jnar . 

Zuol l i - , 20 : lo. bet uitvoeren van vernieu-
wingen en herstellingen on leerwerk aan de kunst-
werken, gebouw  enz. van de t en hare 
zijtakken, god. '79, iu 4 pere.; minste inschrijvers 
waren i 

perc. 1, . , te Z w o l l e, ƒ 19S4: 
„  2, J. Fransen, tc Zwartsluis, ƒ2698; 
„  3, , ƒ 1124; 
„  4, J. - Sr., te Zwartsluis, ƒ 1649. 

2o. het onderhouden van do aarde- en verdiepings-
werken van de u hare zijtakken over'79, 
in 3 perc; minste inschr. waren: 

perc. 1, . Appelo, te Avereest, ƒ6194; 
„  2, . A. , idem, /"1236; 
„  3, , te , /1256. 

 21 : do slechting van het gedeelte 
dor vestingwerken, gelegen tusschen de , 

t en bet stationsterreiu van den Staats-
spoorweg, benevens de aanleg van een boulevard tus-
schen de Verlengde - eu , met 
bijkomeude werkeu; ingekomen 14 biljetten, al 
A. Feberwee, 
J. , 
P. v. d. , 
J. de , 
C. v. d. n Cz. 
A. . van Seters, 
F. E. Terwindt , 
U d , 
Joh P. Prevoo, 
B. A. Wiegerink, 
A. S. Schaafsma, 
G. Stractmnn, 
J. vau Oijen Pz., 
J. C. van , 
gegund. 

Vtreeht, 21 c 

te , 
„  Puttershoek, 
„  Nijmegen, 
„ , 
,, , 
„  Vught, 
„  Pannerden, 
„  Giesendam, 
„  St. Pieter, 
„  Groenloo, 
,. , 
„ , 
„  Nijmegen, 
„  Sliedrecht, 

ƒ 119,970 
108,840 
103,900 
99,500 
98,100 
97,850 
97,150 
91,173 
87,778 
85,300 

0 
7s,4S(l 
74,473 

,900 

hot. Sjarig onderhoud van het 
gekanaliseerd gedeelte van den ; 
minsto inschr. was . ,1. Schilte, te , voor 

ƒ 28,733. 
, 23 : lo. bet Sjarig onderhoud van de 

grooto en andere n in , iu 6 
perc; minste inschr. waren: 

perc. 1, J- . dc Jowrh, te Ameide, ƒ7168; 
,, 2, . den , tc , ƒ16,463; 
„  3, deselfde, ƒ 20,567 ; 
„  4, W. van , te , ƒ 5570; 
„  5, Ph. Verbruggen, tc Waddinksveou, ƒ15,989; 
„  6, . Volker, te , ƒ 7100 per  jaar. 

2o. het éénjarig onderhoud van perc 7 en 8 der 
groote en andere n in ; minsle 
inschrijvers waron: perc. 7, J. Voordeudag Bz., tc 
Puttershoek, voor  ƒ25,949; perc. 8, . Boertje, idem, 
voor  ƒ18,000. 

. de levering van steenkolen ten behoeve vau den 
dienst vau don stoomwatcrniolen biuncu den heneden-
mond vau het Stee non hoekse he kanaal iu '79; minste 
inschr. was P. W. , tc , ii ƒ0 43 
per . 

lo. idem vau idem tcu bchocvu van den dienst van 
het Zederikkauaal aan deu stoom watermol en aan diu 
Arkelschen dam, ia '79; miuste inschr. was dezelfde, 
ii ƒ 0.43s per . 

5o. het driejari g onderhoud van het Zcderikkanaal 
met bijbehoorende werken cu het l 
aan deu Arkelschen dam; minste inschr. was J. . 
de Jongh, te Ameide, voor  ƒ36,086 per  jaar. 

6o. idem van dc dijk - eu oeverwerkeu om do voor-
malige s op bet eiland
Gemelen, dienst '79—81; minste inschr. was C. -
kam, te Sliedrecht, voor  /3174 per  jaar. 

7o. idem van de Gouwesluis en verdere bijbehoo-
rende werken, le Alfen; minste insehr. was P. van 

, te Waddinksveen, voor  ƒ1030 per  jaar. 
So. idem van dc , de draaibrug bij  het 

t cu bijbehoorende werken tc Gouda; minste inschr. 
was . J. Nedcrhorsl, te Gouda, voor ƒ 3329 per jnar . 

9o. hel o n d e r h o n d , ii van- cn het doen vnn eeuige 
herstellingen aan de gebouwen van do -
teit tc , ged. 79; minste iuschr. was W. . 

, te , voor  ƒ29,300. 
10. het onderhoudcu vau- cn bet doeu van herstel-

lingen aan het gebouw van 's e burger-
school te Gouda, ged.'79 cn '80; minsle inschr. was 
Firm a C. A. dc Gids, te Gouda, voor f\ \ 

, 23 : lo. het verbreeden van de 
Tcsselsehcknde; nu 

. Volker, 
J.  Bekker, 
W. J. Schram eu 

C. Bosman, 
G. . van . 
J. , 
G . dc liaan eu Co. 
W. Goedkoop, 

. Ozinga, 
. G. Seliolten, 

W. Ambagtsheer, 
E. . Broek , 

2o. het maken en leveren van ijzeren boombescher-
mors; ingek. 8 bilj. , als: 

.  Poot, te Amslerdnm, ƒ 30.95 
W. N. Cornelisse Jr. , „  idem „  26. 
J. B. Priem, „  idem „  24. 

e en Co., „  idem „  23.00 
G. , Broekman, „  idem „  23. 

. ,  idem „  20.75 
B. E Boekholts, „  idem n 20.45 
T. J. Seholte, „  idem „  15 47 
alles per  stuk. 

3o. hot voltooien der  verbingsbani-n voor  spoorweg-
en andere werkon tusschen dc WeaterdoksUns en dc 

s aan den Westerdokdijk; ingekomen 
3 bilj. , als: 
J. J. Bokkor, te , ƒ 16,770 
W. J. Schram en O Bosman, „  Amsterdam, „  10,600 

. s z . „  Sliedrecht, „  14,640 
, 23 : het bouwen van eeue school, on-

derwijzerswoning cn raadhuis lo Schcrmerhorn; minsle 
inschr. was P. Brugman, te Alkmaar , voor  ƒ24,700. 

, 24 : het bouwen van cen acnool aan 
de Spoorwegstraat; ingekomeo 13 bilj. , als 

te , ƒ 110,660 

m , 64,700 

Amsterdam, 59,400 
idem 540ÓO 
idem 55,200 
iddm 55,177 
idem 51,597 

_ idem 48,900 
idem 48,3(10 
idem 47,000 
idem „ 46,100 

W. v. d. . 
. N. P. v. d. , 

G. van Berkum, 
. , 
. , 

J P. Welsing. 
Th. Eibers, 

. v. d. Sand, 
. G. s C.Os., 

G. , 
. Janssen, 

W. k en Zn-, 
G. , 
gegund. 

, 24 c 

te Aruliem, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
i iem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 32,000 
„  31,749 
„  30,958 
„  20,868 
„  28,600 
„  27,966 
„  27,667 
„  27,664 
„  27,174 
„  26,900 
„  20,620 
„  24,838 
„  24.769 

lo. het onderhouden vnu alle 
gemeeutegebouwen enz. enz., 2o. bet doeu van eenige 
vernieuwingen aan dc bruggen, 3o. het vernieuwen 
van eeuige gedeelten walmuur; miuste iuschr. was

 Tcsselaar, aamen voor ƒ 19,391. 

2o. het onderhoud vnu den ; minste 
inschr. was J. Oldenburg, te Bergen, voor  ƒ1340 

, 24 : lo. de uitbreidin g van sporen cn 
hul makon van bijkomende werken op de stations 
Bokstel, Best en Eindhoven, ten behoeve van den 
spoorweg — Breda; ingekomen 6 bilj. , sis; 
W. F. Weijers, te Tilburg , ƒ 27,300 
P. j aders. „  Valkenswaard, „  27,245 

. van Gaal, „  Geldrop „  26,500 
A. F. van Seters, „  Vught, „  26,300 
A. , „  Wouw, „  25,990 
J. , „  Grave, „  25,900 

2o. het opbreken en leggen van sporen, wissels, 
draaischijven en bestratingen, het maken van een ver-
hoogd plankier in de goederenloods eu verdere werken 
op lu-t station Groningen, t ben&eve van den spoor-
weg ; ingek. 9 bilj. , als: 
J. Waliinga, te Groningen, f 16.765 
A. de Wit , n idem „  14.990 

. Winters, „  Assen, „  13,590 
P. . , „  Groningen, „  13,280 
B. Vnordendag, „  idem „  13,222 

. , „  idem „  12,834 
J. v, d. Veen, „  Zoutkamp, „  12,724 

. Thorhrogger, „  Groningen, „  12,492 
A. F. van Seters, „  Vught, ., 12,120 

'a-llage, 21 : lo, het maken vun 2 dwarsknb-
 langs dnn rechteroever  van de , onder de 

gemeeute Bergambacht, tusschon de kilometerraaien 
112 en 113; minste inschr. was C. Sterk , te 

, voor  ƒ14,757. 
2o. het maken van bazallstceiiglooiing tegen bet 

bnitenbcloop vnn dc bedijking langs den linkeroever 
der e beneden het Steurgat, onder de 
gemeente Werkendam; minste inschr. waren . en C. 
van den , te Werkendam, voor  ƒ17,885. 

3o. het verbreeden van den mond der  haven te 
, behoorende tot dc werken van de ; 

miuste insehr. wareu A. Volker , te Sliedrecht en 
P. A. Bos, e , voor / 29,800. 

, 24 : lo. het tweejarig onderhoud 
van het ; iugek, 6 bilj. , als: 

. Zoef, te , / 4180 
J. Woldringb , „  Zoutkamp, „  3785 

. A. Smit, „  Ulrum , „  3700 
.1. Vcondijk , „  Obergum, „  3598 
J. , „  Bedum, „  3340 
P. n „  Onderdendam, „  3270 

2o. idem van het Ecmskanaal; ingek. 8 bilj. , als: 
. J. n Jz, te Groningen, ƒ 43,750 
. , „  Appingedam, „  40,024 
. Brand , „  Giesendam, „  39,850 

B. . a Wz., „  Groningeu, n 39,447 
J. J. Sijdzes, „  Farmsum, „  39,132 
A. , „  Oberguro, „  37,900 
J. , „  Bedum, „  37,650 

, „ . „  37,877 
, 27 : de verdieping van het Apeldooru-

tche kanaal nabij  Apeldoorn; minste insehr. was P. 
, te , voor  ƒ20,685. 

, 27 : liet maken vau 3 loodsen voor 
do compost bereiding, op een terrein aau den Amstor-
damsclie-Strantwegj  ingok. S bilj. , ala: 
Jansen &  Van , te Arnhem, ƒ 25,947 

. . „  idem „  24,976 
Tb. Eibers, „  idem „  24,300 

. van dc , „  idem „  23,587 
G. van Berkum, „  idem „  20,885 
W. k &  Zoon, „  idem „  20,844 

 „  idem „  20,500 
N. van der  „  idem „  17,895 

B  N N E N  A N . 
 Nu afgelegd vergelijkend exa-

men zijn benoemd tot ndspiiant-landmeter  bij  het 
kadaster: , te Arnhem; Wanninkhof, tc 
Almeii ;  ill lorn isse, te Goes; Binger, te ; 
Vogel, te ; Gostelic, te 's-Bosch: Jhr. 
vuu k van Beest, te Arnhem; , 
te Zutfen; Van den Briel , te Nijmegen; Prins, te 

; Goolmakcrs, te Arnhem; , te Pa-
pcndi-echt;  Ut ink, te Zutfen; Fokkers, te Bols-
ward ; Janssen, te Goes; llanse, te Assen; Van 

, te Tiel; Persoon, te n en Winkels, te 
Zutfen. 

e heer  Bijleveld, directeur  der 
Amsterdamsche , heeft iu een adres 
aan den Gemeenteraad zijne denkbeelden uiteengezet 
tegen de idee om van gemeentewege zelf in de be-
hoefte san verlichting te voorsten. e adressant 
meent, dat dit laatste niet in het voordeel der  bur-
gerij  zou zijn, temeer, daar de beide gasfabrieken, 
zoolang hare concessie loopt, er  niet aan zouden 
denken om zich met electrische verlichting in te 
laten. 

n de zitting van de Tweede r 
der Staten-Gcneraal van 20 dezer  wenl dooi- den 
beer g voorgesteld aan de nationale en kolo-
niale iiijverhcidstentoonstelling alhier  eene subsidie 
van ƒ 3 0 00 te verleenen. e voorsteller  merkte op, 
dat de Provinciale Staten vau Gelderland gelijke 
subsidie hebben toegezegd, als de Staat haar  ook ver-
leent ; hij  wees op het nut der  tentoonstelling ter 
bevordering van onze nijverheid en meende, dat na 
de ondervinding tc Philadelphia en Parij s opgedaan, 
een bewijs van belangstelling in onze nijverheid zijn 
nuttige zijde zal hebben. 

e r  antwoordde, dat hij  de subsidie gaarne 
znl uitkeeren indien de r het toestaat, daar 
er  alleszins redenen bestaan om de tentoonstelling 
te ondersteunen. t 52 tegen 14 stemmen werd 
U-sloten de subsidie te geven. 

e r vnn l en Fabrie-
ken alhier  heeft, evenals dc r van , 
aan den r van Waterstaat een adres inge-
diend, otn door  zijne tusschenkomst het bestaand 
verschil omtrent eene aansluiting van de spoorweg-
lij n Bokstel—Wezel met dc Staatspoorwegen op eene 
vuor den handel gewenschte wijze te beëindigen. 

Voor het steenkolen- en ander  vervoer  uit -
land naar  Tilbur g is dit van groot belang. 

 Bij  het gemeentebestuur  bestaat het 
plan tot benoeming van een gemeente-architect. 
Vooral wenseht men voor die betrekking in aanmer-
king te nemen hen, die akte hebben  bet toe-
ken-onderwijs , otn dan den architect tevens aan het 
hoolil der  teekenschool te plaatsen. 

Plaatsruimte U-lette, nog in dit nummer de Ver-
slagen der  afdeelingen j  tot Uwonlering der 
Bouwkunst van m en Arnhem op te nemen. 



, 

Op nader  overeen te komen voorwotirden kan op 
het bureau van een r worden go-
plaatst een ervaren 

-
grondig  met het  van
en  van  Goed 

 vlug  woidt vereischt. 
i adresseeren zich met opgave van 

den laatst vervulden werkkrin g en tol wien uien 
zieh om iutnnnal.es kan wenden, met franco brie-
ven onder  letten VV. F ., uan hét Algemeen Ad-
vertent u van » &  VA N , 
Hotterdam. 

. 
 EN- S  GE-

E  zullen op g den lalden 
Januari 1870, des middags te twaalf uren, opbel 

s aldaar in hel openbaar : 
1".

2".
n gebruik geweest tot  van duinwater, 

inhoudende p. m. 30 kubieke meters, behalve de 
achter- en voorplechten, overigens onbeschadigd en 
in goed briiikbare n staat. 

Beide van heden al' te bezichtigen aan de Stads-
tuin nerweif. 

e verkouping geschiedt bij  opbod eu afslag, oiu 
 geld, na iusch ri j  ving op gezegeld

te bezorgen aan de Secretarie der  gemeente (linan-
tiéele aldeeling) vóór of op den dag der  verknoping 
van 's morgens 10 tot 13 uren. 

Verdere inlichtingen kunnen bij  den Gemeente-
architect verkregen wonlen. 

 EN S der ge-
meente  zullen op

 ten 12 un' des middags, op het 
, in het o|teilhaar bij  enkele g 

doen aanbesteden: 

e voorwaanlen dezer  aunlicstedingen  uitsluitend 
te verkrijgen ter j der  gemeente, tegen 
belaling van fO.'JQ vooi- de sub n, fO.40 voor de 
sub b en ƒ 0 . 15 voor de sub c genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden voor 
 sub a bij  den Stats-Architect en voor de sub h 

en c bij  den r  het , des 
ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

Amsterdam, N TEX . 
27 r 1878.  Secretaris. 

E . 

Aanbesteding 
ten Gemeentenuize van  op Zaturdag 
den 25 Januarij  1870, des middags ien 12 uur, 

Voorwaanlen ziju te bekomen bij  den r 
der Gemeentewerken alilaar en r  Secretarie der 
Gemeente. 

e i moeten worden bezorgd 
ter  Secretarie der  Gemeente uiterlijk  den 24 ./u-
nnarij  1870, vóór 'savonds acht uur. 

T BESTUU  der  Arrihemsclie Tentooustelliiig-
Veneniging zal op Woensdag 8 Januarij  1870, des 
voormiddags te 11 uren, ten huren kantore, iu de 

, iu het openhaar,
 aanbesteden: 

 zijn van af den 28steu
1878 verkrijgbaar , tegen betaling van ƒ 0 . 5 0, ten 
kantore voornoemd, terwij l de teekeningen mede al-
daar ter  visie liggen van af dien datum en wel alle 
werkdagen, vnu des voormiddags 10 tot des na-
middags 4 ureu. 

Aanwijzin g op het terrein zal worden gegeven op 
Zaterdag 4 Januarij  1870, des voormiddags te 10 
uren, terwij l nadere inlichtingen, op franco aan-
vrage, zijn te bekomen ten kantore der  architecten 
G. J . VA N T en C. . ü. Ü

Arnhem. 
Hel Bestuur. 

n ziju algemeen verzonden de bestelde exem-
plaren van 

m&m  VOO
prij c in  g' !cii  in linnen f 1.— 

 allo boekhandelaren le bestellen. 
 ÜUgtmr. 

, 27 llcc. 187». 

t u s s c h en V e l s en en . 
Ooodgekeui-d bij k Uealuit vnn den 1G Noptemlxïi- 1S77. 

, , , , E cn E E , zoomede 

N in nlle gewensohté , zooalfl steeds aan diTOrae gëboawjon voor  rejneridt t door ons geleverd worden. 

All e artikelen welke bij  den bouw vnn , n enz. gewoonlijk vnn steen worden unngewend, nis , N 

, , N , , , X en/., enz. worden door ons van N in 

elke order  vervaardigd, zoomede N * en : T in het tnbricceren van E - en 

' en E , , , VAZE N en . 

Groothandel in le qualiteit . onder  anderen de T van het merk . S "  der  oudste fabriek 

te Stettin. 

Agentuur der E E PANNEN uit de Stoomfabriek van . 

n uuk tc bekomen 

 hij  P.
Vllusr h  VAN

E G 
op het Landgoed , 

e Notaris  te Sij. 
megen, zal op g den 7 Januari 1870, des 
voormiddags te negen ure, ten huize van den 
lieer S te Neerbosch, nabij  genoemd 

, 

publiek : 

Zware Boomen, 
hoofdzakelijk beataandc uit  geschikt «nor 

, , , 
T en gewoon ; voorts 

 tut 2.41) . omtrek cn 30 
. lengte, geschikt vour ;

 , waaromier  geschikt vour -
N en ;  tot e, ttrek 

vnn 2.85 . en 20 . lengte:
vnn 2.50 . tot 3 . umtrek cn 25 . lengte. 

Aanwijzin g  .1. ,
c Catalogus is op franco aanvrage te

bij  den Notaris \V . C.  tc Nijmegen , 
en de n der  Sederlandsche
jiij  tot  can Onroerende Goederen te 
Arnhem. 

Aanbesteding. 
Op g den 30sten r 1878, des 

middags te twaalf uren, zal door  Burgemeester en 
Wethouders der  gemeente  op het s 
aldaar, AANBESTEE  wonlen: 

 a

e bestekken en de monsters liggen ter  inzage 
enz. aan de stads-tiniinerweif, op eiken werkdag de 
besteding vouraiguaiulo, van 's morgeus te 10 uren 
lot 's namiddags te 4 uien, alwaar het eerste ad 
ƒ - , 10 verkrijgbaar is gesteld. 

Verlangde ophelderingen enz. zullen bij  den ge-
meente a ir h it eet te bekomen zijn. 

Zegt het voort. 

t voor  Nederland van  &  SON 
 en  hij 

JACO S . te Zaandijk. 
n en k van prima belegen 

 en
 Puike e en c 

 eu
 in lilsten, husselt en tlncuns. 

k van e , 

- en . 

S , 
. 

1111 1 t -1 J J f 
Ondergcteekenden leveren  billijk e prijzen, 

 vuor 4 lichten in 2 
soorten. Verder  gewon.:
voor  cu
alles met of zonder ;

 in  enz. 
Teekeningen eu prijsopgaaf, worden op franco 

 vei-strekt. 

iNN &  8

.  te . 
 en U O N vun

voor  wetenschappelijk gebruik. All e soorten vun 
 en  eu 

 enz. enz. 

Sieuwehaven N.zijde 55, Etot  ri  du

. &  J. . 
r  Uollandiehe T u i n , 

 van nlle bekende typen 

en  aau bestaande S worden in 

den kortst mogelijken tij d geleverd en uitgevoen 

.  &  ZOON, 

Aan de Stcenhotiw t  WEEOEWUS, g 43 te Amsterdam , wonlen hij  allo 

- en , 
ook voortdurend

N . 
Een groot, welingelicht N is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in

 Alles  en  bewerkt, tegen zeer  billijk e prijzen. 

. 
n van Stoom- en e n 

N : 

 en  en
 in diverse soorten,

Prima  der  llurbai n  Ainerikaansehe  der  Tauiie
voor  zagen  fabrieksgebruik, enz., 1"  kwaliteit Engelsche  en andere  met 

 van sterkte. 
 voor  allerlei doeleinden. 

 voor

E N 

V A J , 

geeft berigt dut door  haar tot eenige  voor den 

jetSt-z* verkoop van  zijn aangesteld: 

S A C°. té Amsterdam, 
door wie ook tot bet  inlichtingen worden verstrekt cn  voor  geheel Neder-

land  gelijke  uls nau de  Bcltweg  3, tc rtniifarnViiw. 

 & . 
Civiol-lngonieur s te Oudewater, 

leveren eu vervaardigen in den kortst mogelijken tij d alle soorten van Stoombaggermolena in hout- oi 
ijzeiroiistructie , volgens eigen systeem, geschikt voor  elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, , . . s 
Steen- en Tegelvormmaohlnes, n p ~ en Brugoonstruotlën enz. 

r . A , te Arnhem, is uitgegeven: 

N B 

. 1.11.1:1.. 
r  voor de t aan de Polytechnische School, te . 

t ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
: d  Gebonden iu

t werk, het éénige van deze uitgebreidheid in ouzo taal, is bij  den zich meer en meer  ontwikke-
lenden kunstzin eu de toenemende beoefening der  Schoonheidsleer  niet alleen voor  eiken Bouwkundige en 

, mnar  voor  iederen Timmerman, r  en Schilder, kortom voor  iederen -
man, die van zijn vak  wil weten, van gewicht. t bevat in duidelijken en beknopten vorm, et. 
opgehelderd door  ruim  uitmuntende figuren, de geschiedenis der  Bouwkunst van de vroegste oudheid 
tot op onze dagon. c verschillende Bouwstijlen wonlen door den Schrijver  behandeld als deel uitmakende 
van de geschiedenis der  beschaving van de mensehheid; hij  geeft telkens eei-st een overzicht van het land 
en het volk, cn beschrijft dan de n van vroegeren eu tateren tijd , in hunne ligging, -
orde, versieriiigswijae, enz., alles door  afbeeldingen verduidelijkt . Venier  bewijst dit bock grooten dienst 
bij dc toepassing der d en Vei-sieriiigskuiist, of de studie van het Ornament, terwij l in de 

, als hoogst belangrijk deel van bet werk, de grondbeginselen der  Aesthetica, ook iu lietrekkin g 
tot tie overige kunsten, worden uiteengezet. 

Gedrukt bij  O. W. VA N  &  C° te Arnhem. — All e stukken en advertentiön te adressenreu aan den r F. VV. VA N T JGxn. te Arnhem.

Hl? 

Uitgave van  A. . 

http://iutnnnal.es

	MM02C_300004_390
	MM02C_300004_391
	MM02C_300004_392
	MM02C_300004_393
	MM02C_300004_394
	MM02C_300004_395
	MM02C_300004_396
	MM02C_300004_397
	MM02C_300004_398
	MM02C_300004_399
	MM02C_300004_400
	MM02C_300004_401
	MM02C_300004_402
	MM02C_300004_403
	MM02C_300004_404
	MM02C_300004_405
	MM02C_300004_406
	MM02C_300004_407
	MM02C_300004_408
	MM02C_300004_409
	MM02C_300004_410
	MM02C_300004_411
	MM02C_300004_412
	MM02C_300004_413
	MM02C_300004_414
	MM02C_300004_415
	MM02C_300004_416
	MM02C_300004_417
	MM02C_300004_418
	MM02C_300004_419
	MM02C_300004_420
	MM02C_300004_421
	MM02C_300004_422
	MM02C_300004_423
	MM02C_300004_424
	MM02C_300004_425
	MM02C_300004_426
	MM02C_300004_427
	MM02C_300004_428
	MM02C_300004_429
	MM02C_300004_430
	MM02C_300004_431
	MM02C_300004_432
	MM02C_300004_433
	MM02C_300004_434
	MM02C_300004_435
	MM02C_300004_436
	MM02C_300004_437
	MM02C_300004_438
	MM02C_300004_439
	MM02C_300004_440
	MM02C_300004_441
	MM02C_300004_442
	MM02C_300004_443
	MM02C_300004_444
	MM02C_300004_445
	MM02C_300004_446
	MM02C_300004_447
	MM02C_300004_448
	MM02C_300004_449
	MM02C_300004_450
	MM02C_300004_451
	MM02C_300004_452
	MM02C_300004_453
	MM02C_300004_454
	MM02C_300004_455
	MM02C_300004_456
	MM02C_300004_457
	MM02C_300004_458
	MM02C_300004_459
	MM02C_300004_460
	MM02C_300004_461
	MM02C_300004_462
	MM02C_300004_463
	MM02C_300004_464
	MM02C_300004_465
	MM02C_300004_466
	MM02C_300004_467
	MM02C_300004_468
	MM02C_300004_469
	MM02C_300004_470
	MM02C_300004_471
	MM02C_300004_472
	MM02C_300004_473
	MM02C_300004_474
	MM02C_300004_475
	MM02C_300004_476
	MM02C_300004_477
	MM02C_300004_478
	MM02C_300004_479
	MM02C_300004_480
	MM02C_300004_481
	MM02C_300004_482
	MM02C_300004_483
	MM02C_300004_484
	MM02C_300004_485
	MM02C_300004_486
	MM02C_300004_487
	MM02C_300004_488
	MM02C_300004_489
	MM02C_300004_490
	MM02C_300004_491
	MM02C_300004_492
	MM02C_300004_493
	MM02C_300004_494

