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MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

AFDEKLINO RoTTKRUAM. 
Vergadering van 20 Deeemher 1878. 

Allereerst worden rum de orde gesteld de vragen, 
door bet lïestunr der Maatschappij voorgesteld ter 
behandeling op dfl Algemeene llijoenkomst in Mei 
1879, waarvan het gevolg is, dat voor tien daarvan 
antwoorden worden toegezegd, of eommissien ter 
beantwoording beiioetnd. Een dor leden wijst vervol
gens op liet onbestemde van ccnige <lier vragen , of 
wel de niet juiste preeiseoring ervan. 0|i zijn voor
stel wordt besloten, dienaangaande inlichtingen te 
verzoeken. 

De heer J. Helder Pz., te Pokkum, verkrijgt nu 
bet woord tot mededeel mg van bet wetenswaardige 
omtrent ter bezichtiging gestelde steenen, in zijne 
fabricik vervanniigd, waarbij hij de landucht vsctlgt 
op de verschillende kleisooiten voor de vervaardiging 
der steenen, de wijze van bewerking der grondstof 
en verdere behandeling daarvan, de meer ofiiiin.lere 
hoeveelheid water, die door deze en andere soorten 
ran gebakken steen wordt Opgeslurpt en de verwer
king ervan. 

Vorm en qnaliteit der steen worden zeer geprezen, 
terwijl de prijs van dien aard is, dat hij voor het 
gebruik niet behoeft af te schrikken. Daar aan een 
belangrijk bouwwerk biertentede steenen van den 
heer Helder zijn toegepast, zeggen de uitvoerders van 
dal werk proefondervindelijke mededeelingen daarvan 
loe, terwijl door een ander lid de resultaten van 
expresselijk ermede te nemen proeven later zullen 
worden bekendgemaakt. 

Vervolgens worden eenige mededeelingen verstrekt 
omtrent in de vergadering ter bezirhliging gestelde 
kiinstzandsteen en tegels uit de fabriek daarvan tus
schen Veben en Umuiden. Ook dit fabrikaat trekt 
door zijne zuivere bewerking de aandacht. De ver
st rek te mededeelingen st rekken zich uit over de 
plaatsen van toepassing, de sterkte in vergelijking 
met geljakken steen en de prijzen. Ten opzichte 
der sterkte blijkt, dat de zandsteen eene grootore 
drukking kan weerstaan dan de gebakken steen, en 
dat de prijzen niet al te hoog zijn. 

Eenige leden wcnschien omtrent de verkregen re
sultaten bij het gebruik ervan te worden ingelicht, 
waaraan echter op dit oopenblik niet kon worden 
voldaan. 

Alsnu is aan de orde de bespreking var. de bro
chure: uOnze Woonhuizen; hun constructie, verwar
ming en ventilatie", waartoe de heer D. de Vries 
het woord bekomt. 

Tot inleiding doet spreker uitkomen, dat hij 
zijne bemerkingen met geeft niet het doel om een 
critiek op het boekje te leveren; daartoe zul hij 
zich niet leenen, maar alleen om mede te werken 
lot het tegengaan van ongegrondheden, verkeerd
heden en onwaarheden, die ui het werkje worden 
aangeprezen: terwijl hij bevreesd is dat, zoowel de 
titel ren de brochure als die van den schrijver, bij 
velen een aansporing zou kunnen zijn om alles, wat 
erin vermeld wordt, voor goede munt op te nemen. 

In de eerste plaats wijst spreker op de uitdruk
king, die zoo bijlend en spottend op vele plaatsen 
in de brochure wordt herhaald (pag. 5): «Architec
tuur volgens de zuilenorden." Deze uitdrukking is 
voor tweerlei opvatting vatbaar; lo. kan men er 
onder verstaan, de regelen voor en de verhoudingen 
van de zuilenorden , zooals die door Vignola en anderen 
tot ons zijn omgebracht; 2o. de fïriekscho kunst. 
Uit het verdere gedeelte van de brochure schijnt wel 
te blijken, dat de schrijver alleen hen bedoelt, wier 
onderwijs in de schoone Ijouwkiinst zich enkel lot 
het kopieeren van de izuilenorden" heeft bepaald; 
maar dit is niet wel aan te nemen, daar ieder weet, 
dat dit geslacht bijna is uitgestorven eu latere schrij
vers over de Architectuur ons andere bronnen lot 
onderzoek hebben aangewezen. Het schijnt dus, dat 
wij eronder moeten verstaan hen, die, als voorlw* 
rciding voor hun werkkring, hunne studiën hebben 
gemaakt van de oude ljouwstijlen , eu als zoodanig 
die van de lii'ieksche kunst niet hebben verwaarloosd 
en het daaruit geleerde als grondslag voor bun eigen 
werkzaamheid beschouwen. Hoe men daarmede als 
ontwikkeld mensen den draak kan steken, zegt 
"preker niet te kunnen begriji>cii. 

Op pag. G zegt schrijver, dat stijlkennis vbifler 
Weinig te maken heeft met onze moderne woon
huizen." Dit op goede gronden te verdedigen, zou 
den auteur zeker moeilijk vallen, indien hij met 
de juiste beleekcnis van het woord utijt bekend is, 
en deze niet uit het oog verliest. Spreker schrijft 
de vele minder gelukkige producten van onze moderne 
bouwkunst hoofdzakelijk duuraan toe, dat de ont
werpen ervan zich 6f alleen met een zoogenaamd 
»elenschaj4»elijke opleiding hebben vergenoegd en de 

eenvoudigste eisclien van de schoone bouwkunst niet 
kennen, óf dut zij in het geheel geen opleiding 
hebben genoten. 

Spreker betreurt het voor den schrijver, dat hij 
zich beeft laten verleiden , om in zijne bmchure nover 
het ilnjren van de Rijks-ndvis-jrs" (;iag. 7) en van 
oportretten van Referendarissen" (pag. 22) te spreken. 
Dit is hier geheel misplaatst; zulke uitdrukkingen 
mogen in de spreektaal gebealgd kunnen worden, 
in de schrijftaal zijn het echter onpassende hatelijk
heden , die met het doel van het geschrift niets 
gemeens hebben. 

Op pag. II zegt de auteur, dat de stijl van een 
jtersoon Iwoordeeld wordt naar het logisch verband, 
dat er bestaat tusschen hetgeen die |>eisoon zegt. 
Door deze waarheid veroordeelt de schrijver zich 
zelf, wunt logisch verband is in zijn geschrift even
min te ontdekken, als logische redeneering. 

Op pag. 12 wordt gezegd, dat »indien de con
structie tot basis wordt genomen, de versiering of 
verfraaiing niet moeilijk te vinden is.'' Als dit waar 
is, hoe komt het dan, dat zoo vele bouwkundigen 
goede constructeurs zijn en zoo weinigen zich kunnen 
beroemen, tevens goede decorateurs te zijn? Zou dit 
niet daaruit voortspruiten, dat constructie een /nuk 
van het gezond verstand is, die geleerd kan wor
den , en versiering daarentegen een zaak van het 
gevoel, ilie alleen door langdurige studie kan worden 
ontwikkeld, maar door niemand zich kan eigen ge
maakt worden, die van gevoel voor het schoone is 
ontbloot? 

Spreker zegt venier, dat het tiiet mogelijk is, de 
brochure geheel te volgen, omdat daarvoor de avond 
te kort zou zijn, en hij zich dus genoodzaakt ziet, 
slechts enkele punten te («spreken, die in belang
rijkheid uitmunten. 

Op (tag. 14—Si geelt de schrijver zijne denk
beelden ten beste over verschillende hedendaagscliu 
construction, licht die door voorbeelden toe. eu geeft 
verder wenken tot verbetering aan. Enkelen hiervan 
te bespreken zal voldoende zijn. Is het eene verltete-
ring, dat de schrijver in lig. 1 aangeeft, bet trasraam 
op een zekere hoogte , hier 20 c.\I., Innen den hogauen 
grond te doen aanvangen.' Is het te verdedigen, 
dat het hart van den muur niet boven het midden 
van de fundeerilig ligt , als wij daarbij het oog \, |en 
Oj) onzen slappen bodem.' Schrijver trekt met over
dreven ijver te velde tegen alle liekleaüng, en ver
oordeelt die met den algeiiieeuori naam van p̂lakwerk". 
In beginsel beeft hij volkomen gelijk, maar alle be
ginselen laten geen letterlijke toepassing toe, om
dat zij daardoor geheel ongeschikt zouden worden 
voor de samenleving. Met de toepassing van Port
land -cement, is de schrijver het blijkbaar niet met 
zien zelf eens; op de eene plaats wordt zij afgekeurd 
en op de andere aanbevolen. Zou bet in ons klimaat 
wel uit het oogpunt van soliditeit zijn aan te bevelen, 
om ui (gemetselde banden met cement te overtrekken, 
of, zoouls de auteur op pag. 17 doel, bij gepleisterde 
gevels, |»enantvlakkeii of andere daartoe geschikte 
phiatsi'ii met gestileerde reliëf-figuren te versieren, 
uit Portland cement vervaardigd/ Moeien deze aan 
de pleisterlaag worden bevestigd, of moet men de 
constructie ol verbinding met het muurwerk van 
buiten doen zien/ Het is jammer, dat de schrijver 
daar niets van zegt, evenmin als van de reden waarom 
dit geen plakwerk is, waarom deze versiering niets 
hinderlijks heelt en zoovele andere, door hem afge
keurde, wel. 

Op pag. 18 sprvekl de schrijverover het toe|HiKsen 
van Irontvormige bedekkingen boven raamkozijnen, 
en beveelt dit aan. indien de stijl »u la Grecque" 
wordt gevolgd. Spreker wijst erop. dat deze be
dekkingen eerst in de werken uit den vervaltijd van 
den (ïriekschen bouwstijl, eu dan nog hij uitsondering, 
worden aangetroffen, en eerst bij de renaissance een 
onderdeel van den bouwstijl hebben uitgemaakt. Het 
is den schrijver moeilijk te vergeven , dat hij motieven 
uit den vervaltijd van een bouwstijl, als keumei ken 
daarvan, tot toer.Kis.siug aanbeveelt, want bij het 
volgen van een van de vroegere bouwstijlen, moet 
men de motieven uit het tijdperk van bloei nemen, 
het tijdjrerk wa irin de meeste waarheid is verkondigd, 
zoowel uit het oogpunt van constructie, als uit dat 
van versiering. 

Na nog vei-schil lende punten omtrent de inconse
quentie van den auteur en de gebleken van de door 
hem aanbevolen construction te hebben aangetoond, 
gaat spreker over tot de alileeling: rlnrichting van 
het inwendige" (jtag. 31—49). 

Over het geheel kan tneu uit het daarin medege
deelde bemerken, dat de schrijver niet ui te best 
met de eischen van onze woonhuizen bekend is, en 
hoewel sommige zaken zeer terecht door hein worden 
afgekeurd, verwerpt hij echter weder zeer veel an
dere , zonder ccnige nadere reden daarvoor op te ge

ven , dan dal het plakwerk is. De bewering ven den 
schrijver, dat onze gewone houtsoorten oligescbilderd 
veel beter aan het oog zullen voldoen dan de Itest 
geïmiteerde houtschildering, acht spreker even on
zinnig, als de geheele verwerping van behangsels. 
Het gewjue vurenhout, dat Iih-Ii meestal voor bin-
lienbelimmerhig wordt gebruikt, zul zeker een prachtig 
aanzien lebben met zijn roodachtige strejien eu kwas
ten, die dan moeten strekken om het effect te ver-
hoogen; een schoone versiering voorwaar, evenals 
een ongeschilderde deur, en dito kozijn, en inplaats 
van de architraaf of omsluillijst, een eenvoudige koplat! 
Alles zeker dienstig tot opwekking van het gevoel 
voor het ware schoone. 

I(e beteeienis van plinten en neuten in het in
wendige van getrouwen, blijkt de schrijver niet goed 
te vatten; het schijnt hem onbekend te zijn, dat 
de/e alleen dienen lot afsluiting van de wanden en 
stijlen. Mei de bewering, dat de neuten onder 
stijlen binnenshuis dienen moeten om liet optrekken 
van vocht te voorkomen , kan men evengoed, en zelfs 
met meer recht, den draak steken, als de schrijver 
dit doel met de toepassing van op afwatering bere
kende profielen. 

Wat moet men ervan denken, dat de auteur in 
vollen ernst, op pag. 30, aanbeveelt, om de ruimte 
tusschen vloer- en plafond-plan ken met beton aan 
te vullen! Dit denkbeeld moge ingenieus wezen, 
van gezond verstand getuigt het minder; want hoe 
de nog stapje heton-masso op de door schrijver l»e-
doeldc kruizen moet steunen en niet zijn steun zal 
zoeken op de dunne plafond-planken, die ingericht 
?.yn om deze massa te dragen, is voor menigeen 
zekc vJeen onverklaarbare zaak. Heeft de schrijver 
er wel aan gedacht, dat het water uit de beton in 
het hout zul dringen, de plafond planken krom zal 
doen tiekken en doorbuigen, de gelijmde naden zal 
doen loslaten, en dat deze plafonds, wanneer zij na 
verloop1 van tijd weder droog zijn geworden, weinig 
zullen aanbieden wat bet oog kan streelen, maar 
meer zullen getuigen van een mislukte proefneming 
tot verltetering van een vroegere constructie? Ook 
in de vi-rdere bespreking van de »rieteu-pleister-pla-
fonds" blijkt duidelijk de inconsequentie van den 
schrijver met zijn eigen denkbeelden. 

Het afkeuren van alle behangsels en het daarvoor 
in de plaats stellen van beschilderde muren voor onze 
woonhuizen, is een zaak. die wel eei-st goed over
wogen mag worden, zoowel uit het oogpunt van ge
zelligheid , als uit dat van doelmatige spaarzaamheid. 

Op psg. 42—44 trekt de schrijver te velde tegen 
de wijzi', waarop gnwooulyi ik sdsssilmmn inonan 
kamers «orden gemankt. Zijn denkbeeld is, om ruimte 
te winiKii, de schoolsteen boezems niet in de kamers 
te doen voorspringen, maar de rookleiding in de 
gang uit te metselen; waar — altijd volgens den 
schrijver — deze pilaster geheel in harmonie al zijn 
met bet geheel, of bij srlioorsteeneii, die tegen bin
nenmuur! komen, een dubbelen muur te plaatsen, 
en de rookleiding in de spouw aan te brengen. Niet 
alleen liet onbehaaglijke, dut uit zulk een-constructie 
zal voortspruiten, maar ook het verlies van ruimte 
en het wegwerpen van een zekere som geld voorde 
nuttelooss dubbele muren , kunnen den schrijver toch 
zeker tnVl ontgaan zijn. 

Hoewel bij het inwendige van gebouwen niet vol
komen op zijne plaats, behandelt de schrijver echter 
ook in den» tMeeling een winkelpui, waarbij in fig. 19 
eer, voirbidd wordt gegeven. In hoeverre dit voor
beeld op Schoonheid aanspraak kan maken, zegt 
spreker niet le kunnen mededeelcn; en op welke 
wijze de segmentboog met van huiten zichllntre 
ankers moet verankerd worden, om du reactie tegen 
te giiin, is aan de-i schrijver overgelaten te verklaren. 

Op pag. 48 doet de schrijver een middel aan de 
hand, om hout tegen U-derf le bewaren. Dit middel 
is echter geheel ongeschikt; de teer verbrandt voor
dat liet hout verkoold is. De teer moei eerst dan 
en in verwarmden toestand op hel hout worden ge
bracht , nadat dit reeds aan de zijden verkoold is, 
en dees bewerking mod boo lang herhaald worden, 
totdal alle poriën gevuld zijn. Eerst dun heeft men 
een rolkansen dichte, geoaihonlseerda huid op bat 
hout verkregen. 

Spreker betreurt het zeer, dat de schrijver op pag. 
4'J ook niet zijne denkbeelden over de paalfuudeeriugen 
heeft U-u besle gegeven: zij maken toch een voor
naam deel van onze woonhuizen uit, eu zijn de l»e-
spreking overwaanlig. 

Op dezelble bladzijde gaal de auteur over tot het 
hoofdstuk «Distributie." Dit hoofdstukje in zijn go-
heel samenvattende, zegt spreker, dat eruit blijkt, 
dat de schrijver niet geheel op de hoogte 'is van 
lonsa woonhuizen", met betrekking tot de eischen, 
die in de groote sleden daaraan woiilen gesteld. Daar 
toch heen nieii bijna munt over een geheel vrij lig

gend I» ui wt er rein te beschikken; het gebouw moet op 
de daarvoor aanwezige plnats worden opgetrokken; 
het moet aan de eischen van een goed woonhuis 
voldoen, en in den regel moet met de aanwezige 
Itdmte worden gewoekerd. Zou de schrijver, om een 
enkel voorbeeld te noemen, om die reden soms aan
bevelen . de priraatramen even groot te maken als 
de overige ramen, of wenscht hij de overgroots 
privaat ruimte nog voor andere dueleinden te bezigen? 

Op peg, 54—58 volgt een hoofdstuk over «Orna
mentiek en stijl." Spreker zegt, dit hoofdstuk ge
rust te kunnen overslaan, omdat er duidelijk uit 
blijkt, dat deze onderwerpen met een zeer oppervlak
kige kennis van zaken zijn behandeld. 

Pag. 58 begint de schrijver met het onderwerp: 
i) Ventiliitie en verwarming." Voorzeker een l>elangrijk 
onderwerp, dat een grondige behandeling overwaanlig 
k Hel i- echter /eer le betreuren, zegt spreker, 
dat het met zooveel onjuistheid is geschreven en er 
bepaald verkeerde zaken in worden aanbevolen* De 
lucht, die toch ook aan de wetten van de 9Harmonie 
in het Universum" is onderworpen, laat de schrijver 
ile zonderlingste toeren maken. Hij vervalt in het 
nlgei no gebrek van velen, die zich mei ventilatie 
Irezighouden: hij regelt nam. den loop van de lucht 
naar zijne wenschen en brengt de eigenschappen daar
van niet in rekening. Een onjuistheid is, wat de 
schrijver op pag. 59 beweert, namelijk, dat in een 
afgesloten kamer, waar een haard of kachel brandt, 
dezelfd* lucht steeds wordt verwarmd en afgekoeld. 
Verbruikt het vuur dan geeue lucht? Komt er dan 
geene lucht door alle iKirien van de wanden en door 
verdere openingen, om het evenwicht te bentellen7 

Op blads. 03 geeft de schrijver aan, een koker in 
een hoek van de kamer te plaatsen tot afvoer van 
bedorven lucht, en daarin een glasvlam te brengen, 
teneinde den liMhtstroom te bevorderen. Tot naricht 
diene, dat bij vorst, het effect door de gasvlam 
verkregen, bijna gelijk nul is te stellen. Bij de 
tabel op pag. 04 is vergeten op le geven, onder 
welke spanning de lucht l.t-maal haar volume aan 
waterdamp opneemt, bijeen verwarming tot 100UE.: 
toch zeker niet bij de gewone spanning van den 
dampkring/ Op pag. 07 geeft de schrijver een in
lichting aan om versche lucht verwarmd in het 
vertrek te brengen. Hierbij komt de versche lucht 
op de zijde aan den voet van een h:uinl binnen, en 
maakt, zooals beween! wonlt, een omgang door de 
kamer, alvorens door den haard te worden afge
voerd, alsof de lucht niet den naasten weg zou ne
men naar het vuur, en ten spoedigste het verbroken 
evenwicht zou trachten te herstellen! De verwarmde 
lucht moet eerst boven den haard instreomen. Pag. 
0i> kent de auteur eene deugd aan bedorven lucht 
toe, die zij niet bezit. Hij beweert, dat gedurende 
den nacht de bedorven lucht iu slaapkamers zal 
worden afgevoerd, indien men de denreen weinig 
openlaat en ergens in buis een raampje geopend 
blijft. De schrijver weet toch zeker wel, dat dit 
niet kan gebeuren, omdat de zoogenaamde slaap-
kamerlucht veel zwaarder is dan de buitenlucht, 
en dat lichtere vl.«eistolfen op zwaardere blijven liggen 
eu dezen niet kunnen verdringen. Op pag. 70 lezen 
wij , dat gassen door chloorkalk worden opgevangen: 
dit is niet zoo, evenmin als hetgeen, op dezelfde 
bladzijde, over ko|»ereii reflectors wordt gezegd. Geel-
koper reflecteert de meeste warmte, en niet, zoo
als gezegd wonlt. het meeste licht; daarvoor moet 
•taal of zilver wonlen gebruikt. Hetgeen da schrijver 
op pag. 75 zegt. dat de vlam van een Bonsensehsn 
gasbrander een temporatuur heeft van meer dan 
5000* Celsius, is zeker een drukfout: het moet 
omstreeks 2000° zijn. Het is totheden nog niet 
gelukt, een brander te vervaardigen, die een hooger 
temperatuur ontwikkelt Op pag. 77 wonlt weder 
een middel tof ventilatie aangegeven, dat even 
ongemeen als onbruikbaar is. De buitenlucht moet 
door vier galen in den kamervloer binnen treden; 
boven een dezer gaten wonlt de kachel gesteld ; bij 
hevige koude wonlen de drie andere gaten gesloten. 
Ongetwijfeld zal de versche lucht door de opening 
binnentreden, maar even out wij fel haai zul zij zich, 

langs den vloer, naar de kachel begeven, en al is 
het niet erg koud, een koude aan de voeten te
weegbrengen , die onuitstaanbaar is. Versche lucht 
mag slechts op 21/, a 3 M. hoogte boven den vloer 
wonlen ingelaten. Waardoor de bedorven lucht kan 
afgevoerd worden, wordt niet gezegd. Op pag. 79 
zegt schrijver, dat chloorkalk watenlamp opneemt; 
hij wil daarmede hakken iu winkelkasten vullen. 
Het doel zal niet bereikI, maar wel ,-eu onaangename 
lucht verkregen worden. Hier nestuut misschien een 
kleine vergissing. Als inplaats van chloorkalk, 
chloorciilciitm genoemd was, zou de zaak gezond 
zijn geweest. 

Spreker zegt aan het einde zijner bespreking van 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 4 Januari 1879. 

de brochure, maar van de onvolledigheid zijner be
schouwingen over den inhoud overtuigd te zijn. 
De tijd zou hem nok ontbroken hebben, het meer 
volledig te doen; tiet medegedeelde zal echter vol
doende zijn, om een oorueel over het l>oekjc te 
vellen. Ongetwijfeld worden door den schrijver ook 
goede denkbeelden ontwikkeld, en 'tzal hem aange
naam zijn, ook die uan te wijzen, maar zij blijven 
in aantal ver beneden de verkeerdheden, die de 
auteur als verbeteringen aanbeveelt. Spreker werischt, 
dat het boekje alleen in handen moge komen van 
hen, die het goede van het kwade kunnen onder
scheiden. Volgens spreker moest de schrijver ge
hoor hebben gegeven aan zijn «geachte kennis". 
Bouwkundigen, liefhebbers en lueken zouden er 
weinig bij verloren hebben, als het boekje niet ge
drukt was geworden. Als motto voor de brochure 
zou spreker de Latijnsche aanhaling aan bet slot er
van kiezen: tmundus vult decipi, dccipiatur ergo", 
wat in onze taal heteekont: de wereld wil bedrogen 
zijn, zij worde dus bedrogen. 

Na eenige gedachten wisseling wordt besloten, in 
de volgende vergadering de gelegenheid open te 
stellen, ook het goede der brochure aan te toonen. 

Afdkeunq Arnhem. 
Vergadering van Woensdag 18 December 1878. 

Zooals gewoonlijk de laatste vergadering van ieder 
jaar werd ook deze, als de laatste van 1878, ge
bruikt tot de behandeling van huishoudelijke zaken, 
en wel ten eerste de rekening en verantwoording 
van den Penningmeester; hierna werd de begroo
ting door het Bestuur ingediend voor bet jaar 1879, 
waarna de Ribliothecnris verslag uitbracht van 
den toestand der bezittingen onzer Afdeeling. 

Wegens het aftreden volgens rooster van den heer 
J. W. Boerbooms, moest een lid in het Bestuur ge
kozen worden. Met algemeene stemmen werd het 
aftredend lid herkozen, die zich bereid verklaarde 
die taak weder te aanvaarden. 

Het in de vorige vergadering reeds behandelde 
art. 24 van het reglement, betrekking hebbende 
op het aankonpen van boekwerken voor den lees-
cirkel, kwam nu in behandeling; evenals toen is er 
geen besluit omtrent deze zaak genomen, maar zij 
aangehouden tot de volgende vergadering. 

Door den heer Wadenoijen werden de mctsel-
steenen, welke te IJmuiden gemaakt worden, ter 
sprake gebracht. Op de door hem gedane vraag of 
er geen monster van die steenen te verkrijgen was, 
verklaarde zich het medelid de heer Van den Bach, 
handelaar in bouwmaterialen, bereid op de volgende 
vergadering eenige monsters van deze steenen ter 
inzage te geven. 

Hierna werd de vergadering gesloten. 

Berichten en mededeelipgep. 

B U I T E N L A N D . 
— In de voorgaande maand is de spoorweg-

school , verbonden aan den Weichselsjworwcg, te 
Ljubbin geopend geworden met een voorbereidenden 
Cursus en bovendien verdeeld in drie afdeeüngen 
Gedurende de eerste twee jaren zal het onderricht 
nog in de Poolsche, daarna in de Russische taal 
geschieden. De school stelt zich ten doel de uitlei
ding voor machinist, telegrafist, werktuig-en bouw
kundige. Aan dezen cursus zijn tevens ook verbon
den practische oefeningen op de werk plaat sen van 
de Maatschappij. 

— Te Berlijn heeft in het departement van Land
bouw eene conferentie plaats gehad wegens de keuze 
van de lijn voor het Duitsch-llollandsche verbindings-
kanaal r a m - Koeverden. Daaromtrent bestond 
nl. verschil van gevoelen tiisscben den Vorst VUB 
Bentheim en de gemeenten en veenkoloniën, die bij 
de zaak zijn betrokken. Ieder der partijen trachtte 
hare eigene belangen daarbij te behartigen. De mi
nister Friedenthal heeft beide lortijen bevredigd, 
door meer te willen doen, dan waarover zij twist
ten. De gemeenten verkrijgen haar kanaal en de 
Vorst een boofdwijk naar en in zijne venen. Boven
dien zal dadelijk een verveningsplan voor de geheele 
veenvlakte vastgesteld wonten, waardoor dat groote 
terrein, door zijne aansluiting aan de Hullandsche 
kanalen, spoedig en krachtig rentabel gemaakt zal 
worden. 

— Aan het jaarverslng over 1877/78 van de ko
ninklijke Pruisische directie der spoorweghjn Mun
ster—Enschede, zijn de volgende cijfers ontleend. Het 
personenverkeer leverde eene opbrengst van I'2*2.871 
mark, en met het transport van passagiersgoederen, 
paarden, equipages, honden enz. 000 gezamenlijk 
bedrag van 124,722 mark op. Voor het goederen
transport werd 190,488 mark ontvangen. De ge
zamenlijke ontvangsten, waaronder (it»!('2.41 mark 
huur van de Mant schappij tot Exploitatie van Staats-
spuorwegen voor het gebruik van het lijntje Glaner-
beek—(ironau en van liet stationsgebouw te (ironau, 
bedroegen 270,047 mark, en de uitgaven lu'9,340 
mark, zoodat er een deficit op den dienst is van 
192,892 mark, hetwelk volgens § 3 van het met 
den Pruisischen staat gesloten contract uit de schat
kist gedekt wordt. Dit deficit moet echter, volgens 
§ 5 van hetzeltde contract, benevens 5 pCt. rente, 
'teerst uit eventueele baten van volgende jaren te
rugbetaald wonlcn. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaaal 

van Nederl. Oost-Indie zijn ftenoemd: tot ingenieur 
le klasse bij het Mijnwezen in Nederl.-Indie, de 
ambtenaar op nonactiviteit J. II. Cordes; tot oplich
ter 3e klasse bij den Waterstaat, de klerk op het 
bureau van den cerstnanwezend ingenieur bij den 
Waterstaat in de residentie Soerubaia W. F. E. de 
Jong. 

— Bij koninklijk («sluit van don 27en December 
1878 is de tijdelijke adspirnnt-ingenieur voor het 
stoomwezen II. W. E. Struve benoemd tot adapiraftt-
ingenieur voor het stoom wezen. 

Bij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid is C. M. Ritmeester, 

na voorafgaand vergelijkend onderzoek, met ingang 
van 1 Februari 1879 , benoemd tot opzichter van 
'l rijks waterstaat 4de klasse. 

Amsterdam. De Gemeenteraad heeft zich in de 
zitting van 31 Dec. j.l. vercenigd met een voordracht 
van Burgemeester en Wethouders, strekkende om, 
onder de voorwaarden daarbij vermeld, aan de Rijks
academie van Beeldc.ic Kunsten tot aanvulling van 
de verzameling hoeken en platen enz., van wege de 
gemeente eene jaarlijksche bijdrage van ƒ 4 0 0 te 
verleunen op de volgende voorwaaitlen : 

1". dat de aanvulling zal geschieden in overleg 
met de beide hoogleeraren in de uesthetiek aan de 
Rijksacademie en aan de Universiteit alhier, en dat, 
hij verschil van gevoelen, de hoogleeraar der Uni
versiteit zal beslissen; 

2°. dat de voor bijdrage aangekochte boeken, 
platen, enz., zullen blijven het. eigendom der ge
meente en slechts iu bruikleen aan de Rijksacademie 
zullen worden afgestaan ; 

3". dat van de aldus aangekochte hoeken, platen, 
enz., evenals van de overige werken en kunstvoor
werp! , die reeds door de gemeente aan de Rijks
academie in bruikleen zijn gegeven, een catalogus 
zal worden opgemaakt en bijgehouden door de beide 
huoglecrareii in de uesthetiek rinn de HijksaCn&ini" 
en aan de Universiteit; 

4°. dat de directeur der Rijksacademie nan den 
boogleeniar in de aesthetiek der Universiteit de door 
dezen verlangde lweken, platen enz.. in de verza
melingen der Rijksacademie voorhanden, voor be
huilde tijden tegen ontvangbewijs zal afgeven; 

5". dat de hoogleeraar iu de uesthetiek aan de 
Universiteit, met zijne leerlingen , het recht van toe
gang zal hebben tot de pleisterzalen in het gebouw 
der Rijksacademie, en 

6" dat, opdat de geregelde gang van het onder
wijs aan de Rijksicadernie niet worde gestoonl, de 
iu de punten 4 en 5 bedoelde afgifte var boeken, 
platen enz. en toegang tot de pleisterzalen zullen 
geschieden iu overleg met den ho0gl00H.iT in de 
uesthetiek der Rijk san uieiiiie. 

— Door de Amsterdamsche Omni busmaatschappij 
zijn gedurende het jaar 1878 vervoerd 6,404,806 
jiassagiers, tegen 4,908,961 in 1877. 

— Eene maatschappij wordt opgericht met het 
doel om ruim 33 Ha. gronden of weiland, gelegen 
in den Stads- of Godshuispolder, gemeente Amster
dam en Nieuwer-Ametel, geschikt te maken tot 
bouwterreinen of als park aan te leggen. De ontwer-
per directeur is de heer J. J. Metz. 

— Door het Koninklijk Oudheidkundig Genoot
schap is het volgende adres verzonden: 

nAan Zijne Excellentie den Minister 
van Hinnenlandsrhe Zaken, 

thrcellentie! 
Ook na de beraadslagingen, in de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal gevoerd, over de Commissie van 
Rijks-adviseurs, voelt het Koninklijk Oudheidkundig 
Genootschap zich, krachtens zijne in^lüng en roe
ping, gedrongen, Uwe Excellentie met gepasten eer
bied erop te wijzen: 

1°, dat de taak der Commissie van Rijks-advi
seurs, wat het opsporen van monumenten van onze 
geschiedenis en kunst betreft, welverre van afgedaan 
te zijn, eigenlijk geacht mag worden ternauwernood 
te zijn liegonnen, en er althans nog ontzaglijk veel 
te doen overblijft. Op tallooze plaatsen toch , schui
len de meest velschillende overblijfselen der werk
zaamheid van onze vroegere kunstenaar! en geleer
den , en gedurig treft men. zoowel in grootere ste
den als kleinere plaatsen, geheel vergeten of verlo
ren gewaande gedenkstukken van fnegeren tijd aan. 

oMoge de Commissie van Rijks-adviseurs zicliook 
tot nutoe hoofdzakelijk niet architectonische zaken 
hebben beziggehouden, de andere dealen van hate 
instructie, ternauwernood aangeraakt, zijn toch zoo 
uitgebreid, dat het hiertelande evenzeer als elders 
jaren arbeid zal kosten, eer Regeering en Volk vol
komen onderricht zijn over al datgene, wat voor 
kunst en wetenschap van belang, uit vroegere tij
den is overgebleven; 

»2". dat in ons land, waar sedert eene reeks van 
jaren zooveel is verminkt, verwaarloosd en vernie
tigd , en waaruit zooveel is weggevoeiil, zoodat het 
bijna een stelsel is geworden, veel te laten vergaan 
of te verkoopen, teneinde slechts geld te speren of 
te verkrijgen — dat hier, na de opheffing eener 
vaste Rijks-commissie om tegen dat alles te waken, 
het vroeger henrechende wandalisme opnieuw het 
hoofd zal ojisteken, nu het niet meer van regee-
ringswege wordt gestuit, maar integendeel, naar 
schijn eu veler oordeel, door de ophefling dezer Com
missie van rijkswege zou aangemoedigd worden. 

• Mocht Uwe Excellentie meenen, dat de bestaande 
Commissie van Rijks-adviseurs, om redenen, behoort 
opgeheven, en de correspondenten ontslagen te wor
den , dan acht het Koninklijk Oudheidkundig Ge
nootschap het toch zijn plicht, bij Uwe Excellentie 
met den mecstcn nadruk erop aan te dringen, dat 
van rijkswege ten onzent eene Commissie benoemd 
worde, gesteund door uitdrukkelijken last, macht 
en middelen om een volledigen inventaris op te ma
ken van alwat nis gedenkstukken van geschiedenis, 
kunst en wetenschap hiertelande nog liestaat, en — 
met de bevoegdheid ter gelegener tyd, gevraagd en 
ongevraagd, verslag van hen bevindingen temogen 
geven en verzoeken betreffende deze zaken in te 
dienen. 

»H«t zij vergund in herinnering te brengen welke 
groote intelleetiieele en moreele krachten de veree-
niging der kundige DUUUMn, die als eorres|iondcnten 
der Rijks-adviseurs over het geheide land verbreid 
zijn, ter bereiking van dit en dergelijke doeleinden 
zou kunnen aanbrengen, welk nut van hunne na-
menwerking en bieerdere organisatie te verwachten 
is, en hoezeer velen niets liever zouden wenschen 
dan aanleiding te hebben, hunne kennis ten dienste 
des lands vruchthunr te maken. 

• liet Koninklijk Oudheidkundig Genootschap acht 
het overbodig hierbij te wijzen op het groote moreele 
en wetenschappelijke nut, dat dergelijke commissien 
in Frankrijk, Duitschland en België gesticht hebben 

en hoopt, dat Uwe Excellentie, die het nut eener 
dergelijke commissie openlijk geroemd heelt, aan 
onze geschiedenis, wetenschap, kunst en nijverheid, 
den krachtige marcelen en een matigen geldelijken 
steun zal willen verleenen, om daardoor het wanda
lisme te breidelen en de bewijzen en den roem onzer 
nationaliteit te redden en te behouden. 

Hetwelk doende, 
Ilestuurderen eau het Kon. Oudh. Genootschap, 

Heiman J. van LumM. Voorzitter. 
R. W. P. Dl VliiES, Secretaris. 

Amsterdam, 24 December 1878". 
Amsterdam. De goedgeslaagde tentoonstelling 

van voorwet pen , door den werkman in zijn vrijen 
tijd vervaardigd, dezen zomer in het Pai k gehouden, 
heeft ook financieel gunstige uitkomsten opgeleverd. 

De ontvangsten hebben ƒ 7640 bedragen. Daar
onder was ƒ4900 aan vrijwillige bijdragen en ƒ 6 0 0 
voor de helft van de opgevraagde inschrijving in het 
waarin irgfbnds. 

De uitgaven beliepen ruim ƒ f>800, zoodat na de 
teruggave van de opgevraagde gelden uit. dit fonds, 
nog een batig slot van omstreeks ƒ 1200 rest. Over 
de bestemming van deze gelden is nog geene beslis
sing genomen. Waarschijnlijk zullen zij dienen voor 
eene volgende dergelijke tentoonstelling. 

— Door de firma Blikman Sc Satorius, alhier, 
is een vergelijkend overzicht medegedeeld over de 
in Amsteerdain in publieke veiling gebrachte vaste 
goederen. 

Daaruit blijkt, dat de waarde van vaste goederen 
nog steeds toeneemt. Er werd in 1*78 verkocht 
TOOT /6,810,858, zijnde voor ruim ƒ 600,000 meer 
dan het vurig jaar, eu het hoogste lied rag, dat be
reikt werd. 

Ook de opgehouden perccelen bereikten een zoo 
hoog cijfer als nog niet voorkwam , nl. nagenoeg 5 
millioen gulden In de leien*waardige toelichting, 
die de statistieke opgaaf vergezelt, wordt dienaan
gaande de volgende opmerking gemaakt: 

Mag het als een heuglijk verschijnsel worden aan
gemerkt, dat ondanks de overal te vernemen klacht 
van weinig zaken, de waarde van Vast Goed eer 
vooruit dan achteruit is gegaan, voor een ander cijfer 
van onze statistiek mag niet minder het oog gesloten 
blijven en zal het Diemand verwonderen wanneer 
eigenaren van vastgoed en allen, wier belangen daar
mede vereenigd zijn, zich verontrusten over het toe
nemend getal opgehouden perceelen. In vergelijk van 
vroeger, toen dit iu den regel zich tot een zesde 
deel der aangeslagen jierceelen bepaalde, is dat nu 
tot ongeveer een derde deel gestegen; voor diegenen 
evenwel, die beter de waarheid kennen, heeft die 
verontrusting niet zooveel grond, want zij zijn be
wust, dat het grootste getal van de ten verkoop 
aangeboden jiej-ceelen, waarvoor men de verlangde 
som niet kon bedingen, niet voortsproot uit behoefte 
aan geld, maar bij de meerderheid liestoud uit spe
culatie, om te beproeven of zijn eigendom, wat hij 
nog kort geleden voor veel minder had gekocht, nu 
uok in waarde was vooruitgegaan. De meer gemak
kelijke en minder kostbare wijze, WJaVatodo deze 
proeven kouden geschieden, bevorderde niet alleen 
meer en meer dien tak van handel, maar riep eene 
speculatie in bet leven, die herhaaldelijk glansrijke 
resultaten opleverde en «der welvaart verhoogde. 

Rotterdam. De heer W. Stok, alhier, heeft 
namens zijn lastgevers, in erfpacht aangevraagd de 
geheele oppervlakte aan het strand te Seheveilingen 
van de zoogenaamde leinpOStduin, tusschen het pa
viljoen van Z. K. II. Prins Fredcrik en den koepel 
lïellevue, tot uitvoering van een Itouwplan, waartoe 
een planteekening van het hotel en de villa's ol' 
woonhuizen, die men daarterplaatse verlangt te bou
wen , is overgelegd. 

's-Hertogenbosch. Door den Gemeenteraad is 
besloten een openbare wandelplaats aan te leggen op 
een deel der door de gemeente aangekochte vesting
werken. Het militaire exerciticterrein voor het 
front Hintham—Muntel zal op watervrije hoogte ge
bracht en een zwem- en badinrichting te dier plaatse 
gemaakt worden; de besteding van deze wei ken 
wordt hl het begin van de volgende maand lege» 
moetgezien. 

Kollum. Iu de dezer dagen in het naburige 
Huis ter Noord gehouden vergadering van belang
hebbenden bij het waterschap ide Zwager in ieden" 
enz., is het hoogst belangrijk besluit genomen, om 
tot droogmaking en U-maling van 'lit waterschap, 
een stoomgemaal te stichten van de nieuwste con
structie. 

Breda. Ter aanvulling van het bericht omtrent 
de benoeming te 's-llertogenbosch van een opzichter 
der gemeentewerken, rneldt men van hier, dat 15 
stemmen werden uitgebracht op den heer A. W. lïcyn-
ders, amanuensis aan de Landbouwschool te Utrecht, 
5 op den heer II. W. Peters, gemeenteopzichter te 
Leeuwarden (die niet op de voordracht stond) en 2 
op den heer P. T. Stornebrink, gemeenteopzichter 
te Breda. 

— Elf gemeentebesturen in de Oude-Mselstreê  
hebben een vergadering gehouden naar aanleiding 
eener concessie-aanvraag voor stoomtramwegen, door 
de beeren Sehlingeinnri en Krdbriuk gedaan. Men 
heelt zich bereid veiklaard den aanleg en de exploi
tatie te bevorderen van de volgende lijnen : BochoH— 
Dieren, Doetinchem—Vorden en Terborg—Winters
wijk. 

— Uit Den Bosch schrijft men aan de N. It. Ct. 
• Naar men verneemt, bestaat het plan, den Bok

stel-We/,el-s]K)or weg aan een groote Duitsche Maat
schappij te mkoopon, die de Nederlandsehe Exploi
tatie-maatschappij wel dwingen zal contracten van 
doorloopend vervoer te sluiten, zelfs onder nadeeliger 
voorwaarden dan haar nu zijn aangeboden." Of
schoon zij het bericht van vertrouwbare zijde ont
ving, deelt de JV. It, C. het toch onder reserve 
mede. 

Bij de Maatschappij zelve is echter, volgens later 
bericht, niets omtrent de zaak bekend. 

Unkondfcingen van Aanlirstfilin^n. 

Maandag, • Jan. 
— Huge, te 1 uur, door het gemeentcbost.: lo. 

het onderhouden eu gedeeltelijk vernieuwen van de 
«traat», grint-, pain- en schelpwegen binnen de ge
meente; 2o. het verbroeden der Lunge Pooien, bene
vens de aanleg van een riool door de Lange-Pooten, 
bet Plein en de Korle-Pooten. 

Maastricht, te 2 uren, door het gemeentebestuur: 
de levering van lo. 100,000 trottoirkeien; to. 700 \t' 
hardstee nen trottoirbanden; 3o. circa 1000 M' kannen-
buizen In diverse ufiuetiiigcn. 

flMverUira ((icon.}, te t uren, door Iz. Js. Lent-
seher, bij den logementhouder J. Pb. Jintcs: het af
breken zijner oude- en het bouwen van eene nieuwe 
boerenplaats met anacxen. Aauw. te 1 uur. 

DlnaSag, 7 Jan. 
I'trerht, te 11 uren, door de maatschappij tot BXpL 

van Staatsspoorwegen, aan het oentiaataareau: io. 
het maken van een nieuw hoofdgebouw met bijge
bouwtje op het station Grouw, met daarmee in ver
ban'! staande werken, ten behoeve van den spoor
weg Arnhem—Leeuwarden. Raming ƒ 19,250; 2o. het 
verleggen van den overweg voor den Gas rg bij kilo-
mctcrpaal 67,057 en liet verbreeden- van de Noord-
horncr Scliipslont, ten behoeve van den spoorweg 
Harliiigeu—EbuoaSSSSha gren». Hiuniug /fl330. I 

'»>llage, te II uren, door liet ministerie van marine: 
liet gereedmaken en leveren van het hards'cenwerk 
voor de fundeering van den ijzeren kustlichttoren te 
Bambflangaa (westkust san Madoern). Inlichting 6 
Jan, bij den t̂ uwkundige bij den dienst van liet 
loodswezen. 

i.oi.nk (Pruisen), te 12 uren, op liet bureau der 
stadswerken: 'iel uitvoeren der noodige aarde- en 
baggerwerknn (circa 1,800,000 M3), tot verbetering der 
Trave, van het Struckvcer tot aan de Doorsteek bij 
DuniM-lihurg, met inbegrip der voorziening in de ge
zamenlijke machines en bagger, l.il. bij den Bau-
director Maitiny, aldaar. 

Otrseta, te 1 uur, door de Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij: lo. liet maken van gehouwen, 
riolen en afsluiting op liet station te Sclieveningen, 
voot den tramweg van Den Haag naar Sehevcningen; 
2o. het makuu van de aaidebaan, den ondor- en 
bovenbouw der kunstwerken enz. voor deuzelfden 
tramwegt 3o. het verlengen van de brug voor ge
woon verkeer bij kilomelrrpaal 91 fi en hst doen van 
andere werken 00 het station Arnhem. Bilj. inz. uiter
lijk 0 Jan. aau de directie. 

Haam, te l'/j uren. door hstgemeentebe*taur: het 
op-de-diepte- eu schoonhouden der havens ged. 8 jaren. 

Yijmrgrti, in het koffiehuis van II. Holland, voor 
hem seltsn: het bouwen van sen huis aan de vVital-
kade aldaar. In., bij don architect A. van don Bogaard. 

WarnaSag, H Jan. 
iritlit-ni. te 11 uren, aan het kantoor der Arnhem-

selie Tentooustelliiigsvereeniging, in de Kortestraat: 
hut bouwen van 2 tentooustellinsslokalen, ter geza
menlijke oppervlakte van ruim ?0*X) M', met voorge
bouw SB overdekte verbinding op de gedempte .lans-
gracht, lnl. bij de architecten Van Uciidt. & N'ieraad. 

Kmmrn, te 12 uren, door burg. en With.: het le
veren, aanvoeren eu verwerken van ongeveer 2100 M 5 

zuiver zand op de schoolplaats te Krica. Bilj. inz. 7 
.'.ui . vóór 3 uren, op het gemeentehuis. 

LimmiT, aan de secretarie van Zcvcu-Orietenijf-u-
ei. Stad-S!ooten: lo. het onderhoud van de rijwegen, 
in li pSTC.; 2o. anrdowerken aan den Wie ld ijk ; 3o. 
de levering van hout, in 9 perc. 

ItanSerdaf, O Jan. 
Lt-Kemerr, te 11 uren, door het dijksbestuur van 

Zeveii-(irieten'jenen-Siad-Slootcu, bij llielkcma: dele
vering van grint en keizel. 

Haarlem. te S'/l uren, door het. ministerie vanbin-
ucal. zakoc, aan het. gebouw van het prov. best.: lo. 
het ged. 1379 en '80 ondei liouden van eu het doen 
Van herstellingen m vernieuwiuitcn aan liet paviljoen 
„Welgelegen" lo Haarlem. Raming ƒ4060; 2o. idem 
idem aan de leerschol bchoorende bij de Rijkskweek
school van onderwijzers, te Haarlem. Itaminu /̂ OOO; 
:in. idem idem aan het gebouw van de Rijkskweek
school van Vroedvrouwen, te Amsterdam. Ramiug 
.' 1980; Ui idem idem aan de gebouwen van 's Hijks 
museum van schilderijen en prenten eu van de Kon. 
Academie van wetenschappen, genaamd „l)c Trippen
huizen" te Amsterdam. Ramiug / 8000; 5o. idem 
idem aan de gebouwen van 's Rijks Academie van 
beeldende kunsten te Amsterdam. Raming ƒ SS00. 

'ullage, door het ministerie van Koloniën, ten 
dienste der btaalsspoorwegen op Java: lo. te 12 uren, 
de levering van liet ijzerwerk voor 1(10 stuks bak-
wagcus, 310 stuks platte wagens, 114 stuks gesloten 
goederenwagens; 2o. te 2 uren, de levering van hard
steen, t. w.: vloertegels, trottoirbanden, neuten, blok
ken eu draag>tecuen. 

VrlfSag, SO Jan. 
Cranlngrn, te 12 uren, door het prov. bestuur: 

het onderhouden vnn het gebouw, bewoond door den 
Commissaris des KbaugS in de prov. (Jroningen en 
van het gouvernementsgebouw aldaar, ged. '79, in 
8 perc. 

ZaterSaf, II Jan. 
lUrMngrn, te 11 uren, in I)c Korenbeurs: bet 

atbreken van de kerk en pastorie der Evang.-Luth. 
gemeente aldaar en het daarvoor in de plaats bouwen 
van eene nieuwe kerk. lnl. bij de architecten Oebr. 
J. eu J. Posthuma, aldaar. Aauw. 7 Jan., te 11 uren. 

I'trrrht, te 1 uur, door dc Nederl. Rijn spoorweg
maatschappij : levering van Spoorstaven en lascn-
plnteR, ges meed-ijzeren lascli, haak-, moer- en klauw-
bouten, spoorsehroeven, spieën, gegoten-ijzeren steun
en merkklossen, in 2 perc, op hut station Arnhem, 
ter uitbrcidiug van de sporen op dit statiou. Rilj-
inz. aan de directie uilerlijk 10 Jan. 

Vlrrrht, te 2 uren, door liet ministerie van bin
nen!, zaken, aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
lo. het onderhouden van- en het doen van eeuïge 
vernieuwingen en herstellingen aan de gebouwen der 
Rijks-universiteit Ie Utrecht, ged, '79: 2o. idem idem 
aan de gebou-ven der Rijks-hoogere burgerschool te 
Utrecht, ged. '79 en '80. 

Maandag, la Jan. 
Hein, te 12 uren, door den directeur van 's Rijks 

magazijn van militaire kleeniug, uitrusting enz.: het 
leveren van voorwerjHin van ledergoed en paardentuig, 
ten behoeve van het leger. 

Amater4am, te 12 uren, door burg. en welh.: lo. 
het onderhoud van bruggen; 2o. het levoren van trot
toirbanden; Ho. het stellen van trottoirbanden ged. '79. 

Kalium, te 12 uren, door burg. eu wetli. van Kol-
lumerland-en-Nieuwkruislaud: de levering van 700 
M J grint. 

ViUgi', te 1 our, door burg. en wetL: het ged. 
'79 onderhouden van eenige gebouwen, wacht- en 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 4 Januari 1879. 

brand spuithuixen en brandladders met toebchooren in 
de gemeente. 

tniotordam, Ie l 1 / , uren, door de Hollandsche 
JJzercn-spoorwegmaatschappij, in het gebouw U.Z. 
Voorburgwal: lo. het leveren van '100 tons stalen 
spoorstaven met verbindingsijzerj 2o- idem van 43 
stillen punt- en hartstukken; So> idem van (1000 eiken 
dwarsliggers en het eikenhout voor 21 wissels. 

Dlnadag, IS Jan. 
Ven Hommel, te 10 uren, door het gemeentubest,: 

het leveren van p. m. 500 M* gehorde grint. 
Zul ren, te 2 uren, ten raadhuiie: het leveren en 

plaatsen van 387 buisriolen en gegoten-ijzeren 
sypbons, in de Burgstraat, do Tuinstraat en bet 
Stationsplein. Aniw 7 Jan., te 111, uren. 

W*enidaf, IK Jan. 
'•-Haf-e, te 12 uren, door het ministerie van 

wnterstaat enz., ten dienste der Staatsspoorwogen: 
het leveren eu plaatsen van afrasteringon en hckke,i, 
het ophoogen van terreinen en eeuige verdere werken 
op het centraal personenstation te Amsterdam. Raming 
/10,580. 

Middelburg, te 12 uren, vanwege het ministerie 
van financien, door den prov. inspecteur der directe 
belastingen : het onderhouden van- eu het doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen en aanhoorig-
heden in gebruik bij dc administratie der Rijksbelas-
tir.gen te Hansweert on te Bath, van dru dag der 
'aoodkeuririR tot 31 Due. '81, in 2 perc. Aauw.; van 
perc. 1, 7 Jan., vau perc. 2, 8 Jan., telkens te 10 uren. 

Dauderdaf, IS Jan. 
Warga, hij G. P. van Asperen: het afbreken van 

2 boerenhuizingen met schuren, onder de dorpen 
Wiusum en Baard, en het daarvan weder opbouwen 
van eene boerenhuizing met schuur onder Baard. lui. 
bij A. K. Hoekstra, te Warga. 

Vrijdag, 17 Jan. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van bin

nen!, zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhouden van en het doen vau eenige ver
nieuwingen en herstellingen aan de gehouwen der 
Rijks-hoogere burgerschool te Winterswijk ged. '79 
cn '80. Aanw. 9 Jan. 

i.rn.ii-reii, te 2 uren, door kerkvoogden der llerv. 
gemeente, in hot Rechthuis: lo, het brengen van een 
plafond iu de kerk; 2o, het doorschieten van de kerk 
met een steenen muur; ."io. een gwdoefa daarvan in
richten tot consistoriekamer; 4o. de kerk voorzien van 
een geheel nieuw ameublement. Aanw. dos voormid
dags in het kerkgebouw. 

Zaterdag, IS Jan. 
hpén-meen, hij Mr. Van Heioma: het bouwen 

eener nieuwe *tclphuizing te Wolvega. Iul. bij I.. 
J. van der Zwaag, te Wolvega, dagel, van9— li uren. 

Maandag, 'Ut Jan. 
Huurhui, in Het Witte Paard: het bouwen van een 

i koetshuis met stalling voor 12 paarden en eenige bij-
behoorende vertrekken. Bilj. inz. bij den rentmeester 
van den Huize Ruurloo. 

Ulnodag, 21 Jan. 
Amsterdam, te 11 uren. door het minislerio van 

koloniën, aan hot koloniaal etablissement: de levering, 
in 54 perc, van: Kngelsclie gictcoke; Portland-cement; 
vlakke Waalklinkers; straatklinkers; vloertegels; ver
glaasde dakpauuon; glasruiten; divers koper; koper
draad cn spitsen tot. weorafleidors; lood, zink enz.; 
divers ijzer; gereedschappen; hang- en sluitwerk; 
aambeelden, bankschroeven, dommekrachten enz.; koe-
mi-irn, patjols, uikhouweelen, schoppen enz.; fascine*, 

, gras-, hak- en kapmessen; houtsehroeven; draad- en 
klinknagels en spijkers; vijlen; verfwaren {2 bestekken); 
zinkwit ; lijnolie eu traan; lederwerk; pompleder; 
wollen dekens; blauwe baai; diverse katoenen; ver
band katoen ; laken mutsen; overtrekken voor idem; 
linten voor idem ; zwart zijden halsdoekcu . losse hals-
dassen van zwart Orleans; naaizakjes; messen met 
lederen scheede en ceintuur; diversu behoeften voor 
de landsdrukkerij. 

Vtaenadag, 11 Jan. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het wegruimen van een in de Benedcti-
Merwede onder de gem. Hardinksveld gezonken vaar
tuig. Aanw. 17 en IS Jan. 

'••Ilage, te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz.: het ma.(en van verschillende werken, 
hoofdzakelijk op liet station Eist en dit halte Ressen, 

• ten dieuste der Staatsspoorwegen. lnl. bij den hoofd
ingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, te Nij
megen. Aanw. IS en 1G Jan., telkens te 1 «ur, 
aanvangende op het statiou Kist. Raming / 1 •">,'11" i. 

Vrijdag, 14 Jaa. 
Leeuwarden, te 12'/. uren, door het ministerie van 

witerstaat enz, aan het gebouw van het prov. bost: 
lo. het vernieuwen van een gedeelte der traverse door 
Buitenpost, behoorende tot den Rijks-grooten weg 

i Leeuwarden—(ïror.ingor grens. Aanw. 18 en 20 Jan. 
Kaming /SS00; iu. het doen van voorzieningen aan 

i den Iloogewal en daar bijgelegen duinen op Schier
monnikoog ged. '70. Aauw. 17 Jan. Raming /'2150. 

Zaterdag, 13 Jan. 
Leeuwarden, te 12 uren, ten gemcentehuize: hot 

l leggen van nieuwe bestratingen, met het opnemen, 
het leggen en het onderhoud van dc kei- en klinker-

' bestratingen binnen de gemeente, ged. 1879—83. Bilj. 
inz. 24 Jan., vóór 'savouds 8 uren. 

Mloop va» Aanbestedingen. 

Enarhedé, 17 Dec: hot over do geheele lengte 
verbeteren van den kunstweg van Kusclicdé naar Ol
den zaal; ingek. 4 bilj., als: 
W. Arntz, te Milligen, ƒ 15,249 
K. Gierveld, „ Wiorden, „ 15,115 
H- Hggink en II. Tón is, „ Knscliedé*, „ 15,102 
H. ter Weele Az., „ idem „ 14,500 
niet gegund. 

arallngen, 18 Dee.: het verrichten van vernieu-
wiugon en herstellingen, benevens het gewoon onder
houd der gemeentewerken eu inrichtingen ged. '79; 
ingekomen 7 bilj., als: 
Jos. Lokhorst, te Kralingen, ƒ 4318 
ht Tieleman, „ idem ,, 3973 
J. v. d. Leeo> „ idem „ 3944 
C. de Ridder, „ idem „ 3850 
VV, J. van Nooijen, „ idem „ 3732 
üobr. Pons, „ idem „ 3700 
H. v. d. Loo, „ idem „ 3150 

Laag-Maerra, 20 Dec.: het uitvoeren van eenige 
aanzienlijke herstellingen en vernieuwingen aan het 
badhuis en 3 landwoningen aldaar; perc. 1, badhuis 
e. a. ingekomen 6 bilj,, als: 
U. Gerbrands, te Laag-Soeren, / 1459 
J. W. Enklaar, ,, Dieren, „ 1346 
Van den Braak, „ Apeldoorn, .. 1247 
A. Klanderinan, „ Brummcn, „ 1197 
J. de Wit, , Dieren, „ 1194 
J. steinvoort, „ idem „ 1173 
gegund. 

perc. 2, 3 landwoningen, ingek. 7 bilj., als: 
II. Wegerif, te Apeldoorn, / 2547. 
J. de Wit, „ Dieren, „ 2447. 
Altena, „ Eerbeek, „ 2400.35 
G. Gerbrands, „ Laag-Soeren, „ 3394.79 
A. Klanderman, „ ürummen, „ 23S9. 
Schut, „ idem „ 2381. 
J. W. Eukla r, „ Diereu, „ 2293. 
gegund. 

•phemcri, 20 Dec.: het bouwen vaa een woonhuis 
voor Erven Blijdenstein; ingekomen 5 bilj, als: 
J. vaa Alpen, te Tel, / 5850. 
O. van Mameren, „ Ophemert, „ 5241. 
G. van Mil Gz., „ idem „ 5200. 
G. van Mil Ax., „ idem „ 5105. 
B. van *t Hooft, „ Varik, „ 6080.28 
gegund. 

('urinerend, 20 Dec.: het onderhouden der stedelijke 
publieke werken ged. '79, in 3 perc.: le p;-rc. onder
houd van gebouwen, bruggen, wallen enz. ingek. 5 
bilj., als: 
J. Roskam, te Purmcrend, / 3249 
M. Worp, „ idem „ 2940 
H. F. Westcrveld, „ idem „ 29(10 
J. Plas, „ idem „ 2730 
A. Eisenberger, „ idem „ 2500 
gegund. 

2e perc. ijzerwerk ; gegund aan M. Worp, voor /280; 
3e porc. ttcholen en bijbehooroo; iugekomeu Ti bil

jetten, ala: 
E. Brans, te Purmerend, / 1488 
M. Worp, „ idem „ 1420 
J. Plas, „ idem „ 1370 
H. F. Westerveld, „ idem „ 1370 
A. Eisenberger, „ idem „ 1173 

Middelburg, 20 Dec.: lo. het éénjarig onderhoud 
van de Kijksconlrescarpe te Tlioleu, beliooronde tot 
de zeewerken in Zeeland; minste inschrijver was J. 
de Rijke Jr., tc Stavcnissc, voor ƒ662. 

2o. het baggeren vóór den in de buitenhaven van 
het kanaal door Walcheren te Veere; minste inschr. 
was T. Volker, te Dordrecht, a ƒ0.41 per at*. 

••flterwijtwerd, 20 Dec.: het bouwen van een 
nieuw diakenieliuis; ingek. 15 bilj., als: 
A. Hangclbroek, te Nietap, f 4417 
Wildeboer, „ Opwierde, „ 3995 
A. Vorsten, Tliesinge, „ 3960 
Korthuis, „ Losdorp, „ 3954 
Dertien, „ Spijk, „ 3940 
J Holtman, „ Lopporsuni, „ 3846 
Wildeboer, „ Krewert, „ 8680 
P. Post, ,, Ton-Post, „ 3590 
K. Nieland, „ Wirdum, „ 3525 
II. Ridder, „ Stedum, „ 3500 
F. Veltman, „ Zeerijp, „ 3400 
E. Haan, „ Leermens, „ 3333 
J. Dekker, „ Stedum, „ 3299 
Schoonbeek, „ Loppersum, „ 3264 
M. Wierts, „ Ooster wijt word „ 2924 
gegund. 

Utrecht, 21 Dec: de levering der in '79 benoodigde 
materialen voor de gemcentegnsfabrick; minste in
schrijvers waren: 

le perc. getrokken-ijzeren pijpen enz.: W.J. Stokvis, 
te Arnhem, ƒ2318.14*; 

2e perc. smeedijzer: li. S. Stokvis en Zonen, te 
Rotterdam /1524.0SS: 

3e perc. gietijzer: A. F. Smulders, tc Utrecht,/2216; 
4e perc. glaswerk: J. J. B. J. Bouvy, te Dordrecht, 

/ 261.10; 
5o pore, lampuglazen: J. J. Harte, te Utrecht, /'67.50; 
6e „ kalk, cement cuz.: P. Lagendijk, te Utrecht, 

ƒ 3410; 
7e perc verfwaren: J. de Waal en Zn., idem, Z422.55; 
Se m borstelwerk: H. C. Verschoof, idem,/! 12.07; 
9e „ lantaarns i Rencker eu Zonen, idem, ƒ470; 

10e ,i leder: Gebr. Stórmaun, te Amsterdam, 
ƒ 263.50; 
Ilo perc. patentolie: 1. B. v. d. Bergh cn Zn., te 

Utrecht, ƒ 180; 
12e perc. tcerolio: G. A. Hoiitink on Co., idem, ƒ 126; 
13e „ poetskatoen: Serplios en Zonen, te En

schedé, / 71.25; 
14e perc. touwwerk: G. H. van Ilaaren, te Utrecht, 
397.35; 

15e perc. saveraard: J. van Haltem, idem, ƒ667.50; 
16e „ hout: H. van Trigt, idem, ƒ488. 
Leeuwarden, 21 Dec: dc levering van dc door do 

gemeente voor het jaar '79 benoodigde houtwaren: 
üeqr. Uoniein, te Leeuwarden, 15 pet beneden tarief; 

ijzerwaren: J. H. W. Wachtels, 16 pet hen. tarief; 
glas- en vcrfwar<n: Coltof eu Zonen, 6 pet boven 

tarief; 
staaf- cn ptaatij;or: J. C. Kutsch Lojenga, 5 pet 

boven tarief; 
steeu: R. Vermeulen, le soort 6 pet ben., 2e soort 

2 pet beneden tarief; 
zand: R. IJ. Liezengn, te Giekerk, a> /0.83 per 

stère. 
Wni-urM, 21 Dec.: het leveren en stellen van een 

nieuw ijzeren hek met muurwerk om het kerkhof; 
gegund aan J. J. Hogcboom, te Westorgeest, voor 
f 1169. 

Vih.ee, 23 Dec. het onderhoud der openbare 
pompen aldaar en het. .everen van materialen, gegoten-
ijzeren straatkolken eu houtwaren; minste inschrijvers 
waren: 

straatkolken: IJsergieterij De Prins van Oranje, te 
's-Hagr, /2484; 

pompen: Haak, idem. /*1145; 
houtwaren: Vreeburgen Bakker, te Leiden,ƒ4569.30; 
materialen, kalk.- Gebr. Huurman, te Dellt, /Q.M*/*! 
tras: Kaptijn eu Braat, te Dordrecht, ,i ƒ ; 
cement: dezelfden, u /5.90; 
teer: M. J. van Zanten, te 's-IIage, aƒ12.75; 
pothuizen: W. Zwanenvclt, idem, it ƒ0.75 en ƒ1.15; 
rivierzand: De Swart, idem, a /1.99; 
Usel-ondersteen: Schaly en Bekker, te Schoonhoven, 

4 ƒ 7.60; 
ijzerwaren: A. M. van Emden, to 's-Hage, voor 

ƒ446.08. 
Lelden, 23 Dcc.: de bouw van 2 arbeiderswoningen, 

5 burger-beneden- en 8 bovenwoningen, benevens een 
winkelhuis, op bet bouwterrein aan den Morschweg 
onder Oegstgcest, in 6 perc; minste inschr. waren: 
perc. 1 (metselwerk) W. N. Schrödcrs & W. van Veen, 
te Oegstgcest, voor f 4597.60; perc 2 (hardsteenwerk) 
J. M. Steyger, tclioidon, voor ƒ135; perc 3 (pleister
en stukadoorwerk) A. 1). Wempe, te Leiden, voor 
ƒ1999.99; perc 4 (lood- en zinkwerk) W. Hoogen-
straaten, te Leiden, voor r*788j perc.6 (glas- en verf-
werk) C J. M.deu Bezemor, le Leiden, voor ƒ 1348.48; 
perc. 6 (behaugerswerk) H. Pander, te Leiden, voor 
ƒ495. 

Dardrecht, 23 Dee.: voor de levering van materi
alen aan de gemeente waren o. a. minste inschrijvers: 

dennenhout: F. en A. van der Linden, te Dor
drecht, /"058; 

grenenhout: Van Dorsser en Co., idem, /227, in
eens af; 

eikenhout: A. de Groot en Zonen, idem, ƒ 509, 
ineens af; 

georeosoteerd dennenhout: Van Dorsser en Co., ƒ 236, 
ineens af; 

.1. II. Wildeman firma G. Schuld en Zonen, Engelsch 
patent ijzer ,'t ƒ0.075 en best Zwcedsch ijzer u/0.115, 
per KG.; 

Luïkscho kalk: A. de Koning en Zn., a ƒ0.80; 
schelpkalk: dezelfde, *- ƒ1.15 per HL.; 
gemalen tras: H. F. Onderwater en Co., a. ƒ1.00 

per HL; 
Waalklinkers: Th. J. M. Verwaaijen, firma J. Ver-

waaijen Dz. en Co., te Arnhem, a ƒ 18.49 per 1000; 
gegoten-ijzeren straatsyphous: Penn en Bauduin, k 

ƒ 15.50 p,jr stuk; 
hardsteenen trottoirbanden: L. Goffin cn Co., te 

Luik, rechte eu gebogen banden, ;i ƒ2.89 per M.; 
kantsteenen: A. P. Schotel Gz., a ƒ 2.31 per M. 
Heem,ter, 23 Doc: hot slnopen van een ouden en 

het bouwen van een nieuwen paardenstal achter het 
huis der gemeente aan de Middelbuurt; ingekomen 8 
biljetten, als: 
J ; v. d. Molen Ar., te Roemster, ƒ 3974. 
E. Rriiue, „ Purmcrcnde, „ 3845. 
D. v. tl. Molen, „ lïeomster, „ 3837. 
J. Nat Cz., „ idem „ 3778. 
J. Nieiu-stad, „ Oosthuizen, „ 3590. 
W. Oud, „ Beemster, „ 3499. 
G. Kooijman, „ idem „ 3403.17 
M. v. d. Lippe, „ idem 3377. 
gegund. 

tiaada, £4 Dec: do levering aan dc gemeente van; 
houtwaren: A. de Jong en Zn-, 

te Gouda, 10 pet ben. tarief 
ijzerwaren: G. Langcraar, idem, 11 „ „ „ 
spijkers enz.: dezelfde, 13 „ „ „ 
lood, zink cn soldeer: J. J. Ver

dries, idem, 19 „ „ „ 
verfwaren cn glas: C. van Dillen 

cn Zoon, idem, 20 „ „ „ 
loer: L. Visset, idem, 10 „ „ „ 
kalk: A. Jonker en Zn., idem, 1 „ „ „ 
grint: L. Brotire, idem, voor het tarief 
zand: dezelfde, idem 
fijne puin: A. Slootweg, idem, ƒ2322; 
onderhoud van straten: H. Jongeuburgcr, te Wad* 

dinksveen, ƒ9233. 
Arnhem, 24 Dec.: dc levering van Duitsche gas

kolen aau de gemeeiitegasfibriek; minste inschr. waren 
B. Hagedooru eu Zoon, te Amsterdam, Consolidation-
kolen a /"O.53','l0 per 100 KG. 

Ouddarp, 24 Dec: de leverimi van 500 stère grint 
aan den polder Oudeland; minste inschr. was B. dc 
Jong, tc Werkendam, ii ƒ1.88 per stère. 

rinfcum, 24 Dec: het afbreken van een schuur en 
wederopbonwen van een burgerhuizing to Sliens; 
ingek. 5 bilj., als: 
A. Booms na en S. Smits, te Rerlikum, ƒ6320 
II. Brouwer, „ Stiens, „ 5640 
P. Kingma, „ Leeuwarden, „ 5600 
al Holwerda, „ Hijum, „ 5599 
J. J. Fokkens, „ Bntsum, „ 5081 
gegund. 

BertMersw-aag, 24 Dec: het afbreken eener oude 
en hut houwen eener nieuwe boereuliuizini'e aan dc 
K let ten onder Opeinde; minste iuschr. was C dc 
Vroeg, te Gorredijk, voor ƒ5872. 

'••Ilage, 27 Dec: het aanbouwen van kamers cn 
daarmee in verband slaande veranderingen, alsmede 
het uitvoeren vau andere vertimmeringen en herstel
lingen aau het paleis van justitie te 'a-Bosch; ingek. 
5 bilj., als: 
II. aan Htdvoort, te '» Bosch, ƒ 12,425 
J. C. Schellekens, „ idem „ 8,795 
J. B. van Wolfs bergen, „ idem „ 8,224 
P. J. fasen, „ idem „ 8,219 
A. Pijnenburg, „ Voght, „ 7,585 

i«i'n, 27 Dcc: het bouwen van eene steenen 
schutsluis op de Drentsehe Hoofdvaarl, ter vervan
ging van de bestaande houten Diever-schutsluis; in
gekomen 1 bilj., als: 
F. Aberson, tc Stecnwijk en 

J. Otten, „ Mcppcl, ƒ 107,770 
J. LuueL „ Stadskanaal, „ 100,090 
G. P. ran Balen, „ Nieuweschans, „ 99,670 
J. N'. kruizinga, „ H. nam en 

E. II. Kaspers, „ Finsterwolde, „ 97,800 
Middelburg, 27 Dcc.: het tweejarig onderhoud van 

den steiger eu den toegangsweg aau den Margnrcta-
polder hij Stavcnisse; minste inschrijver was J. de 
Rijke, te Stavcnissc, voor ƒ658. 

Mlddrlhurg, 27 Dec: liet onderhouden van-en het 
doen van herstellingen en vernieuwingen aau de Rijks
kweekschool van onderwijzers te Middelburg, ged. *79; 
minste inschr. was J. v. d. Hoek, te Middelburg, 
voor /1640. 

Helder, 27 Dec: iict onderhouden der gemeente-
gebouwen, brnggen enz.; ingekomen 9 bilj., als: 
A. Graaf, te Helder, f 5940 
M. Daalder, „ idem „ 5700 
J. F. Philips, „ idsm „ 5700 
P. Verhey, „ idem „ 5700 
Gobr. Moorman, „ idem „ 5620 
Peetors en Sleijaart, „ idem „ 5497 
W. de Jong Jr., „ idem „ 5490 
Gebr. itomhoff, „ idem „ 5420 
Gebr. Korff, „ idem „ 5400 

• Hu-rii. 27 Dcc: lo. het maken en inhangen vau 
2 houten deuren voor het biunenhoofd van de Kijks-
schutsliiis binnen het fort Crèvecoeur; minste inschr. 
was G. Schermers, te Kotlieu, voor ƒ5440. 

2o. liet bouwen van eene vcerkuechtswoning aan het 
()mli' M ia-je te Keizers veer; minste iuschr. was A. 
Verwijs, te Oostorhout, voor ƒ3765. 

Hranel, 28 Dec.: het onderhoud der gemeeutege-
bouven eu werken in '79, iu 2 perc; perc 1 (tim-

Me] 
fwerk) gegund aai 

te Meppcl, voor ƒ634. 

nu r • i• rk i gegund aan II Danser, te Meppel, voor 
ƒ 22*7.64; perc 2 (verfwerk) gegund aau J. F. Seijdell, 

Haarlem, 2S Dec: het driejarig onderhoud der 
Rijks-zeewering eu havenwerken op Vlieland; minste 
Insofar* was J. Oldenburg, tc Bergen, voor ƒ35,748. 

Vranlngen, 28 Doe: het bouwen vau een blok van 
16 woningen aan do Frederikstraat; iugekomeu S 
bilj., als: 
L. .V. Reintjes, te Groningen, f 52,400 
F. Berkenbosch, n idem „ 49,680 
J. Werkman, „ idem „ 49,333 
K. W. Wietzema, „ idem „ 48,910 
B. Schuur, „ idem „ 46,000 
H. Junssen, ,, idem „ 45,994 
G. P. Niugen, „ idem „ 45,890 
A. Pastoor. „ Stedum, „ 45.200 

i ireriit, 28 Der-.- |o. het maken van een los* en 
laadsteiger langs de Nieuwe Vaart aan den Kadijk te 
Amsterdam, met het doen van andere werken: minste 
inschrijver was B. van der Weerden, te Utrecht, 
voor ƒ34,200. 

2o. het uitdienen van dc Nieuwo Vaart; minste 
iuschr. was W. J. Schram, te Amsterdam, voor ƒ15,000. 

I'trerht, 2S Dec: het maken vau een ijzeren hoven-
bouw, ter vervanging van de houten balansbrug over 

de groote sluis te Vreeswijk; minste inschrijver was 
J. Barneveld, te Vreeswijk, voor ƒ6240. 

'a-Hage, 30 Doe: het leggen van rioolleidingen tot 
voortzetting der rioleering van Scheveningcn; minste 
inschr. was L. Hollander, te Capclle a/d Usel, voor 
ƒ 16,990. 

lm«lerdam. 80 Dec: het vernieuwen van de noor
delijke walbeschocüng van het Kntrepotdok lants de 
havenkom; minste inschr. waren Rietsnijder en Zn., 
te Amsterdam, voor ƒ 22,995. 

Haagevern, 80 Dec.: het onderhoud van de gebou
wen en werken der gemeente; gegund aan don ecnigea 
inschrijver J.Seholtemeijer.tc Hoog»veen, voor ƒ1529. 

h itu-tli, 30 Dec: het oiiderliouilcn van de gebouwen 
teu dienste van het prov. bestuur te 's-Bosch, god.'79; 
ingek. 5 bilj., als: 
J. vau Eert, 
L. Hurkens, 
A. van Helvoirt, 
P. Steenbergen, 
P. J. Somers, 

s-Bô ch, 
idem 
idem 
idem 
iilt in 

ƒ 2045. 
„ 1990. 
,, 1946.10 
„ 1937. 
. 1915 

Waalboercngniuw: D. Stokmin, /" 15 73 ; 
Klinkenberg, te Amcrongen, ƒ 13-70 per 

K.HiiiM-ii, 80 Dec: het maken van 17 huisbelten op 
het Kunipereiland: voor de ma«a ingek. 4 bilj., als; 
Van Bruggen, te Kampen, ƒ 72,925 
Wijnliolt, „ idem, „ 68,414 
Sterk, „ Hardinksveld, „ 68,7<0 
C de Jong, „ idem „ 62,849 

Ratlerdam, 3D Dcc.: de bovenbouw der nieuwe 
bijkerk van dc paroehie van den H. Dominicus, inde 
Vaii-Olilebarneveldt-itrBnt; minste iusehrijver was H. 
Stel«ag(-n, te Rotterdam, voor ƒ 70,676. 

Hallerdiim, 30 Dec.: dc levering aan dc gemeente 
van voor den dienst van "79 benoodigde bouwmateri
alen; hiervoor waren hoogste en laagste inschrijvers: 

Perc 1, getrokken VVaalstraatkliukers: Gcbi. D. en 
B. I*. Huurman, tc Delft, MS 35: Gebr. De Ridder, 
te Amerongcn, ƒ17.323 per 1000 stuks. 

Perc. 2, vlakke Waalstraatkiiukers: B, Jansen Jz., te 
'a-Ilage en C. Moolenhurgh, te Zierikzec, ƒ19.57; 
Wed. D. van Lange eu Zn., te Dordrecht, ƒ 17.49 per 
1000 stuks. 

Perc. 3, vlakke Waalklinkers: D.Stokman, le Lobith, 
ƒ18.43; J. Ilellcndoorn, tc Indooruik, ƒ16.73 per 
tOOO Huks. 

Perc. 4, 
Gobr. Van 
1000 stuks. 

Porc. 5, IJselslrnntstecn : Van Noorden cn Schwcrzel, 
tc Rotterdam, / 7.54; Schaly en Bekker, tc Schoon
hoven, ƒ 7.39 per HHtri stuks. 

Perc 6, idem: Van Noord*n en Schwcrzel, ƒ 7.S4 ; 
H. R. van Kik, te Dordrecht, ƒ7.50 per 1000 stuks. 

Perc. 7, Usel-ondersteen: Van Noordon & Schwerzel, 
ƒ7.70; Schaly en Bekker, ƒ 7.20 per 1000 stuks. 

Perc. 8, escaussijn.tch trottoirband: Gebr. 1). en B. P. 
Huurman, ƒ3.20 3 ; Van Noorden cn Schwerzel, ƒ2.59 5 

per M. 
Perc. 9, Lniksefae ktultkalk: Erven II. Trip, te 

Rotterdam/10recht, ƒ930; Gebr. D. en H. P. Bnurnun, 
ƒ780 in massa. 

Perc 10, Quenastkeien 10,16 c.M.: Gebr. 1). en B. 
I'. Huurman, ƒ92.61; Klons en Van Limburgh, to 
Rotterdam, ƒ89.89 per 1000 stuks. 

Perc. 11, idem 10,21 c.M : Gebr. D. cn B. P. Huur
man. ƒ 144.90; Klons en Vau Limburgh, ƒ139.98 per 
luOO stuks. 

Perc 12, eikenhout: A. van Stolk en Zn., te Rot
terdam, ƒ2308.09; J. en A. vau Vollen hoven, idem, 
ƒ 22M.15 in massa. 

Perc. 13, eiken roeden: A. van Stolk cn Zn., ƒ 2500; 
J. eu A. van Volleuhoven, ƒ 2500 in massa. 

Perc 14, grenenhout: A. van Stolk en Zn., ƒ4195; 
J, eu A. van Volleuhoven, / 4149.50 in massa. 

Perc. 15, dennenhout: J. en A. van Voller.hoven, 
ƒ3412: B. Loos en Zn., te Blokzijl, ƒ2085.10 in massa. 

Perc. 16, vurenhout: G. Alberts Lz. en Co., te Mid
delburg, ƒ 5090 in ma-sa: B. Loos en Zn., ƒ4795. 

Porc. 17, bulsems: B. Loos eu Zn., ƒ 1050 in massa; 
A. van Stolk en Zn., / 925. 

Perc. 18, ijzereu straat syphons niet roosters en 
strattberrieranden: Von tUesfeld de Both cn Co., te 
Terborg, ƒ2690 in massa; Fngelmanu en Van Stirum, 
te Kampen, / 13M). 

Perc 19, ijzer en staal: Hotz cn Co., te Rotter
dam, ƒ 2311.0?5 iu massa; R. S. Stokvis en Zn., idem, 
f 223LV..3. 

I'trerht, 31 Dec: lo. verkoop van gebruikte spoor
staven, ptrntstukken en tniigbewei;iiigen, afkomsljgvan 
de lijn Almetoo— Salzborgmi, en liggende op de stations 
Almeloo, Borne, I lengeloo, (Hdenziial, (iildeliaus, 
Bentheim en Salzbergen; ingek. 8 bilj., als: 
It S. Stokvis eu Zonen, te Rotterdam, ƒ < 
It. J. Nijkerk, 
P, C. Bruijnings, 
II. K. Oviug Jr., 
S. A. Vies eu Zonen, 
A. D. Hamburger, 

. ('osman, 
• r.tliN, 

' a" I ' ' • ^5-' 2. 

% ? 

Anislonlai 
„ idem 
., Hottordam, 
, idem 
„ Utrirht, 
„ Essen, 
„ LeideD, 

' 4S05. 
4802. 

„ 4800. 
„ 4010. 
„ 4000. 
„ 3674.84 
„ 3670. 
„ 32lii30 
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het bouweu tener syuagoife; van de behuizing van li. J. Otté*, under beheer van 
den arcliilact N. W. Lit; ingck, 10 bilj., als: 
G. A. de Kuiter en 

T. T. Elzer, 
J. de Vries, 
J. N. Huclens en F.Jansen, 
F. Kaders, 
II. Jansen, 
Ph.Hindriks&J. J.Tuesman, 
M. Mannncn, 
O. P Ningen, 
(.. P. van bp, 
G. Henrichs, 
gegund. 

1'frrrbi, 8 Jan.: Het leveren van geschilde masten afraateringpalcn benevens eikon, dennen en grenen sta 
tioiisafrasteringnalen, in zeven perccelen: ingck. 82 bil., als: 

Min.urn, 3U Dee. 
ingekomen 9 bilj-, als 
G. Jansen, 
S. Ubels, 
H. llnnhof, 
K. II. Danhof, 
T. Bos, 
ï . Westerdïjlc, 
II. Meijer, 
G. Mieringa, 
J. Dekker, 
gegund. 

•inwilligen , 31 Dec.: eene aanzienlijke verbouwing 

te Pictcrburen, 
„ Bed urn, 
„ Oborgum, 
„ Banoo, 
„ Bedum, 
„ Uithuizeu, 
„ Obergum, 
„ idem 
„ Stedum, 

ƒ icir.o 
, 87»1 
„ Ï4o0 
„ 2455 
„ 2447 
„ 2440 
„ 2325 
„ 2210 
„ 191» 

te Groningen, f 6565 
„ idem „ 030(1 
„ idem „ 0229 
n idem „ 620O 
„ idem „ 0143 
„ idem „ 5997 
„ idem „ 6SM 
„ idem „ 5795 
„ idem „ 56'JS 
H idem „ 553S 

F. H. van Eerden, te Aalten, 
1). vim de Watering, te Bergen-op-Zoom. 
J. W. Klomp, te ïlerkcnhoscli, 
M. J. Vreeburg, te loeiden, 
J. Scboouen, te Bergcn-op-Zcoin, 
J. van Licbrrgcu, te Venloo, 
P. van der Plas, te Udenhout, 
A. Meiliuk, te Borkuluo, 
V. Laudy, te Poy, 
J. li Groothuis, to Denekani]), 
P. van Ezel, te Bokstel, 
J. Holt us, le Kockauge, 
L. Vennink, te Assen, 
Knyk m Staal, te Breda, 
P. .1. 'fruyen. te Detirne, 
J. A. van den Kcrden, Wz., te Bokstel. 
.1. H, van Hoogcrwou, te Bokstel, 
J. Botermans, te Gilze, 
G. J. Wiggers & Zn., te Warnsveld, 
F. Clcrcx, le Bokstel, 
W. Giescn, te Doesburg, 
'IV Strake & Co., te Dieren, 
Kntennan Egbert, te Gorsel, 
W. Daoieli ft Co.. tc Tilburg, 
II. Jansen, to Didam, 
A. Willaert, te Bokstel, 
L. A. Spienngs, te Bokstel, 
H. Ketels, te Lottum, 
II. Ketels, te Lottum, 
P. KijndiTs, te Vul k ons waard , 
J. B. Hecmuk, te Winterswijk, 
D. C. van Walree, te Brammen, 

1' 
Perc, 

/ 291 

2' Pcrc. 

/ 912. 

39S 1399. 

380 1274. 

:i77 

328 

320 
810 

L8HU0 
1528. 

1074. 

1089. 

1089.76 

1185. 
1850. 
1608. 

1840. 
1900. 

Perc. 4* Perc.; 5« Perc. 

/ 949.5f)/10fi9.90 

ƒ590 

1190. 
898. 

1226.80 

1096. 
1800. 
189a 

s;i. 
969. 

M9. 
1019. 

985. 
1160. 
879. 
B90. 

874 
389 
14'.* 

347 
419 

:,iïu 
358 
280+/143 

i'err. 

1180 
980 

8 .Vl 
983 

890 
883 

7" Perc. 

r m 
792 

715 

517 

790 
1S8 
519 

•19:. 

480 
689 

800 -H ƒ 150 

Vervol? der Berichten en MedeiMiigeii. 

11 1 N N E N L A N I). 
's-Gravenhage. Door den Minister van Water

staat is vóór eelligen tijd een commissie benoemd 
om hein voor te lichten iu hoevereen vermindering 
van het diepte-oppervlak der haven van het Noord
zeekanaal kan toegestaan worden zonder beswaar 
voor de scheepvaart. 

Weidia kan de beslissing dezer Commissie tegemoet 
worden gezien. 

Amsterdam. Het programma van de tentoon-
«telling van tiiinlwuwvoortbiengselen, te houden van 
4 tot en met 'J April 1870 in het Paleis voor Volks
vlijt , is garand. 

Opgaven van in te zenden voorwerpen moeten , 
met vermelding van het nummer van mededinging, 
gedaan worden vóór of op 20 .Maart. De voorwer
pen worden ingewacht op 1 April, vrachtvrij aan 
het Paleis voor Volksvlijt, i> tentoonstel ling van tuin
bouw voortbrengselen." 

De beoordeeling der voorwerpen geschiedt op 2 
April, door een daartoe uit te noodigen commissie. 

Aan de bekroonden, "lie den prijs iu geld verlan
gen, wonlt voor een gouden medaille /'óO, vooreen 
verguld zilveren medaille f 15, voor een zilveren 
medaille f 10 en voor een bronzen medaille ƒ* 5 uit
betaald, mits zij zich dienaangaande, uiterlijk acht 
dagen nu de bekroning, aan de commissie van rege
ling en beheeri schriftelijk verklaren. 

S-Hertogenbosch. De Commissaris des Rollings 
in Noord-Brabant, Jhr. Mr. I'. J. Bosch van Dra
kes te in , heeft het eere-voorzitterschap van het in de 
aanstaande maund Juni alhier te houden 32e Ne
der landseh I-andhuishoudkundig Congres, hein door 
het be>tuur van dat Congres aaugelioden, aangenomen. 

Haarlem. Men verwacht dat de tramway van 
hier naar Uloeuiendaal met Mei a. s. zal wonden 
geopend. 

Bussum. Men beeft het voornemen alhier een 
vereeniging tot verfraaiing der gemeente op te rich
ten; het plan is om bij hei wandelpark een plantage 
aan te leggen, vijvers te doen graven, de heuvelen 
op te hoogen en dooi' den bouw vun villa's het fraai, 
dorp nog meer in een tuin te herscheppen. 

" V a r i a . 

Lozing van rioolstoflen. In de Temp* vin
den wij weder eene klacht aangeheven over het 
onvermijdelijk gevolg van de lozing der rioolstoflen 
van Parijs in de rivier te Clicliy-la-Garennc: ver
pesting van water en lucht De Seine beneden 
Parijs — eertijds een Arcadiechen stroom gefijk, aan 
wiens bloemrijke hooiden en in wiens iHsschc wateren 
het een lust was zich te vermeien — de Seine is 
eene stinksloot geworden, voor visschen on be woon baar, 
voor de aan den oever gezetencn een gruwel. 

Wel heelt men getracht, de 300,000 kub.meter 
riool vocht , dat. Parijs dagelijks in zijne rivier uitstort, 
door een klarings-procédé onschadelijk , althans min
der wanriekeud en onooglijk te maken, doch op die 
pogingen hud men lot dusver (gelijk het bij zulk 
een massa zich denken laat) weinig succes. 

De hoeren Mille an Durand (.'lave hebben nu net 
denkbeeld geopjM.'id (trouwens verre van nieuw) om 
hel rioolvfichl \an Pui ij* te vemnzijdigen en teiens 
te benuttigen door middel van eene reusachtige sr-
wayc farm. Zij stellen voor, het groote riool 
van Clirhy-la-Garcni nder den grond te verlengen 
tot in bet bosch van Saint-Germaiu. Tevens zon er 
overal langs dit afvoerkanaal, aan de Landbouwers 
gelegenheid worden gelaten tot aftupping van den 
«vloeibaren mest" ten behoeve van hunne akkers 

De ingenieur Scbloesing, rapporteur der Commissie 
voor bet onderwerp in tpriestie, heeft zich een warm 

voorstander verklaard van het plan der hoeren Mille 
en Durand Claye. Ongelukkig denken de landbou
wers er anders over. De boeren en burgers van de 
bij deze zaak betrokken gemeenten willen van het 
irrigatie-stelsel volstrekt niet gediend zijn. Iteeds in 
1875 stelden eenige inwonei-s van Gennevillicrs tegen 
de stad Parijs eene actie in wegens den overlast dien 
zij van het rioolwater onderranden. En thans (seen 
tweede proces te dier zake op touw gezet. Vieren
zeventig borgen eischen voor den rechter vergoeding 
van de stad Parijs, uithoofde van de schade, door 
het rioolwater in hunne kelders en onderwoningen 
aangericht. 

Ook in de pers heeft het irrigatie-plan zeer krach
tige liestrijding gevonden. De heer Duverdy betoogde 
in tie (inzette das fWfrwiaiST| dat in zekere tijden 
van het jaar de landbouw het rioolwater niet ge
bruiken kan, zoodat het dan, evenals thans, onbe-
zonken eu ongezuiverd in de Seine vloeien zou. Bo
vendien vreest deze schrijver niet ten onrechte, dat 
het uitspreiden van het vuile water over aanzienlijke 
uitgestrektheden land zeer schadelijk zou werken op 
de gezondheid. 

De heer Duverdy stelde voor eene prijsvraag uit 
te schrijven, teneinde nieuwe en betere plans uit 
te lokken. Zóóveel is zeker, dat de fecalien-ipuaestie 
ook te Parijs wel verlegd, muur nog niet opgelost is. 

Gasverlichting. Tegenover de groote verwach
tingen, die uien koestert van de toekomst van het 
electrisch licht, is het niet onbelangrijk enkele herin
neringen o]) te halen uit den eersten tijd der gas
verlichting. De heer Windsor, die in 1809 het eerst, 
een gedeelte van Pull Mali te Londen met gas ver
lichtte, voorspelde in een brochure over zijn National 
Light and Heat company den aandeelhouders en 
jaarlijkschen interest van 570 p. st. op iedere 5 p. st. 
aandeel. Alleen de neven product en schutte hij op 
230 millioen pond jaarlijks. Aan de Regeering voor-
Spelde hij door deze productie een vermeerdering van 
10 millioen pond aan belastingen, hen eersten keer, 
dut aan het parlement vergunning gevraagd werd 
voor het oprichten eener gasfabriek, werd deze ge
weigerd, terwijl tie heer Wilberfone zeide, dat hij 
de gunsche zaak beschouwde als een der grootste 
buhles, waarvan hij ooit had gehoord. Van de ver
lichting eener gansche stad door gas bad men geen 
begrip. Sir Humphrey Davy vroeg sarcastisch of 
men dan de St.-I'aulskerk voor gashouder wilde in
richten, in 1814 kwam het gas te Londen meer 
algemeen in gebruik. De prijs was in 1815 15 shil
lings de 1000 kub. voet of 32 a 33 cent de kubieke 
meter. De hoeveelheid werd op de gis berekend , 
daar men nog geene gasmeters kende. Toen in het 
Engelsche Lagerhuis gas werd aangelegd, bracht de 
architect de leiding op vier of vijf duim afstand van 
de muien , uit vrees voor brand. 

Papieren drijfriemen zijn wel geen nieuwig
heid meer, toch zijn ze eerst sedert kort meer al
gemeen in gebruik gekomen, vooral in Aiuerikn; 
ook op de Purijsehe tentoonstelling was er een in 
werking te zien; op de internationale tentoonstelling 
te Berlijn werd mede een exemplaar geëtaleerd. Iu 
sterkte overtroffen de papieren riemen de lederen; 
se worden dan ook uitsluitend van linnen lompen 
vervaardigd, 't Is een werkelijk voordeel van de pa
pieren riemen, dat ze niet uitrekken eu geen weeke 
plekken hebben, gelijk dit zoo dikwijls bij de lederen 
het geval is; ze liggen daardoor ook veel dichter op 
de schijven dan de laatsten. Door een haakvormige 
inrichting, Wilson's pateuthaak, worden de einden 
aan elkander verbonden. In prijs zijn de papieren 
riemen 30 lot 40 percent goedkooper dan de lederen j 
ze worden eerst bruikbaar bij een breedte van 5 eng. 
duimen. Fabrikant is de firinu Crane Jjrothm, te 
Westfield Massachusetts. 

Blauwe kleur van ijzeren en stalen voor. 

Werpen. Om aim ijzeren en stalen voorwerpen een 
schoone blauwe kleur te geven, wonlt in Amerika 
de volgende methode gevolgd: men legt de blank 
gepolijste, zuiver schoongemaakte voorwerpen in een 
mengsel, bestaande uit 120 gram zwnvelnatrium 
(zwavellever) in een liter water en voegt alsdan 
daaraun toe een oplossing van 36 gram loodsuiker 
in 80 gram water. 

De grootste spanningen bij bestaande spoor
wegbruggen zijn: Bij de Britanniabrug 140 meter; 
bij de brug van Kuilenburg 150 nieter; bij die van 
St.-Louis over de Mississippi eindelijk 158.50 meter. 
Deze zijn nu overtroffen door een spoorwegbrug over 
de Douro bij Oporto (Portugal), waarvan de grootste 
spanning 100 meter bedraagt. Deze spanning be
staat uit een boog, waarvan de doorvoarthoogtc ruim 
60 meter bedraagt Aan de geheele brug is besteed 
de aanzienlijke hoeveelheid van 1450 ton ijzerwerk 
en van 4000 kubieke meter metaalwerk. 

Correspondentie. 

hen heer Ch. AT. te Poulseur. De postwissel, 
ter voldoening van het abonnement over 1879, is 
ontvangen. 

Dsn heer B. te II. Uw aanbod zal in overwe
ging genomen wonlen. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n o c l a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vrifclngr-ll v o n d si«k|f<Mi nriMi 
worden advertenties voor het eerstvolgend Dom
mer aangenomen. 

A d v e r t e n t i ë n . 

O m i l l E V E R k O O P M 

W A T E R S C H U I T E N . 

BURGEMEESTKIt es WETHOUDERS der GE
MEENTE LEIDEN, zullen op Maandag den 13den 
Januari 1879, des middags te twaalf uren. op het 
Raadhuis aldaar in het ojierihaar VEHKOOPKN: 

1". Een houten Waterschuit en 
2". Een ijzeren dito. 

Iu gebruik geweest tot aanvoer van duinwater, 
inhoudende p. m 30 kubieke meters, behalve de 
achter- en voorplechten, overigens onbeschadigd en 
in goed Drinkbaren staat. 

Beide van heden af te bezichtigen aan de Studs-
timmerwerf. 

De verkooping geschiedt hij opbod en afslag, om 
contant geld, na inschrijving op gezegeld papier. 
te bezorgen aan de Secretarie der gem ile (Jinan-
tieele afdeeling) vóór of op den dag der verkooping 
van 's morgens 10 tot 12 uren. 

Verdere inlichtingen kunnen bij den Geiueente-
architect verkregen wonlen. 

~ T « A I L S T B K O O I » 
p. m. 220 ton goed bruikbare sa300 ton onbruik
bare, te bevragen bij J. VAN OIJEN Pz. & C"., 
Aannemers te Nijmegen. 

H . & J . S Ü Y Y E R . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandiche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van nlle Mende typen 

en reparation un hfwteamlri HET ELS wonlen in 
den koil.st mojrelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
KiKi'iiaats van /.uilen- en Talèlbazalt-groeven 

in MJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland Cement, 
KALK, BRDINSTEEX, VUURVASTE STEENES, EÜZ. 

Nieuwehaven N.zijde 55, llottcrrl.iiii. 

Te hekomen bij II. A. KRAMERS K\- ZOON, ta 
Rotterdam, en verder alom: 

H e t H a r t g u s s v a n G r u s o n 
en zijne toenemende lielaiij:njklioiil voor de Ijzer 
industrie, uit liet Duitsch (voorkomende in •/«'!• 
schrift des Vercinx Deutsche? lngenicure") van 
JULIUS VON SGÏluTZ, Ingenieur. 

Prijs . . . 50 Cts. 

Ij 1.1 I .1 1 1 1 . 1 1 1 Ij 
OnderKcteekcnden leveren teSen billijke prijzen, 

G A Z C A N D E L A 8 R E S nor i lichten in 2 
soorten. Venice gewone L A N T A A R N P A L E N , 
nor Oaz- m P E T R O L E U M V E R L I C H T I N G , 
alles met „f zot Lantaarns: IJZEREN GRAF-
NUMMERPAALTJES in soorten enz. 

Toekenin>ren en prijsopgaaf, wonlen op franco 
•anvraag -trekt. 

II. I I O L M l O C I t l e A r n h e m . 
FABRIEK en .MAGAZIJN van Waterpas en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

ID Ei TRAVEH8. 
. . . , geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N «oor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S &. C". tc A m s t e r d a m , 

door wie ook tot liet leggen van Vloeren hdichtingeii worden verstrekt en orders voor geliecl A'e,/er-
(aiid aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. IScltwog N". 3, te AmaUrdam. 

D E D I R E C T I E . 

F A B R I E K D E H O L Ü A M H E I J S S E L 

I » E J O I G I I & 
C l v i e l - I n g e n l e u r s t e O u d o w n t e r , 

leveren en vervaardigen in den kortst iiiogelijken lijd alle soorten van Stoombagg.rmolens in bout- of 
ijzen-onstructie, volgens eigen eysteem, gesrbikt nor elke diepte en opbrengst van lót» tot 2000 M 3 

n verder Stoomwerktuigen, Ketels. Drijfwerken. Locomobielen, 
Tegel vormmachines. XJseren Kap. en Br u>, construction enz. 

ik.la 
Steen

eer 
Heimachines. 

V A N R I E T S C H O T E N & H O U W E N S , 

W I J N S T R A A T 113 115 

R O T T E R D A M . 

M a g a z i j n e n v a n S t o o m - e n a n d e r e w e r k t u i g e n 
HE1II1EN VOORRADIG: 

Locomotieven, Locomobielen, Stoom- en Handkranen. Stoom- en Handlieren, Stoom-
heimachines in divers.:soorten. Stoomhamers, Fabriekswerktuigen, Machines voor houtbe
werking-. Gereedschappen, Mortel- en Kalkmolens. Centrifugaalpompen, Dommekrachten, 

Company, Amerikaansche amarilschijven der Tauite Compiny, 
kwaliteit " 

Prima Portlandcement der Ilurban 
voor zagen scherpen, fabrieksgebruik, enz., 1 
guarautie van sterkte. 

Electrisch licht nor allerlei doeleinden. 
Afsluiters, kranen, peilglastoestellen 

Bh. 
Kogels,-!,,, kraan kettingen t 

stoom- eu waterleiding. 

G.diukl bjj 0. W. VAN lltil WIEL i t" te Arnhem — Alle stukken en advertentién te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT JG.n. te Arnhem. — Uitgave van I). A. TiiiEME. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g , ff0. 2. Z a t e r d a g 11 J a n u a r i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N O E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Vcr«l„j„. Z.l«rd.g.. Prij. p«r S „,i,...,l,-i, t IJ». Mm »bonni*rt nu» Toot 
een jaargang. Afzonderlijke nommer, hij vnoniitbestt-lliuiï IS cent.. 

Al le stokken en a d v e r t e n t i é n te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Van 1—f rnffftU / 1.—, verder »o<ir allien renal plaat*™im.te '20 centt en lOetmta 
voor een nommer vhii het Wml. Advertentién vmir liet hili'.enlniitl 2öeent« jierreitel. 

L M i E L Ï t t X & m S T I l i l II. 
Uzer- en Metaalgieterij. KAMPEN. 

Stoomfabriek van 

P L U I M . KRIJT- E \ MKMESTOPVEItF, 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk. 

Prima belegen LIJNOLIE - gekookte- en 
Standolie Papaverolie. 

li..». péi v„or .V«/ei7.i»rf der Engelsche LAK
K E N en VERNISSEN van IIAII1.AM) AXIJ 

SON, te .tferton, Surrey l.ij Londen. 
Prij-s Courant op aanvrage verkrijgbaar. 

, l l l ( i l Z I J \ v » T E E K E . M ) E I I I ) E F T O 
voor Ingenieurs, Architecten enz. 

Monsters van een |i:mr geheel nieuwe en veel 
verbeterde soorten Papier sans fln trordon 
• '[> nanvnige ouiuiililelijk toegezonilen iloor 

T h . J . D O B B E 
UTRECHT. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S l o o m l i i i i i i i n ' l i i b r i r l u i i i l o i i . 

10* JAARLIJKSCIIE VERGADERING 
DBI 

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN HET 
ONDERWIJS AAN AMRACIITSSCIIOLEN 

op Zaterdag 28 Decemher 1878. 
Blijkens de mederleeliug van het Besti ur bad het 

ledental in den loop ties jaars, door ln-danken en ver
andering van hetrekking , eene kleine vermindering 
ondergaan, terwijl uit de rekening en verantwoor
ding van den penningmeester bleek, dat de kas der 
Vereeniging in gunstigeu toestand verkeerde. Vol
gens rooster was de beurt van aft reilen aan den 
heer H. L. Boersma. In diens plaats werd tot voor
zitter veiko/en de heer M. G. Snoer, van Amster
dam. Dientengevolge ontstond eene vacaturs, die 
aangevuld werd door de benoeming van den heer 
P. J. den Hertog, van 's-Hage, tot penning!DSCatar. 

Vervolgens was aan de orde de behandeling van 
het op den beschrijvingsbrief verinekle onderwerp, 
luiilende: 

»£r bestaan maatschappelijke inrichtingen ten 
nbehoeve vnn den handwerksman. In hoeverre 
•kunnen leeraren en onderwijzers aan ambachts-
•»scholen medewerken om den bloei dier inrich-
ttingen te helpen bevorderen f" , 

in te leiden door den heer .1. de Gou. 
Onder maar andere inrichtingen door den inleider 

bedoeld, vestigde hij de aandacht behalve op ambachts
scholen , op de spaarbanken, de leesinnrlitinir voor 
den handwerksstand te 's-Hage, da volksgaarkeukens 
enz. enz. Spreker wenschte eerst de inrichting en 
werking dier vereenigingen kortelijk te schetsen en 
hoopts, dat uit de daarop te volgen besprekingen, 
een antwoord mocht volgen o\\ de door hem ge
stelde vraag. 

De spaarbank rekende hij onder een der nuttigste 
instellingen. Bij verschillende gelegenheden was reeds 
gebleken, dat ook besturen der nmharhtsscholeii dit 
erkennen, want reeds meermalen werden door haar 
ontslagen luerliiigen aangesp toni, hetzij door woord 
of daad, eenig geld iti de •paai bank te beleggen. 
Naar zijne meening is dit echter nog niet voldoende; 
de aankomende handwerksman moet bij elke gele
genheid wonlen gewezen op het nut van spaarzaam 
heid, want spaarzaamheid leidt tot welvaart Spie
ker spoorde dus de onderwijzers der SrobachtMChool 
nan daartoe, zooveel zij kunnen, hunne leerlingen op 
te wekken. 

De bovengenoemde leesiniieliting mocht zich, vol
gens sprekers ineeuiiig. niet in de geweuselite deel
neming verheugen. Want niettegenstaande de am
bachtsman daar dagelijks terecht kan in goed ver
warmde en verlichte lokalen i*n er uitgebreide lectuur 
vindt, wordt er zeer weinig gebruik van gemaakt. 
Wat daarvan de oor/aak is.' Spreker meent, dat 
men die moet zoeken in de bepaling, dat iu die lo
kalen geen sterkedrank mag gebruikt worden. Daar
om gaat de werkman liever daar, waar eene der
gelijke beperkende bepaling hein niet in zijne vrij
heid stoort, en zal men dan ook opmerken.. dat in 
den laatsten tijd allerlei gelegenheden geo|>etid zijn 
onder den naam vnn volkshierhuis, volks voortellin
gen, volksconcerten enz. enz., waarvan een druk ge
bruik gemaakt wordt. 

Dat men niet al te vaak aan ds bedoeling moet 
gelooven, dat dergelijke gelegenheden werkelijk het 
belang des volks beoogen, maakte spreker duidelijk 
door de beschrijving van een dergelijk volksbierliuis. 
Naar zijne meening werd de nevenbedoeling, om bet 
volk argeloos liet geld uit den zak te kloppen, nch-
t«r den naam verborgen. — De volksgaarkeuken was 
zeker met de zuivere bedoeling gesticht om het volk 
ten goede te komen, doch bij spreker was weieens 
de vraag opgekomen: zou eene dergelijke inrichting 
wel medewerken om het huiselijk leven te bevorde
ren? Aanvankelijk wenschu- spreker zich tot de ge-
m»emde instellingen te bepalen, en noodigde de Ver
gadering uit in overleg te treden, op welke wijze 
de onderwijzer der ambachtsschool zijne leerlingen 
het geschiktst op het meer of minder nuttige dier 
inrichtingen kan wijzen. 

Blijkens de bespreking die toen volgde, achtte de 
Vergadering het wsntobshjk, eerst de redenen te be
handelen, die volgens hare meening aanleiding gaven, 
dat de werkman over het algemeen te weinig ge
bruik maakt van de gelegenheden, die ten zijnen 
behoeve hier en daar waren geopend. Daarna kon 
men naar middelen omzien, die lot verbetering kon
den leiden. In de eerste plaats werd geconstateei-d, 
dat er over het algemeen bij den werkman een wan
trouwen bestaat tegen de meeste der zoogenaamde 
volksinstellingen, en voornamelijk als zij van hoo* 
gars standen uitgaan. Anderen dachten, dat de werk
man in zijne zucht naar vrijheid dikwijls meent, te 
recht of ten onrechte, dat enkele instellingen het op 
eene verkorting daarvan toeleggen. 

Weder anderen meenden, dat er tegenwoordig eene 
zekere gedruktheid onderden werkmansstand heei-scht, 
welke leidt tot onverschilligheid voor hun werkkring, 
dientengevolge weinig lust tot studie en vakbeoefe
ning. Als redenen daarvoor noemden zij : het ma
ken van belangrijke en kostbare werken door vreem
delingen, de te groote centralisatie en verdeeling van 
den arbeid in fabrieken, den afstand, tli.' daardoor 
dikwijls ontstaat tusschen den patroon en tien gezel, 
want deze (de gezel) is in eene groote werkplaats 
slechts een deel vau en hij de marliitic, en als zoo
danig op zichzelf beschouwd, een zeer onbeteekeiiend 
figuur, die weinig resultaat eu voldoening van eigen 
werk heeft. 

Hierop volgde eene mededeeling, dat door de 
besturen der ambachtsschool te 's-Hage en van de 
bovengenoemde leesiniieliting aldaar schikkingen ge
troffen zijn, opdat ontslagen leerlingen der school 
zich in de leesinrichting verder konden bek wanten, 
door teekenlessen, het bijwonen van bepaald voor hen 
te houden lezingen en hetgeen de inrichting verder 
tot hun nut en genoegen zou kunnen doen. Men 
verwachtte biervan veel goeds, vooral zoo men de 
Ouders der leerlingen kan bewegen, hunne zonen ook 
aan te sporen daarvan gebruik te maken. Immers 
de toestand van ontslagen leerlingen der ambachts
school is van dien aard, dat zij door een andere 
vakopleiding, bij andere knechts blootstaan aan mis
kenning en teleurstelling, dooniat hunne opleiding 
hen stelt boven jongelieden van gelijken stand en 
leeftijd; daarom moet men trachten hun de gele
genheid te verschalTen, ook na het verlaten der school, 
tot nuttige en gezellige vereeniging onderling: al
licht ontstaat dan uil hen eene keurbende, die inde 
toekomst iets goeds moge uitwerken. 

De richting van ons lager-onderwijs achtte men 
ook al met geschikt tot aankweeking van den lust 
voor een of ander handwerk. Een der leden meende, 
dat men op de lagere school op dezelfde wijze den 
zin vooreen handwerk kon aan kweeken, als men dit 
op de bewaarschool reeds met de Fröbel-methode doet. 

Eenige leden betoogden, dat ten aanzien van 
vreemde werklieden de ondervinding geleerd had. dat 
deze in alle gevallen hoven den Nederlandschen werk
man waren te verkiezen• al ware het alleen om 
hun beteren smaak en tact om zich te bewegen. 
Daarmede wenschte men echter niet te zeggen, dat 
hun werk aliijd ie verkiezen is boven het Nederland-
sche. Men zou dus wenschen. dat ook onze werk
lieden hun blik iets verder lieten yaan dan hunne 
dagelijksche hevigheden, en opmerkten wat op hun 
terrein zoo hier en daar binnen en buitenslands 
plaats vindt 

Naar aanleiding der verschillende besprekingen, 
vcrzoelit de Veigndeiillg den lieer He Gou, het 2de 
deel van zijn onderwerp, nl. : In hoev rre kunnen 
leeraren en onderwijzers aan ambachtsscholen me-
dewerken om den bloei dier inrichtingen te hel
pen bevorderen f, op eene volgende vergadering in 
anderen vorm in behandeling te brengen, hetgeen 
door dien heer werd toegezegd. 

In de pause brachten de vergaderden een bezoek 
aan de verzameling schilderijen van Jhr. Steengracht 
op den Vijverberg. Na de [lauze hield de Vergade
ring zich onledig met eene huishoudelijke bespreking 
over teekenonderwijs. 

Bij de sluiting richtte de voorat ter nog een wooid 
van dank aan de litlen, die hem het mandaat van 
bestuui-lid, dat hij thans uederlegde na het vijf jaren 
te hebben waargenomen . hadden toevertrouwd, bracht 
hij hulde aan zijn mede bestuursleden voor de wijze 
waarop bij met hen steeds had mogen samenwerken, 
en sprak zijne beste wenschen uit voor den voort-
gaanden bloei der nog jeugdige en kleine Vereeni
ging. Een en ander tevens iu antwoord op de be
tuigingen van sympathie en waardeering, door een 
der leden eveutevoren, als tolk der Vergadering, tot 
den aftredenden voorzitter gericht. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

ArnRKttNo Amsterdam, 
Vergadering gehouden 3 Januari 1870. 

Nadat eenige hukboudelijke zaken waren afgedaan, 
werden de vragen voorgelezen, door het bestuur van 
ile Maatschappij vastgesteld ter behandeling op de 
aanstaauile algemeene bijeenkomst. 

Uit de besprekingen bleek, dat men de juiste be
doeling van sommige vragen niet voldoende bepaald 
achtte. Voorloopig werden voor drie vragen eom
missien benoemd om daarop een antwoord te leveren. 

Voorts werden aan de orde gesteld een tweetal 
vragen, luidende; 

1". Wat is de beste constructie voor deur- en licht-
kozijnen iu ronde hoeken van gebouwen? 

2". Verdient de aanwending van teakhout aan
beveling? 

Hij de behandeling van de eerste vraag, wen) door 
de hoeren Redeker Bisdom en Huibcrs gewezen op 
de slechte constructie van ronds hoeken, waarin 
raam- of deurkozijnen voorkomen. De dorpels dier 
kozijnen toch kunnen zich zelve niet dragen, veel 
minder het daarop aangebrachte metselwerk. Zij 
moeten dan ook op allerlei wijzen aan de balklagen 
wonlen bevestigd. Vele leden waren het met deze 
zienswijze eens en keurden ruime deur- of lichtope
ningen in ronde boeken, met korten straal beschre
ven, af, alhoewel men dan constructie vrij menig
vuldig in voorname bouwwerken ziet toegepast. 

Uit de bespreking van de tweede vraag bleek, dat 
men de kleur en de hardheid als goede eigenschap* 
jh'ii van het teakhout waardeerde, dat zeer weinig 
werkt en voor ornementen zeer geschikt is. Een der 
leden bad het aangewend voor traptreden : hij meende 
evenwel dal het voor toepassing op eenigszins groote 
schaal te duur was en ook dat het dun nog al moei
lijk is gelijke kleur te verkrijgen. 

In het algemeen was men van oordeel dat daar, 
waar over ssalgaiini ruime middelen beschikt kan 
wonlen, het gebruik wel aanbeveling verdient: I". 
om de kleur, 2". omdat het weinig werkt en 3». 
om de duurzaamheid. 

Alvorens de vergadering te sluiten, deelde de heer 
J. van Stavel mede. dat door hem bij den Officier 
van Justiiie een klacht was ingediend betreffende bet 
navolgende onderwerp. 

Op aanvrage waren door hein, als handelaar in 
bouwmaterialen , aan een stucadoor ter bezichtiging 
toegezonden di ie ornementen van eigen teekening; 
nadat die ornementen met veel moeite door hem 
waren terug verkregen, bleek al s|<oedig dat daarvan 
afgietsels waren vervaardigd , hetgeen dan ook niet 
wenl ontkend. 

Bij de behandeling van een te dier zake bij bo-
rengeaoerade macht ingediende klacht bleek datonie 
wetgeving niets tegen dergelijke handelwijze vermag, 
redenen waarom hij de zaak zeer iu de aandacht 
der leden aanbeval. 

De heer Redeker Bisdom beloofde deze zaak hij 
het best uur van de Maatschappij ter sprake te bren
gen en er later op terug te komen. 

Niet- meer aan de orde zijnde, wenl de vergade
ring door den Voorzitter gesloten. 

1 N G E Z t) N D E N. 

ONZE WOONHUIZEN; HUN CONSTRUCTIE, VER
WARMING EN VENTILATIE. 

Naar aanleiding van de beoonleeling van het werkje 
van tien heer Timmerhalls van Abcoude, waarvan 
melding wenl gemaakt in het verslag der afdeeling 
Botterdam van de Maatschappij tot Bevordering der 
Bouwkunst, ontving de Redactie een repliek van den 
schrijver, waaraan volgaarne plaatsruimte verleend 
wordt. 

Bij de lezing van het verslag van de laatste ver
gadering der afdeeling Rotterdam der Maatschappij 
van Bouwkunst, opgenomen in het voorgaande nom
mer van dit blad, trok hst mijne aandacht dat de 
heer l'e Vries zich niet wil leenen tot critiek. Zijn 
waarschuwing Is gepast j want critiek dient op be
wijzen te steunen en deze laat de baar De Vries 
weg. Hij neemt hier en «laar een zin, beschouwt 
dien op zich zelf, zonder verhand met wat vooraf
gaat of volgt, en keurt het daarin gezegde alsdan 
eentoudig at'. 

Het zij mij veioorloofd, achtereenvolgens enkele, 
door den heer De Vries mogelijk i oed bedoelde, 
voel' mij echter blijkbaar gezochte aanmerkingen, 
te weerleggen. 

Pag. 5. «Architectuur volgens de zuilenorden." — 
Mij dunkt, het moet den heer De Vries als deskun
digs vrij duidelijk zijn. dat ik het oog heb op die 
oude sleur der vijf bouworden, die overal werd en 
nog wordt gevolgd, zonder dat iets de toepassing 
wettigt, en duidelijk genoeg laat blijken, dat ik niet 
afkeur maar aatdieveel de studie tier bouwstijlen, 
sooals blijkt bludz. 50, 11, 21 en andere. 

De heer De Vries meent, dat het geslacht der 
znilenonlen kopiisten is uitgestorven; mogelijk in Rot
terdam en Amsterdam, doch in veel andere groote 
plaatsen bestaan zij nog. Dee heeren De Vries onder
stelling, dat in de brochure de studie der klassieken 
wonlt afgekeurd, is geheel onjuist. Wel wordt afge-
keurd het, zonder nadenken, toepassen der orneering 
naar ds antieken, (tonder dat eenig vettandbestaat 
met de constructie. Dit is de geheele strekking van 
het geschrift en duidelijk genoeg aangetoond, naar 
ik meen. Maar de heer De Vries rukt alles uit zijn 
verband. 

Dit blijkt weer als hij van mij aanhaalt, pag 6, 
dat stijlkennis bitier weinig te maken heeft met onze 
moderne woonhuizen, en hieruit afleidt, dat ik niet 
weet wat stijl beteekent. 

Ik wil niet aanleunen dat ik wel weet wat stjfl 
is, maar even Oewijten, dal hij wil lens de beteekenis 
van mijn zeggen geheel verdraait, daar vlak daar
boven, pag. 5, wordt gesproken van studie van de 
verschillende bouwstijlen. 

Hoe iemand nu kan beweren , dat onze moderne 
woningen ds blijken geven, dat de ontwerpers veel 
studie hebben gemaakt van de verschillende bouw
stijlen, begrijp ik niet. 

Doch hij geeft, niettegenstaande al zijn volgend 
afkeuren van mijn geschrift, mij volkomen gelijk in 
hetgeen hij direct laat volgen: «De vele minder ge
lukkige producten van onze moderne bouwkunst schrijf 
ik (De Vlies) hoofdzakelijk daaraan toe, dat de ont
werpers ervan zich óf alleen met een zoogenaamd 
wetenschappelijke opleiding hebben vei genoegd en de 
eenvoudigste eischen van de (') schoone bouwkunst 
niet kennen, óf dat zij in het geheel geen opleiding 
hebben genoten." 

Juist deze kategorie, zoo talrijk bij ons aanwezig, 
evenals het publiek aan te sporen tot- en aandachtig 
te maken op degelijke studie der bouwkunde, is het 
doelvan mijn schrijven; en ik dacht dat personen, 
die blijken studie te bezitten, dit, zij het ook gebrek
kig, jiogen zouden steunen en zich aangespoord voelen 
om wat beters te leveren inplaats van dergelijk 
sycophnntenachtig uit zijn-verband rukken van het 
geschrift als would-be critiek te leveren. 

'tls best mogelijk, dat in de brochure, pag. 7, op 
ongepaste wijze gesproken wordt over het drijven 
der Kuks-advuwui-s; mow 'm hal drijven tcit en hst 
zich npwerpen als architect zoo gepast? 

Pag. It. He beer De Vries heeft volkomen gelijk, 
dat, zóó als hij leest, er geen logisch verband bestaat 
iu deze brochure Zóó als hij doet, zinnen uit hun 
verband rukkende, kan hij elk geschrift onlogisch 
noemen. — Ik neem zijn oordeel, op zulke, aldus 
aangevoerde gronden niet aan, en wacht op beter 
bewijs voor dit zijn beweren. 

Pag, 12. Wat hij zegt van constructie en decoratie, 
dat de eerste een zaak is die geleerd wordt, de 
tweeds een zaak van het gevoel, die ontwikkeld 
wonlt. is door mij iets korter, eu volgens mijn be
scheiden meeenlng. beier dan in bet vering zijner 
bespreking gezegd. Maar bij laat mijn slotzin do > I-
eenvoudig weer weg, en verdtaail mijn bewering 
geheel. 

Ik laat er in de brochure op volgen: »'t spreekt 
van/elf, dat de een zich met meer smaak zal uil 
drukken dan de ander." 

Tegen de legonwo inlige constructiemethode, die 
geheel iets anders is dan zij zich toont, kom ik dan ook 
op. Dit Ls het doel van hetbjekske; terwijl ik den 
heer De Vries volkomen toegeef een slecht c instruc
teur te zijn. in dien zin namelijk , dat ik de schijn
constructie, die nog bij de meeste woonhuizen wordt 
gevolgd, heb begrepen niet meer te mogen kennen. 

Pag li—11. Waarom het trasraam niet boven 
den grond zou aanvangen, indien door de. in de 
brochure aangegeven, middelen tegen het groen uit
slaan wordt gezorgd, begrijp ik niet. Het hart van 
den muur ligt, in mijn schetsen, boven het midden 
der fundecring; want de breedere fundeering dient 
enkel tot dracht van het vooruitstekende plint. 

Portland-bepleistering is evenals kalk bepleistering 
goed te keuren, als aangetoond wordt, dat het pleis
terwerk is. Daarentegen is bepleistering met port
land, zich voordoende als hanUteenen blokken (met
selwerk in hardsteen̂ , schynvertooning. Ditzelfde 
geldt van hardsteenen platen, die het aanzien heb
ben van massieve blokken. Dit is duidelijk en dik
wijls genoeg vermeld. Dergelijke schijn vertooning is 
evenzeer af te keuren als hij het beleggen met ma
honiehout van vurenhouten meubelen. Het toont 
wat 't niet ia. 

Dit meer eu meer in zwang komen van schijn-
rijkdom in onze architectuur te bestrijden, is even-
•Mr de strekking der brochure. 

Wat de heer De Vries mg toedicht aangaande 
pag. 18 is zoo bepaald onwaar, dat ik mij de moeite 
bespaar van te antwoorden. Juist wat ik afkeur, 
wonlt door hem voorgesteld als zoude ik het aan
bevelen. Of wil de heer De Vries hel verschil niet 
begrijpen, dat ik bedoel, tusschen: in Oriekschen stijl, 
of: a la Grecque? 

Pag. 31—19. Wat hij verder over mijn aanbevo
len, door hem afgekeurde , binnen.>etirnrosring gelieft 
ie zeggen, kan ik niet punt voor punt beantwoor-

(l) Ik wil den lieer De Vriet niet aanvallen over het «oord 
schoone l)oiiwlcuu>t, in het algemeen miu jnut, bij huizen
bouw in het bijzonder teker met on zjjn phut*. U t 
«ut hij bedoelt. 

! begrijp 
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den. Ik nu te veel ruimte van de geachte Redactie 
moeten vragen. Alleen kan ik den heer De Vries 
tot zijn geniststelling mededeelen, dat zoowel de 
gestucte, dus niet behangen, kamerwanden, de in 
olie geschuurde vuren hou ten lijstwerken, de, niet 
slappe maur stijve, Iwtonmassa in de plafondiuitn* 
ten, de leem- en stroovulling a'laar, en de gepro
fileerde knplatteu (beter belegstukken) zijn gemaakt 
door schryver en anderen en — uitstekend voldoen. 
De gezelligheid en vroolijkheid in zulk eene, vol
gens de brochure aanbevolen, kamer is zeker niet 
minder bevonden dan in een, volgens de totnu 
steeds gebruikelijke wijze, betimmerd, geplafonneerd 
en behangen vertrek. 

Pag. 41). De paal fundeering is een zaak geheel 
van technisclien aard, die schrijver meende in dit 
geschrift niet thuis te behooren. 

Distributie. In onze groote steden zullen depri* 
vaatramen zelden van den openbaren weg gezien 
worden, en is het eer zaak ze klein en uit het ge
zicht te werken. Doch de heer De Vlies rukt de 
zaak opnieuw uit haar verband. Ilovenaan pag 50 
staat: o V\ ij beschouwen een geheel vrijstaand woon
huis".'? Hoe kan hij dan spieken van woonhuizen 
in groote steden, op niet vrijliggeiide terreinen? 

De heer De Vries toont in zijn bespreking van 
pag. 54—58 zeer veel zaakkennis. 

Eindelijk het onderwerp «Ventilatie en verwar
ming". — «Dit is met veel onjuistheid geschreven". 
Wel, wel! heer De Vries! Als ik •preek van een 
afgesloten vertrek, dan meen ik dat de buitenlucht 
nergens kan toestroomen. Komt de lucht ergens, 
door wanden en tochtreten, koud binnen, dun is 
het vertrek niet afgesloten, dan is de zaak verkeerd. 
Daarom moet men de buiienlucht binnenleiden zóó, 
dat geen tocht veroorzaakt wordt, zooals bij mijn 
gaskachel beschreven wordt. 

Doch over dit gedeelte der brochure wil ik het 
antwoord schuldig blijven aan den heer De Vries. 
Ik ineen iets te weten van de wetten der luchtbe
weging en volsta met erop te wijzen, dat de door 
mij reeds herhaaldelijk, in verschillende vertrekken 
van kleine en groote afmetingen, toegepaste ver
warming en ventilatie uitstekend voldoet niet alleen, 
maar de proef heeft doortUum met den hygrometer 
van professor Klinkerfues cn den koolzuurmeter. 

Pag. 75. De lütutrirta Uewerbezeitung van '79 
geeft, als ik mij niet bedrieg, 5437" C. aan voor 
de hitte der buiisensche gasvlam. Licht mogelijk, 
dat de heer De Vries gelijk heeft met zijn opgaaf 
van 20O0*. Doch deze hitte is evenzoo volkomen 
voldoende tot het beoogde doel. Slechts een fout 
wijst de heei' De Vries niet reent aan; het woord 
chloorkalk moet veranderd worden in chloorcalcium. 

Het volgens den heer De Vries aanbevolen bin
nenlaten der koude lucht op '2 a 3 meter hoven 
den grond is een oude en slechte methode; men 
krijgt zoodoende een koude-luctitval en daardoor 
tocht, terwijl de wanne lucht tegelijk wegtrekt. 
Doch ook hier leest de heer De Vries wat anders 
dan er staat. 

Door wzijn bespreking" komen mij de woorden te 
binnen van Multatuli: ilk ken weinig menschen die 
lezen kunnen". Multatuli heeft een andere, erger 
soort vergeten: menschen die niet lezen witten. Tot 
die soort schijnt de heer De Vries te behooren. 

Tot mijne bevreemding laat de heer De Vries pag. 
84 onbesproken en alteen aan den blutsten regel of 
het motto worden een paar zinsneden gewijd, die 
niets ter zake afdoen. 

Gelukkig voor onze samenleving witten meest al
len, die kunnen, lezen wat er staat. 

T. v. A. 

Berichten en mededeel in gen. 

II I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. De nieuwe itoonmgnaalfluiten 
van den heer L J. Lefebre, door het hrausche 
Gouvernement besteld ten behoeve van bet eskader, 
dat in den loop de/er maand uit Brest en Cherbourg 
zal vertrekken, weiden, evenals de prachtige mist-
signaal-toestellen, ten gebruikt' bij de Fransche ma
rine aangekocht, in het fraais physisch kabinet ran 
den verdienstelijken uitvinder door vele belangstel
lenden bezichtigd. 

Deze werktuigen, wier nut en doelmatigheid dooi
de Fransche llegeeiing na gedane proefnemingen 
volkomen zijn erkend. strekken den heer Leftbre 
alleszins tot eer. zoowel wat hun inrichting betreft, 
waarbij de uitvinder zijn langjarige ervaring op het 
gebied der voortplanting van het geluid met veel 
succes heeft toegepast, als ten aanzien van hun een
voudige en gemakkelijke mechanische bewerking, 
die bnUatfteh door een teer lichte beweging tie 
zware stoomfluit in alle richtingen te wenden, het
geen in vele getallen op zee van overwegend belang 
kan zijn. 

Dat Nederlandsche uitvindingen als deze althans in 
don vreemde zooveel waardeerlng vinden, is ook 
voor onze industrie even vereerend als aanmoedigend. 

Amsterdam. Het Beetuur der Maatschappij tot 
Bevordering tier Bouwkunst heeft de volgende vragen 
ter behandeling voorgesteld op de 'M' Algemeens 
Bijeenkomst. te houden in Mei vau het jaar 1879 
op een nader te bepalen dag. 

1» Praag, In den laatsten tijd is van Rijkswege 
de stichting voorbereid en ondernomen van eenige 
belangrijke openbare gebouwen, als : het Ministerie 
van Justitie le 's-GravenbagS, de Archief-gebouwen 
te Arnhem en te Haarlem, hut Rijks museum te 
Amsterdam en de Academiegebouwen te Leiden. 

Is de wijze waarop die totstandkomen de meest 
gewenschte t 

2* Vrwtg. Wat is te doen legen het inwateren 
van muien onder bardsteenen drempels, cordonbun-
den , ent.? 

3' Vraag. Op welke wijze is de elect rische ver
lichting aau te wenden bij gebouwen, zoowel in-
als uitwendig? 

4' Vraag. De slakken wol schijnt met goed gevolg 
aangewend te worden tegen gehoorigheid, door aan
vullen boven tie plafonds; voldoet dit materiaal aan 

dien cisch en welke voor- en nadeelen zijn daaraan 
verbonden ? 

5* Vraag. Is het wenschelijk, met het oog op 
brandgevaar, scherper eischen dun de bestaande te 
stellen , voor de zoogenaamde blok-woningen der ar
beiders, Zoo ja, welke? 

0' Vraag. Met het oog op den beweerden min-
deugdelijken bouw van onze dagen, vraagt men eene 
serie van pract'ischc gegevens voor werkbazen, tot 
bepaling der afmetingen en het gebruik van bouw
materialen voor gewonen pak- en woon huishouw. 

7* Vraag. Welke regelen moet men volgen bij 
het keuren van nieuwe en van oude gebouwen? 

$• Vraag. Wat heeft de ondervinding geleerd bij 
den aanleg en dc exploitatie van sti-antspoorwegen 
(tramway's) in de steden; bij welke stiiuubreedte 
kan enkel of dubbel spoor worden toegelaten; welke 
zijn de grenzen voor hellingen en krommingen; wat 
is de beste vorm voor de rails? 

9* Vraag. Het tonnenstelsel wordt tegenwoordig 
in vele groote en kleine gemeenten op verschillende 
wijzen toegepast. Welke voor* en nadeelen zijn aan 
dat stelsel, en de onderscheiden wijzen van toepas
sing, verbonden? 

10* Vraag. Aan welke eischen, op bouwkunstig 
gebied, moet eene boerderij voldoen voorde bewer
king van 100 hektaren bouwland? 

II» Vraag. Welke der in tie laatste jaren inge
voerde houtsoorten kunnen met goed gevolg worden 
gebezigd, ter vervanging van het, bij ons PBOOSt 
gebruikelijke eiken-, grenen- en dennenhout? 

12' Vraag. In welke opzichten en in hoeverre 
kan de beoefening der archeologie (oudheidkennis) 
bevorderlijk zijn aan de hedendaagse))*- bouwkunst, 
met betrekking zoowel tot de theorie als tot de 
priel ij k ? 

Amsterdam. In de afdeeling •Amsterdam'1 der 
Vereenigtng voor Fabriek- en Hand werk s-nij verheid, 
werd het rap[k>rl tier Rijkscommissie van onderzoek 
naar tien toestand der Nederlandsen*' kunstnijverheid 
besproken. Dit rapport, ingesteld naar aanleiding 
van de ten vorigen jure alhier in het Paleis voor 
Volksvlijt gebonden tentoonstelling, werd ingeleid 
door tien Heer J. R. de Kruyiï, mede-rapporteur dier 
Rijkscommissie. 

Het rapport, hoewel erkennende dat er nog wel 
wat goeds in onze kunstnijverheid schuilt, komt tot 
de conclusie, dat het over het geheel met de heden-
daagsche kunstnijverheid bedroevend gesteld is. De 
commissie van onderzoek geeft als middelen tot ver
heffing van onze nationale kunstnijverheid en tot 
artistieke opleiding van den toekomstige!) verbruiker 
en den voortbrenger aan: a. herziening van tie re
geling van het teekenonderwijs, en der daarmede 
gepaard gaande middelen tot ontwikkeling vau kunst
zin en kuaetamaak, op de lagere sobool, op tie scho
len van middelbaar onderwijs en op de gymnasia; 
b. stichting van een kunstnijverheid-museum met 
daaraan verbonden centrale school, werkplaatsen en 
bibliotheek, tevens kweekschool voor teekenonderwijs 
en van industrieels vakscholen, met daartoe behoo
rende kunstverzamelingen, in de provinciën , en c. het 
instellen van eene pormanentw commissie, die bOMMt 
is niet de zorg voor de afdoende regeling en instand
houding van een even degelijk als grondig teeken
onderwijs en voor de belangen der Nederlandsche 
kunstnijverheid iu bet algemeen. 

De Voorzitter tier nttleeling vroeg of de Vergade
ring do juistheid vau het oordeel der commissie er
kende, of zij de middelen tot verbetering uitvoerbaar 
en doeltreffend achtte, en of zij van gevoelen was 
dat deze Afdeeung haar steun zou mogen verleenen, 
om door middelen, voor zoover die in bet vermogen 
der Afdeeling liggen, tot die verbetering bij te dragen. 

De heer Caspars, hulde brengende aan de be
moeiingen der commissie van rapporteurs, kon /.ich 
met de conclusie van baar rapport, dat er niets 
dan slecht was in on/e heden daagse lie kunst industrie, 
niet vereenigen, tenminste zou hij dit niet volmon
dig in deze Vergadering willen uitspieken, waarop 
de beer De Kroyff antwoordde, dat tie remmende tot 
die overtuiging was gekomen, na eene vergelijking 
van onze hedendaagse,be kunsüudiistrie met het bui
tenland en ons verleden op dit gebied. 

De heer Caspers gaf daarna den wensen te ken
nen, dat de denkbeelden der oommiavje mochten ver
wezenlijkt worden, opdat de eentonige vorm mocht 
verdwijnen en de eenzijdige richting iu de kunst zoo
wel bij den werkman als den verbruiker mocht ver
anderen. Daartoe moesten naar zijne meening alle 
vereen igingen in Nederland medewerken. 

Wat tie aangegeven middelen betreft, tie doeltref
fendheid en uitvoerb arbeid daarvan , daarover waren 
de gevoelens verschillend. De Voorzitter geloofde dat 
de commissie te veel op eens verlangde, vooral van 
de regeling van het teekenonderwijs op de verschil
lende scholen. 

De heer He Kruyf meende, dat de eisch van de 
comiuivde om het teekenonderwijs op de lagere eu 
middelbare scholen verplicht te stellen niet te hoog 
was, evenmin de wensch om vermeerdering van les
uren, als 't mogelijk is. Over bet algemeen echter 
werd meer degelijkheid van gehalte van het ouder
wijs gewen echt. 

De heer Mr. W. Heineken wilde, dat de Regee
ring zieh met de zaak, om «le he lendaagsi-hekunst
industrie weder op tie been te helpen, zou bemoeien 
en dat adressen van adhaesie mui het rapport van 
de oomminne aan de Regeering poesten worden ge
richt, om daarna op vermeerdering van het vak-
ouderwijs mm te dringen. 

Ten slotte besprak tb; heer De Kruyff de wen-
schelijklieid, om het vakonderwijs niet meer naar 
Dell'l te brengen, maar tie polytechnische school naar 
tie hoofdstad te verplaatsen. 

Het resultaat der bespreking was, dat men de 
volgende motie van den Voorzitter bij acclamatie 
goedkeurde: 

»|)e Ainstenlamsche afdeeling van de Vereeniging 
voor Fabriek en Handwerknijverheid is het over het 
algemeen eens met de strekking van het rup|K>rt. 
Er is hulp van tie Regeeriiig nou lig, en tie kunst-
iiidustriü mag op die hulp aanspraak maken, omdat 
het een zuiver Nederlandscl) belang geldt. Deze zaait 

kan geen uitstel lijden, aangezien onze naburen 
steeds met ïassche schreden op den goeden weg 
voortgaan, /onder in details over de middelen te 
treden, meent de Vergadering dat de school voor-
loopig op bescheiden voet moet worden ingericht, 
om bij vooruitgang te worden uitgebreid." 

Deze conelusie zul als vraagpunt op de aanstaan
de vergadering le Tiel worden gesteld. 

— De pfawtenbeun loopt gevaar van te niet te 
gaan. Het Maison Wackwitz, waarin zij gevestigd 
was, wordt binnenkort ingericht tot spaarbank, en 
tot dusver is 't bet bestuur nog niet gelukt een 
under doelmatig gebouw te vinden op een geschikte 
p.aats. 

Rotterdam. Dit jaar zal weder eene tentoon
stelling vnn schilder-, teeken-, graveer-, beeldhouw
en bouwkunst door tie Academie vun Beeldende Kun
sten gehouden worden. De duur der tentoonstelling 
is bepaald op 14 dagen, van I tot 13 Juli. Eene 
commissie uit het bestuur der Academie, een zevental 
kunstenaais en kunstkenners hebben tie zorg voor 
tleze tentoonstelling op zich genomen. 

Zoowel biiitenlaiidsche als binnenlandsche kunste
naars kunnen mededingen. 

— Door het Dagehjkseh Bestuur is het volgende 
voorstel aan ihui Gemeenteraad gezonden: 

Teneinde ingevolge de verordening van 19 Augus
tus 1875 eene voordracht op le maken ter vervulling 
van tie vacante betrekking van directeur tier gemeen
tewerken , zijn Burgemeester en Wethouders in over
eenstemming met tie Commissie voor de plnalselijke 
wei keu voornemens eene openbare oproeping van sol
licitanten le doen. Daar zij het zeer wenschelijk 
achten tie keuze van bekwame en voor die belangrijke 
betrekking geschikte personen zoo ruim mogelijk te 
doen zijn, eu rsrbooging van de bij gemelde veror
dening bepaalde besoldiging daartoe bevorderlijk ach
ten, wordt in overweging gegeven, daartoe over te 
gaan. 

Met betrekking tot de vrije woning aan bet Tim
merhuis, meenten Burgemeester en Wethouders eene 
wijziging te moeten aanbevelen, teneinde, afge
scheiden van bet houden van bureau aan bet Tim
merhuis, over die woning te kunnen beschikken, 
indien dit voor uitbreiding van lokalen voor den dienst 
tier gemeentewerken. waaraan behoefte bestaat, 
noodig of om nndere redenen wenschelijk mocht zijn. 
Zij zoutten dan ook verlangen il.it de genoemde be
maling facultatief gesteld, en eene vergoeding van 
ƒ1000 bepaald mocht worden, voor het geval er 
geene vrije woning wordt verstrekt. 

Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld , de ge
noemde verordening iu dien zin te wij/igen en voor 
het traktement van den directeur vast te stellen een 
minimum van ƒ 4000 en een maximum van f 0000. 

Utrecht. Door de Stiehtsche Tram wegmaat-
schappij zijn thans de bepalingen vastgesteld. waar
aan de stoomrij tuigen moeten voldoen, om deel te 
kunnen nemen aan tien wedstrijd. 

Aanvragen moeten vóór ill Januari a. s. inge
komen zijn bij het bestuur, dut, daartoe uitgenoo-
digd, de uoodige inlichtingen zul geven. De jury/al 
bestaan uit deskundige, niet iot de Maatschappij in 
betrekking staande personen. 

Gp voordracht van de jury kunnen uitgereikt 
worden : 

le prijs. Een gouden medaille benevens bestelling 
van locomotieven of stooiurijluigen. 

2e prijs. Vijfhonderd gulden en een vergulde 
medaille. 

3e prijs. Twee prijzen van tweehonderd-vijftig 
gulden eu zilveren medaille. 

4e prijs. Vier prijzen van honderd-vijf-en-twintig 
gulden eu bronzen medailles. 

Arnhem. De vereeniging Arübus Sacrum heeft 
hel voornemen dit jaar eene tentoonstelling te houden 
vau kunstwerken vau levende meesters en heeft zich 
te dien einde tot tien Raad gewend i»m de loknl. n 
tier Hooger Burgerschool in gebruik te liekomen. 
De tentoonstelling zal op het einde der maand Juli 
geopend worden en ongeveer drie weken duren. 

Groningen. In tie zitting van den Gemeente
raad van i Januari jl, was auu de orde de benoe
ming van een adjunct gemeenteboowuaeestsr 

De heer L. M. Molenaar te Amsterdam werd be
noemd met II stemmen; op den heer M. A. van 
Wadenuijen, bouwkundig ambtenaar bij den aanleg 
van Staatsspoorwegen te Arnhem, weiden 9stemmen 
uitgebracht. Heide hcereii waren in ahdiabstieelie 
volgorde op de voordracht geplaatst. 

Voor tie betrekking hadden zich 52 sollicitanten 
aangemeld. 

Hiarlem. In «leze week is de teehensehool voor 
kunstnijverheid. opgericht door de Commissie voor 
het vliiseuin van Kunstnijverheid der Nederlandsche 
Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, geopend. 
De heer A. C. Kruseman hield vooi een aantal ge* 
noo ligilen eene toepasselijke, zeer kernachtige rede , 
welke met belangstelling werd aangehoord. Vervol
gens bezichtigde men de lokalen en verkreeg men 
een overzicht van het te geve.i onderwijs. De loka
liteit, verlichting eu tie geheele inrichting derschool 
zijn zeer doelmatig. Tot directeur en leeruur is aan
gesteld de heer Bouwmeester, tot mede-leaner de 
heer Van Looij; het aantal leerlingen bedraagt 37. 

Tot tie ontwikkeling der kunstnijverheid in Neder
land zul deze school, vei bonden aau het kunstmu
seum, ge wil in eene groote behoefte voorzien. 

— De Gemeenteraad heeft definitief benoemd tot 
opzichter aau de gasfabriek den heer A. J. van 
Eijndhoven; zijne jaarwedde is verhoogd met ƒ 2 0 0 
er. bedraagt thans ƒ1200. 

— Bij den Gemeenteraad b mgekomen een request 
van J. L. J. Jansen te llillegoin, daarbij verzoe
kende vergunning tot het leggen van rails iu de 
aan de gemeente Haarlem behoorende straten en 
wegen, tot het cxploitecren van een stooin-train-
spoorweg van Haarlem over Heemstede, Bennebroek, 
llillegom, Lisse, Sassenheiin en Oegstgeest naar 
Leiden, vice versa. 

van t M t o t o d l u M . 

WaanSag, m Jan. 
KnachrUé, te 11 uren, door de commissie van be

heer over den kunstweg Enschedé— Oldsaasal, ten 
raadliuize: het. over de gehcolo lengte, ongev. 10,480 
M. verbeteren van dien weg. 

n.iri, te 12 uren, door den directeur van 's Rijks 
magazijn van militaire kleeriing, uitrusting enz.; liet 
leveren van voorwerpen van ledergoed en paardentuig, 
ten behoeve van het leger. 

4m«terSam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. 
het onderhoud ran bruggen; 2o. het leveren van trot
toirbanden; 3o. liet stellen van trottoirbanden ged. '79. 

Kalium, to 12 uren, door burg. eu wcih. van Kol-
Iu me rlnud-cn-Nicuw kruisland : do levering van 700 
M' grint. 

'a-Hage, te I uur, door burg. en weth.: het ged. 
'79 onderhonden vau eenige gebouwen, wacht- en 
brandspuithuizen ou brandladders met toebehooren in 
de gemeente. 

IWMrtWNtam, ie 1'k uren, door de Hollandsche 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, in het gebouw O.Z. 
Voorburgwal: lo. het leveren van 300 tons sinlen 
spoorslaven met verbindingsijzer; 2o. idem van 43 
Halen punt- en hartstukken; 3o. idem van oOOOejken 
dwarsliggers on liet eikenhout voor 21 wissels. 

hriibiMMiiiijkr. te 4 uren, door G. Krijger, in het 
gemeentehuis: liet bouwen van een nieuw woonhuis 
aldaar. Aanw. één uur vóór dc besteding. 

Ziifiilioi'ii, te 4 uren, door B. Takkenberg, te 
Noordhorn, ten huize van II Bos: het bouwen van 
eene behui/.iug en schuurtje aldaar. Aanw. tc 12 uren. 

WeetSStseen, door het polderbestuur van bet 6e 
en 7e Veeudistrict onder Opstt-rland en Engwirden: de 
levering van tiet, voor het onderhoud der poldcrwerkea 
over '79, benoodigde eiken-, vuren-, grenen- en beu
kenhout, 

DlnaSag, 14 Jan. 
•len Rammel, te 10 uren, door liet gemcenU.best.: 

het leveren van p. m. 500 M' gehorde grint. 
•rgotaecHt, te 11' . uren, door burg. en weth.: lo. 

het bouwen van eene school met onderwijzerswoning 
aau de hooge Morsch . 2o. idem van teut; school in 
de Leidsehe Buurt. Int. bij den architect W. C 
Holder, tc Leiden. 

Zuin-o, te 2 uren, ten raadhuize: het leveren en 
plaatsen van 387 M. buisriolen en ge.'oteu ijzeren 
syphons, in de Burgstraat, de Tuiustraat en het 
Stationsplein. 

Waenadaf, IS Jan, 
Vlla«r, te 12 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: 
liet leveren en plaatsen van afrasteringen en hekkeu, 
hst opboogeu van terreinen eu eenige verdere werken 
op het eeniraal nsrsonsnstation to Amsterdam. Btanüni 
ƒ10,580. 

tiMrit'ihurc. tc 12 uren, vanwege het ministerie 
van financiën, door den prov. inspecteur der directe 
belastingen : liet onderhouden van- eu liet doen van 
eenige herstellingen aan de gebouwen en aanhoorig-
heden in gein uJK hij de administratie der Rijksbelas
tingen te Hausweort en te Bath, van den dag der 
goedkeuring tot 31 Dec. '81, in 2 perc. 

Houder-lug , IB Jan. 
Dorrtrei-lii, te 11 uren, ui het Café-restaurant W. 

J. lYiisen: het verplaatsen vau het bestaande koets
huis, liet bijbouwen vau cm paardenstal, keuken ca 
2 kamers en ver here werkzaamheden. Aanw. 14 Jan., 
te 10 uren. 

Har**, bij G. P. van Aspercn; liet afbrekeu van 
2 hoereulimzingen met schuren, onder de dorpen 
VViiismii sn baard, cn het daarvan weder opbouwen 
vmi eene born-nliuizing met schuur onder Baard. Lil. 
bij A. K. Hoekstra, te Wat ga. 

Vrij*»*, 17 Jan. 
Srnhrm. te 12 uren, door het ministerie van bin-

nenl. zaken, auu hol gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhouden van en het doen van eenige ver
nieuwingen eu lieislelliugeu aau de gehouwen der 
Rijks hoogere bufgersebool te Winterswijk god. '79 
en '8o. turning / 1000. 

ttraniiiaeii, te 12 uren, do ir liet prov. bestuur: 
liet verdiepen van de Oostsrbsreu te Groningen. 

«••ni, te 12 uren, door het ministerie vnn binnen), 
zaken, aau liet gebouw vin het prov. bestuur: het 
Uitvoeren vau eenige werkzaamheden aan- ea hot on-
der iQu.leu van hul gehouw der Kij*s hnogeio burger
school te Assen, BJ0d< '79 en 'S0. Aauw. 13 Jan. 

Uritdrrtii, te 2 uren, door kurkvoogden der Herv. 
gemeente, iu het Rechthuis: lo, liet hreugeii vau een 
plafond iu de kerk; 2o, hel doorschieten vau de kerk 
met een steenen muur; 3o. een sredeelt- daan au iu-
richten tot cousis'oriekamer; 4o. de kerk vooizien van 
een geheel nieuw ameublement. Aauw. des voormid-
tlags iu hei kerkgebouw, 

ejfwasaaaa, ** avonds 8 uren, door VV. Aldershoff, 
bij 11. Piel: hel bouwen van eene sigarenfabriek. Ie), 
hij den architect K. Huekzeina. Aan». 13 Jun., te S 
area. Bilj. ui. vóór 7 uren. 

ZalerSag, ia Jan. 
XanSvMM, te 1 uur, voor C. L. E. Kaufmann, aan 

liet Groot-badiiins: het bouwen van een nieuw bad
hotel. Aauw. door de arehiiecten G. en C. Krook 
(van Amsterdam), 15 Jan., vau 12—3 uren. 

>ii.l.lrlho g, te 1 uur, door don ontvanger der 
registratie en domeinen, in het Schuttenh-J; het 
In.,«»•:, eener «onmg vooi den Rijksontvanger tc 
Veers, bij de ifrouto kauaalsluis aldaar. Aauw. 15 
Jan., le 12 uren. 

lUaMplaat, le 3 uren, door het bestuur der wster-
keering vau den esi polder Hoofdplaat, in de Dirtc-
tii'kect : het maken van nieuwe- eu het voniiuuwcu 
vau beslaande rijnhoofdeu. 

l.i-emw.i-.ieu , op het bureau vau den directeur der 
gemeeuiewerken: het leveren en stelleu vau 6»chulp-
vorimge urinoirs. 

Hoornvee*, bij Mr. Van Heloina: liet bouwen 
eeuer nieuwe stelphuizing te WotfOjgS. Inl. bij L. 
J. van der Zwang, te Wolvega, dag.1. van9—3 ureu. 

MaanSa**, 30 Jan. 
Hameria, to 11 uren, door het bestuur van het 

waterschap Kinierik-Miisijde, in het gemeentehuis: 
hot onderhouden vau uou watermolen, molenoarswo-
ning, valbiug eu verdere werken, behooreude lot ge* 
noenid waterschap. Aauw. te 9 uren. 

'•-Ilase, te 11',, uren, door het prov. hestiuir: het 
onderhouden vau- en hel duen van eeinge berstellinxen 
san het gehouw van hol prov, gouvernement van Zuid-
Holland ged. '79 en '80 Aauw. 15 eu lfj Jan., te 
10 uren. (llerbest.) 

Am>telv«e», djor de directie der Maatschappij tot 
drooguiakiuit vau eeu deel der Legineerplassdn, bij 
Wed. Werkhoven : het iu-kultuur-brengeii van ruim 
3S HA. land, gelegen in genoemde droogmaking. Inl. 

bij- en saaw. door dan opzichter P. Leguit, 13—18 
Jan., te 10 uren, aan het stoomgemaal aau de lloode 
Paal. 

HuurUr, in Het Witte Paard: het bouwen van een 
koeialiuis met stalling voor 12 paarden en eenige bij* 
behoorende vertrekkea. Bilj. inz. bij den rei<tmeester 

,van den Huize Ruurloo. 
HtaS-aan-'l-H«rlii|-vlleS, ter secretarie: de levering 

van p. m. 200 M' gehorde grint. 
Ulnatia|-, tl Jan. 

amalerSam, te 11 ureu. door het mini-'ene van 
koloaieu, aan het koloniaal etablissement: de levering, 
in 54 perc, van: Eugelschegietookoj Pottlamhcement; 
vlakke Waalklinkers; straat linkers; vloertegels; ver
glaasde dakpannen; glasruiteu; divers koper; koper
draad en spitsen tol weerahYidurs; lood, zink enz.; 
divers ijzer; gereedschappen; ha g- eu li uitwerk; 
aambeelden, bankschroeven, dom mek nichten enz.; koe
voeten, paijols, pikbouweeien, schoppen enz.; laseino*, 
gras-, hak- en kapmessen; houtscbroeven; disad- eu 
klinknagels eu spijkers; vijlen; verfwaren (2 bestekkeu); 
tiukwit; lijnolie cn traan; letterwerk ; pom,ileder; 
wollen dekens; blauwe baai; diverse katoenen; ver-
bttnditatoea; laken mutsen; overtrekken voor idem; 
linten voor idem ; zwart zijden halsdoeken ; losse hals-
dassen van zwart orleans; uaaizukjes; messen met 
lederen scheede cn ceintuur; diverse behuefteu voor 
de landsdrukkerij. 

Utrecht, te 1 uur, door de Nedorlandacl'e Kijn-
apoorwHgmaatschappij: lo. het leveren van spoor-
wissnls met loebelioo'en ou puntstukken, op lu-t stal ion 
Arnhem, 2o. idetu vau 149ti stuks eikenhout voor 
wissels, in 3 perc, op het station Arnhem. Bilj. inz. 
uiterlijk 20 Jan. aan de directie. 

v» ot-ii-Ua-, SS Jan. 
Maastricht, te 10 uren, door het bes'uur der 

Schouwhurg-vereen'gint;, iu de Itedoulezaal: de her
bouwing der kuiiiediez'tal. Bilj. mz. daags vóór de 
besteding, uiterlijk dos avonds 8 uren. 

'•-Ilase, te 11 uren. door het ministerie van water
staat enz.: het wegruimen van een in de Beneden-
Merwede ouder de gem. Hardinksveld gezonken vaar
tuig. Aauw. 17 en 18 Jan. 

'••Ilage, te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz.: het ma,:en van vtrsclullende werken, 
hoofdzakelijk op het station Eist en de halte Resseu, 
ten dieuste der Slaatss|)Oorwegen. lnl. bij den hoofd 
ingenieur, te Arnhem en dm sect.ieiugeuieur, tc Xij 
megen. Aauw. 13 en lo Jan., telkens te 1 uur, 
aanvaugende op het station Eist. Raming ƒ46,000. 

UanSerSag, £.t Jan. 
'••ttaga, te 11 uren, door be'ministerie van marine: 

het maken en leveren vau bet ijzer- en houtwerk, 
beuondigil voor hel. eiablisseineiit, bestemd voor de 
verlichtiug te Semhiluugau (westkust vuu Maduera.) 

Vr.ili.j;, SS Jan. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aau liet gebouw van het prov. bestuur: 
lo. bet verrichten vau hasgoi •ml iu de buitenhaven 
van het k'uiaal tloor Walcheren le VJi-siiu*eii; |o. liet 
door baggeren op diepte brengen en sendee van de
zelfde buitenhaven. Ramiti? / 327.000 ; 3o. het op 
diepte brengen en houden van dezelfde buitenhaven 
op de wijze, die den aannemer geraden zal voorkomen. 
Raming ƒ240,000. Uit tleze 3 bestedingen zal één 
wordeu gekoaen, nl. die, waarvoor tic meest aanne
melijke inschrijving inkomt. Aanw. 18 eu 20 Jun. 

Leeuwarden, te 12', uren, dooi hel ministerie van 
witerstaal enz, aan het gebouw van het prov. best.: 
]o. hel vernieuwen van een gedeelte der traverse door 
baitennoat, behoorende lot den Kijks-i;rooten weg 
Leeiiwardeu—Groninger grens. Aanw. 18 eu 20 Jan. 
c.irnii t', / •'•'Mill; 2o. het doen vau voorzieuiiigen aau 
deu Hoogewal en daar bijgelegen duinen op Schier
monnikoog .nl. '79. Aauw. 17 Jan. Raming ftMQ. 

Leeuwarden, te 12';) urun, door het ministerie van 
bnint-ul. zaken, aan nul gebouw van het prov. best : 
•St doen van eenige werkzaamheden aan- en bet on
derhouden van de gebouwen der Itijks-hongere hur̂ er-
scholeo te Leeuwardeu en te II- erenveen ged. '79 en 
'80, in 2 perc. Aauw. 15 en 1b' Jan. 

Zaterdag, J.ï Jan. 
Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: het 

leggen van nieuws bestratingen, met het opnemen, 
het leggen en het onderhond vau de kei- en klinker-
bestratingen binnen de gemeente, ged. 187'J—S3. Bilj. 
mz. 24 Jan., vóór 's avonds 6 uien. 

IMntdas, St Jan. 
Utrecht, te 11 uren, door de muatsclidppij tot expl. 

van Staatsspoor wegen, san het oentraalbureaui 'eu he 
loeve van het veniieiiwiiiif-loo'ls: het in 2 perceelen 
leveren vau eikeuhouteii dwanUgVOfS en vau eiken 
wisselliout. lui. bij de sectie-ingenieurs le Meppel 
en Rotterdam. 

•Sijeii.-Ke, b'j K. A. Kof: het bouweu eener boe-
renhehuiziiig met schuur le Nijehiske. lui. bij den 
iirehiicci k. Kuipers, te Leeuwarden. Aanw. 20 en 
21 Jui., telkens le 11 uren, sani'tikomst bij den kas
telein S. van Diggeien, te Nijeliaske. 

Haenadag, la Jan. 
'•-Ilage, te 12 uren, door het ministerie ran «'.der 

staal, ten dienste der Maa's-pooi wegen i hul bestraten 
v:tn den lOOgeaajSlUUE van de duh'iele basenleDrug 
tegenover hel KamperhooM tot tie draaibrug over de 
oostelijke doonaait, het onderhoud van hestntim-en 
en eenige verdere werke i te Amsterdam. Lil. hij den 
SOufdiageaienr te Amsterdam. Aanw. Iii eu 18 Jun., 
telkens te 11 uren. 

Vrijdag, • • Jan. 
Zwalle, te 13 uren, door bet prov. bestuur: het 

Onderhouden van de êbnuweu van het prov. bestuur 
te Zwolle ged '79. Aanw. 23 Jan. 

Xalccdag, I Frbr. 
Haarlem, tc 10 uren, ter secretarie vau den Huir-

Icmmermeerpolder j hel vervangen vai de stoomketels 
SOS. 3, 4, 5, 6, 7 eu 8 aan du mact.ine- Ljnden door 
4 nieuwe ketels. Aauw. 25 Jan., te 12 uren. 

Maandag, 3 l'ehr. 
Ilrlebergrn, te II uren, door burg. en weth.' het 

bestralen, rioleere.i, leggen van trottoir en het doen 
vun andere werken op hel buitenplein van het station 
Zeist— Driebergen. Aanw. 27 Jan., te IO'/j uren. 

Mranlngrn, le li uren, teil kantore van ile gemeen-
tegasfabriek : de levering van 80,000 HL. Eugelsche 
gaskolen. 

Katerdag, S IVbr. 
AiriMlardani, te 12 uren, aan het bureau van de 

Amsterdamscbe Kanaalmaatschappij: bet maken vau 
tien harden we-; luesohofl Zaandam en Amsterdam, 
voor zooveel belrefl hel gedeelte iu polder III oost. 
van de Kanaalmaatschappij (AiiiBierilainnicrpilder), ter 
lengte vau omstreeks 3050 meter. 

\lloo|> van laiilirsit'iliiiïi'ii. 

llplle-.ari-.lt-f*. 21 Dec: het doen van onderhouds
werken ged. '79; ingekomen 5 bilj., als: 
M. Pelle, te Hellevoetslnis, / 3215. 
A. Moerman, „ Nie iw-llelvoet, „ 3102.90 
L. de Neef, Brielle, „ 3038. 
J. van Saarloos, „ llellevoetlluïs, ,, 3049. 
A. J. v. d. Heuvel, „ idem, „ 2955. 

Harllngrst, 33 Dec: hel bouwen van 4 arbeiders-
woniugeo; ingekomen 10 biljetten, als: 
Üebr. Posthuma, te HarÜngun, ƒ 4300 
J. de Jong, M Al-n-'ii i.-n, „ 1780 
W. Kroon, „ Midluin, „ 4Ü28 
D v. d. Zee, „ Harlingen, „ i'WJ 
Gebr Mooiman, „ idem „ 4370 
J. Torenbeek, „ idem „ 4334 
Wed. Kerkhoven, „ idem „ 4292 
T- Zoete. „ idem „ 4242 
J. Scha»f--ma, „ idem „ 3978 
J. La-igenhout. „ idem „ 3898 
gegund. 

••«terwljk, Jl- D": de herstelling der pre likauts-
• Onlng; minste insebr. was A. A. van Itterson, te 

Gcllicum. voor ƒ1949. 
«ti-kihiiTiim 27 Deo: het bouwen eener hurger-

huizinge voor Wed 'l'i.'Chelaar; gegund aan B>8tateOM, 
te Doiiu'jum, voor ƒ2528. 

NrkÉblerum, 27 Dec: het bou« en van een woonhuis 
aldaar voor H. de Koe; lagek. 17 bilj.. als: 
P Koonmans, te Seksbiemm, ƒ 15,500 
1). Bslnertsma, „ Leeuwarden, „ 14,980 
G. H. Kiewolil, „ St.-Aiiiiiiparocliie, „ 14.152 

*W. Braaksma, „ Bnrgsma. . 18.800 
A. Lctiuiga, n Pietersburen, „ 13,'i33 
J- H. Bos. „ Twiisfil, ^ 13.IW0 
l> v. d. Z»e, „ Hriingen. „ 1*,078 
J. Th. Dopheide, „ Franeker, „ 12,705 
A. 1. v. d. Mei, „ Berliknm, „ 12,'»U 
W. I). van Dijn, „ id m „ 12,588 
H. (J. Brouwer, „ Stiens, „ 12,500 
Joh. K. Kalt, „ Ureisrp, „ 12,450 
M. J. Schotanus, „ Roksuiu, a 12,448 
J. Piekstra, „ Bergum, „ 11,883 
E. L. Hitmstra, „ lialtum, „ 11,822 
S. A. Beigsma* „ Praneksr, „ 11,550 
W. D, v. d. Velde, „ Drachten, „ 11,393 
gegund. 

irrn-ht, 28 Dcc: lo. het éénjarig onderhoud van
en het doen van eenige vernieuwingen aan do sluis 
te Vreeswijk, minste iuschrijvor was J, Harneveld, 
te Vreeswijk, voor ƒ1035. 

2o. idem idem van den straatweg van Utrecht aar 
Vreeswijk; minste inselir. was dezelfde, voor /"7300. 

3o. idem idem an de sluis te Nieuwersluis en liet 
jaagpad vandaar naar Hinderdam: gliosis i'nsehr. was 
W. van Schaik, le Nicuworslu s, voor / 1083. 

ti idem idem van hoi jaagpad met bij behoorende 
werken van Utrecht naar Woerden; minsleinsclirijver 
was J. Barneveld, te Vreeswijk, voor /940. 

DO Utrcchtsclie straatklinkers; minste inschr. waron: 
perc. a. Firma Muunicks van CleefT, ƒ785; 

- b. J. II. Blekenengoa, 10 Jutfaas, ƒ 825; 
„ e. Wed. Rose en Zn., /"830; 
„ rf. G. van tien Broeke, f 837.50; 

Üsslstraatklinksrs; Schaly en Bekkor./445; 

Waalstraittklinkers: II It. Beuuik, ƒ2758.40; 
DtreefatSOhe klinkerdrielingen: pero. a. S. L. de 

Beer, f 83250; perc. *. Van den Berg en Co., te 
Willeskop, ƒ 772.ÏO; 

Utreehtsche met-elsteenen: Wed. Rose en Zn.. /"5S7; 
kalk, tras en I'ortlandeement: Erven H. Trip, ƒ 346; 
lekzand: J. van Hattem, /230O; 
heidezand: dezelfde, ƒ1088; 
trottoirbanden: T J. Smits, te Dordrecht, /"871.50; 
hardsteeaen roeetenaawa en ijzeren roosters: W. 

van den Broek, ƒ655. 
Katterdam. 30 Dec: de bovenbouw der nieuwe 

bijkerk vau de parochie van den H. Dotuiuicus, in tie 
Van-Oldubarnevuldtslraat; 

voor kerk met toren, geheel 
zonder spits voltooid 

C. Alkomade, te Noord wijk, / 82,000 ƒ 00,91)9 
B. Zuilhof, te Haarle-m, 85,500 00,300 
W Westerhof, te Weesp, M),000 88,400 
De Waal en Kraayvanger, te 

Rotterdam, 81,900 88,200 
P. Vlasman, te Bodegraven, 79,990 87,640 
Wed. O. Camesi, to Rotterdam, 81,430 87,777 
W. L. Loihbrai.dt, te Amsterdam, 78,524 87,485 
t). Qiübransea, te Roiterdam, BO.OOO 86,900 
E v. d, Weger, te Gouda, 81,300 86,200 
L. de Rooy, te 'a-Hage, 79,000 84,948 
VV d. G. van B:iren en Zn., 

le Rotterdam, 75,000 84,000 
J. M. Woll, te Utrecht, 77,020 82.360 
A. A. van Dommelen, idem, 72,800 79,900 
N Verivanijeii en Zoon, te 

Rotterdam, 70,500 79,000 
W. Tielens te Utrecht, 7i',800 78,100 
J. H. de Vos, idem, 72,850 77,960 
ii. sielwagen, te Itotlerdam, 68,463 76,676 

eegund aau H Sielwagen, te Rotterdam, voor 
ƒ 70,676, geheel voltooid. 

Lelden, Dec: de levering van keien en kliuker-
steeu ten behoeve van de bestrating der gemtcute 
tot 5 jaren; minste inschr. waren: 

keien: Erven II. Wil, 'e Utrecht, a ƒ59.39; 
klinkers: F. Mijilieif Az., to Nleawerkerk a/a XJsel, 

a / 1.4'i per 10<0 stuks. 
\rdeclicincrl, 30 DeCi het vergroot en van het 

SOhOOllokaal benooideo de Maas in giuoemde fe-
awnalo] ing' komen 2 bilj., als: 
S. van Diggelen, te Well, ƒ 2995 
J. Hobo, „ Nedcrhemert, „ SMO 

n..«-eii, 30 !)ec.: het mnken eener enkele houten 
draaibiui; over tlu schutsluis; ingek. 4 bilj., als: 
G. J. C. van Bent hem, te Hasselt, ƒ1309 
J. Westsrink, „ Bps, 1263 
J. 0. Man», „ H-sselt, „ 1248 
J. Wee oer, „ idem „ 1245 
gegund. 

Zutren, 30 Dec: bet bouwen van en woonhuis 
(huiten lavering vau steen en glasj voor D. Coleu-
brander aldaar; ingek. 11 biljetten, als: 
Van der Velden, te Zutfen, / 8155 
H. W. Douwes, ,, idem „ 7900 
H. Brasem, „ idem „ 7900 
J. A. (iarvelink en Zn., „ idem „ 7785 
L. Nijland. „ idem „ 7725 
G. Klauilermau, „ Brommen, „ 7699 
II. R. Hamer, M Zutfen, „ 7604 
H. Langenberg, „ idem „ 7409 
Beker, „ idem „ 7890 
Welsink, . idem „ 7373 
(i. Koordeman, „ idem „ 7290 
gegund. 

Clraiilngrn, 3 Jan.: lo. het éénjarig onderhoud der 
zeewaterkeuring tuesehen de Huusiugoosluis en tlci 
Nittershoek; ingek. 8 bilj. als: 
S. H. Wotdringh, te Zoutkamp, ƒ 14047 
H. A. Smit, „ Ulrua, „ 14,'HH) 
P. Timmer, „ idem „ 13,959 
W. B. Haikems, „ Warfhuizcn, „ 13,849 
T. de Jong, „ Groningen, „ 13,794 
J. Klippus, „ Bedum, „ 13,500 
L. Brand I)/, „ Giesendam, „ 13.444 
B. H. Harfcean Ba., „ Groningen. „ 13,243 

2o. liet onderhouden eu herstellen der hhmenhavuti 
te Zoutkamp, ged. '79; minste iuschr. was 11. A.Smit, 
te Ulruni, voor ƒ 850. 

*"sph, 4 Jan.: het bouwen van een hecrenSuis met 
9 verdiepingeu voor P. T. van Son; ingekomen 7 
ti.Ij., als: 

W. Bïjzeit, ƒ Dion 
I). B. Wiering, „ 8081 
A. de Vries, „ 8877 
C. Winters, m 8700 
H. Wesssts, „ 84*8 
H. de Vries, m 7463 
H. Winters, „ 7394 

gegund. 
Ilelnaa, 4 Jan : het bouwen van eene school met 

onder wijzers woning voor het EL K. parochiaal kerk
bestuur; ingekomen 4 bilj., a's 

oppen, 
H. H. Trooster, 
P. J. A'crdijk, 
H. Bijvang, 

te Hei noo, 
„ Zwolio, 
n Wij he, 
„ Dallsen, 

ƒ 6292 
„ 6198 
„ 5370 
n 5290 

Wlmchaien, 4 Jan.: lo. het ten deelo vernieuwen 
van de klmkerbeslr ling op den Stationsweg aldaar; 
ingekomen 9 bilj., als: 
J. v. d. Veen, te Zoutkamp, ƒ 1770 
J. IL Dijkhuis, „ üudoschaiis, „ 1759 
E. v. d. Voort, n Winschoten, „ 1590 
H. Tiiumer. „ Beeita, „ 1535 
G. P. van Balen, „ Nieu weschaus, „ 14H8 
J. N. Kruizuiga, „ Blijliam, „ 1466 
It. Havinga. „ Winschoten. „ 1460 
K. do Grooth, „ Sladskanaal, „ 1399 
H. l>ik, „ Wiusc oten, „ 1394 

2o. het vervangen van een gedeelte grintweg te 
N'ieuw-Beerta door een klinkerstraat lang 210, breed 
5 M.; ingek. 14 bilj., als: 
B. I. Lamfers, te Nicuw-Beerta, f 4474 
G. VV. Holtman, „ Beerta, „ 3995 
B. Gras, „ Winschoten, , 30U4 
J. Jansen, „ Nieuw-Beerta, „ 3990 
W. Bos, „ Zuidhroek, „ 3986 
J. Wallinga, „ Groningen, „ 3960 
M. Boersema, H Warflmisen, „ 8600 
J. N. Krnizinga, „ Blijham, „ 3550 
R Havinga, „ Winschoten, „ 3480 
H- l>'k, „ idem B 3473 
W. Timmer, „ Finsterwold, „ 3400 
J- Ihjkh lis, Oudeschans, „ 3398 
G. van Balen. „ Nieuweschans, „ 3332 
K. tie Grooth, Stadskaaaal, „ 3266 

'n-llage, 6 Jan.: lo het onderhouden en gedeelte
lijk vernieuwen vau de straat-, grint-, puin-, schelp- en 
puin wegen binnen de nemeente; minste inschr- was 
II. Joiigenburgt-r, te WaddinKsveen. voor ƒ37,340. 

2o; het verbreeden der LingePooten, het Plein en 
de Korte-Poolen ; minste insclirijver was L. Hollander, 
te Capelle a/d IJscl, voor /SI90. 

••Ilage, 7 .lan.: het gereedmaken en leveren van 
het hanlsicenwerk voor dc fuodeering van den ijzeren 
kusilichitoren Ie Sambüanvan (westkust van Madoem); 
minste inschr. was C. Bosman, te Rotterdam, voor 
/ 1573. 

rtrerht, 7 Jan.: lo. het maken van een nieuw 
hoofdgebouw met bijgebouwtje op het slation Grouw, 
met daarmee in verband staande werken, ten behoeve 
van deu spoorweg Arnhem—Lpeuwardeu; meekomen 
14 bilj., als: 8 

J. P. Schaafsma, te Harlingen, / 20,245 
J. Dokter, „ Leeuwarden, „ 19,880 
L. Krook, m Zwolle, „ 19,738 
IX v. d. Zee, H Hiirliniren, „ 19,588 
L. v. d. Zawg, „ Irf-euwardon, „ 18,990 
J. L. Visser, , Oudesctioot, „ 18,978 
R. Flediit-rus en 

R. Kamman, M Kuture, „ 18,943 
K. Ketelaar, „ Leeuwarden, „ 18,935 
F. Aberson, w Steenwijk, „ 18,853 
R. Ticheiaar en 

H.Jokkmv.d. Meijde, „ Î ecuwanlcn, „ 18,600 
J. G. Holman, „ Blesse, „ 18,549 
1). Bruins en A. Blocks, „ Zwolle, „ 18,390 
B. H. Trooster, „ iilem „ 17,040 
G. F. Pater, „ idem „ 17,433 

2o. het verleg'jen van den orsrwcg voor den Gaweg 
bïj kilometerpaal 67 057 en het verbreeden van de 
Noord bonier Seufjaalont, ten behoeve van den spoor
weg Harlingen—Hanoversche grens; ingekomen 5 
bilj., als ; 
L. Thorbiogger, tc Gronini*en, ƒ 2410 
J. v. d. Veen, „ Zoutkamp, „ 58Ü0 
II. Vogehang, l t Oldehoven, „ 9047 
H. J. Kroon Jr., „ Groningen, „ SOM 
J. Veendijk, „ OberdUBJ, „ I9'.i8 

Utrechi, 7 Jan.: lo. het maken vau (febouwen, 
riolen en afsluiting op het station te Sehevenmgen, 
voor den tramweg van Den Haag naar Bchevsniugsn: 
minste iusclir. was De Baan, le Seheveuinueu, voor 
/ 30,856. 

2o. het maken van dc aaidebaan, tien onder- en 
bovenbouw der kunstwerken enz voor tlenzelfden 
tramweg; iiinats mofarijver was G. Key, te Rotterdam 
voor ƒ07,400. 

3o. het verlengen vau de brug voor gewoon ver
keer bij kilometerpaal 916 en Int doen van andere 
werk. n oji het station Arnhem; minste inselir. was 
Pb. Verbruggen, te Wadilmksveen, voor f 42,360. 

'a-Hage, 9 Jan.: lo. de levering ten hel oeve der 
BtaatapUOIwagen op Java van het ijzerwerk voor: 

/93.2O0/159,Oi.O 

83,005* 139,210Y79,887 

81,360, 135,026 S\16ii 

120,20') 

124,642 

76,00(1 
72,779 

70,(1(1(1 
75,000 

71,597 

Gebr. Gaslel. te Mains, 
L. J. (futhoveu en Co., te 
's-Hape, 

Metropolitan Railw. Carr. Sad 
Waiting Co., te Birmingham, 

Kon. fabr. van stoom en andere 
werkiuigen, le Amsterdam, 

J. J. Bejaes, te Hiarlem, 
Nic&i-f en Delcuve, le La 
Louviere, 

E. Rollin, te Braine-le-Comte, 
Arm. ('abani, en Co., te 
Mee lie len, 

Société pom constr. de mat. 
de Hietnin de fer, le Mor-
mnweJsj 

Sociélé anonymc des ateliers 
dceoiist. dc la Dyle.tc Leuven 

Ch. Kviard Ie Brussel, 
Railway (Carriage ('ooip. „Old-
Burrv ', te Birmingham, 

Carl WeiSf en Co., te Dus-
selilorp, 

Van tier Zijpen en Chirlicr. 
Ie De.lt/. 

Aetien-GeseHschaft für KilOU' 
Intl. u- Brückenhau vonnals 
Harkort, te Duisburg, 
2o. de levering van vloertegels, trottoirban len, 

neuten, blokken en tlraagsteenen; minste lusehr. was 
A- Wolff, le Amsterdam, voor /13,300. 

BOJJOO ltS 000 
79,05G| 114,700 

78,160 114,500 
78,000 125,000 

73,200 

72.S57 

62,692 
62,550 

61,440 

60,530 

64,200 

52,290 

102,596! 63,211 
94,155 69,654 

105,780 

97,700 

88,400 

82,SMl 

65,550 

62,900 

64,800 

50,240 

«rnhrin, 8 Jan.: het houwen van 2 tSntOOttStsIHngS" 
lokalen, l«r gezamenlijke oppervlakte van ruim 7000 
M1, met voorgebouw en overdekte verbinding op de 
gedempte Jansgncht; Ingek. 12 bilj., als: 
G. van Herkom, le Arnhem, ƒ 109,979 
u J ? * ^ - i d c m » WH686 
II. W. I'ienk, „ idem . 98,729 
E Hendriks, „ idem „ V7.800 
II. hleinhout en 

J. H. de Vries, „ idem „ 97,000 
O J. Wssterveidt en 
. Bsrlen, „ idem „ 95,515 
C. I. Hennsen, „ idem „ 95,300 
G. J. Luosesoa en 

J. H. Stevens, „ idem ,, 95,111 
J. P. Welslng, „ idem „ (16,607 
H. v. d. Sand, „ idem 98,600 

G J. Hoegers, „ idem m 92,000 
K. J. Weijers, „ idem 87,500 Vervolg il**r Hmcliltn ni VMnlHiiiuen, 

B I N N E N L A N D . 
Amsterdam. De samenkomst tusschen het Dage-

lijkscb bestuur dezer gemeente en tie Kamer van 
Koophandel, bet bestuur der eflecten-socieleit, de 
commissie uit tien tfi-ianhimdel enz., in zake de ver
bouwing tier Beurs, heeft tot geen uitslag geleid. 
Men kon zich althans niet veiwm'geii met het plan 
van Burgemeester en Wethouders, om de Beurs tot 
de Papenbrug uit te breiden, De aanwezigen zijn 
thans uftgenoodigd andere plans in te leveren, met 
opgave, hoeveel zij ter uitvoering daarvan bereid 
zouden zijn bij te dragen. De verwezenlijking toch 
van het nieuwe plan van Burgemeester en Wethou
der», waarmede een half million gemoeid is, gaat 
op dit oogcublik de krachten der gemeente te boven , 
zoodat samenwerking de eenige weg is om tot een 
gewenachten uitslag te geraken. 

Vlissingen. Het schijnt dat de Regeering niet 
meer geheel ongeneigd is het oor te lecnen aau aan
biedingen tot exploitatie van de grootscho bevenwer-
kon alhier. Eene reeds in 1S74 gedane aanbieding 
stuitte af op den tegenstand tier Regeering; thans 
evenwel heeft deze een onderzoek laten instellen naar 
de uitvoerbaarheid eener exploitatie door particulieren. 
Vt rscliillendo geruchten omtrent aanbiedingen zijn 
loopnuie, o. a. zou een Amerikaansebe mantBChaapq 
de exploitatie aanvankelijk voor een tiental jaren aan
gevraagd hebben. 

Nijmegen. Blijkens eene iu dit blad voorkomende 
advertentie zal het gemeentebestuur op 80 Januari 
e. k. eene openbare verkooping houden van ongeveer 
1.5 Hektors bouwterrein, in deonmiddelijk nabijheid 
van de Stad gelegen. Daar ook de werken van ont
manteling met kracht zijn hervat, koestert men de 
verwachting, dat de plans lot uitbreiding der stad 
spoedig verwezenlijkt zullen woiilen. 

— De Middilburgxche Courant maakt melding 
van eene oeverafschuiving van de grenzen der polders 
Ooet-Bavemnd en Wilhehninn, op Zuid-Beverland. 
De afsclniiving zou zieh over ongeveer 00 meter 
uitstrekken. 

— Wij ontleenen het onderstaande aan het Tijd
schrift voor Stjrerh'id. 

• De vaststelling van Vrijdag voor het uitbetalen 
van werkloonen, reed-* op vele plaatsen in Engeland 
ingevoerd, begint ook in Uuitschlaiid navolging te 
vinden. Vele voordeden worden hieraan toegekend. 
De vrouwen der arbeiders kunnen nu hare iukoopeti 
voor eene geheele week Zaterdags doen , en houden 
daardoor den Zondag vrij tot ontspanning. De arbei
ders zeiven zullen nu minder overgaan tot het doen 
van uitspattingen, waarbij zij tien volgenden Zondag 
toud-n kunnen uitslapen, daar de Vrijdag weder 
tloor een werkdag gevolgd wordt, dien zij niet zoo 
straffeloos kunnen ver/uiinen. Hierbij komt nog. dat 
de spaarbanken wel Zaterdags maar niet Zondags 
geu|wnd zijn." 

Wateringen. Een gecombineerde verga lering 
van de stemgereehugrie ingelanden van dan Nieuwen 
Broekpolder onder Naaldwijk en van den Ouden 
Broekpolder onder Naaldwijk en Wateringen had den 
0 dezer plaats. 

Nadat ds heer Van tien Her-, fahriek-huiduieter 
van Delfland, daartoe uitgenoodigd, de plans voor 
de stichting van een gemeenschappelijk stoom-emaal 
voor gezamenlijke rekening van tie heide polders in 
den kring van vervening iu den Doden Broekpolder, 
had uiteengezet en aangetoond, dat de stichting van 
een stoomgemaal, allen voor de droogmaking der 
vervening, zou te staan komen / i5000, terwijl een 
stoomgemaal voor gezamenlijke rekening «hechts 
ƒ30000 meer eu dus /51000 zoude kosten, ver 
klaarden na gehouden beraadslagingen de concessio
nal keen van de vervening, zich bereid om, Ingeval 
van stichting van een stoomgemaal, afstand te doen 
vnn de verdere concessie tot vervening, die nog 
tot 1800 loont 

Daarop werd bet voorstel om een stoomgemaal te 
stichten voor gemeenschappelijke rekening van de 
beide polders iu den ktiuj; van vervening, welke 
laatste daarin f35000 uit de af koopkas zoude bijdra
gen , aangenomen, evenzoo het voorstel. om tie kosten 
vuu het te stichten stoomgemaal en den aankleve 
van dien te doen dragen door de in de heide polders 
liggende perceelen in gelijke verhouding en ulzoo 
zonder luinzien van hoog of laag gelegen landerijen. 

Concessionarissen vnn de vervening hebben op zich 
genomen onmiddellijk de vereischte aanvragen te 
doen, ter bekoming van de noodign machtiging tot 
droogmaking en de beschikbaarstelling van tie af-
koonkae. 

Kuilenburg. Tot directeur vau de Ruilenburgseha 
Gasvcrlichlingmuatseliuppij is Iviioenid tie heer W. de 
Liefde, directeur der gasfabriek te Hoorn. 

IETS OVKIl KUNSTNIJVERHEID. 
(Inuczonden). 

Het rapport der Rijkscommissie tot onderzoek 
naar tien toestand tier Nedeilaiulsehe kunstnijverheid 
geeft een somber beeld van het gebrek aan kunstzin 
en kunstsmaak. dat hij ons te lande wordt waarge
nomen. De commissie wil tie nationale kunstnijver
heid op hellen 1". door hemening van de regeli.ig 
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van het teekcnonderwijs, 2". deor het stichten van 
een kimstnij verheid-museum met daaraan verbonden 
schooi en 9*. door het instellen van eene permanente 
commissie 

Volgaarne wordt eikend dat de toestand van onze 
kunstnijverheid bedroevend en verbetering meer dan 
wenschrlijk is, maar men betwijfelt of de voorge
stelde middelen tot dat doel zullen leiden. Herziening 
van de regeling van het tekenonderwijs kan eene 
nuttige zijde hebben en ook musea kunnen goede 
diensten bewijzen, maar de voorgestelde commissie 
kan gerustelijk achterwege blijven. 

Deze meening strijdt wellicht met die van anderen, 
maar men bedenke daarbij dat het benoemen van 
comniissién meer uit gewoonte geschiedt dan dat 
daaibij eenig practisch gevolg verkregen wordt. Ver
langt men dit door voorbeelden te staven, dan make 
men eene vergelijking tusschen de waterwegen van 
onze groote koopsteden Amsterdam en Rotterdam. 
De verbinding van Amsterdam met de Noordzee is 
door eene particuliere onderneming tot stand gebracht 
en voldoet vourloopig aan de billijke eischen, die 
daarbij gesteld kunnen worden, terwijl de waterweg 
van Rotterdam steeds een onderwerp van de zorgen 
der Regeering uitmaakt. Telkenmale worden com
missien benoemd, vele riemen papier volgeschreven, 
maar de handel blijft naar het nemen van atdoende 
maatregelen en verwezenlijking der voorgespiegelde 
verbeteringen uitzien. 

Het is niet alleen bij de huoge Regeering. maar 
ook bij gemecnteliestiiren een lievelings denkbeeld 
om commissien te benoemen, en men Iretwijtelt o! 
dit niet veelmalen geschied om de geduchlenwisseling 
van het publiek in een zoete rust te brengen. Zoodra 
toch eene cummissie benoemd is, heeft men get-nrnd 
in de zaak belang te stellen en zou het onveraiit-
wcordelijk zijn, hangende het onderzoek, maatre
gelen tot het wegnemen der grieven of bet verbeteren 
van den toesland te nemen. Et.i onderzoek van 
deskundigen heeft eene goede en nuttige zijde, maar 
het beste middel kan misbruikt worden en mag niet 
voor alle denkbare gevallen aanbevolen worden. 

Bovendien heeft de samenstelling eener commissie 
meer bezwaar dan. Oppervlakkig bezien, gedacht 
woidt. De deskundige portonen moeten in elke tak 
niet gezocht worden onder de mannen van theorie, 
maar onder die der pructijk en wanneer het laatste 
woord hier gebezigd wordt, dan bedoelt men het in 
den zin van handelen. Alleen zij, die ten volle be
kend zijn met de moeielijkheden, aan de oplossing 
van eenig vraagstuk verbonden, kunnen geacht wor
den de bevoegde (lersonen te zijn om de middelen 
tot verbetering aan te wijzen. Vereenigt men eerrige 
dezer deskundigen, dan kan bespreking van groot 
nut en een weldaad voor het vaderland zijn. 

Stelt men dit op den voorgrond , dan is lift in het al
gemeene een vercischte dal niet dan deskundigen in com
missie gesteld worden en dit hoofdbeginsel wordt dikwerf 
over het hoofd gezien. Werp een blik op de namen 
van commissien voor verschillende zakerr, steeds zal 
men tal van rechtsgeleerden, of liever gezegd van 
meesters in de rechten , daarbij aantreden eir hoe 
gaarne men ook erkennen wil dat daaronder dege
lijke mannen gevonden worden, ontzegt men hun 
het recht om een oordeel te vellen over zakerr, die 
aan rechtsgeleerdheid vreemd zijn. Stelt men zich 
voor dat vraagstukken, op het recht betrekking heb
bende, aan het oonleel van earn commissie onder* 
worpen weiden, waarin leeken zitting haiiden, zoo 
is het zeker dat de meesters in de rechten hun het 
recht zouden betwisten om stem uit te brengen. 
Hetzeltde verschijnsel zou waargenomen kunnen wor
den bij de behandeling van vraagstukken op het 
gebied der geneeskunde; de boeren doctoren zouden 
meer dan waarschijnlijk ongenegen zijn met leeken 
in het vak in discussie te treden Zoowel de rechts
geleerden als de geneeskundigen zouden het recht 
aan hunne zijde hebben maar beide gevallen. hier
boven aangehaald zijn ondenkbaar, daar' men veilig 
mag aannemen dat de leeken weinig gezindheid zou 
den betoonen in dergelijke commissien op te treden. 
Het is een billijke weiisch, dat de rechtsgeleerden 
evenzoo handelen en in het algemeen belang kan 
er niet te veel op gewezen worden , dagelijks zien 
wij toch dat deze heeren zich op velerlei gebied 
eene opinie aauma.igeii 

Het Itov ere-taande st.eKtomop het gebrekkige van 
de samenstelling der commissien te wijzen, maar 
in bet bij/oudeic geval waarvan hier sprake » en 
met name de opbeuring en verheffing der nationale 
kunstnijverheid zoo. in afwachting van de beraad
slagingen geliandeld kunnen wonlen 

Wij hebben daartoe slechis een blik op het bui-
tenlmd te slaan eu de kunstnijverheid aan te moe
digen Met betrekkelijk kleine middelen karr veel 
gedaan worden en het is niet meer dan billijk dat 
een klein land als het onze, dal zich de wedde 
veiooilooft drie academiën van Rijkswege te onder
houden , eenige tonnen gouds beschik Ik i a r stelt om de 
amlxichtsscholen te steunen en tiet. onderwijs in Use-
keuen. ornement enz. te bokos.'igeu. De Regeering 
zou goede vruchten van zulk een maatregel oogsten 
en liet geld daaraan besteed, zou beter verantwoord 
zijn dan dat. aan enkele leerstoelen onzer acade
miën gegeven, waar het aantal studenten meer dan 
onbeduidend is. Uns inziens moet in de eerste plaats 
het lot der ambachtscholen verzekeul en verbeterd 
worden; hetgait niet aan, deze door subsidien van 
gemeenten en particulieren in stand te houden. De 
gelden, door den Sü'at daaraan ten kosie gelegd, 
zullen voor honderden goede vruchten afwerpen 

In afwachting van «le beraadslagingen van com
missien zou het bestaan van de ambachtsscholen 
verzekerd en tol de oprichting van meenleren beslo
ten kunnen worden. Is het ernst de kunstnijverheid 
te bevorderen, dan toone men ook door handelend 
en krachtig optreden, dat men hel goede wil. Daar
toe is het noodig prijs.'ragen uit te schrijven , zoo 
als in Duiischlai.d op velerlei gebied geschiedt Wij 
wijzen daarbij op de dezer dagen bekend gemaakle 
uitslag van den wedstrijd der1 Doorloopende Bouw
kunstige Tentoonstelling te Herlijn; de Aügomêinê 
Buuzettung deelt mede dat bij ministerieel besluit 

den eersten prijs van 1000 mark daarbij is toege
kend aan een kachel van de firma M. L. Schlei
cher , door den architect Sputh ontworpen en 
bovendien prijzen van 750 en 800 mark voor 
hetzelfde onderwerp aan de firma's E. Wille en Oo. 
en M. L. Schleicher; volgt men de aangehaalde 
mededeeling, dan worden verscheidene namen van 
bekroonden voor verschillende werkstukken vermeld 
en het oog viel daarbij op de vraag naar een pho
tograph ie-album , waarvoor' drie prijzen van 350. 
250 en 150 mark zijn toegekend. 

Het nut, dat zulk een wedstrijd geeft, valt niet 
te miskennen; al zou de uitslag de eerste jaren niet 
zoo gioot zijn, als billijkerwijze verwacht mag wor
den, zoo zal door aanhoudend voortgaan op den in
geslagen weg verbetering tot stand komen. Door 
dit middel wordt de eerzucht van den werkman ge
prikkeld eu het wordt meer dan tijd dat de Regeering 
ten onzent het bewijs geeft dat haar aan de bevor
dering der kunstnijverheid iets gelegen is. 

Eerbied voor bustes van kunstenaars. 
In de Allgememe Buuzeitung is een schrijven op-
genomen van den Regierungs Bnumeister Atzert, zich 
beklagende over de onver-sclulligheid , waai mede te 
Leipzig met de buste van den overleden architect 
Langlrans wonlt omgesprongen. Hij had vóórcenigen 
tijd het inwendige van den stedelijken schouwburg 
te Leipzig bezichtigd en wenl daarbij getroffen door 
de schoone marmeren buste van Roderick Henedix, 
die in de foijer van den eersten rang geplaatst, is. 
De Iteatnbte van den schouwburg, die den heer Atzert 
begeleidde, deelde hem mede dat de buste van den 
architect vroeger op die plaats gesiaau had en weg
genomen was, om voor die van Benedix ruimte te 
maken. Op de vraag van den heer Atzert, waar 
die buste gebleven was, opende de beambte eene 
deur, waarop de woonden woor dames" geschreven 
waren, en in den achterhoek der afgesloten ruimte lag 
een bronzen buste naast een piëdestal. Bij onderzoek 
bleek dat op de buste, zoowel den naam van den 
overleden beeldhouwer Hagen als dien van de firma 
der ijzergieterij vermeld waren , en het lijdt geen 
twijfel of de buste is die van den in 1869 overleden 
Ober-ltaiiralh Langhans, den architect van het kei
zerlijke Daleis en van hei Operagebouw ie Berlijn 
en van den stedelijken schouwburg te Leipzig. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor He Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n o c l a o t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vi*i|<l*nc-»i.von<l meffsssi mrtm 
worden advertentién voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertent ién , 

H E Ingenieurs e n A r c h i t e c t e n . 
IEMAND die de beste getuigen kan overleggen, 

grondig bekend met water- en burgerlijke bouw
kunde , het maken van plannen, bestek en 
begrooting, alsmede met waterpassen, opme
ten van terrein, het teekenen van kaarten 
en profillen. zoekt, om van woonplaats te veran
deren eene betrekking als OPZICHTER of OP-
ZICHTfcR- PEEKENAAR. 

Reflecteerenden adresseeren zich met franco brie
ven onder leu A li C aan het Bureau van dit blad. 

B O U W K U N D E . -
EEN J0N0HEN8CH, prak toet] en theoretisch 

ontwikkeld, zoekt, liefst zoo spoedig mogelijk, plant -
sing als OPZICHTER of TlSEKENAAR in 
bovengenoemd \ak. 

Brieven wonlen franc» ingewacht Onder letter L. 
bij den boe lian.lelaur T. J. II. PASTOOR te ll»-r». 

A i i i s ten l iunsohe 

K a n a a I m a a I s c li a p |> ! j . 

A A N B E S T E D I N G . 
op Zaturdag8Fehruurjj 1919, des middags ten 

12 uur. zal van wege de Directie der Aii.stenlam-
sche Kamialmaa-s-happij, onder hare nadere goed
keuring, aan het Bureau van de Anisterdnrn-clie 
Kanaalmaatschappij. Keizersgracht ti'JJ te Amster
dam , wonlen aanbesteed: 

Het maken van den harden weg tus
schen Zaandam en Amsterdam, voor 
zoo veel b .'treft het gsdeelte in pol
der III " l van de Kanaalmaatschap
pij (Amsterdammerpolder), ter lengte 
van omstreeks 3050 meter. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art. 12 van het bestek. 

Het bestek met teekeuing ligt van af 16 Januarij 
ter lezing aan het Technisch Bureau van de Ka
naalmaatschappij le Amsterdam en aan het Sectie
bureau te Velsen. 

Het U voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eeistaan-
wezenilen Ingenieur, Keizei-sgrueht 083, en den 
lloofdopzigter A. W. OLIVIER, Rozengracht 05, 
beiden te Amsterdam. 

Amsterdam, 0 Januarij 1870. 
II TT A, 

Voorzitter, 
M. F. DE MONCIIY, 

Secretaris. 

Het Gemeente-Bestuur van Nijmegen 

zal, ten overstaan van den Notaris COURBOIS, al
daar op Donderdag den 30sten Januari 1871), voor-
middags om 11 uur, ten huize van den Koffiehuis-
houder DUPPEN te Nijmegen , in het openbaar, bij 
inzet veilen en 1 i dagen daarna terzelfder uur en 
plaats finaal verkoopen: 

Ongeveer 1.50 hectare BOUWTERREIN, in 
de in I lelijke nabijheid van de stad, en van de 
Nieuwe Haven en het Ba venstation, boHeo de He-
zelp»ort, aan dn groote wegen van Nijmegen naar 
Hees en naar Weurt gelegen. in 30 perceelen en 
massa's. 

De bijzondere verkoopvoorwaarden met daarbij 
gevoegde kaart, zijn van IS Januari af, ter Secre
tarie der gemeente Sijmegen , tegen betaling van 
50 cents verkrijgbaar. 

DIJKGRAAF en HEEMRADEN van ben HAAIt-
LEMM&RUEERPOLDER rallen op Zaterdag 1 
Februari 1870, des morgens len 10 ure, in het 
openbaar en hij enkele inschrijving aanbesteden: 

het vervangen van de Stoomketels 
N • 3, 4. 5, 6, 7 en 8 aan de 
machine Lijnden door vier nieuwe 
ketels. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratia verkrijgbaar ter Secretarie des Polders 
in ile Janssiraal. te Haarlem. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdop
zichter des Poli lei's te Haarlem. 

Aanwijzing iu loco zal gegeven wonlen des mid
dags ten \'i ure op Zaterdag 25 Januari 1870. 

11 VrVKtKM , 4 Januari 1879. 
Dijkgraaf en Heemraden voornd.: 

J. W. M. van 1<K POLL. Dijkgraaf, 
i. C. van bl BLOCQUERIJ, Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VKHMIIWINCSFONDS. 

A A N B E S T E D I N G . 
0p Dinysdag den 28 , , rn Januarij 1870, des voor

middags ten 11 ure. anir het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 32. 
Het in twee perceelen leveren van 

Eikenhouten Dwarsliggers en van 
Eiken Wisselhout. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 13 van het liestek. 

Het bestek ligt van den 8"1" Januarij 1879 ter 
lezing aan het t'ent raai bureau bij de Moreelse l.aan 
en aan de bureaux van de Sectie-Ingenieui-s te Mep-
pel en Rotterdam en is Op franco aanvraag op ge
melde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbu
reau der Maatschappij en door de Sect ie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den 7J r n Januarij 1879. 

De Notaris COURBOIS, te 
Nijmeuen . zal op Maandag SO 
Januari 1879, desavonda om 
8 uur, ten huize van den Kof-

f Aehuishouder DUPPEN aldaar, 
' in het openbaar hij inzet vei

len en 14 dagen daarna terzelfder uur en plaats 
finaal verkoopen. 

Een nieuw gebouwd HUIS er. E R F met TUIN 
en BOUWLAND, aan den giooten weg van .Ytj>-
megen naar (irnre tegenover bet nieuw te bouwen 
Spoorwegstation gelegen, groot ongeveer 45 aren, 
bewoond djor de aannemen* van het Statioiis-eiu 
placement. 

H . & J . S U Y V E R . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de Hollandëche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparation aan bestAnnde KKTKLS worden in 
den korLst tnogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

H A I L S T E K O O P 
p. m. 220 ton goed bruikbare en 300 ton onbruik
bare, te bevragen bij J. VAN OIJEN Pz. V C"., 
Aannemers te Nijmegen. 

Iloofddepot voor Nederland van IIARI.AXI) & SON 
Engelsche L A K K E N en VERNISSEN bij 

J A C O B V I S P z . t e Z a a n d i j k . 
Magazijn en Kabriek van prima belegen 

LIJNOLIE, gekookte- en Standolie, PA
PAVEROLIE. RAAP-, PATENT- en MA
CHINEOLIËN. Puike ltnlianns.be en Fransche 
OLIJF- en T A P E L O L I E , NAAIMACHINE
OLIE in fusten, bussen en flacons. 

Stoomfabriek Tan bereide Verwen, 

K r i j t - en Menie -S topver f . 

II. I I O L S K O K K le A r n h e m . 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

l A G W m T E E I E l l i O E m N 
voor Ingenieurs, Architecten enz. 

Monsters van een paar geheel nieuwe en veel 
verbeterde soorten Papier sans fin worden 
op aanvrage onuüddelijk toegezonden door 

T h . J . D O B B E 
UTRECHT. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S I o ( M i i l l i i i i i i e i ' l i i h r l f K a i i l e t i . 

K L Ö Ö S & V A N L I M B U R G H . 
Eternal* van Zuilen- en Talelbazjll-irwven 

in RIINPRUI8SEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland Cement, 
KALK. HMSSTKKV, VUURVASTE STEENES, KM. 

Nieuwehaven S.zijdc ">.">. it. i t " .-.I-> n>. 

On.lergeteekenden leveren tegen billilke prijzen, 
Q A Z C A N D E L A B R E S tour 4 'lichten in 2 
«oorten. Verder gewone L A N T A A R N F A L E N , 
•eer Qaz- en P E T R O L E U M V E R L I C H T I N G , 
alles met of tonder Lantaarn.t IJZEREN ORAF-
NUMMERPAALTJES in Horten enz. 

'1'eekeningen en prijsopgaaf, wonlen 0(i franco 
een vraag leiaUeit. 

I M I J I l \ U \ \ \ S T I 1 I I Ü 
llze-- en Metaalgieterij. KAMPEN. 

Tc bekenten bij II. A. KRAMERS es ZOON, te 
Rotterdam , en verder alom: 

H e t H a r t g u s s v a n G r u s o n 
eu zijne toenemende belangrijkheid voor de Uzer-
industrie, uit bet Duitsch (voorkomende in • Zeit-
schrift des Vertin* Deutscher inucmeure") van 
JULIUS VON SCHflTZ, Ingenieur. ' 

Prijs . . . 50 Cts. 

N e u c h a t e ] ^ A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

VAL DE TRAVERS, 
reeft berigt dat door haar tot eenige A 11 K N T K N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E H S & O . it> A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden versLrekt eu orders voor geheel Seiler-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Reltweg N". 3, te An.atcrd'tin. 

D E D I R E C T I E . 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 4.1 te Amsterdam , worden bij alle 

H A R D S T E ' J N - en M A R M E R W E R K E R , 
ook voortdurend vervaardigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingelicht MA'iAZIJN is daatvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren MEU

BELBLADEN. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

F A B R I E K D E I I O L L A M I S C I I E I J S S E L 

Clviel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombagg-ermolens in hout- of 
yzeix'onstnirtie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke die|.te en opbrengst van 150 tot 2000 M 1 por 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketel», Drijfwerken, Locomobielen. Helmaohlnei, 
•teen- en Tegel vormmachines , Uier en Kap- en Br u K construction enz. 

0-.lr.ikt bij tl. VAN ItH. VUKI. * ('" te Arnhem — Alle stukken en advertentie., te .drome-ren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT JOin. te Arnhem. — Uitgave ven 1). A. THIEMF. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . 1?° . 3 . Z a t e r d a g 18 J a n u a r i 1879. 

D E O P M E R K E R 
W E E K B L A D 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Z.terd̂ r.. t'rijs per .1 munden f L.n5. Men abonneert rich voor 
een jurfrADg. Afzonderlijke nommer. bij vooruitbeateUinK IU cent.. 

Al le stukken en advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

V»n 1—5 regel» fV.—, verder vgor eiken rettel plaatsruimte Ü0 cent* en 1(1 cent» 
vuur een nommer van het blad. Advertentién voor liet buitenland üüccn'sperrt.̂ el. 

WAR DA. ROMAN UIT HET OUDE EGYPTE. 
Deze roman is eene der jongste- lettervruchten van 

(ïeorg Bibara, boogUsraar ie Leipzig, die vesl naani 
heeft verkregen door zijne belangrijke ontdekkingen 
up het gebied der Fgvplisehe letter- eu oudheidkunde. 

Het is een der werken, waarvan het doel is het 
nuttige, liet leerzame, met het aangename te (.aren. 

In Duitschlantl wenl uWiuda" met giooteiiigenomi'ii-
heid begroet. Reeds is aldaar eene vijlde oplage van 
dit werk noodzakelijk geworden. Verreweg de meeste 
beoonlecliirgen waren gunstig. Enkele deskundigen 
beweren echter, dat het nasar vvaanle heeft als roman 
dan wel als wetenschapjielijke arbeid ('). 

De verdienstelijke vertaling in het Nedenlnitseh 
van Dr. H. C Rogge, uitgave van Y. Rogge te Am
sterdam, beleeft reeds een tweeden druk. Verplaat
ste een vroeger werk vuriElbei-s, » K o n in gsib K-li
ter" ons in het tijdperk (het laatste vierdedeel van 
le zesde eeuw vóór onze jaartelling), toen ds Griek-
•iche beschaving zich in Egypte vasten voet verwor
ven had en ('ambvsus met zijn zegevierende legers 
in het land der I'harao's wa< binnengetrokken , thans 
klimmen wij met sWanla" nog ongeveer een achttal 
eeuwen hooger op in de geschiedenis en bevinden ons 
meer uitsluitend in het midden der onvermengde 
Egyptische beschaving, onder de zeden en gebruiken 
in het tijdvak, toen het nieuwe of Thcbaansche 
Rijk der Pharao's tot zijn hoogsten bloei was geste
gen , zoowel door den roem van verre krijgstochten en 
talrijke overwinningen ver buiten de grenzen van hel 
Nijldal, als door den lroogen stand zijner beschaving 
en kennis, en den bloei zijner letterkundige, wijsgecrige 
en dichterlijke scheppingen. 

bAIs bronnen voor de geschiedenis der tijden, 
maar vooral ook voor de voortbrengselen van der 
dichteivrr gerrie. stonden den schrijver een aanzienlijk 
aantal teksten ter beschikking, die zoowel op de 
tempels en andere gebouwen en gedenktekenen uit
gehouwen, als vooral op papyrusrollen bewaard ge
bleven , door tie ontdekkingen der laatste jaren aan 
bet licht waren gebracht, en wier behoud door de 
ijverige pogingen der Aegyptologen, ook tot de thans 
levende geslachten spreken." (3) 

Luidens de voorrede had neen verblijf van vele 
weken gedurende den winter 187.'* inden Nekropo-
polis of Doodenstad van Theben, waar Eibers eene 
ledige grafkamer tot zijne woning had ingericht, bij 
hem levendige herinneringen achtergelaten, en de 
bouwstoffen geleverd tol het schetsen van de tooneelen. 
waarop en de omstandigheden, waaronder hij al de 
hoofd personen van zijn verhaal doet optreden.'1 

He Doodenstad! 
In die stad — het klinkt voorzeker vreemd — was 

druk en levendig verkeer. »Immers voor den Egypte
naar waren dedoodeii iriet gestorven. Hij drukte zijn 
ontslapenen de oogen toe; hij bracht hen naar den 
Neki-ojkolis, de doodenstad, in het huis van den 
Kolchyt die de lijken balsemde, en ten laatste iu de 
groeven. Nochtans wist hij, dat de zielen der afge
storvenen bleven voortleven; dat zij, gereclrtvaanligd 
zijnde als Osiris, in het zonneschip den hemel zonden 
bevaren; dat zij in elke gedaante, die zij zouden 
willen aannemen, weder op aarde konden verschijnen, 
en op den levensloop der achtergeblevenen invloed 
mochten oefenen. Daarom zorgde hij voor eene waar
dige begrafenis zijner dooden, bovenal voor het bal
semen, waaidoor de lichamen zeker voor bederf be
waard bleven. Ook verzuimde hij niet op bepmilde 
tijden het doodenolTer, liestaaude in vleeseh en gevo
gelte, dranken en reukwerken, groenten en bloemen, 
te vernieuwen." 

De doodenstad was bovendien de plaats, waar 
«holen en woningen voor geleerden werden gebouwd. 
In de tempels van den Nekmpolis hielden groote 

priester-vereenigingen haar verblijf, en de talrijke 
Kolchyten, wier ambt van den vader op den zoon 
overging, hadden hunne huizen in de nabijheid dei-
uitgestrekte gebouwen, die voorliet balsemen bestemd 
waren. Het ontbrak er echter ook niet aan fabrieken 
en winkels. In de eersten weiden sarkopliagen van 
steen en hout vervaanligd, benevens windsels vnn 
lijnwaad, waarin de mummiën werden gewikkeld, 
•"n amuletten vvaarimtle deze werden opgesierd. In 
de kaatsten lioden kooplieden specerijen, reukwerken, 
bloemen, vruchten, groenten en gebak te koop aan. 
Hier en ginds zag men runderen, gazellen, geiten, 
ganzen en ander gevogelte binnen gmsjierken met 
heggen omgeven, en de nabestaanden van den over
ledene gingen daarheen, om uit de offers, door de 
priesters voor rein verklaard, de zivodanige kiezen, 
die zij noodig hadden. 

(1) De kundige Acgyptoloiig, Dr. I.< i-mnn» - voorwaar eeu 
'utoritcit — prijtt liet wirk «eer en durft daarvan „den leien 
**n u-bat van belangrijke kennis, nuttiice aanwinst Of wetcn-
•chappelgk gebied m »cle uren van rijk jreuot" beluveu. 

(2) t'it het ViKirwuurd van Dr. U. Ltcwaii». 

»In de deftigste winkels zaten dienaren van poorters, 
die bestellingen aannamen en op papyrusrollen inn-
teekenden. Deze werden daarna in de bureau's van 
den tempel met die heilige teksten Inschreven, welke 
de zielen der afgestorvenen moesten kennen en uit
spreken, om de ondsraardsohe geesten af te zweren, 
de deuren van de onderwereld te doen openen en 
rechtvaardig bevonden te wonlen voor Osiris en de 
twee en veertig rechters van het onderaardsch ge
rechtshof." 

Relangwekkend is de schildering, die de schrijver 
geeft van de beroemde woningen der l'h;irao's. Dicht 
hij den stroom verhieven zieh de kolossde, bontge
schilderde. teni|)els van de Ainonstad. Daarachler, 
tot op geringen afstand van de oostelijke liergketen, 
gedeeltelijk reeds op den woestijn bodem , verrezen de 
pal eisen der koningen en aanzienlijken, en waren 
de schaduwrijke straten aangelegd, waai- hooge en 
smalle huizen dicht hij elkander gebouwd stonden. 
Welk een bout gewemel, wat levendige drukte 
heerschte daar in den bloedenden zetel der Pbarao'sl 

«Het koninklijk paleis geleek meer op een kleine 
stad dan op een huis ('). De vleugel waarin de 
stadhouder zijne residentie hield, lag naar de land
zijde; ,(,> gebouwen daarentegen, die i|e Koning met 
zijne familie bewoonde, waren naar de zijde van den 
stroom gekeerd. Voor den schipper, die de woonplaats 
tier pharaonen voorbijvoer, zag zij er- schitterend en 
vriendelijk uit, want het gelxuiw verhief zich niet 
als een ontzaglijk lichaam middenuit groote tuinen , 
maar het bestond uit velerlei geledingen van allerlei 
vormen. Aan het grootste geliouw, waarin zich tie 
(tronk- en feestzalen bevonden, sloten zich onder 
dezelfde afiue'ingerr aan beide zijderr drie rijen pavil
joenen aan van verschillende grootte. Zij waren onder
ling verbonden door zuilengangen of bruggen , waar
onder de waterleidingen liepen, die de tuinen be
sproeiden, en het (laleis het aanzien gaven van eene 
stad op een eiland. Alle deelen van het slot waren 
uit lichte Nijllegels en sierlijk gebeeldhouwd hout
werk opgetrokken. Van dezelfde steensoort was ook 
de ringmuur geliouwd, welks toegangen waren af
gesloten door hooge j»oortgebouwen, waarvoor zvv.iar 
gewa|»ende soldaten up wacht stonden. 

De muren en pijlers, de balkons en zuilengalerijen, 
ja zelts de daken waren met veelkleurig schilderwerk 
bedekt. Hij alle poorten stonden lange masten, 
waaraan mode en blauwe vanen wapperden, als de 
Koning hier verblijf hield. Thans stonden zij met 
hunne ijzeren punten, die voor bliksemafleiders moesten 
dienen, kaal in de lucht. Ter rechterzijde van bet 
hoofdgebouw lagen tie verblijven der koninklijke 
•rouwen, geheel door dicht plantsoen omringd. 
Sommige woningen spiegelden zich in het water, 
dat haar op korter of venier afstand omgaf. Bij 
dat gedeelte van het paleis werden de koninklijke 
voorraadschuren gevonden in onafzienbare rijen, 
terwijl achter het middelgi-lio'iw, waar de Pfaamo 
woonde, tie kazernen van de lijfwachten err de schat
kamers stonden. De linkervleugel eindelijk van het 
slot was voor de hofbeambten, de ontelbare bedien
den, de paarden en de wagens van tien monarch in
geruimd." 

»De woning tier oudste dochter van den Phanio lag 
op de eerste verdieping in het jiaviljoen, dat het 
muist gelegen was bij het huis van den regeerenden 
vorst De vei-trekken waren hoog en luchtig, en 
het huisraad, dat men erin aantrof, was kostbaar, 
maar eenvoudig. 

Het benedendeel der wanden was met tegel
tjes van lijn wit en violet porselein belegd, van welke 
elk eene ster voor-stelde, eu die te zamen smaakvolle 
figuren vormden. Verder naar Iwven waren de muren 
met dezelfde schoone donkergn»'iie stof van Sais 
behangen, waaruit ook de overtrekken der lange 
divans aan de wanden bestonden. Middenin het 
vertrek stonden rielen stoelen en tabouretten rondom 
eene zeer gioote tafel. In andere vertrekken waren 
de hoeken aangevuld door hooge ebbenhouten voet
stukken i;, den vorm van olielisken, die kostbare 
reukschaleii droegen, want alle Egyptenaar* hielden 
bijzonder van reukwerken; bovendien schreven de 
nrtsen voor daarmede te Iwrooken." 

De doodenstad, waarvan wij reeds met een enkel 
woon! gewag maakten, lag aan den westelijken 
Nijloever. Hoewel het daar — gelijk wij bereidi 
deden uitkomen — volstrekt niet aan bo waging en 
verkeer untbnik, bood zij toch een gansch ander 
schouwspel aan. 

• De tempel, die zich iu de doodenstad bevond, werd 
het Beu-huis genoemd en was eene der grootste 
heiligdommen der stad. Wat zijn aanleg betreft, 
wenl hij enkel overtroffen door het prachtig gebouw 

(!) De vrij alftenieene bewering, dat in Egypte de tempel» 
tegelijk de paleizen der vorateu zijn yeweeit, ia uiijuiat. 

uit den tijd tier vorstelijke dynastie, die d • den 
grootvader van den thans regeerenden Koning wenl 
onttroond, dat Thutines III had gegrondvest en 
waarvan Amenophis III den ingang had versierd 
met ontzaglijk kolossale beelden, 

waarvan hel noor
delijke, als het geluidgevende Meniuonsbeeld, we-
reldlieroernil is geworden." 

»ln leder ander opalen, echter" — aldus merkt de 
schrijver op — «kwam aan het Seti-huis do eerste 
plaats in den Neki'ojH.lis toe. Ramses I had den eersten 
steen gelegd, kort nadat het hem gehikt was zich 
door geweld van den Egyptiseheii troon meester te 
maken. Zijn groote zoon Seti had den bouw voort
gezet, teneinde in dezen tempel den duodeinHeust 
voor de zielen der afgestorven léden van het nieuwe 
Koningshuis te doen verrichten, en de heilige feesten 
ter eere van de goden der onder wen-ld te vieren. 
Groote simmen waren ten koste gelegit aan de ver
siering van het gebouw en beschikbaar gesteld voor 
bet onderl I van priesters en instellingen, die aan 
het heiligdom verbonden waren. Die stichtingen , 
geheel ingericht naar het model der eeuwenoude 
M-hoten van HeUopoHa en Memphis, waarin de wijs
heid iler priesters wenl bewaard, waren bestemd 1 
dezen gelijken tred te houden: zij moesten Theben, 
de nieuwe residentie van Opper-Egypte, ook door de 
vruchten van wetenschappelijk onderzoek boven de 
hoofdstellen van Neder-Kgyple verheffen. Het waren 
inzonderheid eenige inrichtingen voor onderwijs, die 
het eerst verdienden genoemd te worden." 

nllet eigenlijk Seti-huis was een temjx'l van mas
sieve kalksteen. Eene rij van sphinxen voerden van 
den Nijl tot den ringmuur en tien eersten biveden 
pijler, die toegang vei leende tot een ruim, aan twee 
zijden tYtir raitongangen omgeven voorhof, aan het 
einde waarvan zich een tweede poort verhief, die 
uit twee lorens Instond in den vorm van afgeknotte 
piramiden. Was men deze doorgegaan, dan bevond 
men zich in een tweeden voorhof, niet ongelijk aan 
den eerste. De achterzijde werd hier echter gesloten 
door eene breede zuilenrij, die tot tien eigelijken 
tempel behoorde.*' 

• Achter het Seti-huis stonden groote vierkante 
gebouwen, gebakken Nijltegels opgetrokken, 
die er deftig eu sierlijk uitzagen; want men bad 
de steen loor pleisterkalk aan het oog omtrokken 
eu de gladde oppervlakte beschilderd met allerlei 
voorstellingen en opschriften in hieroglypheri. Inwen
dig waren deze gebouwen alle op dezelfde wijs inge
richt. In het midden bevond zieh een u|n'i, hof, 
waarop de deuren uitkwamen van de vertrekken der 
priesters en geleerden. Aan beide zijden van den hof 
had men een overdekten zuilengang aangebracht, 
die tevens overdag schaduw verleende. Middenin 
tie opake ruimte bespeurde men een waterbekken, 
door sierlijke planten omgeven. De woningen der 
scholieren waren op de bovenverdieping, terwijl het 
onderricht werd gegeven in den hof, waarvan de 
tegelvloer doormatten was bedekt. Eindelijk verdient 
nog bijzonder de aandacht het huis van de hoofdei: 
der profeten. Dit had een nog deftiger aanzien, en 
was terstond te onderkennen aan de wimpels, die 
boven het dak uitwoeien. Het lag op ongeveer 
honderd schreden afstantls achter het Seti-huis tus-
srlren een goed onderhouden boschje en een helderen 
vijver, hei heilige tempelineer. De proleten hielden 
hier slechts tijdelijk verblijf ter wille van hun ambt, 
want zij woonden met vrouw en kinderen iu aan
zienlijke huizen, die in de eigenlijke stad, aan gene 
zijde van den stroom gelegen waren." 

A vt>l d'aiscau hebben wij hier eene schets gege
ven van eenige gewrochten dei -oud-Egyptische bouw
kunde. Over het algemeen blijkt dat de mensche-
lijke g.est, zieh uitte oj ne wijze , die tegelijk beval
lig en lOhoon, waardig en vol edele verhelling was. 
Evenal- in den Assyrisclieii bouwstijl de grondslag 
lag voor den /oniechen, vindt men in den Egypt ischen 
het beginsel van den Doiïschen stijl, terwijl boven
dien tl- Egyptische zuil de moeder van de schoonste 
kapiteelvormen was. Het reusachtige was het ken
merk der Egyptische bouwwerken. Dit geldt vooral de 
piramiden. Hij de trooosbeatijging vsn iederen Pharao 
wenl ik arbeid aan eene piramide begonnen en eerst na 
diens overlijden VOttOOid. Naarmate de Pharao langer tijd 
leefde, wenl de piramitle grooter en grooter. Wel bad 
deze alliums schijnbaar iets logs. Toch was zij 
de vertolking van een dichterlijk denkbeeld, na
melijk ; de afscheiding tusschen het eeuwig doode 
en het eeuwig levende. De Egyptische bedehuizen 
hadden iets statigs, iets verheffends. Zij waren 
karakteristieke monumenten aan tien Ongeziene, aan 
de Wereldziel gewijd. Daarnaast verhieven zich tie 
woningen der gitstelijken en de toevluchtsoorden der 
wetenaehn̂ ; alle ook door heerlijken houw uitmun
tende. 

De paleizen van hen. die de wereldlijke heerschappij 
voerden, waren buitengewoon groot en levens zeld
zaam schoon. Daarbinnen vond men de weelde 
met al hare fijne schakeeringen van edele schoon
heid tol verkwistende overdaad. 

Tusschen bouw- en beeldhouwkunst bestond in 
Egypte een nauw verband , terwijl deze kunsten iu 
Griekenland ieder tiaar eigen weg gingen. Erkend 
moei het. intusscheii worden, dat tie Egyptische 
1 Idhouwknnrt, bij gemis van het relief, het oog 
minder bekoren kon. 

Het was een overheerlijk denkbeeld van een Na-
|Hjleon, aan eene commissie uit de bekwaamste bouw
kundigen samengesteld, de taak op te dragen, de oude 
Egyptische bouwwerken op te sporen en de schoon
heden daarvan in hei licht te stellen. Veel beeft men 
aan den arbeid dier commissie te danken. 

Hoe echter waren de woningen van de werklieden, die 
tleze schoone bouwwerken le voorschijn riepen, hoe 
the van tien nijveren landbouwer, die in het zweet 
zijns aaiischijris den grond beploegde, om de groolen der 
aarde van voedsel le voorzien.' Zij waren allerellendigst. 
Dat heelt echter ook img eeuwen later, ook iu andere lan
den, zóó voortgeduurd. • Aan onse eeuw" segteen be
voegd schrijver ('), * hebben de lijdende millioenen hun 
bitter leed geklauwd, aan tiaar hebben zij gevraagd 
wal hun toekwam: een plekje op Gods schoone 
aarde, waar zij bet hoofd konden nederieggen om te 
rusten van den zwaren arbeid des daags, of konden 
neerzitten met de hunnen en genieten van de vruchten 
van hun ijver en zweet. Van haar hebben zij gevraagd 
wat ook hel kleinste en meest verachte dier ten deel 
wordt: een weinig zonlicht op hun weg, een wei
nig verpoozing. pen weinig ritst, opdat 'hun hart 
zich zou kunnen verblijden. En zij, als eene goede 
moeder, heeft hun klacht aangehoord; zij heeft hen 
niet weggezonden, maar troostend tut zich geroe
pen. Zij heeft de krachtige handen aan het werk 
geslagen eu hun geleerd te arbeiden aan hare zijde. 
Paleizen heeft zij opgericht, maar niet meer (niet 
enkel!) voor de grooten der aarde, maar opdat ook de 
zwakken en gebrekkiger] hulp en kracht, ..plat ook de 
ouden van dagen rust zouden vinden na hun moei-
tevollen levensweg. Ook den mjveren werkman heeft 
zij de hand gereikt; zij heelt gezorgd dal zijne wo
ning ruim en liulnig went, dat zijn oog er met 
welgevallen op rustte, en hij op die wijze met zach-
ten dwang gedwongen werd zijne schreden af te 
keeren van tie verblijven van zonde eu verleiding, 
die hij vroeger bezocht." 

Loenen ajd Vecht, December 1878. 
M. HCNBJQrjEZ PIMKVTEl.. 

IETS OVER DEN GOTHISCIIEN STIJL. 
De ontwikkeling van den Ootbiachon stijl kan het 

best wonlen nagegaan in Frankrijk, het land waar 
hij tiet eerst went toegepast. Hij ontstond door de 
navolging van de [«leizen, baden, waterleidingen, 
bruggen, basilieken eu buitenverblijven, die dooi- de 
Romeinen iu geheel Gallic waren gebouwd en waar
van in de 10e eeuw nog vele overblijfselen werden 
aangetroffen, al hadden de wilde Eraukeiihorden het 
meeste verwoest. De Franken zelf hadden geen bij
zondere wijze van bouwen, maar liehieljien zich 
meestal daarmede, dat zij het bestaande zoo goed 
mogelijk voor bun eigen gebruik inrichtten, of zeer 
gebrekkig navolgden. 

Eerst omstreeks het jaar D0Ü, toen er door het 
christendom een zekere mate van beschaving in tie 
landen der Franken heerschte, waartoe Karei tie 
Groote veel had bijgedragen, kwam hierin verande
ring. Kerken, kloosters en enkele steden werden 
gebouwd, waardoor de bouwkunst een nieuw tijd
perk intrad. Wel werden de Romeinsche basilieken 
nog in hoofdzaak nagevolgd, doch vooral in het dé
tail, al is het veeltijds ruw, is een streven naar 
oorspronkelijkheid op te mei ken. De stijl van dien 
tijd heet daarom ook de Romantische. De daken 
van deze eerste Romaanse Ire gehouwen waren in den 
beginne van hout, maar daar zij dikwijls afbrand
den , trachtte men iu het zuiden van Frankrijk 
steenen gewelven te vervaardigen. Zooala vanseU 
spreekt, koos men het tongewelf, gelijk de Romei
nen het gekend hadden en waarvan nog voorbeelden 
waren bewaard gebleven, doch liedekto het met met
aalwerk in den gewonen dakvorm. Weldra echter 
bleek het lialteirkelvorinige gewelf voor deze construc
tie minder geschikt, daar de top, geheel uit mas
sief metselwerk samengesteld, veel le zwaai op .le 
gevvellkniin drukte. Daar bij spitsbooggewelven dit 
bezwaar niet bestond en men geen zoo groote span
ning bij gtdijke hoogte behoelde, waren de bouw-
iu Iers van Zuid-Frankrijk er reeds vroeg op he-

(') D. vau Hasselt. ~~ 
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dacht, dc BphebOOg als grondlijn voor hut)gewelven 
aan te nemen, hoewel /ij voor het overige aan de 
Botnaansche tradition getrouw hieven en ramen en 
deuren van rondbogen voorzagen. Zelfs weiden po
gingen aangewend om een koepel met een spitsboog
gewelf te overdekken, zoodat het "en oogenbfik 
scheen dat de Gothiek een bouwstijl zou worden, 
waarbij de koepel een hoofdrol zou vervullen. Dit 
is echter niet gebeurd, daar de bouwmeester! uit de 
elfde eeuw nog niet de middelen bezaten om derge
lijke constructies duurzaam te vervaardigen. 

Men bad dus door de toenaasmg van de spits
booggewelven, zoouls wij boven zeiden, de drukking 
op de gewelf kruin belangrijk verminderd. Daar 
men echter in den eersten tijd nog geen kruisge
welven bezigde, maar slechts tongewelven, was men 
wegens den zijdelingschen druk verplicht, de zijsche
pen tot aan de geboorte der gewelven op te trekken, 
zoodat er geen ruimte in het niiddelsrlnp overbleef 
om ramen aan te brengen en de verlichting van de 
geheele kerk vnn uit de zijschepen moest pliuits heb
ben. In Noord*Frankrijk, waar de zon dikwijls da
genlang onzichtbaar is, kon men dan ook de spits-
boogtongewelvcn niet toepassen. 

Eerst toen men het tongewelf in vierkanten ver
deelde, die ieder weer door een gewelf dooi-sncden 
werden, zoodal de fcjTifcgewelvonontstonden, kwam 
de spitsboog algemeen in gebruik. De kruisgewel
ven vonden hun steun op hunne vier hoekpunten , die 
van zware steunbeeren voorzien werden, zoodat het 
mogelijk was het muurvlak tusacben die steunbeeren 
in, geheel voor vensters te gebruiken. 

De kruisgewelven hadden een stevig geraamte in 
de gewelfribben, waartusscben de gewelfscbilden ge
slagen werden, zoodat den laatsten betrekkelijk lichl 
konden genomen worden, mits men boven de ge
welven een houten dakstoel aanbracht, opdat zij 
voor water beschut zouden zijn. De daken werden 
dus, ter betere waterafleiding, zeer steil geconstrueerd. 

Tot steun van de gewelfribben werden de zuilen 
door kleinere zuiltjes omgeven. Deze zuiltjes, eerst 
nog bijna vrijstaande, verliezen later meer eu meer 
hun zelfstandig karakter, zoodat zij in den laatsten 
tijd der Gothiek niets anders zijn dan doorlooponde 
gewelfribben. 

Wij hebben hierboven alléén uit een constructief 
oogpunt het ontstaan van den Gothischen stijl trach
ten te verklaren, doch het zou een dwaling zijn, 
te gelooven, dat hij alléén aan practische voordeden 
zijn oorsprong zou te dunken hebben. Integendeel, 
ook het schoonheidsgevoel van de bouwmeesters der 
tl2e eeuw heeft er veel toe bijgedragen. 

Eerst waren de vensters klein, zoodat groote muur
vlakken ter beschildering ovetbleven. Toen men 
echter ook de vensters begon te beschilderen en 
zag hoe betoverend schoon dit stond, maakte men 
de lichtopeningen allengs grooter. De kleine ven
sters werden spoedig dichter bij elkander geplaatst 
en het metselwerk, dat hen scheidde, telkens minder, 
zoodat eindelijk slechts roeden overbleven. die van 
binnen breeder waren dan aan de buitenzijde. Ook 
weiden boven deze vensters openingen gelaten in 
den vorm van bloemen met drie, vier of meer bla
deren en ook de hoeken die nog overbleven met klei
nere openingen aangevuld, zoodat één groot venster 
ontstond, dat van boven tegen liet gewelf paste. Deze 
groote, met de schoonste kleuren versierde ramen, 
maken wel een van de meest aantrekkeüjke bestand-
deelen van den Gothischen bouwstijl uit cn geven 
aan de gi-oote kerkgebouwen hun eigenaardig plech
tig aanzien. 

De Gothisehe gebeeldhouwde versieringen volgen, 
althans in den eersten tijd, de natuur getrouw na, 
in tegenstelling met die van den Romasnsrhen stijl, 
die op eigenaardige wijze, soms zelfs ssersmaak v <d, 
de vei-sieringsvormen der Romeinen nabootsten. Ook 
de gesmeed-ijzeren ornementen der vroeg*gothiek 
zijn dikwijls zeer bevallig. In tateren tijd wordt ïi 
de versieringen allengs minder getrouw anti de na
tuur, totdat zij eindelijk in verwarde, niets betee-
kenende krullen ontaarden. 

De eerste bouwmeesters der Gothiek in Frankrijk 
waren allen leeken, wat nog uit hun namen blijkt, 
en ook daaruit, dat zij soms in burgerlijk gewaad 
zijn afgebeeld. Dc nieuwe stijl viel in 't eerst vol
strekt niet in tien smaak van tie geestelijken, door 
wie schier alle Rotnaunache gebouwen waren opge
richt. Zij gingen nog eenigen tijd met dien stijl 
voort, totdat hij eindelijk geheel tloor den Gothischen 
verdrongen werd. 

De Gothisehe stijl werd nu ook aangewend bij den 
bouw van kasteslen en huizen. Rij kasteelen, waar 
het voonuuneHjk op groote stevigheid aankwam, wer
den de vormen uer kerken natuurlijk zeer gewijzigd 
en weiden de ipitsboogvensters door rechthoekige 
vensters vervangen, daar zij veelal tevens voor schiet
gaten moesten dienen. Het zou mij te ver voeren, 
tie middehviiwsrhe versterkingskunst ook maar zeer 
oppervlakkig na te gaan; het behoort iu een ojistel 
als dit dan ook minder thuis. Liever wil ik nog iets 
mededeelen omtrent den hmsenbouwdei middeleeuwen. 

Gothisehe huizen worden niet veel meer aange
troffen. Dc reden hiervan is wel, dat de burgen 
uit de twaalfde, dertiende en veertiende eeuw meest 
houten huizen bewoonden, en er in een stad, be
halve het raadhuis en de kerken, zelden veel stee
nen gebouwen werden aangetroffen, daar de inwo
ners nog niet welvarend genoeg waren om ze te 
bekostigen. Toen omstreeks bet laatst der vijftiende 
eeuw de welvaart onder den burgerstand meer toe
nam, werden de oude Gothisehe huizen voor het 
grootste gedeelte van steen in den renaissance-stijl 
herbouwd. He houten huizen, di" toen nog over
bleven, werden óf geheel verwaarloosd, óf later ook 
overeenkomstig «len geest des tyde verbouwd, zoodat 
lÜ uiterst zeldzaam zijn geworden. In Qnedlinburg 
en Halberstadt in Noorwegen vindt men er nog 
eenige. Steenen huizen uit den tijd der Gothiek vindt 
men nog in Neurenberg, Reuaan cn in eenige Itn-
liaansche en Relgische steden. 

Een eigenaardigheid hij deze huizen is, dut de 
•.pifJu-ogruiiieN ei w.'iiiij: «.I niet bij worden luinge-
troiren, zelfs in tien bloeitijd der Gothiek, toen aan 
tie kerken slechts spitsboogi amen werden gevonden. 
Gewelven werden slechts aangewend bij raadhuizen 

I enz.: bij woonhuizen gebruikte men ze niet, daa 
ïij tosscben de verdiepingen te veel plaats innamen. 
Gedurende het tijdperk der zoogenaamde vroeg-go-
tbiek, dat is tot het begin tier veertiende eeuw, | 
was er slechts weinig verschil tusscheu de bouw
werken van Frankrijk, Engeland, Duitschland cn de 
Nederlanden. Alleen de llaliaaiiscbe Gothiek, die 
nog vele overblijfselen van de houwkunst tier oude 
Romeinen iu zich had opgenomen, week van die der 
overige landen nl'. In de veertiende eeuw bestond 
echter in ieder land als het ware een stijl up zich 
zelf, hoewel alle bouwwerken uit dien tijd dit ge
meen hebben, dat zij lichter zijn dan die der vorige 
eeuw. Dit werd voornamelijk teweeggebracht door 
grootcre vaardigheid in het bewerken der grond
stoffen. 

De Fransche Gothiek uit de veertiende eeuw ver
toont zeer steile daken, en een zekere voorliefde 
voor pielende lijnen, die later den zoogenaamden 
Flumbovant-slijl doe! ontstaan. De Duitschers ver
mijden zooveel mogelijk waterpasse lijnen , alle bouw-
deeleii streven vrij omboog en de slanke torens wor
den tloor fijne spitsen gekroond. De kerken der En-
gelsehen hebben zeer vlakke daken en ook tie torens 
worden van boven vlak afgedekt. De kornis is niet 
meer veelhoekig, zoouls bij tie Fransche en Duitsche 
kerken uit dien tijd, maar vierkant afgesloten. De 
Nederlandsche kerken hebben dit eigenaardige, (Int 
zij veelal uit hakitonw zijn opgetrokken, hoewel voor 
de ornementen gehouwen steen gebruikt weid; zij 
hebben daarom meest een eenvoudig karakter. Waar 
echter gehouwen steen in hoofdzaak gebruikt is, heli-
hen zij in Noord-Nederland veel dat aan de Duit
sche. in Zuid-Nederland meer dat aan tie Fransche 
Gothiek van dien tijd herinnert. 

In den laatsten tijd der Gothiek is haar verval 
duidelijk merkbaar aan bet ornement dat, hoewel 
soms zeer smaakvol, toch ook vaak gezocht en over
laden is. Ook veranderen de kruisgewelven in ster
gewelven , die zeer kunstig zijn saningesteld, doch 
aan de kerkgebouwen niet dat eenvoudig aanzien 
geven, wat de vroeg-gothisehe kathedralen MO in
drukwekkend maakt. 

Omstreeks het midden der 16e eeuw werd tie 
Gothiek overal iu Europa tloor de Renaissance ver
drongen, In Engeland beerschte zij nog tot om
streeks HJOO; terwijl zij in Italië, waar zij no tit goed 
wortel had geschoten, reeds omstreeks 1450 was 
verdwenen. 

Is dc Gothiek nog voor onzen tijd ge«chikt? 
Ziedaar een vraag, die verschillend beantwoord 
wordt. Aau den oenen kant beweert men , tlat hij 
voor den tegen woordigen tijd te somber en wksrksch 
is, waartegen dun weer aan tien anderen kunt 
Wordt aangevoerd, tlat juist een van de meest ken
merkende eigenaardigheden tier Gothiek tie groote 
ramen zijn, en tlat tie bouwmeesters van dien stijl 
geen geestelijken maar leeken waren, en dc geestelijken 
er zelfs in den beginne weinig mee ophadtien. Ook 
zeggen de tegen stand en, dat de Gothiek een over
blijfsel is vau den nacht der middeleeuwen, toen de 
volken in slavernij en onkunde rondwaarden; dan 
zeggen weer dc voorstanders dat het niet ion is, 
want dat zij juist ontstaan is door de nieuwe zucht 
naar vrijheid , ook in de kunst, die de burgen uit 
dien tijd onderscheidde. Zoo weerspreken zij elkaar 
voortdurend. Naar mijn bescheiden meening zijn 
alle stijlen nog wel voor onzen tijd geschikt, mits 
men ze maar altijd weet toe te passen waar het 
behoort, cn niet slaafs de oude voorbeelden na
volgt, maar rekening houdt met de behoeften die 
tie toenemende beschaving in het leven heeft geroepen. 

Voor kerken is de Gothisehe stijl evenals de 
Romaansehe een stijl bij uitnemendheid, hoewel ook 
natuurlijk Renuissancekeiken recht vim bestaan 
hebben, 't Hangt hier maar af van den smaak des 
ontwerpers. Iu alle drie stijlen kan bij voorbeelden 
vinden , die voortreffelijk in hun soort zyn. Voor 
woonhuizen heeft de toepassing van tien Gothischen 
stijl eigenaardige bezwaren, voortspruitende zoowel 
uit het gebrek aan voorbeelden als daaruit, tlat thans 
andere eischen gesteld worden dan vroeger. Toch 
kunnen ook die bezwaren wel overwonnen worden, 
mits men maar niet halsstarrig rsstbouds aan de 
spitsboogvensters, die veetal, hoewel ten onrechte, voor 
bet kenmerk van den Gothischen stijl door moeten 
gaan, of aan gemetselde kruisgewelven msschen de 
verdiepingen, die tegenwoordig te veel plaats innemen 
cn thans, nu men ijzer cn steen kan gebruiken, ook 
als brandvrije afsluiting hun reden van bestaan missen. 
Slaafs navolgen dient men, evenals in alle stijlen te 
vermijden, oin liever te trachten in den «eest van 
den stijl door te dringen, en hoofdzaken van bijza
ken te onderscheiden. 

Nu is bet wel waar, dat de ernstige ontwerper 
die dit alles gedaan beeft, nog altijd vele aanmer
kingen op zijn werk zal moeten vernemen, maar er 
is geen betere troost voor hem , dan Lafontaine ter 
hunt) te nemen en de label van »De vader, de 
zoon en de ezel" te lezen. 

A., 25 Dec. '78. A. W. W. 

Berichten en mededeeHogen. 

B U I T E N L A N D . 
— De opening der in dit jaar te Mtinchen te 

honden internationale tentoonstelling van kunstwerken 
is, blijkens nadere mededeoliiur van de Duitsche Re
geering, inplant» van 1 Juli, bepaald op 20 Juli 
a. s.; zij zal tot het einde van October duren. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Door tien Gouverneur-Generaal 
van Nederhiuilsch-Iiidie zijn tie volgende bate luk kingen 

I genomen: 
benoemd: hij de Staatsspoorwegen op .lava: tot 

ingenieur tier '2' klasse R. A. J. Sncthlage; tot op
zichter der 1' klasse G. J. Brandt Jr.; 

hij tien Waterstaat enz. : tot hoofdingenieur der 
i« klasse, do hoofdingenieur der 2» klasse P. J. 
Siedeiibui'g; tot hoofdingenieur der 2* klasse, «Ie 
ingenieur tier 1e klasse II. Wakkic, met («paling, 
dat beiden resjiectievelijk bij het departement van 

Binnenlanthch Rest uur en dat der Marine blijven 
gedetacheerd cn hij hun korps gevoerd »a la suite"; 
tot opzichter tier 2r klasse, de opzichter 3C klasse 
J. Visser; tot opzichter der $,* klasse, de klerk op 
het bureau van den eerstaanwezend-ingenieur in tie 
residentie Soerabaia W. F. E. de Jongh; 

bij het Mijnwezen : tot ingenieur der 1' klasse, 
de ambtenaar op non-iictiviteit J. II. Cordcs. 

— De Minister van Financiën heeft ter kennis van 
belmighobbeiiden gebracht, dat de kadastrale meting
stukken der door de Amsterdamse be i'aiiaalmaut-
schappij drooggemaakte gronden iu jwltler IV en tier 
aangelegen wateren, welke bij de gemeente Assen-
delft zijn ingedeeld, ten kantore van bewaring van 
tie hypotheken en het kadaster te Haarlem goedge
keurd zijn ingekomen, en dat dus voor die gronden 
tie drieiiiaandelijksehe termijn. binnen welken tie bij 
VOOrmeld wetsartikel bedoelde verklaringen en sub-
pletoire borderellen ten genoemden kantore moeten 
zijn ingeleverd, ingaat met de dngteekening der 
Staatscourant, waarin deze aankondiging is opgeno
men. 

— Hij beschikking van 10 Januari 1879, n°. 46» 
alil. Handel en Nijverheid, is de aan de directeuren 
der Keulsche Stoomsleepvaart te Utrecht verleende 
vergunning voor een stoomsloopdienst op de Keulsche 
Vaart, den Nederrijn en tie Lek . overgeschreven op 
naam der naamlooze vennootschap »de slcejulienst 
Keulsche Vaart", gevestigd te Utrecht. 

— Bij ministcrieele beschikking is de aau W. J* 
Visser verleende vergunning voor don aanleg en tie 
exploitatie van een paardenspoorweg tusschen Utrecht 
en Zeist, overgeschreven op de naamlooze vermootsctiup 
r>de Stkhtsche Tram way maatschappij", gevestigd te 
Utrecht. 

— Ter opleiding tot de betrekking van opzichter 
bij tie Rijkstelegraaf kunnen, na vergelijkend onder-
zoek, in de mmud Juni aanstaande , twee udspiraul-
opziehtei-s worden toegelaten, uanvaiikehjk op een 
maandgeld van ƒ 50. 

Deze adspiraut-opzichters kunnen . nu een diensttijd 
van minstens twee jaren en nu voldoende blijken van 
geschiktheid te hebben gegeven, dingen naar de 
betrekking van opzichter 2' klasse bij de Rijkstele
graaf, aau welke betrekking aanvankelijk eene jaar
wedde van ƒ800 is verbonden. Reeft een adspirant-
opzichter na verloop van vijf jaren aan het examen 
Voor opzichter '-'>• klasse niet voldanu , dan wordt 
hij uit 's Rijks dienst ontslagen. Adres vóór tien 
31 sten Mei 1879 bij het Departement. Zie verder 
de St. Ct. No. 9. 

— De Staatscourant vau 16 dezer bevat tie vol
gende waarschuwing, uitgaande van den Minister 
van Binneiilaiidsche Zaken: 

Herhaaldelijk doet zich bet geval voor, dnt tie 
door gegadigden ingeleverde Inschrijvingsbiljetten bij 
Aan bestedingen in meerdere of mindere mate afwijken 
vnn het formulier, voorgeschreven iu 5 -441 tier 
Algemeene Voorschriften vuur de uitvoering cn 
het onderhoud van werken, ander het beheer van 
het Departement van liinncnlandsche Zaken. 
vastgesteld 22 Mei 1870. 

Die biljetten kunnen dan, volgens de uitdrukke
lijke bepaling van dezelfde Ij 441. niet in aanmer
king komen. 

Ter voorkoming hiervan en Opdat overigens ge
schikte aannemers niet, wegens den informaliteit, 
moeten worden uitgesloten, wordt dc aandacht van 
behugfaebbenden in bet bijzonder hierop gevestigd 
en herinnerd, dat het bedoelde formulier aldus luidt: 

oDe ondergeteckende (naam en voornamen voluit 
geschreven) wonende te (provincie ), 
bij deze domicilie kissende te bij 
verbindt zich hij onderteek en ing dezes, overeenkom
stig de voorwaarden van aanbesteding vervat iu het 
liestek n"..., goedgekeurd den 18 . . , tot 
de aanneming vau (iu te vullen de omschrijving van 
het werk) voor eene som van gulden, 
zegge ƒ 

»Tot borgen stellen zich (namen en voornamen voluit 
geschreven), wonende te (provincie ). 

•Gedaan te den 18 . . 
»De borgen, De aannemer." 

Meer bepaaldelijk wordt erop gewezen, dat het 
niet voldoende is het domicilie te vermelden, maar 
dat ook uitdrukkelijk behoort te worden aangewezen 
hij wien het gevestigd is. 

— In het sectiën-verslag van tie Eerste Kamer 
der Staten-Getierual komt o. a. het volgende voor: 

•Met belangstelling verbeidde men iu ééne afdee
ling der Kamer het vei-slag der Staatscommissie 
omtrent tien Rotterdamscben waterweg, en hoopte, 
tlat dit nationale werk zoo krachtig en zoo sjioedig 
mogelijk mocht worden ten uitvoer gebracht. Iu 
een andere afdeeling zou men prijs stellen op mede-
tleeling tier resultaten, •waartoe het onderzoek der 
Commissie geleid heeft. 

»Eenige leden eener afdeeling hebben, bij het 
onderzoek van tie Spoorwegliegrooting, den door door 
andoren ondersteunden wenocfa uitgesproken , om den 
spoorweg Bokstel—Wezel in zijn ongunstigen flnan-
cieelen toestand tegemoet te komen, met toepassing 
van art. 32 der wet van 1875. 

•Met 't oog op de bij de Tweede Kamer aan
hangige motie, meende men zich op dit oogenblik 
van een beoordeeling der vooi-nemens van den Minister 
van Waterstaat met betrekking tot de teruggave 
van het door de thans gefailleerde spoorwegmaat
schappij Botterdam—Munster gestort waarborg
kapitaal te moeten onthouden, vertrouwende dat in 
dezen geen eind lies. issing zal worden genomen, zon
der medewerking der Wetgevende Macht.'' 

Arnhem. Gedeputeerde Staten van Gelderland 
hebben, in hunne vergadering van 15 dezer, de 
volgende aanbeveling opgemaakt .voor een provincialen 
ingenieur, ter vervanging van den heer L. A. Reu-
vens, eervol ontslagen: G. G. G. Canter Cremei-s, 
kapitein-ingenieur, te 's-Hage; M. A. van Idsinga, 
sectieingenieur bij de Staatsspoorwegen, te Nijmegen 
en M, J. van Duijl, sectieingenieur bij de Staats
spoorwegen , te Zutfen. 

hiikondiiriiiffpn van Aanbesteilinsen. 

Maandag, 10 Jan. 
hamerla, te II uren, door het bestuur van het 

waterschap Kamerik-Müsijde, in het gemeentehuis: 
het onderhouden van den watermolen, moleuaarswo-
ii. g. valbiug cu verdere werken, behooreudc lot ge
noemd waterschap. Aanw. tc 9 uren. 

'•-Ilage, te ll'/j uren, door het prov. bestuur: het 
onderhouden >un- en het doen van eenige herstellingen 
aan het gebouw van hol prov. gouvernement van Zuid-
Holland ged. '7'J en '80. (Herbest.) 

Kampen, tc 1 uur, door het gemeentuhest.: het 
mik. -i vnn 17 huisbellen of terpen op bet Kamper-
eilauil. 

«irieliove. tc 3 uren, door 11. J. Haack Sr., bij G. 
Keiiikiigli: het bouwen van eene kapitale bóeren-
behuizing. 

Wtdwtlda, te 4 uren, tloor L. Veeman, in het ge
meentehuis: bet bouwen eener nieuwe boerderij. 

\i-eitil;un. te 6 uren, door het gemeentebestuur: 
het leggen van een draaibrug te Burgureompaguie. 

SBOftSelvoeH, door de directie der Maat-chnppij tot 
droogmaking vuu eeu deel dor Leeneer plassen, bij 
Wed. Werkhoven: het. in-kultuur-brengen van ruim 
38 HA land, gelegen in genoemde droogmaking. 

KiiuriiMi. in liet Witte P»ard: het bouwen van een 
koetshuis niet stalling voor 12 paarden eu eenige bij-
behooren de vertrekken. Bilj. inz. bij den rentmeester 
van (hu Huize Huurloo. 

Muil--lan-'l-llnringvlirt, tor secretarie: de levering 
van p. m. 200 M • gehorde grint. 

Mnadag, SI J*n. 
»in-trt -i:tni te II uren. door het ministerie van 

koloniën, aim het koloniaal etahlissement: dc levering, 
In(4 perc, van: Bngelsehegietooke; Porüaud-osment; 
vlakke U aalkünkers; straat linkers: vloertegels; ver
glaasde dakpannen; alssruitenj divan koper; koper
draad en spitsen tol wrerafleiders; lood, sink enz.; 
divers hzer; ge reed schapeen; baig- cn sluitwerk; 
aambeelden, bankschroeven, dommekrachten enz.; koe
voeten, paijols, pikhouwcelen, schoppen enz.; faseine-, 
gras-, hak- eu kapmessen; lioutselnoeven ; draad- eu 
klinknagel» eu spijkers; vijlen; verfwaren (2 bestekken); 
zink w it ; lijnolie en traan ; lederwerk ; ponylcdrr ; 
wollen dekens; blauwe baai; diverse katoenen; ver-
bandkatoen ; laken mutsen; overtrekken voor idem ; 
linten voor Idem; zwart zijden halsdoeken; losse hals-
dassen vnn zwart orleans; naaizakjes: messen met 
lederen scheedo eu ceintuur; diverse behoeften voor 
de landsdrukkerij. 

IRM, te 12 uren, door het ministerie van binnen), 
aakea, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
uitvoeren van eenige werkzaamheden aan- en het ou-
derlionden van het gebouw tier Rijks-hoogere burger
school aldaar, ged. '70 en '80. Raming / 2200. 

IJmulden, te 12 uren, door D. Tam minden, in het 
koffiehuis van D. de Wit: hot stukadoorwerk aan het 
hotel Willem Barcudz, te Llmuiden. 

t'trrcM, te 1 uur, tloor dc Nederlandsche Rijn* 
spoorwegmaatschappij: lo. het levereu van spoor-
wisseU met loebuhooreueu puntstukken, op het station 
Arnhem. 2o. idem van I sinks eikenhout voor 
wissels, iu 3 perc, op het station Arnhem. Bilj. inz. 
uiterlijk 20 Jan. aan de directie. 

m< no-liciei i.ind , te 2 uren, door A. van Gelder, 
te Oud-Beierland, in het Veerhuis; tie levering van 
het timmer-, smids-, verfwork enz., van een te bouwen 
graanschuur in den polder Oud-Schuddebuurs (gcm. 
Simonshaven). Aanw. te 11 uren. 

Meenaaag, SS Jan. 
NaaatrleM, te 10 ureu, door het bestuur der 

Srliouwhurg-verecn'ging, in dn Retloutezaal : de her-
bouwing tier koinediesaal. Bilj. inz. daags vóo> de 
besteding* uiterlijk dos avonds 8 ureu. 

a-Hage, te U uren, door het ministerie van water
staat enz.: het wegruimen van ecu in de Beneden-
Mcrwede ouder dc gem. Hardinksveld gezonken vaar
tuig. 

'i-lli'i-, te 12 ureu, door het ministerie van wa
terstaat enz.: het ma,:cn van verschillende werken, 
hoofdzakelijk op liet station Eist eu de halte Kespen, 
ten dienste der Staatsspoorwegen. Inl. bij den hoofd
ingenieur, to Arnhem en deu sectieingenieur, te Nij
megen. Kaming ƒ46,000. 

Nnrek, te 1 uur, tloor het. gemeentebestuur: het 
bouwen van 6 woningen op de Sleenklip in die ge
meente. 

Lemmer, bij F. O. Sleeswijk! het verbouwen van 
een wiul eikuil op de Nieuweburen, aldaar. 

-trooiio-, bij A. Meerstra, te Hilmahuis: hot bou
wen eener nieuwe voorliuizing en verdere belangrijke 
vertimmeringen. 

DantierUaf, 23 Jan. 
'a-Hage, te II uren, door het ministerie van marine: 

het maken en leveren vnn het ijzer- en houtwerk, 
beuoodigd voor het etablissement, bestemd voor de 
verlichting tc Senibilangan (westkust van Madoera.) 

lino n, tc II uren, door de commissie van ad min. 
over de gevangenissen: de levering van machinaal ge
sponnen weefgarens en bereid borstelhaar. 

XannSam, te 12', uren, door het gemeentebest.: 
lo. hel vernieuwen ou herstellen vau de straal- en 
grmtwegeu t-u het ouderhoud der brik* on steetiglooi-
ingen, berm- eu oevcrwerkeu in tie gemeente Zaandam, 
ged. '79; 2o. het maken van eene brug over de sloot 
tussciien het Vernianingpnd cn de Kozcni-racht; 3o. 
het onderhoud der kachels iu eenige gehouwen, tot 
nit. Dee. 'SI; 4n. de leveriut! vau eenige houtwaren. 

Ilanrlrm, te 2 ureu, door het gemeentebestuur: het 
loggen van rioolbuizen, het maken van verbindings-
pultcu eu het ophoô en met zand in de Voor.i <r-
straat, Boseopriëelstraat en Tulpenstraat, zullende do 
buizen door de gemeente zelve geleverd worden. 

Hienien , tloor het bestuur van den Gcmeenschaps" 
polder: het éénjarig onderhond vau twee windwatcr" 
molens, staande aan den Slitmnicrdijk, gein. Dirmcn. 

Zel-i. te 2 uren, in het logement van J. H. 
Schneider: het bouwen van rijtuig- en locomotief! od-
seu Biet bij behoorende werken te Zeist, voor de 
Stichtsche rraniwayiiiaatschappij. Aauw. te 11 uren. 

Vrijdag, 14 Jan. 
Mlddrlburs, tc 10 uren, tloor het ministerie van 

waterstaat enz., aan het (SPOUW VSO het prov. bestuur: 
lo. het verrichten vat: bairgerwerk iu tie buitenhaven 
van het kinaal door Walchcrou te Vli-singen; 2o. het 
door baggeren op diepie brengen en houden van de
zelfde buitenhaven. Raming / 8&7,000j 'ia. het op 
diepte brengen en houden van dezelfde buitenhnven 

I op de wijze, die den aannemer pcraden zal voorkomen. 
Raming ƒ210,000. Uit deze 3 bestedingen zal één 
worden gekozen, nl. die, waarvoor de meest aanne
melijke inschrijviug inkomt. 

Ulllrmoonrrl, te 11 uren, Ho, r de iliiv'tie der 
marine: het gewoon janrlijksch onderhoud dor dok-, 
sluis- en andere watorweikcu vau bet mariDc-etablis-

semeot aldaar. Aanw. 2 dagen vóór de besteding, te 
10 uren. 

Leeuwarden, te 12', uren, door het ministerie van 
witerstaat enz, aan bet gebouw van het prov. bost.: 
lo. hel vernieuwen van een gedeelte der traverse door 
Buitenpost, behoorende tot den Kijks-grooten weg 
Leeuwarden—Groninger greos. Kaming /3300; 2o. 
het doen van voorzieningen aan den Hoogewal en 
daar bijgelegen duinen op Schiermonnikoog ged. '79. 
Kaming ƒ2150. 

Leeuwarden, te IJ1', uren, door het ministerie van 
binnen), zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het doen van eenigo werkzaamheden aan- en het on
derhouden van de gebuuwen der Bijkshoogero burger
scholen te Leeuwarden en tc Heerenveen ged. '79 en 
'80, in 2 perc. 

VHage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz.: het leveren ten dienste van de Rijkstele
graaf van: 1. 50,000 KG. verzinkt nzerdraad no 8; 
2. 1000 KG. idem no. 15; 3. 3000 M idem licht ijze
ren draadtouw; 4o. 1500 M. idem zwaar idem; 5. 
10,000 stuks idem haakvormige isolatorstangon; II. 4000 
st. idem rechte isolatorstangeu met 2 veeron, 2 mocr-
boutjes cn zinken kap; 7. 200 st. idem champignonbou-
gets, 100 st. idem korte bouten daartoe; S. 400 st. 
idem oogbouten voor trekschoren; 9. 6000 st. ijzeren 
gelsds pijpen met verziiikl-ijzoren schroeveu cu moeren ; 
10. 20 st. ijzeren straaihlokkcn; 11. 10 gros Fransche 
ho ti toch roeven, lang 0.04 M., dik 0.004 M„ 10 gros 
id., lang 0.035 M . dik 0.0035 M., 10 gros id., lang 
0 02 M-, dik 0.'H>2 M., 5 gros id., met ronde koppen, 
lang 0.00 M., dik 0.0015 M.; 12. 300 st. ziukstuafjes 
voor Lee'au ché-e lemen ten, mot koperen stronken, lang 
0.50 M.; 13. 5000 st. id. id., bag 0.17 M.; 14 12 st. 
roodkoperen aardplalen, dik 0.001 M., lang 0 75 M, 
breed 0.5 M , met roodkopereu strookeu, lang 10 M., 
br. 0.025 en dik 0.001 kt] 15. 50 KG. roodkoperdraad, 
dik 0.001 M.: 16. 5 KG. veelkopen!raad in staven, dik 
0.02 M., 6 KG. id., dik 0.018 M., 5 KG. id., dik 
O.Olö M.; 17. 5 KG. id. in ringen, dik 0.011 M., 5 
KG. i l , dik 0.01 M., 5 KG. id., dik 0.009 M., 5 KG. 
id., dik 0.008 M., 5 KG. id., dik 0.007 M., 5 KG. id.. 
dik O.OOfi M., 5 KG. id., dik 0.003 M., 5 KG. id., dik 
0.002 M-, 5 KG. id., dik 0 001 M.j 18. 1 stuk geel
koper, lang 1.33 M., breed 0.56 M., wegende 58 KG., 
1 st id. id., «eg 10 KG., 1 st, id. id., weg. 8 KG., 
1 st. id. id., weg. 6 KG., 1 st. id. id., wei;, l KG.; 
19. 1000 KG. salmiak; 20. 40,000 rol papierstrookeu 
voor Morse-toestellen; 21. 1000 idem voor Meijer-
loestclleo; 22. 20 KG. soldecrtin. 

Zaterdag, 2ft Jan. 
Lrrnwarden, te 12 uren, ten geincentehuize: het 

leggen van nieuwe bestratingen, met het opnemen, 
het leasen en hel onderhoud vau dc kei- en klinker-
bestratingen binnen dc gemeente, ged. 1879—83. Bilj. 
inz. 24 Jan., vóór 'savonds 8 uien. 

0. 1.1eirneer te 2 uren. bij den boekhouder J. II. 
van Warners: eene vertimmoring aan liet armhui*., 
aldaar. 

Haaien, 's avonds 6 uren, bij F. J. van der Ploeg: 
het bouwen eener boerenliuizing met schuur, jlnl. bij 
den timmerman EL Bos, te Kooien. 

Maandac, 27 Jan. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: lo. 

het verlagen cn verbreeden van de steenen wulfhrug 
over den Oudezijds-Voorburgwal hij de Langc-Niezel; 
20. de levering van ruim 13 tons balkijzer voor dc 
brug vóór de Lange-Niezel. 

Leeuwarden , te 2'/l lln'n> door de Coin in. van :i lui-
over dc gevangenissen: de levering vau machinaal-
nespounen vlassen, bieden, wollen en katoenen weef
garens, ged. '79. 

Ulnadaf, ** J u . 
t'trerht, te II uren, door de maatschappij tot oxpl. 

van Staatsspoorwegen, aan het ccntraalbureau: ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds: het in 2 perceelen 
leveren van eikenhouten dwaralig.-ers eu van eiken 
wis-elhout. Inl. bij dc sectie-ingenieurs te Meppel 
en Rotterdam. 

HiJeliwHke, bij K. A. Korf: het bouwen eener hoe-
renhehuizing met schuur te Nijehaske. Inl. bij den 
architect K. Kuipers, te Leeuwarden. Aanw, 20 cn 
21 Jan., telkens tc 11 ureu, samenkomst bij den kas
telein S. van Diggelen, te Nijehaske. 

1. aniEiteer, bij den burgemeester van Doniawerstal: 
het bouwen eener school en oudcrwijzerswoning. ten 
westen van de Koevorde aan den straatweg van Succk 
naar Lemmer onder Dijkn. Inl. bij den gemcentcop-
zichter E. II. Meijer, te St.-Nikolaasga. Aanw. 25 
Jan., te 10 uren. 

Weeasdag, 10 Jan. 
'n-Bearh, te 12 uren, door don ontvanger der 

registratie en domeinen: hot slechteu der vesting
werken, gelegen rechts en liuks van den straatweg 
naar Hintham, bekend onder den naam van het front 
Muntel-llintham. Dc te verwerken hoeveelheid grond 
bedraagt ougeveer 84,800 M1. Aanw. 27 Jan., te 
11 uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door liet ministerie van water
staat, tin dienste der Staatsspoor wegen : het bestraten 
van den toegaagsweg van de dubbele basculehrug 
tegenover het Kamperhoofd tot dc draaibrug over de 
oostelijke doorvaart, bet onderhoud van bestratingen 
en eenige verdere werken Ie Amsterdam. Inl. bij den 
hoofdingenieur te Amsterdam. 

i li, te 4 uren, iu het gemeentehuis: het op
breken der keienstraat te Zoutkamp eu het daarvoor 
in do plaats leggen van eene klinkerstraat. 

Itenderdag, SO Jan. 
ÜMeadaal (N.-Br.), te 10 uren, bij Wed. A. C. 

Corthals: het afbreken van een oud gebouw en hot 
opbouwen van een heerenhuis met afzonderlijke keu
ken, waschhuis en schuur, gelegen iu de Achterstraat 
aldaar. Aanw. 25 Jun., te 10 uren. 

Zlntk/ee, te 1 uur, door het dagelijksch bestuur 
van het waterschap: de levering van 7750 tons ge
wone- en afval vau Doorniksche steen, in 2 perc. 

Vrijdag, SI Jan-
Aaien, te 12 uren, door bet ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. hestuur: 
het bouwen van cene steenen schutsluis op de Drentsche 
Houfdvaart, ter vervanging van de bestaande houten 
Diever schutsluis, gcm. Dwingcloo, cn daarmee in 
verband staande werken. Aanw. 25 en 27 Jan. Ra
ming ƒ S7.000. (Herbealeding.) 

Zwallr, te 12 uren, door het. prov. bestuur: het 
Onderhouden v a " de gebouwen van het prov. bestuur 
te Zwolle ged. '79. Aanw. 23 Jun. 

ttranina-en, te 12 uren, door het aiimstcrie van 
binncnl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhouden van- en het doen van vernieuwingen 
cn herstellingen aan de academische gebouweu to 
Groningen, ged. '79. Aanw. 24 Jan. 

Leeuwarden, 'savonds 8 uren, door K. Wijbrandi 
Jz.: het maken van een gebouw en aanhoorige werken 
voor eene stoonimeelfabrick; hut daartcrplaatse amo-
Vieren van eonige muurwerken met fundamenten van 
den atgebrauden windwatermolen. 

Zaterdag, I Fear. 
Haarlem, te 10 uren, ter secretarie van den Baar* 

Icmmermeerpoldor; hot vervangen var. dc stoomketels 
nos. 3, 4, 5, 6, 7 en 8 aan de machine- Lyndcu door 
4 nieuwe ketels. Aanw. 25 Jan., te 12 uren. 

Leenwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: het 
afbreken der aan de gemeente Leeuwarden behoorende 
huizing en schuur op Wijlaardcrburen, en het bouwen 
daarierplaat.se vau eene atelphuizing. Inl. bij den 
architect J. I. Douma, aldaar. Aanw. 25 Jan., te 11 
uren. Bilj. int. ter secretarie 31 Jan., vóór 's avonds 
8 uren. 

Maandag, S Fenr. 
Driebergen, te 11 ureu, door burg, en weth.: het 

bestraten, riolceren, leggen van trottoir en het doen 
van andere werken op het buitenplein van het station 
Zeist—Driebergen. Aanw. 27 Jan., te 10'/, uren. 

Uranlnjren, te 6 uren, ten kantore van dc gemeeu-
tegasftbriek: de leveriug van 80,000 HL. Engelsche 
gaskolen. 

Marllng-en, ter secretarie van Vijf Dcelen-Zcedijken-
Bnitcndijks: de levering van 1330 stuks grenen dijk 
paleu van verschillende afmeting ou 25 stuks zware 
eiken gordingen. 

Illnxdair, I l'rhr. 
1'trrrin, tc 11 uren, door de maatschappij tot ex-

Iiloitatie van Staatsspoorwegen, nan het ccntra-il-
xircau ! dc levering van 140 stalen tongbewegingen. 

Xnl. bij de sectioingenieors tc Meppel cn Rotterdam. 
Warnadac, -'• l'rbr. 

Harlinaen, te 12 uren, door het diikshestuur der 
Vijf.Declen-Zeedijkeii*Ruilei:dijks, iu De* Nederlanden: 
het aan iepgen eener stoengiuoiing cn hot verzwaren 
van deu zeedijk daarnevens, over eene lengte van 
70'/10 M., steen 40 ü. 39. Aanw. 1 Febr. te 2 uren. 
Bilj. inz. iini 11 uren, bij den secretaris G. A. Murray 
Bakker. 

Ilenderdag. tl l'ebr. 
Zwelle, te 12 uren: het verbouwen van een woon

huis en het bouwen van eeu paardenstal, voor Mr. 
S. J. Baron van Pal landt. Aanw. 30 Jan. 

Zaterdag, S Febr. 
Amaterdam, tc 12 uren, aan het bureau van de 

AnistiTtlainsclie Kanaal maatschappij: het maken van 
den harden weg tusscheu Zaandam en Amsterdam, 
voor zooveel betreft, het gedeelte in polder III oost 
van de Kanaalmaatschappij (Amstertlainnicrpoldcr), ter 
lemite vau omstreeks 3050 meter. 

•.emmer, ter secretarie van het waterschap Zrven-
Grietenijen on-Stad-Slooten : lo. bet verhoogen en ver
zwaren van den zeedijk ten oosten Lems'erhoek over 
do lengte van 1000 M. Raming ƒ 124.000; 2o. het 
leveren van 300 stère Luiksche sinksteeu op den 
buitenberm van den steenen dam langs het Lcmster-
hop. Raming ƒ3300. 

Mm laf, II Febr. 
VHage, te 12 uren, door het ministerie van kolo

niën : liet leveren van ijzeren telegraafpalen ten dienste 
der overzeesche bezittingen. Inl. bij den inspecteur, 
chef vau het technisch buheer van dc Rijkstelegraaf. 

Waenadaf, ia Febr. 
'••Ilage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. het leggen vau spoorbanen op het slation 
Nijmegen, lnl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem en 
der .lectieingcuicur, te Nijmegen. Aauw. 3 en 5 Febr., 
telkens tc 1 uur. burning f 27,900; 2o. bet leveren 
van beslagca eikeuhout voor wissels, kruisingen enz., 
ia 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ5160, perc. 2 ƒ4500. 

Vrijdag, 14 Pebr. 
Itcenwarden, te 1 2' . uren, door het ministerie van 

waterstaat enz.: het driejarig onderhoud der duinbe-
plantingen op Ameland, hehoorende tot do zeewerken 
in Friesland. Aanw. 8 Febr. Raming ƒ4500 per jaar 

Zaterdag, IS Febr. 
'•-Kaacli, te 11 uren, tloor llouri Boganrts, in het 

koffiehuis van M. Hendriks: het bouwen van eone 
fabriek, koetshuis cn stal, benevens 12 daaraan gren
zende, woningen, onder dc gemeente Vught. Inl. bij 
den opzichter L. Derks, te s-Bosch. Aanw. 27 Jan. 
en 3 Febr. 

0|i later te bepalen datum. 
Amsterdam, in het Café de la Bourse: het bouwen 

van een blok woningen ophetFunen, aan de Cruipiius-
sira.ii en hoekeu der Czuar-Rclor- en Conradstraten. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Zwolle, 3 Jan.: het. bouwen eener boerenbehuizinge 
voor II. Voorthuis; ingekomen 12 bilj., als: 
J. Willighagcn, te Zwolle, ƒ 13.500 
A. vnn Straten, „ idem „ 12,770 
H. ter Haar, „ idem ,, 12,200 
A. Brccderveld, „ Zwol ierkerspel, » 1 !" 
H. v. d.Sluis en A.Otteu, .. Zwolle, „ 12,143 
B II. Trooster, „ idem „ 11,920 
J. J. Keizer, „ 's-Hec ren broek, „ 11,875 
H. Koedijk, „ Zwolle, , 11,800 
Tt Schepper cn K. J. 

van Dijk, „ Genemuiden, „ 10,900 
H. van Werven, „ Kampen, „ 10,958 
Gebr. Wijs, „ Ambt Vollenhove, „ 10,890 
A. v. d. Beid, „ Zwolle, „ 10,209 
gegund. 

/.uien, 4 Jan.: de verbouwing van een pakhuis in 
de Frankesteeg tot woonhuis; minste inselir. was R. 
v. d. Velden, te Zutfeu, voor ƒ2301. 

Maantrirht, 6 Jan : de levering aan het gemeente
bestuur van: lo. 700 M' horduurstcenen voor trot
toirs; minste inschr. was S. Amour, tc Sclaya(Namur), 
ik /1.87 per M 1. 

2o. idem van 600,000 trottoirstcencn en 8000 hoek
stee ucn: 

trottoirsteen en hooksteenen 
A. le Roy en Co. te Brussel, ƒ 4G.67 ƒ 23.33 
Sociéié anonymedes Carrières 
de Poudingue de Fepin en 
d'Orgnies, idem, 57.42s 41.34 

Société anonyme des Carrières 
de Dinant Anderemme, idem, 45.11s 29.77 

Edm. Burlion, te Coiublajn-
au-Pont. 46.36 24.20 

per 1000; 
P. J. Flagothicr, tc Aspre-
mout, le lot 35.43 45.83 

2c * 44.88 46.77 
L. Goffln en Co., te 
Luik, le „ 46.60 23.40 

Se „ 47.95 25.40 
3o. idem van 900 kannenbuizeu voor rioolinloopon; 

minste inschr. waren J. en 1). van der Pot, te Rot
terdam, voor / 570.12. 

Enarhedé, 6 Jan.: het houwen van een pakhuis 
voor de firma Van Hoek en ('•>.: ingek. 8 bilj., al«; 
M. Gcerling, te Enschedé, ƒ 6700 
nistra. „ idem „ 6637 
11. Fleego, „ idem „ 6280 
B. Lammerink&J.Fleege, „ idem „ 6274 

O. Meijer, te Enschede, ƒ 6047 
G Derksen, „ idem „ 5969 
H. Tónis, „ idem „ 6780 
Beltman, „ idem „ 5713 

ff-|megen, 7 Jan.: het bouwen van een huis aan de 
Waalkade voor H. Holland; ingek. 3 bilj., als: 
P. van de Koolwijk, te Nijmegen, ƒ 70S0 
J. Tounissen, „ idem „ 4938 
A. H. Verhey, „ idem „ 4699 

Draehten, 8 Jan.: het bouwen van een woonhuis 
met wagcumakerij voor D. de Haas; ingekomen 5 
In Ij., als: 

te Drachten, 
„ idom 
„ Rottevallc, 
„ Drachten, 
m idem 

G. van Manen, 
J. Wibbelink, 
F. Schicre. 
H. Hendriks, 
S. Kijlstra, 

Haarlem, 9 Jan 

ƒ 2162. 
„ 2144. 
„ 2063. 
„ 1993. S0 
„ 1944. 

het doen van herstellingen en 
vernieuwingen san het gebouw van 's Rijks kweek
school van vroedvrouwen te Amsterdam, ged. '79 
en '80; minste inschr. was H. K. W. Haalboom, te 
Amsterdam, voor ƒ1703. 

2o. idem idem aan de gebouwen van 's Rijks 
Academie van beeldende kunsten to Amsterdam, ged. 
'79 en 'S0; minste inschrijver was W. L. Leibbrandt, 
te Amsterdam, voor / 2150. 

dem idem aan de gebouwen van 's Rijksmuseum 
van schilderijen en prenten, genaamd Dc Trippen
huizen te Amsterdam; minste inschr. was 11. J. 
lichtenberg, tc Amsterdam, voor ƒ2736.30. 

4o. idem idem aan dc leerschool behoorende bij de 
Rijkskweekschool van onderwijzers tc Haarlem, ged. 
'79 en '80; minste inschr. was H. G. J. Sarlet, te 
Haarlem, voor ƒ 1749. 

6a idem idem aan het paviljoen „Welgelegen" tc 
Haarlem ged. 1879 en '80; minste insofar, was S. B. 
Pejra, te Haarlem, voor ƒ 3456. 

Legemeer, 9 Jan.: de levering van: perc. 1, 240 
grenon palen, lang II ih.M. en 255 idem lang35d.M.: 
I'. Visser, te Workum. /* 11U7 ; 

perc. 2, 312 stuks idem, latif 41 d.M.: firma de 
Wed. C. Sleeswijk, te Lemmer, ƒ898; 

perc. 3, 71 fJ st. idem, lang 47 d.M.: dezelfde, ƒ24S5; 
„ 4, 540 st. idem, tang 35 d.M-: firma Fontein 

cn Tjallingü, Is Harlingen, /I269; 
perc. 5, 450 st. idem, lang 47 d.M.: P. Visser, M397; 
•, 6, 450 „ „ 41 „ P. Schaafsma, te 

Harlingen, ƒ 1305 ; 
perc. 7, 176 M. lange zware eiken gordingeu en 67 

M. dito lichle: G. J. Giesen, to Zul fen, ƒ 369; 
pere. 8, 190 M. lange idem on 115 M. lichte idem: 

dezelfde, ƒ47-!; 
perc. 9, 240 M. zware idem: dezelfde, ƒ407. 
Ylerverlateu, fi Jan.: het bouwen vau een nieuwe 

boerenplaats met bij behooren do werken; ingekomen 
14 hilj., als: 
B. de Jong, tc Groningen, ƒ 8968. 
R. Meinen, „ Ezinge, „ 8962.50 
K. Wolhuis, n Bedum, „ 8S90. 
J. dc Vries, „ Groningen, „ 8491. 
K. W. Wietsema, „ idem „ 7773. 
11. Olthoff, „ Dnrkwerd, „ 7560. 
II. Zeeff, „ Hoogkerk, „ 7304. 
A. Forster, „ Thezinge, „ 7382. 
J. van Dellen, „ Grijpskork, „ 73S0. 
A. Ebogelbroek, „ Nieten, ,, 7300. 
J. Poetoma, „ Den Ham, „ 7205. 
II. Vogelzang, „ Oldehovo, „ 6977. 
1). Kooij, „ Zuidhorn, „ 67S4. 
II. van Huis, „ Niekerk, „ 6721. 

Cranlngen, 10 Jan.: het onderhouden van het ge
bouw, bewoond door den Commissaris des Konings 
aldaar, eu van het gouvernementsgebouw, van 1 Jan. 
tot 31 Dec, in 2 perc: Ie perc. ingek. 
J. Poelman, 
G. Bechercr, 
J. Werkman, 
F. H. Hendriks c. s., 
E. Berkeohoaeh, 
M. Mammen, 
J. Langcdtjk, 

2e perc: ingek. 7 1 
J. Werkman, 
K. Berkeubosch, 
F. H. Hendriks c. s., 
M. Mammen, 
J. Poelman, 
J. Langctlijk, 
G. Beclierer, 

t'trerht, 11 Jan.: 
van- en het doen van eenige herstellingen cn ver
nieuwingen aan dc gebouwen der Rijks-universiteit; 
minste iuschr. was J. van Rossum, tc Utrecht, voor 
ƒ 4476. 

2o. idem idem aan de gebouwen der Rijks-hoogere 
burgerschool aldaar; minste iuschr. was A. J. Gronert, 
te Utrecht, voor / 2350. 

Harlingen, 11 Jan.: de vergrooting der Evang.-
Lutherschc kerk; hoogste inschr. was J. Torenbeek, 
te Harlingen, voor ƒ 13.700; minslc inschr. H. Schicre, 
te Boornbcrgum, voor ƒ11,175. 

Vlliolngen, 11 Jan.: de onderhoudswerken der ge
meente ged. '79; minsie inschr. wareu: 

perc. 1, L. II. Heyhlom, voor fG10; 
„ 2, C. Ma'ers, voor ƒ1320; 
„ 3, dezelfde, voor ƒ305; 
„ 4, I. van Male, te Iheskens, voor ƒ 832; 
„ 5, A. Monjé. voor ƒ1090; 
„ 6, dezelfde, voor r*ül0; 

7, L. 11. Heyblom, voor ƒ803; 
„ S, dezelfde, voor ƒ171*; 
n 9, A. Loois, voor ƒ 447; 
„ 10, KIoos & Van Limburgh, te Rotterdam, ü. 

ƒ99.30 per 1000; 
„ 11, A. F. Krahmer, fa ƒ0.9411 per M 1 ; 
„ 12, J. Tavernicr, k ƒ0.13 per M 1; 
„ IS, J. Huijbreglse, voor ƒ180. 
»-Hagr, 13 Jan.: het ged. 'Vit onderhouden van 

enige gehouwen, wacht* en brandspuithuizen en 
In c dl'id Ier- met toebehooren in degemeeute; minste 
inschr. waren J. H. de Swart en Zn., te 's-Hage, 
voor ƒ 5948. 

tmatrrdum, 13 Jan.: lo. het gewoon onderhoud en 
dc daarbij behoorende herstellingen aan dc bruggen 
ged. '79—'81; minsto inschr. waren Do Zwaan en 
K'>pcr, tc Amsterdam, voor 8 pet beneden tarief. 

2o. het leveren van p. m. 5000 M' aardsteenen 
trottoirbanden; minste inschr. was Went zier, te Land
sluid- fa ƒ3.10 per M'. 

3o. het stollen van trottoirbanden ged. '79; minste 
inschr. was .1. Rinse, tc Amsterdam, ii ƒ0.55 perM'. 

«e^-icee-i 14 Jan.: het bouwen van 2 schoolloka
len, waarvau 1 met onderwijzcrswotiing, iu 2 perc.-. 
pcre. 1, school met ouderwijzerswouiug; hoouste iu-
srtirijver was F. de Rooy, te Oegstgcest, voor ƒ20,970, 
minste inschr. .1. J. van Det, te Zwammrrdnm, voor 
ƒ15,090; — perc. 2, schoollokaal; hoogste iuschr. was 
J. Kret, te Leiden, voor / 17,275 ; minste ïusctir. J.J. 
van Det, voor ƒ13,800. 

'•-Ilage, 15 Jan.: het leveren eu plaatsen van af-

te G rouiugcu, / 1660 

M 
idem „ US7 

„ idem „ 1303 
„ idem „ 1231 

idem „ 1340 
idem „ 1220 

ilJ-% 
idem „ 1195 

ilJ-% s: 
te Groningen, f 1264 

idem „ 1230 
„ idem „ 1208 

idem „ 1180 
„ idem „ 1070 
„ idem „ 1035 
n idem „ 1033 

lo. het ged. '79 onderhouden 

rasteringen en hekken, het ophoogen van terreinen en 
eenige verdere werken op het Centraal-pcrsnnenstatioa 
t" Amsterdam, ten behoeve van den spoorweg Nïeuwe-
diep—Amsterdam; ingekomen 18 biljetten, als: 
T. Leaser, le Ziipe, f 10,677 
J. C. van Gijn, „ Weesp, „ 10,499 
C. J. van Vliet, „ Outlshonrn, „ 10,480 
C. Doen, „ Niouwendam, „ 10,340 
G. Bos, „ Haarlemmermeer; M 10.243 
J. .1. «an Deth, „ Zwammerdam, „ 10,000 
E. H. Brok meier, „ Amsterdam, „ 9,69» 
B. v. d. Weerden, „ Gt-echt, „ 9,670 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 9,660 
J. Kooy, „ Amsterdam, „ 9,575 
J. Gal man, „ idom „ 9,380 
A. R. Rutgers, „ 's-Hage, „ 9,342 
C. Verheul, „ Hardinksveld, „ 9,313 
P. S. Reinierso, „ Amsterdam, „ 9,300 
P. van Essen, „ Hourijk-en-

Polanen, „ 9,277 
G. Woud, „ Amsterdam. „ 9,124 
A. van Zeist, „ Rotterdam, „ 8,449 
VV. Goedkoop Da., „ Amsterdam, „ 8,447 

«rnliern. ]7 Jan.: het onderhouden van cn het doen 
vnn eenige vernieuwingen en herstellingen aan de ge
bouwen der Buks hongert' burgerschool te Wi« terswijk 
ged. '7l.l en '8'i; minste inschrijver was A. Nuijs, te 
Winterswijk, voor ƒ1556. 

MAATSCHAPPIJ TOT BK VORDERING DER 
BOUWKUNST. 

ArOKELlMO 's-Gravkniiaó-e 
Vergadering van 15 Januari I879. 

De bijeenkomst, aangevangen met het lezen der 
notulen v.oi de Inatstvoorgumide vergadering, die tot 
geene opmerkingen nuiileiding gaven, werd voortge
zet door de letlen in kennis te stellen met een senrij ven 
van den heer Bert Brouwer alhier, thiurbij ten 
gevolge van veelvuldige afwezigheid voor bei lid
maatschap tier Afïleeling en ill/on ook voer dat van het 
bestuurs bedankende. Hoezeer dut lieslnit ook werd 
Iwtreunl was men van ineeiiing onmidilehjk in de vaca-
ture te moeten voorzien en werd in zijne plaats tot 
bestuurslid gekozen F. II. v. Malsen, industrieel 
enz. alhier. 

De heer J. Jager werd vervolgens tol lid aange
nomen . en vertier tloor het bestuur min de leden 
kennisgegeven van de door huur benoemde commissien 
tot beantwoording dervingen, tloor hel Hoofdbestuur 
gesteld om in de ulgemeeiie vergadering van Mei 
e. k. behandeld te worden. 

Verder gaf' het lid \V. K.Hinan eeue kunstbe
schouwing ten beste, bestaande in de liauorna-
mentea Hert in's van Osso Lessing, dlo opgevolgd en 
aangevuld wenl ilooi nige van de l«*sie werken 
van Schinkel, welke laatste stukken door het lid 
L II. Muller welwillend ter in/age waren aangebo
den. Beide kunstbeschouwingen vonden onverdeeldeo 
bijvul, en werden door de talrijk be/iichte vergade
ring met belangstelling herichligd eu besproken. 

Tenslotte leverde het li<l G. II. Bauer Jr. eenige 
iiiteressanle iiieiiiileeliiigen ovi'i* In't Sgraflïto, waar
van hij det) oorsprong, tie aanwending, tien bloei 
en bet venal, zoowel hij tie «unie als nieuwe volken 
besprak en tie toepassing ervan ook voor ons land, 
ter versiering van onze dikwijls zoo eentoonige bouw
werken , aanbeval 

Spreker gal' eene beschrijving van tie wijze, waarop 
het werk wordt vervaardigd, en lichtte dit meteen 
door hem bewerkt monster en de daarbij behoo
rende werktuigen toe. 

Hoewel een drietal voorlw-olden hiertelande. wer
den genoemd, waarvan tie resultaten niet dan ge
prezen konden wonten, meenden verschillende letlen 
toch .lm het wen se he lij ke eener algemeene toepassing 
voor ons zoo vochtig land te in -gen twijfelen , zoodat 
velen eene nadere en meer uitgebreide proefneming 
zeer wenschelijk achtten. 

Hoewel de agenda op vent' ni niet was iitgeloopen 
noodzaakte echter het verge vordert le uur dun Voor
zitter tie vergadering, onder tlankbeluiging voor de 
betoonde belangstelling, te sluiten. 

Vervolg «Ier licriclilcn en MediiliTlinsen. 

B I N N E N L A N D . 
'8-aravenhage. Bij den Raad van State zijn 

aanhangig: wetsontweijien van den Minister van 
Waterstaat enz., over de openbare middelen van ver
voer, over de roncemiên en over tie intrekking van 
de verouderde bepalingen omtrent het bouwen op 
dijken. 

— Hij Iteschikking van 1.ri Januari 1879, lit. 
D, ufd. Handel en Nijverheid, is aan M, .1. tic Jager, 
te 's-t!ravenliage . tot wederopzegging , vergunning 
verleend voor een stoombootdieiist tot vervoer van 
peis ii, go'-deren en vee [iisscben 's-Gravenhage, 
Amsterdam sn Zaandam. 

— Hij beschikking van 15 Januari 1879, lit. 
T, afdeeling Handel en Nijverheid, is aan de Rot
terdamse he Haudelsvereeuiging te ({otterdam, tot 
wederopzegging, vergunning verleend voor een stoom-
slee|nlienst op eenige struoiuen, rivieren eu kanalen 
van het Rijk. 

— Bij beschikking van tien Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid is L. Kuiler, na voor
afgaand vergelijkend onderzoek, met ingang van 1 
Februari 1870, benoemd tot opzichter van 's Rijks 
Waterstaat 4' klasse. 

— De verzoekschriften door enkele personen inge
zonden om de Commissie van Rijks-advis s niet op 
te heffen, maar in de samenstelling en werkkring 
daarvan wijziging te brengen, schijnen weinig kans 
op eeu goeden uitslag le hebben. IV Minister van 
Biuneiihiiidsehe Zaken heeft aan deu waaineiuenden 
Voorzitter dier Commissie tc kennen gegeven, dat 
hij voornemens is om aan tien Koning de opheffing 
tier Commissie voor te di-ageu. De Voorzitter is 
tevens uil-en li^l daarvan kennis te geven aan 
tie binnen- eu buitoiilundsclie correspondenten. 

Onzes inziens is het uilecn door opheffing dier 
Commissie mogelijk iets goeds tot-iaud te brengen. 
Aanvulling kwam minder wenschelijk voor, sedert 
••en drietal verdienstelijke leden zich hadden terug-
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getrokken en iou meer dan waarschijnlijk op groote 
moeilijk heden stuiten. 

In eenmaal de Commissie opgeheven, dan blijft bet 
een punt van overweging om deze zaak opnieuw en vrij 
van antecedenten te regelen. Wordt daarbij de onder
vinding geraadpleegd, dan zal hel niet moeilijk 
vallen goede maatregelen te beramen voor bet behoud 
onzer monumenten en daarbij de vele klippen te 
ontgaan , waarop thans schipbreuk geleden werd. 

— In de laatste zitting van den Gemeenteraad 
werd de wijze van verkoop der gronden na de ver* 
breeding van de Lungc-Pootcn ter sprake gebracht 
en dit gaf aanleiding tot eene discussie, waarbij 
evenmin bij den Raad als in het Dagelijksch DuatUUl 
eenstemmigheid kon wonlen waargenomen. 

Tegenover de aanprijzing van het denkl>rold om 
de terreinen te verkoopen met verplichting tot htt 
bouwen van een galerij met winkels, in navolging 
van Parijs en Hrussel, stond de venlediging van het 
voorstel van Burgemeester en Wethouders om het 
bouwterrein in de Lange-Pooten beschikbaar te 
stellen voor gegadigden, om in perceelen of in 
combinatie te wonlen gekocht met opgave van 
bouwplannen. 

Met het oog op het verschil van opinie, is de 
quacstie aangehouden tot eene volgende vergadering, 
teneinde den Raad in de gelegenheid té stellen de 
denkbeelden, heden nog met eenige vermeeidenl, 
nader te overwegen. 

Amsterdam. Het gedenktecken, op het graf 
van Potgieter opgericht, zal den £fn Februari wor
den onthuld. We kunnen daarbij mededeelen, dat 
de heeren Zimmerman eu Alherdingk Thijm bij die 
gelegenheid het woord zullen voeren. Ds buste van 
den dichter is door prat, Stmeké gebeeldhouwd. 

Amsterdam. De bloeiende Maatschappij voor 
den Werkenden Stand herdacht den 11e dezer in 
het Park feestelijk haar 25jnrig bestaan door het 
geven van een prachtig conceil aan de leden, waar
bij de heer W. 0. Deckers uit 's-llei togenbosch als 
solist optrad. De voorzitter der Maatschappij, de 
heer J. II. Lehman, mede-opiichter, hield de feest
rede, wnarin hij een kort overzicht gaf van hetgeen 
in het afgeloopen tijdvak door de M voor den werk
man was gedaan. Zeven kapitale afdalingen waren 
gevormd, nl. straatreiniging, ambachtsschool, kost
huizen, industrieschool, werkverschaffing aan vrouwen, 
hulp aan personen ongelukkig geworden in de uit
oefening van hun beroep, en volksvoordrachten, die 
alle op hare wijze ten nutte van den werkman ge
zegende vruchten afwerpen. De Maatschappij telt 
thans 900 leden. 

Het concert werd afgewisseld met toespraken, 
alsmede door de voordracht van een toepasselijk ge
dicht door den heer W. J. Hofdijk. 

Haarlem. Naar men verneemt, bestaat het voor-
nemen om aan de dezer dagen door de oommissie 
van het museum van kunstnijverheid opgerichte 
teekenschool een cursus voor meisjes te openen. 

Zaandijk. De schaatsen ten toonstelling is geopend. 
De inzending overtreft de verwachting. Niet alleen 
alle bekende schaatsen fabriek en iu Nederland, maar 
ook uit Engeland, Duitachland en Amerika zijn er 
vertegenwoordigd. Merkwaardig zijn vooral de schaal-
sen uit vroegere eeuwen; terwijl een paar gouden mi-
niatuurschaatsen niet het minst de aandacht trekken. 
De beproeving der schaatsen heeft reeds plaats gevon
den. Daartoe waren de op de vlugge schaatsen er
varen juryleden verplicht van het gunstige winter
weder der jongste dagen gebruik te maken. De uit
slag dezer proef gaf aanleiding tot de volgende be
kroningen: O. J. Leeuwenberg, te Delft, gouden 
medaille; A. Korver, te Vinkeveen, zilveren medaille; 
K. F. Bakker, te Amsterdam, bronzen medaille en 
een zilveren dito TOOT de sierlijkste inzending. Ver
der zijn nog een zestal getuigschriften uitgereikt, als 
aan: 1*. G. A. Melghior, te Spaarndam; 2". S. 
Lunting, te IJlst, en &>. F. IJ. Pyttersen, te Sneek, 
allen met Friesch model; 4U. Jhr. J. L. van Eys, 
te Amsterdam, met Hollandschc schaatsen, sedert 
A". 1700 in zijne familie; 5". II. Stevens, te Koog-
aan-de-Zaan met schaatsen op Hollandsche wijze ge 
slepen en van voren met zwaanshalzen; 6". H. Del-
haes, te Zaandijk, met Hollandsche schaatsen, voor
zien van klokjes in den lepel. 

Kralingen. De Gemeenteraad heeft besloten 
het directeurschap der gemeen tereiniging af te schaf
fen en het toezicht daarover op te dragen aan een 
opzichter Daartoe werd benoemd, op een salaris met 
vrije woning, de heer A. A. Tulleners, sedert on
geveer 3 maanden tijdelijk dii-ecteur. 

Arnhem. Door Gedeputeerde Staten van Gel
derland is aan de betrokken (lei neen tcbest uren toe
gezonden , teneinde deswege te dienen van bericht 
en raad, een adres en bijlage van de heeren .Mr. 
E. Weerts c. s., waarbij concessie gevraagd wordt 
voor den aanleg en de exploitatie van locaal-spoor-
wegen van 1°. Hattem (station van den Centraal-
spoorweg) over Heerde, Epe, Vnasseu en Apeldoorn 
naar Arnhem; 2". Elburg naar Epe; 3*. Apeldoorn 
naar Deventer. 

Bokstel. Er bestaat kans, dat een kunstweg 
w*1 aangelegd worden \nn hier over het grondgebied 
van St -Oederode en Srhijndel en door de buurt
schap Eeide naar Veghel. De weg zou een lengte 
hebben van 15 kilometer. Er is een commissie be
noemd tot het maken van plan en begrooting. 

"V̂ jrla., 

Een nieuwe uitvinding is gedaan, welke de 
torpedo's weldra tol ouderwetse!, kindersjieelgoed zal 
maken. Volgens den Petersburger corres| ion dent van 
de Köfn. Ztg. zijn de Russen zeer ontevreden over 
het onvoldoende van torpedo's, tegen welke oorlogs
schepen zich vrij goed kunnen verdedigen. Men heeft 
daarom pnjcfnemingeri gedaan met ontplofbare ge
vaarten , die niet onder water maar door de lucht 
het schip naderen, en veel grooter en ontzettender 
zijn dun bommen. Ten laatste heeft een dynamiet-

granaat aan alle eischen voldaan. Op een afstand 
van 200 pas kan dit gedrocht op een oorlogsschip 
geworjien worden en wanneer het de zijden van het 
schip of zelfs het waler bij het schip raakt, vernielt 
het gedeeltelijk het sterkst gepantserde vaartuig. 
Het vuren dezer dynamiet-granaten is minder gevaar
lijk dan een aanval mei torpedobootcn. De Russen 
stellen zich in een volgenden oorlog veel genoegen 
voor van het gebruik dezer lucht-torpedo's. 

Middel-Aziatische spoorweg. Aan een dezer 
dagen in Samara verschenen brochure: «Over de 
traceering tusschen den Ural en Syr Daria" wonlt 
ontleend, dat de met dezen arbeid belaste expeditie 
den afstand tusschen Orenburg Taschkent op 1003 
werst heeft vastgesteld. Bij de brochure is eene 
kaart van de te doortrekkea landstreek gevoegd, 
waaruit blijkt, dat de gunstigste tmreeiïng loopt 
voorbij de stad Irgis door de zandvlakte van Karakoem, 
en daarna den rechteroever van de Dschumau-Darja 
volgt, die door het vruchtbare eu bevolkte Turkestan 
stroomt. Intusschen laat zich voorloopig nog niet 
bepalen, wanneer met den bouw dezer baan kan 
worden begonnen. 

Het uithakken van de steenkool in de 
mijnen schijnt ook langs werktuiglijken weg te kun
nen geschieden. De groote Siemens, uil Berlijn, 
heeft er eene dynamo- elect rise lie niachi.ie voor uitge
dacht , die onlangs op eene bijeenkomst van mijn-
deskundigen in Engeland besproken en beproefd wenl 
en aller goedkeuring mocht wegdragen. Allicht geelt 
dit eene verbetering in het lot der mijnwerkers, die 
nu vaak heele dagerr geknield moeten zijn of op den 
rug liggen, om de kool los te hakken. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor' De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

3FI o d a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d a g - u v o r r d negen uren 
worden advertentién voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Adver ten t i én . 

B O U W K U N D E . 
EEN JONGMENSCH, praktisch en theoretisch 

ontwikkeld, zoekt, liefst zoo spoedig mogelijk , plaat
sing als OPZICHTER of T E E K E N A A R in 
bovengenoemd vak. 

Brieven worden franco ingewacht onder letter L. 
bij den boeMrandelaur T. J. II. PASTOOR te Hoorn. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Heer K. WIJBRANDI Jz. te Leeuwarden is 

voornemens aan te besteden: 
Het maken van een GEBOUW en aan 

hoorige W E R K E N voor eene Stoom 
Meelfabriek. 

Het daar ter plaatse amove eren van 
eenige M U U R W E R K E N met FUN
D A M E N T E N van den afgebranden 
Windmolen. 

Bestek en teekeningeu liggen tien dagen vóór den 
dag der besteding ter inzage in het tnesch Kof
fiehuis hij den Heer J. WAGENAAR, terwijl de 
bestekken, tegen In-taling van 50cent, verkrijgbaar 
zijn aan de Coöperatieve Handelsdrukkerij. 

Inschi'ijvingsbilletten vóór of op den 31 Januari 
worden franco ingewacht ten huize van den Beste
der, vóór 'a avonds 8 uur. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VKRX1EU\VINGSF0NTDS. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dïngsdag den 4J c n Februarij 1879, des voor-

middags ten 11 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Steatanoor wonen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 33. 
De levering van 140 Stalen Tongbe

wegingen. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens § Üti van het bestek. 
liet bestek ligt van den 17dpn Januarij 1879 ter 

lezing- aan het Ccntraalhiircati bij de Moreelse Laan 
en aan de bureaux van de Sectie-Ingenieurs te Mep-
pel en Rotterdam en is op franco aanvraag op ge
melde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraulbn-
reau der1 Maatschappij en door de Sect ie-Ingenieurs 
voornoemd. 

Utrecht, den ÏC^" Januarij 1879. 

Op Zaterdag 15 Februari 1879, des voor-
middags ten 11 ure, zal door den Heer HENRI 
BOGAERTS te 's- H er t ogen bosch, in het koffiehuis, 
bewoond door M. HENDRIKS, naast het ^Groenhuis", 
aldaar, publiek aanbesteed worden 

Het bouwen van een Fabriek, Koets* 
huls en Stal, benevens twaalf daar
aan grenzende Woningen , onder da 
gemeente Vught. 

Plan, bestek en detailteekcningeii zijn tegen be
taling van fi.— verkrijgbaar bij den Aanbesteder, 
St.-Jorïsstraat, te 's-Bosch. 

Aanwijzing in loco op 27 Januuri en 3 Februari 
1879. 

Nadere inlichtingen geeft de opzichter L. DERKS, 
Postelstraat, 's Bosch. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 27 
Januarij 1879, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

a. Het verlagen en verbroeden van de 
Steenen Wulfbrug over den Oude-
zijde Voorburgwal bij de Lange Niezel. 

b. De levering van ruim 13 ton Balk-
ijzer voor de Brug vóór de Lange 
Niezel. 

De voor waaiden dezer aanbestedingen zijn uitslui
tend Ie verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
hetaHng van ƒ 1 . — voor de sub a (met teekoning) 
en ƒ0.60 voor de sub b genoemden. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden bij 
den Directeur' der Publieke Werken, op het Raad
huis, des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

14 Januarij 1879. D« Secretaris, 
DE NEUFVILLE. 

A a n b e s t e d i n g . 
Hst DUKSBE8TUUB van- mei WATERSCHAP 

•DE ZI'.VKX GRIETENIJEN EN STAD SLOTEN" 
te LEMMER, zal liij enkele ins4lirij\tn^ aanbe
steden : 

1. Het verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk ten oosten Lemsterhoek 
over de lengte van 1000 Meters. 

Oeraamd kostenbedrag 124000 
S. Het leveren van 300 stères Luik 

scbe Zinksteen op den buitenberm 
van den steenendam langs bet Lem-
sterbop. 

Kostenbedrag ƒ 3 3 0 0 . 
De briefjes wonlen franco ingewacht ter Secreta

rie vnn genoemd Waterschap te Lemmer, vóór of 
op den 8 Februari 1879, alwaar van af den 18 Ja
nuari 1879 ile bestekken verkrijgbaar zijn. 

Lemmer, 11 Januari 1879. 
liet [Hjkst/estuur roornoemd, 

F. VAX SWIM)EREN, Voor:. 
Ite Secretaris. 

S. SPANNKXBCUC. 

O n l i i i i i n l i ' l i i i ü Vim 's- l lo .M'l i . 

BESTEK N'. 2. 
He ONTVANiJKH deii REGISTRATIE KS DO

MEINEN te •S-KDSCII zal op Woensdag den 
29 Januari 1879, .les middags ten 12 ure, ten 
riJMI] Kantore op de Pensmarkt, in bet openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het SLECHTEN der VESTINGWER

K E N , gelegen rechts en links van 
den straatweg naar Hintham, be
kend onder den naam van het front 
• Muntfl Hintham." 

NB. De te verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
ongeveer 84.800 Ma. 

De Besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en teekening liggen van 13 Januari 1871» 

af, ter inzage aan de kantoren der Registratie eu 
Domeinen te Nijmegen, Grave, Breda en'ê-Bemeh 
en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen betaling 
van één gulden per Exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Maandag 
den -7 Januari 1879, des vóórmiddags :cn elf ure. 

M o z a l k T e g e l s voor V l o e r e n 
iu KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G . J . O O R , 
Firma ANT. DE WILD, 

Scheepsmakershaven AT". 62 en Jufferstraat N'. 56. 

R O T T E R D A M . 

" a a r d e n b u i z e n -

van uitmuntende kwaliteit en in dunne afmetingen, 
lager in prijs dan Engelsch fabriekaat, worden gele-
verd door 

A . B A U E R , 
T-i indenthal , h\\ K e u l e n , 

aan wien men zich direet gelieve te adresseeren. 

H . & J . S U Y V E R . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de Hollandtche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparatien aan bestaande KETELS worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

B . H O L S B O K R te A r n h e m . 
FABRIEK en MVGA/IJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld , Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

i i 1 1 i u i i i n u t a i n 
Ondergeteekenden leveren tegen l>i!li|ke prijzen 

O A Z C A N D E L A B R E S nor 4 'lichten iu 2 
soorten. Verder gewone L A N T A A R N P A L E N 
von Qaz- en PETROLEUMVERLICHTING^ 
alles met of zonder Lantaarn. : IJZEREN GRAF-
NUMMERPAALTJES in soorten enz. 

Teekeningeu en prijsopgaaf, wonlen op franco 
aanvraag verstrekt. 

E . \ ( . E I I . \ . \ & V A \ STII iUM. 
Uzer- en Metaalgieterij. KAMPEN. 

Stoomfabriek van 

m j i i t i u i i U T - E N i E M O r f i i r , 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk. 

Prima belegen LIJNOLIE — gekookte- en 
Standolie — Papaverolie. 

HootbHepM voor NedtrUnd der Engelsche LAK
K E N en VERNISSEN van IIAHI.ANU AND 

SI IN, te .Urn tiij Londen. 
Prijs-Courant op aanvrage verkrijgbaar. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S I ii o in I i in in e r l a l» r i r k a li I r i i . 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam, worden bij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R . W E R K E N , 
ook voortdurend verv rdigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingerieht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede 

BELBLADEN Alles net en solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 
marmeren MEU-

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

"V.A.I-. DE TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S & C". te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, lleltvveg N". 8, te Amsterdam. 

F A B R I E K D E H O I L V M » S < I I I 1 I S S K L 

O l v l e l - I n B e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombagg-ermolens iu hout- of 
ijzeivonstittrtie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 'JOOD .y]3 ( ( e r 

werkdag, en verder stoomwerktuigen. Ketels, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine» 
Steen- en TegelTormmaohlnee. U ier en Kap- eu Brugeonstrnetiën enz. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eijnnaais van Zuilen- ra TmimMI |iniimi 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, ISltDINSTKES. VOUKVASTh' STEKSEX, ESZ. 

Nieuwehaven N.zyde 55, RoltrrdAin. 

Is Te hekomen bij II. A. KRAMERS r.x ZOON, 
Rotterdam , en verder alom : 

H e t H a r t g u s s v a n G r u s o n 
en zijne toenemende belangrijkheid voor de Ijzer-
industrie, uit het Duitscb (voorkomende in .Zeit-
sclirift des Vereins Reutseher Ingcnieure") van 
JULIUS VON SCHuTZ, Ingenieur. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . JT". 4 . Z a t e r d a g 25 J a n u a r i 1879. 

Prrjs 50 Cts 

Bedrukt bij G. W. VAN DER WIEL X C' te Arnhem — Alle stukken en advertentién te adreueoren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT JO.n. te Arnhem. — Uitgave van D. A. T1I1EME 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

V.rMhu>t Zaterdag». Pry. per 3 maanden f 1.65. Meu abonneert rich toot 
een jaargang. Afzonderlijke nommer. bij vooruitbestelline 15 cent.. 

Alle stukken en advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Van I — Ji rfReli fl.--, vertier voor eiken regel |>lMUruiinte •''1 cent* en 10 cents 
voor een nommer van het lilad. Advertentie» voor liet buitenland 15nantlppTrafel. 

EEN ENKEL WOORD OVER HET PAPIER 
Meer en meer wordt papier voor allerlei doeleinden 

gebruikt. Voor de te Herlijn te houden ol reeds ge
bonden papier-tentoonstelling, is in de Carlstrasse 
achter het Exercirhuus een geheel papieren huis o|i-
gericht. De muren /uilen uit papierbrij bestaan; het 
dak zal met papierpnp Iredekt, de vloeren, muren en 
zolderingen met papier bekleed worden, Gordijnen, 
jaloezieën , meubels en ramen . alles wordt van papier 
gemaakt. — Hoe fraaie lichtkronen uit papiermassa 
kunnen vervaardigd worden , goedkoop en licht. daar
van kan men zich reeds hiertelande overtuigen in 
de groote en in de nevenzaleri van het Paleis voor 
Volksvlijt te Amsterdam. 

(Jok in Amerika vervaardigt William Hipkins te 
Helair papieren vensterluiken. |te scharnieren dier 
penselen bestaan uil veerkrachtige benden, iets, dat 
alleen bij zulke lichte doelen mogelijk is. 

De panesten kunnen ook door jaloezielatten wonlen 
vervangen, die even als de houten gesloten en be
wogen worden. Een groot voordeel is de lichtheid 
en het iiiet-kriiir]teii van het papier; door opplakken 
van gemarmerd papier ui" van hoiitnabootsiugen ver
krijgt het geheel een nieuw aanzien , goedkooper dan 
door verven. 

Het meerdere gebruik, dat van papier voor ver-
si hilli-iide doeleindi-n gemaakt wordt, is wellicht om-
zaak dat er veel papier in den handel voorkomt, 
dat een goed en fraai uiterlijk heeft, maar geene 
waarborgen geeft dut het tevens duurzaam is. Zoo
wel hiertelande als in het buitenland worden vele 
surrogaten uls grondstollën pehe/.igd; de gewone 
gmndstoHëii , waarvan het ouderwet se lie papier ver-
vuar.lifrd wenl, welks deugdelijkheid in tal van oude 
geschriften en archieven pi'K'ftnideiviiiderlijk is be-
wezen, zijn moeilijk te verkrijgen, in één woord, 
weinig papier windt thans vervaardigd, dat den land 
iles tijds kau weerstaan. Het Meeken der grondstof
fen door chemische middelen heeft het papier wel 
blanker en fraaier gemaakt, doch dikwerf ten koste 
der deugdelijkheid en bepaald zeker altijd ten koste 
der duurzaamheid. 

Met het oog hierop hehhen de heeren Van (.elder 
Zonen eene soori papier vervaardigd, dat in alle 
opzichten eiken waarborg geeft. Hel is met de hand 
vervaardigd van zorgvuldig uitgezochte, ongebleekte 
linnen lomjH'n **ti geen enkel chemisch middel is bij 
de vervaardiging aangewend. 

Behalve het gehruikelijk watermerk, wonlt in elk 
vel het woord linnenpapier gevonden. Elk riem 
zal van een door genoemde lirma onilerieeki'nde ver
klaring voorzien zijn, vermeldende, dat het papier 
op de bovengenoemde wijze is vervaardigd, en steeds 
verzegi'ld worden afgeleverd. He heeren Van fielder Zo-
tien hebben van dit nieuwe fabrikaat kennis gegeven 
door eene circulaire, op een vel van dat papier ge
drukt en met het Amsterdanische Waj-eu, wu bei-uemd 
merk der vorige eeuw, als watermerk voorzien. Zij 
vestigen daarbij de aandacht op dat fabrikaat en 
gelooven, dat dit papier voor ol.reieele stukken, be* 
scheiden en notulen, in één woord voor alles, wat 
men wenseht dat duur/aam bewaard hlijve, aan te 
lievelen is en dat daarmede in een erkende behoefte 
voorzien wonlt. 

Wij achten het van belang op deze circulaire t* 
wijzen, daar het een groot beswaar geelt om de 
deugdelijkheid van het pupier op het oog te beoor-
deelen, en het van groot belang is om •okwhoid te 
hehhen dat het papier, waarop gewichtige documenten 
geschreven moeten wonlen, de eigenschappen heeft, 
die daarvoor gevorderd wonlen. 

Wij brengen hierbij in herinnering dal gewichtige 
stukken, in de laatste jaren geschreven en zorgvuldig 
bewaard, nu reeds hlijken geven, dat i.et bederf 
aanwezig is, en dat ze dus in de verste verte niet 
bij stukken van de vorige eeuw en ouderen tijd te 
vergelijken zijn. Tei wijl die oude papieren zich iu vol
komen goeden staat bevinden, zijn die van den tegen-
Woordigen tijd geel geworden, liggen vaak in stukken 
en hebben dat {«rkumenturhtige uiterlijk, waardoor 
hel oude papier zich kenmerkt, geheel verloren. 

Hel lielang, dat oflicieele stukkeu nog na hon
derden jaren in goeden staat blijven bestaan, is 
oorzaak, dat men groote waarde hecht aan goeden 
deugdelijk papier, dat volkomen zekerheid geeft aan 
hem, die daaraan belangrijke bescheiden toevertrouwt. 

Zijn de heeren Van (leider Zonen erin geslaagd 
dit te leveivn, dan nebben zij aanspniak op de dank
baarheid van het publiek eu doen zij de Nedt>iland-
sche nijverheid een aan. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DEK 
BOUWKUNST. 

Afdebuno Rotterdam. 
Vergadering van 17 Januari 1879. 

Nadat de vergadering was geopend en de notulen 

der vorige waren gelezen etr goedgekeurd, deelt de 
Vire-viKjizitter, de heer' H. Cramer, mede, dal ter 
vervulling van de vacante lietivkkiug van Voorzitter 
door het overlijden van den heer C. It. van der Tak , 
het bestuur in zijn laalste vergadering daartoe be
noemd heeft den lieer W. C. van Goor, terwijl iu 
zijn plaats de heer (1. J. van der Gom de betrek
king van Secretaris op zich heeft genomen. Beide 
titularissen aanvaarden met een kort woord hunne 
nieuwe betrekkingen. 

Door den lieer J. J. Hienfail, lid der firma Renn
en Bienfait. werden belangrijke mcdedeelingen gMaan 
over het Hartguss. die door het ter bezichtiging stellen 
van verschillende monsters en van een groote collectie 
photografische afbeeldingen der fabriek inrichting van 
Gruson wenien opgehelderd , evenals later door het 
beantwoorden vair eenige vragen, welke antwoor
den gedeeltelijk wenien gegeven door ilen ingenieur 
van de Hartguss-fabiiek van den heer Gruson. 

Aangezien de lezers van lie Opmerker in den'". 
51 en 52 van het vorig jaar met dit fahrikaat uit
voerig zijn liekendgemaakt, werd naar het daar me
degedeelde verwezen. 

De heer C. E. Salomons gaf een door leekeningen 
opgehelderde beachrijving van een ventilatie-schoor-
steen naai' het stelsel van Douglas-Dalton. De iu 
de schoorsteen ruim te geplaatste haard heeft een wijde 
afviM'rpijp van ijzer VOOT den rook, die rondom vrij
staat in de boezembemetselitig. doch welke ruimte 
ter hoogte van het plafond is gestolen. De ruimte 
om de ijzeren pijp staat iir gemeenschap met eerr 
kanaal onder den vloer, waardoor de versche lucht 
wordt aangevoerd , welke wegens het strijken langs de 
rookpijp verwarmd, door openingen in den lioezem , 
een weinig onder het. plafond, in het vertrek komt. 
In deze o|>eningeii zijn naar het plafond gerichte 
jalousieën aangehracht, door welke Inrichting de in
tredende lucht meer langs net plafond strijkt. 

Uit de op deze mededeel'rng volgende discussier, 
blijkt, dat dergelijke Inrichting reedt meermalen alhier 
is toegepast, en steeds de beste uitkomsten heeft op
geleverd. 

De beer II. .1. Du|nmt stelde ter bezichtiging de 
afbeeldingen van een nieuw stelsel van de inrichting 
van ovens tot broodbakken. De nveriruimte wordt 
hierbij verwarmd door de verhitting van gedeeltelijk 
met water' gevulde ijzeren pijpen, waarvan een zes-
tigtal op den bodem en tegen de zoldering zijn aan
gebracht. De/e pijpen steken eerr eind door den 
achterwand van den oven, waar zij in een fornuis 
uitkomen. In den oven liggen twee rails, waarover 
zich een wagenIje beweegt, waarop bet te hakken 
brood ligt. 

De voordeden aan dit stelsel van broodbakken ver
bonden zijn: meerdere zindelijkheid, helangrijke l»o-
spating van brandstof en minder verlies van warmte, 
want 1° behoeft de tiodcm van den oven niet met 
natte dweilen schoongemaakt le wonlen, en 2"staat 
de ovendeur niet langer open dan de tijd, die ge
vorderd wordt om het wagentje met het baksel uit 
den oven te halen of erin te brengen. Het eenige 
bezwaar aan «lil stelsel verbonden is, dat men een 
vrij groote ruimte noodig heeft, aangezien men nô  
Je geheele diepte des ovens daarvóór behoeft, om 
het wagentje te ontladen of te beladen. De kosten 
van zulk een oven wonlen gezegd ƒ 2000 te zijn. 

Te Rotterdam is i en te VGravenhage zijn 2 
zulke ovens iir werking, waarmede de beste uitkot li
sten verkregen worden. 

VERKOOP VAN GEMEENTEGRONDEN TE 
NIJMEGEN. 

De gemeente Nijmegen heeft de gronden der oj>-
geheven vesting van den Staat aangekocht en de 
slechting daarvan ondernomen. Zij brengt dezer dagen 
eenige terreinen huiten de Beielpoort iu publieke 
veiling en beefl daaraan eenige bijzondere voorwaarden 
verbonden. Deze zijn iu drukte In-komen en luiden 
als- volgt: 

1. De veilingen geschieden volgens plaatselijk ge
bruik, bij inzet en hoogenstellitig van ƒ4.— en bij 
toeslag, in :.o perceelen en de navolgende koopen 
mede in massa, als: 

N". 1 en 2, 3 en 4, 5 en 0, 7 en 8, 9en 10, 
11 en 12, 13 eu 14, 15 en 16, 17 en 18. 19, 
20 en 21, 22 en S3, 24 en 25, 29 en 30. 

Na de tweede veiling wordt S dagen beraad ge
houden om de pnraealen geheel of gedeeltelijk iu te 
houden ol toe te wijzen. 

2. De aanvaarding der goederen kan dadelijk na 
de toewijzing plaats hebben. 

3. Betaling van den koopprijs op 1 Mei 1879, 
ten kantore van den Notaris ('ourbois. 

Koopers zijn evenwel bevoegd, mits zij zich daar
over binnen 1 maand na de vergunning verklaren, 

ongeveer 4/5 van den koopprijs-, mits dit een veel
voud van flO.— zij, voor den tijd van 10 jaren, 
of voor zooveel langer, als verkoopers na verloop 
van het 9" jaar op verzoek van koojiei-s bepalen 
zullen, in het gekochte jierreel trevestigd te houden, 
oirler verplichting daarvan jaarlijks op den 1 Mei 
eene rente te betalen van 5 °/0. 

Mij WMbetaling van die teute is het kapitaal 
dad.-lijk opeischbaar, zonder dat inverzuimstelling 
noodig is. Koopers kunnen op eiken verschijndag 
der rente het kapitaal geheel of voor een gedeelte, 
mits dit wii veelvoud van f 10.— zij, aflossen: zij 
zijn echter verplicht daarvan 3 maanden te voren 
kennis te geven. Voor den niet betaalden koopprijs 
wonlt hj|«otheek bedongen onder de gewone voor 
wan den. 

4 Dadelijk hij den toeslag betalen de koopers 
10 "/„ van den koopprijs en van de uitgekeerde 
hengen voor kosten. Bovendien zijn ten hunne laste 
de kosten van de te nemen inschrijvingen voor on-
hetailden koopprijs en die van afschriften of uit
treksels der koopakten, welke kosten op 1 Mei moeten 
wonlen voldaan. 

5 De terreinen moeten binnen 5 jaren, na den 
1 Mei 1879, op de hierna te bepalen wijze zijn Im»-
lioiiwd en afgesloten; hij gebreke daarvan betalen 
koopers boven en behalve de hierboven bepaalde 
rent; van hetgeen zij mochten schuldig gebleven 
zijn, van den geheelen koopprijs over het vijfde jaar', 
en lus op den 1 Mei 1884, 3 % , over het zesde 
jaar 4 7», en over de volgende jaren jaarlijks 5 
"/„, totdat èn bebouwing èn afsluiting hehhen 
plaats gehad, 

Onder Itebouwing wonlt verstaan, dat de gehou
wen o]> de hierna bepaalde wijze uitwendig zijn vol
tooid. 

6. Voor de beliomvmg en afscheiding der ter
reinen -relden de bestaande en nader vast te stellen 
plaatselijke verordeningen en bovendien de volgende 
bepalingen: 

De bebouwing eu afsluiting der terreinen mogen 
niet anders geschieden dan overeenkomstig richting 
err peil dooi' Burgemeester en Wethouders aangewe
zen en overeenkomstig door de koopers op T ^ f f der 
ware grootte in dubbel over te leggen en door Bur
gemeester eu Wethouders goedgekeurde teekenirigen 
der gevelfronten. 

De op te lichten gebouwen mogen niet met roode 
pannen gedekt zijn. 

De jrevels der gebouwen moeten uit het aange
geven pril eene hoogte hebben van minstens 8 M.; 
Burgemeester en Wethouders kunnen evenwel afwij
kingen loestaan. 

7. Behalve op de perceelen 8, 9, 10, 11 en 
12 mogen aan de op de teekening door een zwarte 
stippellijn aangeduide vóórzijde geene andere gebou
wen worden opgericht dan die uitsluitend bestemd 
en ingericht zijn tot woon-, winkel- of koffiehuizen 
en logementen. Burgemeester en Wet houder-s kun
nen evenwel toestaan, dal tie beneder.verdieping ge
heel of gedeeltelijk voor fabriek, bergplaats of pak
huis worde ingericht. De perceelen kunnen aan de 
achterzijde met stallingen, koetshuizen, bergplaat
sen, |iaktiuizeij, fabrieken en dergelijken bebouwd 
worden. 

8. De afsluiting van de terreinen langs den weg 
moet geschieden door ijzeren hekken minstens hoog 
1 M.; Burgemeester en Wethouders kunnen evenwel 
afwijkingen toestaan. 

9. Op de perceelen 1, 2, 3, i , 26, 28, 29 
en 3i), mug slechts één woon-, winkel- of koffiehuis 
of logement worden gebouwd 

Pe op de teekening zwart gearceerde strook aan 
de iichterzijde van de perceelen 18—19 en 21—24 
mag niet wonlen bebouwd, maar moet als gemeen 
voeljnd naar den weg tusschen Nijmegen eu Weurt 
(art. 719 B. W.l ten dienste dier perceelen te zinnen 
blijven Üggen, ter breedte van 1.50 meter; de koo
pers van dc perceelen 20 en 25 hebben recht van 
medegebruik van dit voetpad. 

P>. Wanneer later' de driehoek tusschen de we
gen naar Heee en naar Weurt (zuidelijk van per
ceel 1—4 en oostelijk van perceel 20—26) mocht 
wonlen verkocht, zal dit geschieden onder voor
waarde, dat het niet volgebouwd, maar dat daar
op slechts één woon-, winkel-, koffiehuis of loge
ment met de daarbijbehoor.udc gebouwen, als stal, 
koetsiers* err tuinmanswoning geplaatst worde. 

11. Bij niet nakoming dei- overeenkomst zal de 
verkoo|>ster de ontbinding dadelijk in rechten kun
nen Vorderen, zonder dat eenige inverzuimstelling 
noodig is. 

Naar onze meeuing zijn deze voorwaarden te be
zwarend, vooral als men lwdeirkt, dat de speculatie-
geest aaugeinoeiligil moet worden in eene plaats als 

Nijmegen, waar vele hektareu bouwterrein binnen 
korte jaren aan de markt komen. Het is n'n't alleen 
tie band, waaraan men door de voorwaarden gelegd 
wordt , die ons weinig goeds van de voorgenomen 
veiling doet verwachten, maar ook d«- bekrompen 
opvatting die bij het. ontwer|ien der perceelen heeft 
voorgezeten. Van de dertig kavels zijn er achttien 
van slechts 7 meter breedte en dat op een terrein , 
buiten de stad gelegen en dooi- den spoorwegrlijk 
van de bebouwde korn afgescheiden. 

Hoezeer- het moet wonlen toegejuicht als een ge
meentebestuur maatregelen neemt om de regelmatige 
uitbreiding der stad te In'Vorderen, en daarbij waakt 
dat bij de bebouwing ook de eischen der kunst 
worden Inaohtgenomen, betw\jfell men of dit doel 
op de voorgestelde wijze zal worden bereikt. 

Wellicht beoogt men slechts eene proefneming en 
zal de ondervinding bij de verdere veilingen geraad
pleegd worden. 

Berichten «n mededeelipgen. 

II I N N E N L A N D 
's-Qravenhage. Door den Gouverneur-iieneraal 

van Neilerlarnlsch-Indie zijn de volgende beschikkin
gen genomen : 

ontslagen : hij de exploitatie van de lijn Soerabaia-
Pasoeroean-Malaiig , uit zijne betrekking de onder-
opzichter 'le klasse F. W. van Swaneuhurg; bij de 
Ifataviasrhe havenwerken, op verzoek, eervol, de 
werktuigkundig opzichter T. Boom; 

benoemd: bij de exploitatie der lijn Soerabaia-
Malang, tot onderopzichter 3e klasse J. C. E. Breuer, 
Th Wettere en J. Patiata; — bij den aanleg van 
de lijn Madioen-Blitar Soerabaia: tot opzichter 3e 
klasse F. A. de la Croix en A. J. Schrauwen; tot 
onderoprichter le klasse, de opzichter 3e klasse J. 
I'. Asiuan en K. Keijsi'i-; tot onderopzichter 2e klasse 
M. Barkay, J. Gleijsteen, A. Bartel en W. F. Abels, 
allen thans opzichter 3e klasseen J. Nierath, If A, 
Meijboom, D. Luiks en W. Sein; tot ouderopzichter 
3de klasse Ch. Huising; tot teekenaar 1ste klasse G. 
Ifapp, ambtenser op wachtgeld err It. II. W. Senffj tot 
machinist 2de klasse Ü. A. F. Notebos; — bij den 
aanleg van de lijn Buitenzorg-Handong l'jitjalengka: 
Tot opzichter 3e klasse E. II. W. Cavelius en J. 
A. Kem|Mvs, thans opzichter 2e klasse en W. Th. 
Gol; tot opzichter le klasse de opzichter 3e klasse 
J. M. M. J. Tummers en N. C. Frohn; tot onder
opzichter 2de kJLesee J. Hunhoven, J. F. van Loon, 
J. H. C. Jansen, .1. K. R. Graijck, W. M. Witjens 
H. C. J. Scheerder, P. J. Biî ak en C. H. A. P. 
van Dobschutz, de eerste en vijf laatstgenoemden 
thans opzichter 3de klasse en P. F. C. Cuppens; 
tot onder-opzichter 3.1e klasse E. Sonimerhalder, J. 
G. Ch. Burckhnrdt, J. C. W. Meijer, II. C. Priege-
laar. W. Ramen, A. 11. ten Bosch, T. T. Tit, 
H. G. Seelig, P. A. Gelpke, J. C. Faulhaber en 
II. J. Kempces; tot teekenaar Iste klasse de teeke
naar Mas Beij Djoijo di Wirio; — bij de sjnjorweg-
opname Tjitjalerrgka-Tjilatjap; tot opzichter 3e klasse 
de opzichter 2e klasse Th. C. Ch. Ketels»; tot 
orideiopzichter le klasse de opzichter 3e klasse C. 
W. A. F, Claessens; tut onderopzichter 2e klasse 
de opsichten 8e klasse A. L. E. von Pflugl en F. 
DitjRMi; hij de Bataviasche havenwerken: tot gezag
voerder' de le stuurman II. Ridderikholl; tot machi
nist Thomas Miller; 

geplaatst', bij de Burgerlijke Openbare Werken: 
te Rembang, de benoemde idspirant-ingenleur L. 
G. tie Val; te Pekalongan, do benoemde opzichter 
3e klasse J. van der Meer. 

— Op het oogenhlik dat de Minister van Binnen-
landsche Zaken aan de Commissie van Rijksadviseurs 
kennis beeft gegeven van haar waarschijnlijke op
heffing, waren o\er de volgende gebouwen, monu
menten enz. rap|>oi'ten en verslagen in bewerking: 
le Kweek- en Leerschool te Middelburg, de ver
lichting van het nieuwe Rijksmuseum, den toestand 
der Htmttebeddeo, het legaat-Van Brakell, den aan
koop van het schuttei-steeken van Baexem, het Mu
seum Meeiiuairini-Wistreeniantirrr, de grafmomrmen-

van De Ruyter en anderen, aan den Staat 
In-hooiende, de herstelling van het Binnenhof, van 
Ie provinciale gehouwen te Middelburg, van de Ge-
langenjNMirt, vair de kasteelen te Muiden. Brederode 
en Teylingen, van de raadhuizen te Heusden en 
Vrnruy, van de O.wterpoort te Hoorn, van de kerk
gebouwen van St.-Pancras te Leiden, van St.-Bavo 
te Ha irlem , van den dom te Utrecht, van St.-Servaas 
en van St-Jan te Maastricht, van Stediim, van 
Dlitterswijk. van Thorn, van Kampen, van Roer
mond, van de torens te Breda eu le Hulst, van de 
keikgla/en te De Rijp. 

De Minister heeft te kennen gegeven, dat die 
laprMiitcn en verslagen kunnen achterwege blijven, 
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— Hierterstede is eene vergadering gehouden | 
van afgevaardigden uit de betrokken gemeentebe
sturen , teneinde te beraadslagen over den aanleg 
van een scheepvaartkanaal van Venloo naar de Zuid-
Willemsvaart en venier langs Tilburg, Terheyden en 
Breda. 

— Over het voorstel tot verkoop van het beschik
baar terrein in de Lange-Pooten, reeds in het voor
gaande nommer besproken, ontspon zich in de laatste 
vergadering van den Gemeenteraad een uitvoerig 
debat, waarin de vraag tof de voorwaarden van ver
koop bezwaard zouden worden met de verplichting 
tot het maken van een aan de zijde der straat open 
galerij, bestefnd voor het publiek verkeer van voet-
gangei's" , het hoofdpunt vormde. Hierom groepeerden 
zich opnieuw verschillende bezwaren, welker weerleg
ging echter niet achterwege bleef, vooral van de 
zijde van het zestal raadsleden, die een voorstel 
hadden ingediend om door het verplichtend stellen 
van den bouw eener galerij den stadsgrond als het 
ware met een servituut U* bezwaren. 

Pit voorstel van de heeren, G. J. Klcrck, Ver-
Huell, W. A. J. Schim mei peuninck van der Oije, 
Du Tour Van Rellinchave, P. J. van der Biirgh, D. 
Polak Daniels, luidde als volgt: 

•Het bebouwbaar terrein langs de Lange-Pooten 
wordt op grondrente verkrijgbaar gesteld bij inschrij
ving voor aangewezen perceelen eu in massa. 

»De voorwaarden van verkoop moeten bevatten de 
verplichting: a. tot bebouwing binnen een bepaalden 
tijd, die niet langer zal mogen gesteld worden dan 
voor deugdelijken bouw noodig is; b. tot het maken 
van een aan de zijde der straat open galerij, bestemd 
voor het publiek verkeer van voetgangei-s, doorgaande 
van de Hofstraat tot het («staande gebouw van het 
Departement van Justitie. 

»De toewijzing is aan goedkeuring van den Raad 
onderworpen." 

Bij de stemming werd punt a zonder stem
ming goedgekeurd, maar punt b met 18 tegen 16 
stemmen verworpen, waarna het gewijzigde voorstel 
met 26 tegen 8 stemmen afgeweten en het preadvies 
van Burgemeester en Wethouders met 25 tegen 
8 r.temmcn aangenomen werd. 

Volgens het genomen besluit worden gegadigden, 
die verlangen mochten dat terrein geheel of gedeel
telijk tot bebouwing te verkrijgen, bij openbare 
aankondiging uitgenoodigd vóór een gastelden ter
mijn zich tot Burgemeester en Wethouders te wenden. 
Hierbij wordt verstaan, dat geen perceel anders dan 
tot de geheele diepte van het terrein wordt uitge
geven. Zoowel wanneer het geheele terrein, als 
wanneer een gedeelte wordt gevraagd , wordt daarbij 
overgelegd eene teekening van den voorgevel van 
het gebouw, of de gebouwen, die de gegadigde 
wenscht te stichten, en in het eerste geval niet 
aanduiding of men voornemens is eene doorgaande 
galerij vóór de huizen te bouwen. Tegelijkertijd 
geschiedt de aanbieding van eene som als grondrente 
per vierkanten meter van het aangevraagde teriein. 
De sierlijkheid van den ontworpen gevel zal bij de 
toewijzing in aanmerking genomen wotden. De ge
gadigden zijn verplicht, hun aanbod gedurende een 
maand na den gcstelden termijn gestand te doen. 
Binnen die maand beslist de Raad, op preadvies 
van Burgemeester en Wethouders, over de aanvragen. 

— De koninklijke goedkeuring is verleend aan het 
ontwerp der akte van oprichting van «le naamlooze 
vennootschap • Visscherijmaatschappij den Helder", 
te vestigen te Helder, met een kapitaal van f 56,000. 
Tot directeur is benoemd de lieer W. C. M. van 
Bruggen, en tot commissarissen de heeren W. Ch. 
Bosch Reitz, P. A. C. Hugenholtz en S. Braaksma. 

— Aan M. van Lent, te Lithoijen, is tot weder
opzegging, vergunning verleend voor een stoomboot-
dienst tot vervoer van personen, goederen en vee 
tusschen Lithoijen , Dordrecht en Rotterdam , alsmede 
voor een stoomsleepdienst op dat traject. 

— De civiel ingenieur A. T. L. Houwenborst 
Mulder, te 's-ü raven hage, zal in het begin van Fe
bruari naar Japan vertrekken, om aldaar, En dienst 
van het Japansch gouvernement, werken tot rivier
verbetering en den aanleg van een haven te projec-
teeren en uit te voeren. 

Amsterdam. Omtrent den fmancieelen afloop der 
verleden jaar alhier gehouden tentoonstelling van 
voorwerpen, door ham!werkslielieden in hun vrijen 
tijd vervaardigd, kunnen wij mededeelen, dat er 
een saldo is overgebleven van vijl a zes honderd gul
den, hetwelk volgens besluit van de Vergadering 
verdeeld zal worden tusschen de twee bibliotheeken 
voor den werkman , de avondschool voor volwassenen, 
de ambachtsschool en de teekenschool van de Schil
ders- en behangersvereeniging. Aan de 'inschrijvers 
voor het waarborgfonds zal worden bericht, «lat zij 
over het geheele bedrag, waartoe zij zich verbonden 
hadden, kunnen beschikken. 

Gelijk men zich zal herinneren, had de stad een 
som van ƒ1600 toegestaan voor belooningen enz. 
Ook van dit bedrag heeft de tcntoonstellings-com-
missie het resteereude aan den Wethouder voor 
Financien teruggegeven. 

— Tot opzichter 2e klasse bij de bestratings-
werken alhier is door Burgemeester en Wethouders 
benoemd C. van der Vlies. 

Rotterdam. Naar men verneemt, zullen de 
tramwegen «len 15n Juli e. k. alle in exploitatie 
komen. Op 1 Mei zal intusschen de lijn Beurs— 
Feestgebouw reeds voor het verkeer geopend worden. 
De bovenbouw zal worden vervaardigd naar het sys
teem, dat te Straatsburg en allengs ook meer en 
meer te Brussel wordt toegepast. 

— In den Gemeenteraad werd het voorstel be
treflende oproeping van sollicitanten voor de vacante 
betrekking van directeur der gemeentewerken be 
liandeld, waarvan medcilecling weid gedaan in het 
nommer van 11 Januari j.l. De Voorzitter had be
zwaar «lat de sollicitanten, bij opgave van een 
minimum en een maximum van bezoldiging, eigen
lijk niet weten welk traktement hun zal wonlen ver-
bead *> d i l I , , u wellicht geschikte sollicitanten terug
houden , reden waarom spreker van meeiiing was 
dat een vast cijfer van bezoldiging moet wonlen 
aangenomen. 

De heer Hoffman herinnerde, dat het niet ont
breekt aan voorbeelden dat er een titularis, inplaats 
van op een minimum en maximum, opeen tusschen-
cijfer is benoemd. Daartoe kan ook in het hier ge
geven geval aanleiding bestaan. Een sollicitant bijv. 
die ingenieur en architect is, zou men op een hooger 
cijfer kunnen aanstellen dan iemand, die slechts «mui 
van beide is. Men kan ja een fixum stellen, maar 
dan beneemt men de gelegenheid om naderhand, 
wanneer de titularis aan de gemeente voortreffelijke 
diensten Ijewijst, zijne bezoldiging naar evenredig
heid te verheugen. Spreker ziet dan ook geen be
zwaar in het voorstel, zooals het «laar ligt. 

De heer De Monchy geloofde dat het eenige punt 
in quaestie moet zijn : welk traktement kan de Ge
meente geven om een gocil ambtenaar voor de vacante 
betrekking te verkrijgen? Met het oog hierop stelt 
hij voor: het minimum weg te laten en het trakte
ment eenvoudig te licpalen op het voorgestelde maxi
mum van ƒ0000. 

De heer Hoffmann was niet tegen eene bezoldi
ging tot zulk een bedrag, maar ziet niet in , waarom 
juist per se dat cijfer. Hij zou bij eene keuze niet 
voor A stemmen omdat deze met ƒ 4000 tevreden 
is, of tegen B omdat voor dezen ƒ6000 wordt aan
gevraagd ; hij zou alleen vragen naar den geschiksteu 
penoonj — en nu kunnen zich bijomstandigheden 
voordoen, die het onraadzaam maken, den tituliris 
in eens de volle ƒ6000 toe te kennen. 

De heer Van der Hoeren kon zich echter beter 
met de zienswijze van den heer Monchy vereeuigen. 
Men heeft hier le Rotterdam, dat wil zeggen: in 
een gemeente «lie voor de sollicitanten wel deMtofi 
de maréchal zal zijn, iemand noodig die niet slechts 
architect, maar ook ingenieur is, en voor «lezulken 
is /"0000 niet te veel. 

De heer Visser maakt! de opmerking dat, wegens 
het verschil van ƒ1000 in verband met de woning, 
hier eigenlijk geen sprake is van een minimum a 
f 4000 en een maximum van f 00OO , maar van een 
bedrag van ƒ5000 tot /'7000, hetgeen naar even
redigheid van het traktement van Rijks-ingenieur 
alles benatve te laag is. 

De heer Toewater meende intiisschcn het voorstel 
van Burgemeester en Wethouders te moeten aanbe
velen. Het kan zijn dat er onder de sollicitanten 
een bekwaam, maar nog jeugdig ingenieur is cn dan 
zou eene bezoldiging van f 7000 dadelijk wel wat 
hoog zijn. 

Geen der leden meer het woonl vragende, werd 
het amendement van den heer De Monchy om het 
traktement ineens op ƒ6000 le stellen met 19 tegen 
15 stemmen aangenomen. Diensvolgens wenl bij 
acclamatie besloten, «Ie daarop betrekking hebbende 
verordening iu dien zin te wijzigen. 

Utrecht. Ten vervolge op het bericht, voorko
mende in het nommer van 11 Januari jl., kunnen 
wij mededeelen «lat voor den wedstrijd van trauiwny-
locomotieven, uitgeschreven door de DStichtsche tram
way maat schappij'", zich tut dusver een vijftigtal in
dustriëlen, meest buitenlanders, aangemeld hebben. 

De wedstrijd zal waarschijnlijk iu Maart of in 't 
begin van April gehouden worden, daar men met 
April den weg in exploitatie hoopt te brengen. Men 
wenscht den weg van de batterijen te Utrecht af 
naar Zeist met stoomkracht te exploiteeren. 

Het programma, dat uitvoerig omschrijft, aan 
welke voorwaarden «le ter mededinging toe te laten 
machines moeten voldoen, bepaalt omtrent de proe
ven, die zij zullen moeten doorstaan, dat deze twee
ledig zullen zijn: 

1, De machines moeten gedurende 8 achtereen
volgende dagen geregeld dienst doen op de lijn, die 
dnarvoor aangewezen wordt. 

2. De leden der jury zullen de machines onder
werpen aan bijzondere proeven, die hen instaat 
zullen stellen zich nauwkeurig rekenschap te geven 
van haar waarde, zoowel uit het oogpunt van voor* 
deelig, als van doeltreffend gebruik. 

De proefnemingen met inbegrip van den achtdaag-
schen dienst, zullen ten minste 2 weken duren. 

Haarlem. Aan Burgemeester en Wethouders is 
opgedragen een uitvoerig plan met hegrooting van 
kosten, tot een bedrag van hoogstens ƒ 70,000, op 
te maken voor een o|»enbare slachtplaats, waarvoor 
als plaats van oprichting is aangewezen het stuk 
gemeentegrond aan de oostzijde van den weg langs 
het Harmen-Jansenveld naar de mestliergplaats. 

Groningen. Luidene eene mededeeling van Bur
gemeester en Wethouders aan den Raad beert ite 
opbrengst der fccalien in 1878 in deze gemeente 
bedragen de inderdaad hooge som van f 112,500, 
zijnde nog ver boven de reeds hooge raming, et», 
gemiddeld ongeveer / 2.75 voor elk inwoner! 

Burgemeester en Wethouders hebben bij den Ge
meenteraad ingediend het plan, ontworpen door de 
heeren Zocher te Haarlem, tot aanleg van de grim
den, door deze gemeente aangekocht en bestemd om 
tot wandelpark te dienen. 

Leeuwarden. Eenigen tijd geleden werd door 
den burgemeester dezer gemeente liet verzoek ge
richt tot den heer P. W. Steenkamp, vroeger com
mandant van de brandweer, thans hoofdcommissaris 
van politie te Amsterdam, om te willen nagaan, iu 
hoever «le aldaar bestaande inrichtingen tot voorko
ming en beperking van brandgevaar in kleinere ge
meenten toepassing zouden kunnen vinden, vooral 
met het oog op de zoo hoogst wenschelijke bespoe
diging bij het aanbrengen der vereischte bluscbmid-
delen. Aan dat verzoek werd door den heer Steen-
kamp met "le meeste bereidwilligheid gehoor gegeven. 
Het belangrijk eu bij uitstek practise!, rapport, des
wege door hem uitgebracht, is thans met *ujne 

toestemming iu druk gegeven en door den burge
meester aan de raadsleden en meer anderen ter 
kennisneming aangeboden. Het rapport beslaat met 
de bijlagen 00 bladz. 8" en is verrijkt met verschei
den teekeiiingen. Eenige bijgevoegde tabellen geven 
een overzicht van de percentage der groote branden 
in verscheiden steden van Engeland, Duitscbiand, 
Amerika, België en Nederland. Over een zeker 
gelul jaren was de gemiddelde verhouding van het 
getal groote branden tot liet geheele getal branden 
in steden: met goede brandweertelegrafen 4.11, 

met minder goede brandweertelegrafen 17.6, zonder 
brandweertelegraaf 28.6. Te Parijs was de percen
tage vóór 1870 3.9, na 1870 (invoering van de 
braudtelegrauf) 1.8, te Amsterdam oinlci-sche.denl.jk 
10.83 en 3 36 en voor die stad en nog 7 groote 
steden gemiddeld 19.50 en 8.72. 

De steller van het rapport komt, na mededeeling 
van nog vele belangrijke bijzonderheden, aanwijzin
gen enz., tot de gemeente Leeuwarden, die, volgens 
hem, met een telegraafuet van den eenvoudigsteu 
vorm kan volstaan. Op even uitvoerige als duide
lijke wijze wordt het plan voor een brand weer-tele
graafuet iu deze gemeente uiteengezet. Met lof 
wordt daarbij gewaagd van de overigens reeds zoo 
goede inrichting van het brand wezen alhier. Ten 
slotte wordt eene Opgaaf der kosten gedaan; de 
raming is: van de oprichtingskosten ƒ 8583.35, 
van de jaarlijksche kosten ƒ1053. 

Wij hopen op dit rapport in een volgend nommer 
meer breedvoerig terug te komen. 

Nijmegen. Voor de opening van de lijn Arn
hem—Nijmegen is liet noodig, dat de Directie der 
Staatssjioorwegen zich verstaat met «le Nijmeegsche 
Spoorwegmaatschappij en de Rheiiiische Eiseiibahn-
Gesellscliaft, die hel baanvak Nijmegen—Kleef iu 
exploitatie heeft. Naar men verneemt zijn de verschil
lende bezwaren, ilie daarbij geopperd werden , thans 
uit den weg geruimd. 

— De werken aan den spoorweg van hier naar 
Arnhem onder>:"'!en vertraging door d<: belangrijke 
verzakkingen, die bij «Ie spoorwegbrug te Uozande 
plaats vinden. De beschikbare specie, voor de op
hooging aangewezen, is verwerkt, zonder dat de 
spoorwegdijk op de hoogt»! is gebracht, zoodat er 
maatregelen beraamd wonlen om den ontbrak enden 
grond van elders aan te voeren. 

— Men verwacht, dat binnenkort de perceelen 
zullen worden aangewezen en onteigend, die beuoo-
digd zijn voor den aanleg van den spoorweg Amen* 
foort—Nijmegen. De commissien uit Gedeputeerde 
Staten van de verschillende provinciën, waardoor de 
lijn zal loopen, «lie de bezwaren der belanghebbenden 
moeten aanhooren en daarover rapjiort moeten uit
brengen, hebben haar arbeid volbracht. 

Zwolle. 11 ierterstede is een adres in omloop 
aan den Minister van Waterstaat enz. om instem
ming te betuigen met het schrijven van den Ge-
meenteraad van Zwolle, waarbij genoemden Minister 
met aandrang wordt verzocht, het Zwarte Water 
bij Geoemuiden door middel eener keersluis af te 
sluiten. Op dit adres wordt «looi' honderden getee-
kend eu niet /under reden, daar Zwolle bij het 
indringen van liet zeewater aan groote overstrooniiii-
gen blootstaat, wat voor de vele lage gedeelten der 
stad een nadeeligen invloed op «le gezondheid ten ge
volge heeft. 

Varia. 
Plan van een sterrenwacht op den Etna. 

Het is buiten twijfel, ilat alle sterrekundige waarne
mingen te beter uitvallen, naarmate het punt van 
waarneming hooger ligt, en dat wel wegens de meer
dere helderheid der lucht, de mindere afwisseling der 
lucht stroomen en dergelijke. Volgens waarnemingen 
op de Sierra Nevada, ter hoogte van 2146 M, in 
de Vereenigde-Staten in I860, 1807, verklaarde 
prof. Davidsohn, dat de arbeid van eenige nachten 
op die hoogte meer voordeel had gegeven, dan vele 
maanden doorgebracht op de gewone sterrenwachten. 
Prof. Young volbracht in 1872 op de Shermansber-
gen, m de Rocky Mountains, ter hoogte van 2800 
M., zeer merkwaardige sjtectraal-ondcrzoekingen. In 
Europa deed prof. Tacchini uit Palermo eenige waar
nemingen op hoog gelegen plaatsen, en wel op den 
Etna, ter hoogte van 3000 M,, in het «Engelsch 
huisje". Zijne onderzoekingen toonden , dat die plaats 
veel hetere, gemakkelijker eu zekerder waarnemingen 
toeliet, dan de Siciliaansche kuststeden, die toch ook 
reeds zeer gunstig gelegen waren voor meteorologische 
ondenoekingen. De tnogkeraar Bun Ballot vestigde 
reeds voor dertig jaren het oog op het belang van 
zulke hoog gelegen plaatsen. In de eerste plaats, 
om aldaar de stralende warmte der maan en sterren 
en de veranderingen van de uitstraling «Ier zon beter 
te meten. Voor «lat alles IkmxI die plaats op «len Etna 
een zeer gunstige gelegenheid aan. Tacchini stelt 
daarom voor, een observatorium naast «lat oEngelsch 
huisje" op te richten en berekent de kosten op 
ƒ29,000; hij hoopt tot het bijeenkrijgen dier som 
op de hulp van den Staat, de provincie en de stad 
Catania. Voor de volvoering van dit plan is nog 
niets geschied. Daarmee is men iu Europa niet zoo 
vjjig als in Amerika. Zo«> b. v, heeft de lieer Lick 
in San-Francisco — die geen wetenschappelijk man 
is — met het oog op «len gunstigen uitslag van de 
onderzoekingen van bovengenoemde!, prof. Young, 
een millioen dollars gegeven tot vervaaidiging van 
een reuzen verrekijker en de oprichting daarvan op de 
Rocky Mountains. 

Verwarming van steden door stoom. Reeds 
vroeger wenl melding gemaakt van de plans in Ame
rika om steden te voorzien van warmte, evenals 
ze thans reeds voorzien worden van water en van 
gas, uit e'en centraal punt. Als men het «Avond
blad van Detroit" (Michig.) mag gelooven, zou het 
vraagstuk aldaar thans volkomen naar wensch zijn 
opgelost. Op 12 Dcc. jl. wenl de toestel voor het 
eerst in werking gebracht en de uitkomst overtrof 
nog de hooggespannen verwachtingen der onderne
mers. Immer* de stoomdruk, die in de centrale 
machine 50 |K>nd op den vierk. «luim bedroeg, was 
op het voorloopig eindpunt nog niet een ons min
der (ofschoon de afstand i / i Eng. mijl bedroeg). 
De lieden van Detroit hebben dus nu 3 kranen in 
hunne huizen: een licht-, een water- en een warm-
tekraan. 

Ook in New-York zal weldra in verscheidene stra
ten van de benedenstad dezelfde revolutie in de al
gemeene verwarming plaats hebben. Op 28 Decem
ber jl, toch is daartoe de vergunning verleend aan 
de heeren Francis B. Spinola c. s. Het gemeente
bestuur dacht die verwarming ook toe te passen om 
sneeuw en ijs van de stiaten te verwijderen eu de 
stoombrandspuiten van stoom te voorzien. 

\iiiikonili!fiiiijiMi van UtilM^tiNliiiirrii. 

Maandag, 17 Jan 
tmntrrditiii, te 12 uren, door burg. eu weth.: lo. 

het verlagen en vurbreeden van de steenen wulfhrug 
over «len Oudezijds-Voorhurgwiil bij de Lange-Niczel; 
2o. de levering van ruim 13 tons balkijzcr voor de 
brug v«jó*r de Langc-Niezel. 

Tltl, to 1 uur, door den dijkstoel vnn het polder
district Neder-Betuwe, in het Hollandscb Koffiehuis, 
bij It. M. van Gameren: de levering van 1000 ijzeren 
tumpultjes, elk ter breedte van 25 m.M. en ter lengte 
van 90 c.M., met. ren punt over uiei meer dan 10 
c.M tuttigehaald, onaaugelascht en uit één stuk, bene
vens S voorhamers. 

WaliiTBum, te 2 uren, door bet bestuur der Spaar
bank van hel departement Ten-Boer tot Nut vau 't 
algemeen, hij den kastelein (ïraatsema: het bouwen 
van een kinder-bewaarplaats aldaar. Aanw. te lOurea. 

Leeuwarden, le »'/« uren, door de comm. van adm-
over ilc gevangenissen: d«: levering van mach inaal-
gesnonnen vlassen, hieden, wollen eu katoenen weef-
garens, ged. '79. 

Dlnadag. '•">• 
Utreeht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds: het iu 2 perceelen 
leveren van eikenhouten dwarsliggers eu van eiken 
wiasclhout. [al. bij de sectie-ingenieurs to ICepptj 
eu Rotterdam. 

Assen, te 1 uur, door het gemeentebestuur: het 
onderhoud der gemeentegobouwen, bergplaatsen voor 
de brandspuiten en ladders, boterbanken, riggelwerken, 
draaivouders, aanlegplaatsen enz., ged. '79. 

atellcnd»m, te 2 uren, door Cs. Kievit Mz., in de 
herberg van F. Troost: he' stichten tem een kapitale 
bouwsclniur iu den Eendrachtspolder onder de gem. 
Stellendam. Aanw. 27 Jan., van ï—3 uren. 

Xljehaake, bij K. A. Ko'f: het bouwen eener boe-
rcntiehuizing met schuur te Nijchaske. Inl. bij den 
architect R. Kuipers, te Leeuwarden. 

Laugweer, bij den burgemeester van Doniawerstal : 
het bouwen eener school en onderwijzerswoning, ten 
westen van de Koevordo aan den straatweg van Snoek 
naar Lemmer onder Dijke. Inl, bij den gemeen teop* 
zichtcr E. II. Meijer, te St.-Nikolaasga. 

Vtaenadag, 10 Jan. 
Zwolle, te II uren. door den geniecomm. in de 4e 

verde«ligingsst oiling, in het Odéou: hel bouwen van 
een (barragemagazijn, een artillcrieloods en een put 
met pomp enz. op de Olilcbroeksche Heiilc, ouder het 
beheer der genie te Zwolle. 

'a-Koarh, te 12 uren, door don ontvanger der 
registiiitie eu domeinen: het slechten der vesting
werken, gelegen rechts en links van den straatweg 
naar lümliam, bekend onder den saam van het front 
Muntol-Hintham. De te verwerkon hoeveelheid grond 
bedraagt ongeveer 84,800 M 3. Aanw. 27 Jan te 
11 uren. 

'•-tinne, te 12 uren, door het ministerie Tan water
staat, ti-n dienste dor Staatsspoorwegen: het bestraten 
vau den toegangsweg van de dubbele hasculebrug 
tegenover het Ksinpcrhoofd tot de draaibrug over de 
oostelijke doorvaart, het onderhoud van bestratingen 
en eenige verdere werken te Amsterdam, Inl. bij den 
hoofdingenieur te Amsterdam. Raming ƒ 28,200. 

ndrwhaven. te 1 uur, door het gemeentebestuur: 
het onderhoud tot 31 Dec. '79 der rijs- en aarde
werken en grintwegen hehoorende tot de v. erken dor 
dooigraving van de Ruigrplaat, het aanleggen vnn een 
pakweg van slieten en het vernieuwen van eenig rijs.-
pakwerki 

Zlerlhaee, te l'/i uren, door liet gemeentebest.: 
het maken vnn eene puiiiglooiing langs liet dijk «at er 
aan den zuidkant bij i et Digtsle Sas, ter vervanging 
van eene versleten bcschoeiii. ? aldaar. Aanw. 27 Jan. 
le 11 uren. 

l inim. te 4 uren, in hel gemeentehuis: liet op
breken der keienstraat te Zoutkamp on het daarvoor 
in do plaats leggen van eene kliukerslraat. 

«•ra, te 7'i', ureu, door het bestuur der Ver-
cciiiüing de Ambachtsschool, in het gebouw der socië
teit „Van Oilmenuchten Vrij": het houwen vaneen 
nieuw schoollokaal. 

Danderdag, SS Jan. 
Ko>eudaal (N, Br.), te 10 uren, bij Wed. A. C. 

Curt, hals: het afbreken van ecu oud gebouw en het 
ophouwen van een heereuhuis met afzonderlijke keu
ken, waschhuis en schuur, gelegen in do Achterstraat 
aldaar. 

tniaterdam, te 12 uren, door den architect J. R. 
Beuijssen, iu het Café. hoek Leidscheplein no. 112: 
het BDOveeren van oen bestaand perc«d en het weder-
ophouwen van een koffiehui met 3 bovenwoningen 
en toehchooren, hoek Leidscheplein. 

BeiMwIJfe, te 1 uur, door G. en H. Meijer, in de 
coacerizaal van M. Ludewig: lo. bet bouwen vaneen 
woonhuis voor G. Meijer; 2o. en 3o. idem van een 
woonhuis met stal en koetshuis voor H. Meijer. 

Mértness, te 1 uur, door het dagelijkscli bestuur 
vau het waterschap: do levering van 7750 tous ge
wone- en afval van Doorniksche steen, in 2 perc. 

Vrijdag, SI Jan. 
•.••en. te 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen vau eene steenen schutsluis op de Drentsche 
Hoofdvaart, ter vervanging van de bestaande houten 
Diever schutsluis, gcm. Dwingdoo, tn daarmee in 
verhand staande werken. Aanw. 27 Jan. Raniing 
ƒ87,000. (Herbesteding.) 

Zwalle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
onderhouden van de gebouwen van hot prov. bestuur 
te Zwolle ged '79. Raming / 1300. 

«ranlngen, te 12 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best.: 
het onderhouden van- on het doen van vernieuwingen 
en hentellingen aan de academische gebouwen te 
Groningen, ged. '79. Raming ƒ 21,000. 

'e-tlage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz: lo. het houwen «nier loods tot berging 
van trlcgraafnmlcriee! tc Dordrecht. Raming ƒ 5141; 
2o. het bouwen van een houten loods tot berging vau 
telegraafmaterieel te Nicuwtdiep. Raming ƒ1092; 3o. 
het hou .«en van eene loods tot berging van telegraaf* 
materieel tc Alkmaar, Ramiug ƒ 5200. 

Leeuwarden, 'savonds 8 uren, door K. Wijbrandi 
Jz.: het makeu van een gebouw eu aauhoorige werken 
voor eene stoomraeelfabriek; hut daarterplaatse amo-
veeren van eenige muurwerken met fundamenten van 
den atgebranden windwatermolen. 

Mappel, aan het bureau van den sectieingenieur bij 
de Staatsspoorwegen: de levering van 27,000 vlakke 
straatklinkers (Waalvorm). 

Zaterdag, I Febr. 
Haarlem, te 10 uren, ter secretarie van den Haar

lemmermeerpolder : het vervangen van de stoomketels 
nos. 3, 4, 5, 6, 7 en S Aan de machine-Lyndeu door 
4 nieuwe ketels. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 Januari 1879. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehnize: bet 
afbreken der aan de gemeente Leeuwarden hehoorende 
hutfiug cn schuur op Wijlaarderburen, en het bouwen 
ilaari er plaat se van ocue stelphuizing. Inl. bij den 
architect J. I. Douma, aldaar. Biij. inz. ter secretarie 
31 Jan., vóói 's avonds 8 uren. 

Lelden, te 12 uren, door het hoogheemraadschap 
van Rijnland, in het GemeonclaudHhuis: het onder-
boud, ged. '79, van de al lizen, bruggen eu wachters-
woningeu langs don Rijn cn van het gebouw voor 
weerkundige waarnemingen te Oude*Wetering. Bilj. 
inz. te 11 uren. 

HnltennoHt, door F. L. Posthumus Mcijjes: het 
bouwen van eene huizing aldaar. Aanw. 28 Jan., te 
10 uren. 

lieirshaven, door het kerkbestuur der parochiekerk 
van den H. Joseph: het bouwen van een gesticht en 
schoollokalen, aan de Kruiskade aldaar. Inl. bij H. J. 
Egelie, Aert-van-Nesstraat, Rotterdam. 

Maandag. 3 »'ebr. 
Maattrlcbt, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan hot gebouw van het prov. best.: 
het 2iarig onderhoud van- en het doen van eenige 
herstellingen aan de gobouwen der Rijks-hoogere 
burgerschool tc Roermond. (Herbesteding.) 

Driebergen, te 11 uren, «loor burg. en weth.: het 
bestraten, rioleereu. leggen van trottoir eu het doen 
ran andere werken op het buitenplein van bet station 
Zeist—Driebergen. Aanw. 27 Jan., te 10'f, uren, 

Dardreeht, te 11 uren, door den architect II. W. 

IVeth, in Koophandel en Zeevaart: het maken van oen 
idininistrattcgebouw, voor het bestuur der Maatschappij 
van Levensverzekering, gevestigd te Dordrecht, aan 
het Begijnhof, achter de Waalschc kerk. 

'••Hage, te ll'/ï uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het onderhouden van- en bet doen vau eenige her
stellingen aan het gebouw van 's-Rijks hoogere bur
gerschool te Gouda, ged- '79 en '80. (Herbesteding.) 

Dardrerht, te 12 uren, iu het raadhuis: de 
pneumatische riolceriag voigens het Liornurstrlsel, van 
het bouwterrein, fielcfjcn tusschen den Singel (Zand
weg) cn den weg achter 'a Lands werf. Aanw. 1 Febr., 
te 2 uren. 

VHage, te t uur, door burg. en weth.: liet af
breken vau eenige gebouwen ia de Lange-Pooten eu 
ile Hofstraat en daarmee in verband staande werken. 
Bezichtiging 31 Jan. en 1 Febr., van 9—4 uron. 

Lelden, te 1 uur, door de comm. van admin. over 
ilc gevangenissen: de levering van grondstoffen, con-
I eet it mid delen, ijzer cn bouwmaterialen, benoodigd 
voor den arbeid der gevangenen iu liet huis vau 
militaire detentie ged. '79. 

«ranlngen, tc 6 uren, ten kantore van «Ie gemecu-
tegatubriski de levering van 80,000 HL. Engelsche 
gaskolen-

lUrlhigen, ter secretarie van Vijf Deelen-Zeedijkeu-
Buitendijks: de levering van 1330 stuks grenen dijk 
palen van verschillende afmeting eu 25 stuks zware 
eiken gordingen. 

Dlnedag, 4 Febr. 
Utreeht, te 11 uren, door de maatschappij tot ex

ploitatie van Staatsspoorwegen, aan het centra-il-
hureau: de levering van 140 stalen tongbewegingen. 
Inl. bij de secticingenieuis te Meppel en Rotterdam. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo. 
hot onderhoud der bestratingen ged. '79. Aanw. 28 
Jan., te 10 uren: 2o. de levering on het planten van 
boomcu en heesters langs de buitenwegen, singels, 
pleinen en op de uicuwe begraafplaat bij Moskowa. 
Aanw. 31 Jan., te 10 uren. 

Oldenzaal, te 2 uren, door het bestuur der Vin-
centius-vcreeniging, in het logement van J. F. Vastert: 
het bouwen van eeu woonhuis met bijgebouwtje. 
Aanw. te 1 uur. 

Ilarllngen, door J. F. Fontein: liet afbreken van 
het bestaande- en het bouwen van een nieuw kantoor 
aan het Franeker-ciod aldaar. Inl. bij den architect 
C. C. van Rijsbergen. Aanw. 1 Febr., te 10 uren. 

S Febr. 
'a-llage, te 11 uren, «loor don cerstaanw. iugenieur, 

in liet gebouw der Normaal-schietschool: het bouwen 
van eeue uormaal-gymnastiekschool, nabij en ten 

j, noordoosten van het Boorhuis, to 's-Hagc. Bilj. inz. 
4 Febr., vóór 3 uren, op het bureau van den iugonicur 
voonmemd. Raming ƒ 11,700. 

Harlingen, tc 12 uren, door het dijkshestuur der 
Vijf-Dcelen-Zecdijkeu-Buitendijks, in De Nederlanden: 
het aanleegen eener steengfooüng en hot verzwaren 
van den zeedijk daarnevens, over eene lengte vau 
70VM M., steen 40 it 39. Aanw. 1 Febr. te 2 uren 
Bilj. inz. vó<Jr 11 uren, bij den secretaris G. A. Murray 
Bakker. 

Xieriasee, tc l'/i uren, door het gemeentebestuur: 
het vernieuwen van een gedeelte bestrating van den 
Urachtweg tusschen de Nobelpoort en de Znidwelle-
brug. Aanw. 29 Jan., te 10 uren, 

Nijmegen, te 3 uren, door het bestuur van de loge 
St.-Lodewijk, in het gebouw aan de Mugterstraat: het 
afbreken vau een gedeelte van het gebouw met den 
stal eu het koetshuis en het bouwen van een nieuw 
logegebouw daarlerplaatse. Inl. bij den architect P. 
van der Kemp. Aanw. 27 Jan. en 1 Febr., telkens 
te 2 ureu. 

Danderdaff, 6 Febr. 
Zwalle, te 12 uren: het verbouwen van een woon

huis en bet bouwen van een paardenstal, voor Mr. 
S. J. Baron van Pal landt. Aanw. 30 Jan. 

Vrijdag, f Febr. 
Middelburg, te 1 uur, door den ontv. der rcg. en 

dom., in het Schuttershof: het onderhouden van de 
gebouwen genaamd de Oost-Indische Kamer tc Mid
delburg, ged. '79 en '80. Bilj. inz. te 12 uren. Aanw. 
3 Febr., te 10 uren. 

Ne her pen/.eel (Fr. i, ten huize van den kerkvoogd 
J. G. Landman: het bouwen vau een toren voor- en 
eenige vertimmoring aan cn in de kerk te Scherpen-
zeel gein. Weststefiingwerf. Aanw. 3 en 4 Febr., te 
1 uur. 

Zaterdag, • Febr. 
Amsterdam, te 10 uren, door den eerstaauw. ing., 

op het bureau der genie, Plantage-Middellaar. 70: het 
overbrengen van eene houtloods, staande op het 
Marienhurgerpleiu to Nijmegen, naar Amsterdam. 
Bilj. inz. uiterlijk 7 Febr., vóór 3 uren, op het bureau 
der genie. Raming /270O. 

Amaterdam, te 12 ureu, aan het bureau van de 
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij: het maken van 
den harden weg tusschen Zaandam en Amsterdam, 
voor zooveel betreft hel gedeelte in polder 111 oosl 
van de Kanaalmaatschappij (Amsterdammerpolder), ter 
lengte van omstreeks 3060 meter. 

Lemmer, ter secretarie van het waterschap Zevcu-
Grietenijen-en-Stad-Slooten: lo. hetverhoogen en ver 
zwareu vau den zeedijk ten oosten Lemsterhock over 
de leugte van 1000 M. Kaming ƒ 124,000; Bo. het 
levrren van 300 stère Luikacbe «inksteen op deo 

buitenberm van den steenen dam langs het Lemeter-
hop. Kaming ƒ3300. 

Mnidag, tl Febr. 
'•-Hage, te II uren, door het ministerie van marine: 

bet bouwen en leveren vhu 4 loodskotters, met be
schieting en mastgestel, als 2 van 20 en 2 van 16 M. 
Inl. 8 en 10 Febr. bij den bouwkundige bij den dienst 
van het loodswezen, te 's-Hage. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo
niën: het leveren van ijzeren telegraafpalen ten dienste 
der overzeesche bezittingen. Inl. bij den inspecteur, 
ebef van het technisch beheer vau de Kijk stelegraat 

Waensdag, 11 Febr. 
VHage , te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het lovereu van voorwerpen vau gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper en motaal, benevens het 
bezorgen van smeden en werklieden, tot het doen van 
herstellingen aan de Rijks-stoom- en andere vaartuigen 
in gebruik bij het baggerwerk ten behoeve van de 
werken van de Merwede eu Killen, van 1 April '79— 
31 Maart '80. Aanw. 7 Febr. 

'••Hage, te 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz.: lo. liet leggen van spoorbanen op het station 
Nijmegen. Inl. bij den hoofd ingenieur, te Arnhem en 
den sectieingeuicur, le Nijmegen. Aanw. 3 en 5 Febr., 
telkens tc 1 uur. Raming ƒ 27,900; 2o. bet makeu 
van een tijdelijk bijgebouw, bestrating en verdere 
werken op het station Nijmegen. Inl. bij dezelfden. 
Aanw. 3 en 5 Febr., te 1 uur. Raming ƒ36,300; 
3o- het leveren van heslagca eikenhout voor wissels, 
kruisingen enz., in 2 perc. Ramiug: perc- 1 ƒ5160, 
perc. 2 /f4500. 

Zlei-lkxee, tc l'/i uren, door het geniecutcbest.: 
het leveren van 10,000 stuks keien. 

ninsdag, 13 Febr. 
trnbent, te 1 uur, ton kautore van «Ie gemeente-

gasfabriek : «Ie levering van 5,310,000 KG. Engelsche 
gaskolen voor het dienstjaar '79. 

Vrijdag, 14 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van dukdalven, het leveren en plaatsen vau 
meerpalen eu het doen van herstellingen aan eeuige 
paalwerken hehoorende tot het kanaal door Zuid-Be
veland. Aanw. 8 en 11 Febr. Kaming ƒ5230. 

Leeuwarden, tc !2'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz.: het driejarig onderhoud der duinbe* 
plantingen op Ameland, hehoorende tot de zoeworken 
in Friesland. Aanw. S Febr. Kaming ƒ4600 per jaar 

Zaterdag, IS l'ehr. 
'•-Heaeh, te 11 uren, door Henri Bogaorts, iu liet 

koffiehuis van M. Hendriks: hot bouwen van eene 
fabriek, koetsbuis en sta], benevens 12 daaraangren-
zeude woningen, ouder de gemeente Vught. Inl. bij 
den opzichter L. Dcrks, te s-Bosch. Aanw. 27 Jan. 
en 3 Febr. 

Ntaveren, tc 11 uron, door het dijkshestuur van het 
Waterschap Homelunier-01dephaert«en-A. Z., in het 
watcrscliitpshuis: A lo. het maken vau 208 M. lengte 
stccuglooiiug ou eenig bijwerk aau den Aauvallenae-
dijk, ten zuiden vau Staveren, het verhoogen eu ver
zwaren vau den nevens liggend en dijk, zoomede bel 
vorbieedt-u van 300 M. lengte dor sleenglooiiug aan 
de Duizendtallen, in 1 perc; 2o. het leveren vau 70S 
last (van 2000 KG.) brik, iu 15 perc. ieder vau 50 
last on 1 vau 18 last; 3o. idem vau 1195 last (van 
2000 Kil.j zuileubazalt, in 1 perc ; lo. idem vau -".'-i 
last (van 2001) KG.) Dreatscho steen, in 1 perc.; B. 
lo. het opruimen cn wedor zetteu dor noorderlijkstc 
80 M. lengte steen), looüng aan het dijkvak Amesloot, 
tusschen Staveren en Molkwermuersluis, met het ver
hoogen en verzwaren vim (len ncvenstiggenilon dijk, 
in 1 perc; 2o. het leveren van 100 last brik, iu 2 
perc.; 3o idem vau 310 last zuilenbazalt, in 1 
perc; C. lo. aauvulliug mot brik van kisten, 
herstellen aan- cn afstoppen van stceuglooiingeu, stee
nen voelingen eu hoofden, beuevens verschillende an
dere gewone onderboutlsworLen, tusschen bet Klif en 
bet BÖheidhek met Wonse rati eels Zuidcrzecdijken, be
noorden Workum, in 2 perc; 2o. het leveren vau 
40 last brik, in 1 perc, 50. i«lem van 60 M' grint, 
in 1 perc. Aanwijzing 13 Febr., te 11 uren, aan
vangende bij liet Klif. 

Ilaedekennkerhe, ter secretarie: de levering van 
200 M J ouderhoudsgrint. 

YYoeiiNdaz, 1* Febr. 
'a-llage, tc 11 ureu, door het ministerie van water

staat enz.: het herstellen en verhoogen vau 13 Rijks* 
knbbeu san den linkeroever van dcu Gcidersche-lJsel 
boven Voesen, tusschen de kÜometcrraaieu 82 en 83. 
Aanw. 15 en 17 Febr. Kaming ƒ7000. 

Maandag, 14 Febr. 
'a-llage, te 1 uur, ten raadliuize: de levering van 

Eugelschc en Schotsche gaskoleu, ten behoeve van de 
gemeentegasfabriekeu aldaar. 

Zaterdag, I Maart. 
Zierlkxee, te 1' , uren, ten kautore van de ge-

meeutcgasfabriuk: de loveriug van 900,000 KG. New-
Peltou-kolen. 

Op later te bepalen datum. 
Tleijerhi het bouwen van eene voorhuizïng aan de 

plaats, .thans bewoond door Th. 8. Oosteubrug. Be
stekkou bij K. A. de Jong, te Ocnkork. 

Allooi» van Aanbestedingen. 

Utrecht, II Jan.: de levering van spoorstaven eu 
laschplateu, gosmecd-ijzoren Usch-, haak-, moer- en 
klauwbouten, snoorschroevon, spieën, gegoten-ijzeren 
steun- eu mcrkklossen, in 2 perc, op het station 
Arnhem, ter uitbreiding der sporou op dat station; 
minste inschr. wareu: 

perc. 1, Phoenix Actie u-Gesel Ischaft, te Laar bij 
Kuhrort, ƒ8656; 

perc. 2, K. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam, 
f 4564.55. 

•••twald, 11 Jan.: het bouwou eener uie iwe boe-
renhohuizing, zonder bijlevoring van materialen; inge
komen 4 bilj., als: 
J. Haan. te Enumatil, ƒ 895 
K. vau Dijk, „ Hoogkerk, „ 800 
J. Frizo, „ De Leek, „ 690 
K. Drcntb, idem „ 657 

Amaterdam, 13 Jan.: de levering aan de Hotl. 
Uzereu-spoorwegmaatscliappij van: lo. eikenhouten 
dwar-liggers en wissels, in 2 perc; minste inschr. was 
B. H. Cïercx, te Bokstel, voor /20,821. 

2o. gegoten-stalen punt- eu hardstukkeu; minste 
inschr. was Fr. Krupp, le Essen, vsor ƒ4335. 

3o. 300 tons stalen spoorslaven met ijzeren eindver
bindingen cu haakliouten; minste inschr. waren K. S. 
Stokvis en Zonen, te Rotterdam, voor ƒ23,34590*. 

. 13 Jan.: het herstel van den kunstweg 
I Enschedé—Oldenzaal; gegund san H. ter Weele Az., 
[ te Enschedé, voor ƒ13,786. 
' Zuldhern. 13 Jan.: het bouwen van 2 hoerenhui-

zingen voor B. Takkenberg en W. Dijkstra, te Noord
hom : lo. de behuizing vau Takkenberg; ingek. 16 
biljetten, als: 
B. v. d. Zwaag, tc Zuidboni, ƒ 8379.99 
R. Wier inga, „ idem „ 7300. 
Jansen en Gelders, „ idem „ 7300. 
J. R. Kriithe, „ idem „ 7030. 
A. Hangel broek, „ idem „ 6975. 
J. Huizinga, „ idem ,, 6924. 
J. Docter, „ idem „ 6777. 
Dijkstra on Koster, „ idem „ 6646. 
J. Noordveld, „ idem „ 6523. 
J. Postoma, „ idem „ 6490. 
J. Pijnakker, „ Kollum, „ 6450. 
J. Westerdijk, „ Zuidhorn, „ 6355. 
D. Kooi, „ idem „ 6249. 
W. Coks, „ idem „ 6245. 
Holscbor, „ idem „ 6099. 
E. de Graaf, „ Bergum, „ 5779. 

2o. de behuizing van W. Dijkstra; ingekomen 10 
bilj., als: 
Hillebraiid, te Zuidhorn, ƒ 4750 
A. Hangelbroek, „ idem „ 4675 
Jansema, „ idem „ 4630 
J. Pootema. „ idem „ 4600 
Holscher, „ idem „ 4418 
Vogelzang, „ idem „ 4368 
E. de Graaf, „ idem „ 4387 
Jansema, „ idem „ 4067 
Noordveld, „ idem „ 3923 
J. Pjnakker, „ Kollum, „ 3900 

Ntadahanaal, 13 Jau.: het bouwon eener boereube 
huizing met voorgebouw voor G. E. Slim; ingek. 10 
bilj,. als: 
H. Tonckens en Piangcr, te Stadskanaal, f 13,216 
J. Kaspers eu J. Benus, „ idem „ 12,500 
E. Kliphuis cn Landweer 

ee Somer, „ idem „ 11,496 
H. Geertseina en 

E. Geertsema, „ N.Pekela, „ 11,367 
T. Venema eu onna Van 

Lbgen, „ Vcendain, „ 11,069 
Laudweer cu Somer, „ Stadskanaal, „ 10,946 
J. Liszei en H. v d. Borgh, „ idem „ 10,924 
H. Huizing en 

J. .VI. Meihuizen, „ Wildervank, „ 10,850 
J. II. Bos en J. Prummel, „ idem „ 10,690 
K. H. Holthuis cn tinna 

Van Lingen, „ Veendam. „ 9,846 
gegund. 

KrabbendUhe, 13 Jan.: het bouwen van een nieuw 
woonhuis; ingek. 8 bilj., als: 
A. Dourloo, te Killand, / 4479 
W. vnn Strien, „ Kapel te, „ 4370 
F. r. d. Bliek, „ idom „ 4360 
J. Visser, „ Krabbendijke, „ 4225 
C. Lindenbergh, „ Wemeldiuge, „ 4190 
J. Okker, „ Kruiningeu, „ 4010 
J. en C. van Boven, „ Krabbendijke, „ 3990 
J. v. d. Bende, „ idem „ 3960 

Zuilen, 14 Jan.: het leveren en plaatsen van 387 
M- buisriool cu gegoteu-ijzeren sypnons; ingekomen 
5 bilj., als: 
A. W. Welsink, te Zutfen, ƒ 2772 
W. W. Douwes, „ idem „ 2685 
W. Kerkmcijer, „ idem „ 2664 
A. J. Uiterwijk, „ idem „ 2490 
H. Haitiuk, „ idem „ 2370 

Hampen, 14 Jan.: het verbouwen vau een woonhuis; 
ingekomen 10 bilj, als: 
H. van Werven, te Kampen, ƒ 7925. 
H. Kiezehos, „ idem „ 7166. 
H. v. d. Bos, „ idem „ 6805. 
G. J. Sue!, „ idem „ 6666. 
8. v. d. Werf, „ idem „ 6550. 
B. Snel, „ idem „ 6300. 
A. v. ii. Wetering, „ idem m 6299.99 
J. vau Ni-pen, „ idem „ 6275. 
W. Keuijl, „ idem „ 6250.47 
D. Zwanepol, „ idem „ 5770. 
niet geguud. 

Hreda, 15 Jan.: het bouwen van 9 burgerwoningen 
met een wink Ibuis voor A. van Gils; gegund timmer
werk : G. Mol en Co., te Breda, ƒ1644.50; 

metselwerk: C. Oosten en VVillemsen, te Breda, 
f 1545. 

nen-Bemmel, 15 Jan.: de levering vrij op den wal 
van p. m. 500 M' gehorde grint; minste inschr. was 
A. Schuller, te Papendrecht, a ƒ1.76*. 

lelat, 15 Jan.: het onderhoud van de verschillende 
eigendommen der gemeente, ged. de jaren '79—'81; 
minste iuschrijver was H. Meerdink, te Zeist, voor 
ƒ 2775. 

Middelburg, 15 Jan.: het onderhouden van en het 
doen van eenige herstellingen aan de gebouwen eu 
aanhoorighedeu in gebruik bij de administratie der 
Rijksbelastingen te Hansweert en te Bath, over '79— 
'81; le perc Hansweert, ingek. 3 bilj., als: 
A. Deurlno, te Rillaud-Bath, / 5388. 
J. M. l/imincrse, „ Hansweert, „ 4136.50 
J. Bruggemau, „ idem „ 3600. 

2e perc Bath, ingekomen 3 biljetten, als: 
J. M. Lammerse, te Hansweert ƒ 775 
A. Denrloo, „ Killand-Bath, „ 663 
G. Windhorst, „ idem „ 623 

Grenlngen, 17 Jan.: het verdiepen van de Ooster
haven te Groningen; ingekomen 5 bilj., als: 
A. J. Blink, te Grouingen, ƒ 10,050 
E. lilaauw, „ Zoutkamp, „ 9,860 
J. Sc'iaafsma, Groningen, „ 9,488 
G. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 9,425 
L. Brand Ds., „ Giesendam, „ 8,490 

2o. het beplanten van deu Singelweg tusschen het 
Damsterdiep en de draaibrug no. 1, over het Eems* 
Lui'il bij Groningen; minste inschr. was J. Veendijk, 
te Obergum, voor ƒ318. 

Craalngen, 17 Jan.: het doen vau eenige rertim-
meringen aan en in de behuiziug E no. 215, in de 
Oosierstraat, onder beheer van den architect Raam
maker; ingekomen 7 bilj., als: 
M. Mammen, te Groningen, ƒ 6383 
B. de Jong, „ idem „ 6218 
E. W. Wietzema, „ idem „ 6185 
11. J. v. d. Nap, „ idem „ 5959 
E. Berkenbosch, „ idem „ 5627 
B. Schuur, „ idem „ 5600 
L. Vegter, „ idem „ 4880 
gegund. 

funderen, 17 Jan.: de vernieuwingen en verande
ringen in de Herr. kerk; ingek. 13 bilj., als: 
Verhoekx, te Heusden, f 3774 
A. Bol, „ Geuderen, „ 3500 
M. Wijnen, „ idem „ 3500 
A. Denkers, „ Heusden, „ 3450 
J. Kleinloog, „ Genderen, „ 3373 
J. Wijnen, „ idem , 3349 

L. Kluit, 
B. van Wijk, 
C. van Turen, 
G. Haspels, 
J. Steenbergen, 
F. Fusten, 

te Wijk, 
„ Aalburg, 
„ Drougelen, 
„ Broek, 
„ 's-Bosch, 

Wijk, 

/ 3280 
„ 3280 

3230 
„ 3180 
a 8940 
m 2785 

jetten, als: 
W. van Uiie en Z 
P. J. van PulTelen 

gegund aan J. Steenbergen. 
Zandvaart, 18 Jan.: het bouwen van een badhotel, 

voor rekening van C. L. E. Kaufmana; minste inschr. 
was D. Zuiderboek, te Vuren, voor ƒ42,600. 

Drummen . 18 Jan.: lo. het makeu van een gaan
derij met baukeu onz. in de Herr, kerk; de hoogste 
inschr. bedroeg f 1139; minste inschr. was Wed. W. 
Carmiggelt, tc Brummen, voor ƒ950. 

2o. het bouwen eener kerkokamer naast de kerk; 
de hoegfte inschrijvingssom was ƒ1714.90; minste 
inschr. was G. Boerstoel, te Brummen. voor ƒ1589. 

Middelburg, 18 Jan.: het bouwen eener woning 
voor den Rijksontvanger te Vecre; ingekomen 4 bil-

je en Zn., te Middelburg, ƒ 10,924. 
'ufTelen, „ idem „ 10,700. 

J. F. Maas, „ Hoofdplaat, ,, 10.081.65 
J. v. d. Hoek, Middelburg. „ 8,880. 

'•-Hage, 20 Jan.: het ouderhouden van- en het 
doen van eenige herstellingen aan het gebouw van het 
prov. gouvernement van Zuid-Hollaud ged. '79 en '80; 
minste inschr. was W. P. Teeuwisse, te 's-Hage. 
voor ƒ 4050. 

Kampen, 20 Jan.: het maken van 17 huisbelten of 
terpen op het Kampereiland; ingek. 3 bilj., als: 
J. Wijnliolt, le Kampen, ƒ 59,922 
J. Fruvtier. „ Utrecht, „ 59,669 
W. Dokter, „ Grafhorst, „ 57,999 

assen , 21 Jan/ het uitvoeren van eenige werkzaam
heden aan- en het onderhouden vau het gebouw der 
Kijks-I.Gügere burgeischoot aldaar, ged. '79 eu '80; 
ingekomen 7 bilj, als: 
K. Quaes Jr., te Assen, ƒ 2547 
H. do Vries, „ idem ƒ 2534 
A. de Vries, „ idem „ 2496 
Haren Winters, „ idem „ 2259 
K. Winters, „ idem „ 2174 
11. Weasels, „ idem „ 2086 
G. v. d. Grampel, „ idem „ 2023 

'a-Hage, 21 Jan.: do levering van het hardsteen-
werk voor don kustlichttoren te Sembüangan: minste 
inschr. was A. Vcrouden, te 's-Bosch, voor ƒ1929. 

Utrecht, 21 Jan.: lo. de levering aan de Nederl. 
Rijnspoorwegmaatschappij van: lo. spoorwissols met 
toebohooreu en puntstukken, op het station Arnhem; 
minBte iuschr. was Union Acticn-Gesellschaft, te Dort 
ini: ml. voor ƒ15,046. 

2o. idem van 1496 stuks eikenhout voor wissels' 
in 8 perc. op hot station Arnhem; minste inschrijvers 
wareu Do Haas en Zn., to Wezel, voor ƒ12,196.27. 

tmsterdam, 21 Jan.: de levering aan hot departe
ment van koloniën van verschillende artikelen; hiervoor 
waren minste inschrijvers: 

1. diverse behoeften voor de landsdrukkerij: W. 
Hoven en Zo., te 's-Hage, f 942.55. 

2. vloertegels: T. J. Smits Jz., te Dordrecht 
ƒ 5297.50. 

3. idem: ƒ5320. 
4. idem: ƒ5320. 
5. idem : ƒ 5297.50. 
6. verglaasde dakpannen: G. M. Oppelaar, te Kou

dekerk, ƒ 3290. 
7. glasruiten: J. J. B. J. Bouvy, te Dordrecht, ƒ391. 
s. koperdraad en spitsen tot weerafleiders: Holst 

on Kooy, tc Amsterdam, ƒ371.60. 
9. Portland-cement: CranscnCo, te 's-Hage, f 4800. 
10. idem: Mac Donald en Imans, te Amsterdam, 

ƒ 4800. 
11. idem: ƒ4800. 
12. idem: ƒ2400. 
13. lijnolie en traan: L. Vliegenthart, te Dordrecht, 

ƒ 3355. 
14. hang- en sluitwerk: H. J. Klijn de Jongh, te 

Amsterdam, ƒ 2421.40. 
15. aambeelden, bankschroeven, dommekrachten 

enz.: R. S. Stokvis en Zn., te Rotterdam, ƒ 804.56. 
16. vijlen: G. Watson en Zn., idem, ƒ 383.42s. 
17. divers ijzer: Gebr. V. d. Vliet, te Amsterdam, 

/ 2097.70. 
18. verfwaren: C F . Fleumer, idem, ƒ9740.05. 
19. koevoeten, patjols, pikhouweelen, schoppen enz,: 

Wed. J. C. Massee en Zu., te Goes, ƒ3358. 
20. houtschroeven : R. S. Stokvis en Zn., ƒ148.12. 
21. draad- en klinknagels en spijkers: D. S. M. 

Kalker, te Amsterdam, ƒ13,760. 
22. divers koper: HotzenCo., tc's-Hage, ƒ 983.30. 
23. lood, zink .̂az.. a. 1;. Hamburger, te Utrecht, 

ƒ 750. 
24. zinkwit: J. B. Kroon en Co., te Amsterdam, 

ƒ 2774. 
25. geweerriemen: Gebr.Stórmann.idem, ƒ 1668.75 
26. patroontasschen: idem, ƒ 2̂ 25. 
27. idem : ƒ 216250. 
28. patroontaschbladen: J. F. Segers en Zoon, te 

Breda, ƒ 832.50. 
29. patroonzakken: J. A. de Booij Jr., te's-Bosch, 

f 4050. 
30. idem: T. M. van Grinsven, idem, ƒ4012.50. 
31. gordelriemen eu stiftpassanten tot idem: Gebr. 

Stormaiin, ƒ3375. 
32- pompleder: idem, ƒ336. 
33. 34, 35 cn 36. vlakke Waalklinkers: B. van 

Wijk, te Heteren, ieder ƒ4345. 
37. straatklinkers: Burgers en Van Wavenburg, 

te Erlekom, ƒ5677. 
38. wollen dekens: H. J. van Wensen, te Leiden, 

ƒ 4992. 
39. blauwe baai: E. Lombarts en Zn., te Tilburg, 

ƒ 4389. 
40. losse halsdasscn van zwart Orleans: H. J. ran 

Houten, te Amsterdam, ƒ823.25. 
41. naaizakjes: J. A. de Booij Jr., ƒ765. 
42. laken mutsen: J. A. de Booij Jr., te Breda, 

ƒ 2548. 
43. overtrekken voor idem: Van Zeeland eu Co., 

te Stratum, ƒ 992.25. 
44 linten voor idem: L. D. Simons, te 's-Hage, 

ƒ 1358.50. 
45. messen met lederen schoede ea ceintuur: T. 

M. van Grinsven, ƒ 1912.50. 
46. ongebl., gezuiverd en geeilindreerd katoen: 

Ankersmit en Co.. te Deventer, ƒ7148.19. 
47. blauw doorverfd katoeu: idem, ƒ 5932.74. 
48. idem: idem, ƒ6699.08. 
49. zwart zijden halsdoeken: H. Lucas, te Horst, 

ƒ 4930.62-, 
50. vei bandkatocn: Gebr. Scholten en Co., te Al-

meloo, ƒ4470. 
51. gereedschappen: aangehouden. 
52. fascine-, gras-, hak- en kapmessen: J. van Zan

ten en Co., te 's-Hage, ƒ672.68. 
53. verfwaren : C. F. Fleumer, ƒ 1209.50. 
54. Engelsche gascokes: B. Ilagedoorn en Zoon 

(e Amsterdam, ƒ 4000. 

http://oinlci-sche.denl.jk


D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 .himiari 1879. 

'o-Bnge. 99 .luu.: lo. het maken van verschillende 
werken hoofdzakelijk op het station Kist en de halte 
toten, ten dienste der Staatsspoorwegen; ingekomen 
8 biljetten, als; 

luincveld, 
W. F. de Vries, 
J. van üijen Pa», 
J. Hillen, 
A. S. Schaafsnm, 
B. A. Wiegerink, 

/ 51,234 
„ 46,860 
„ 46 000 
„ 44,000 
„ 43,700 
„ 43,680 
„ 43,119 
„ 41,025 

te Zoetcrwoudc, 
„ Kossum, 
„ Nijmegen, 
„ Grave, 
„ Harlingen, 
„ Groeuloo, 

A. D. van "Setcrs'en Co., „ Nijmegen, 
G. Straatman, ,. Uune. 

2o. het wegruimen vaneen in de Beueden-Merwede, 
onder desem. Hardinksveld, gezonken vaartuig: inge
komen 4 biljettcu, als: 
1). broekman, te llardinksve.d, ƒ .J9UO 
J. de Geus, ., Stellendam, » 3200 
A. v. d. Tak, „ Goederoede, » 2949 
voor het sub 2 genoemde werk. 

BineJaajwn, 22 .Tan.: het. verbouwen van 3 woningen 
voor G. J. Visser, ouder beheer van deu architect K. 
Hoekzema; ingekomen 5 bilj., als: 
De Kuiter eu Klzer, tc Groningen, 
H. J. v. d. Nap, n -d*1»' 
J. de Vries, n -d«m 
K. Fekkcs, » idem 
II. Ningen, „ idem 
gegund. 

ii.i-ctrtrhi. 11 Jan.: het timmer-, metsel-, m 

stukadoorwerk van de nieuwe schouw hurgzaal; min-te 
inschr. was II. Stevens, te Maastricht, voor fr. 22,695. 

tiinirrrUm, SS .Tan.: het houwen van een blok 
woningen aan het Funea, voor rekening van II A. 
Kamp, onder beheer vuu den architect \ \ . C. Poster: 
minste inschr. was Pouwels-Bouwer, voor fH\WA. 

'a-ataia, 23 Jan.: de levering vnn het ijzer- en 
houtwerk, benoodigd voor het elablisseiuent voor de 
verlichting te Scmbilangnn; minsle inschr. w:is H. 
Dalhuizen, te Kampen, voor / 99Ï9. 

ƒ4000 
„ 3993 
„ 3685 
„ 3477 
„ 3387 

. ij /.ei 

A D V E R T E N T I E S 
bestemtl voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming vim oponthoud, te atlresseercn aan de 

n © d a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t VrlI*lajf-nvoutil in-tfon ui-en 
worden advertentie!) voor het eerstvolgend Hom
mer aangenomen. 

Advertentie!), 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM 

ml liiiisilat' 'i Februari 1879, '• namiddag» I uur, 
in h.'t oj.'iiliaai' t.-n li.'iii.-'-iit.liiii/.' aanbesteden: 

Het Onderhoud der Bestratingen ge
durende het jaar 1879. 

Aanwijzing Dinsdag Ü8 Janiiai i, 's inurgens 11) uur. 
De Levering en het planten van Boomen 

en Heesters langs de Buitenwegen, 
Singels, Pleinen en op de Nieuwe 
Begraafplaats bij Moskowa. 

Aanwijzing Vlijdeg 31 .famiari, 's inurgt'ns 10 
uur, voor beale op het Bureau aar Publieke Werken. 

Besu-kken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Amsterdamschc 

K A N A A L M A A T S C H A P P I J . 

B A G G E R M O L E N S . 

T K HOOI' . 
werken: 

1". 

naderende voltooijiug van de 

een E M M E R baggervaartuig. gemerkt 
A K M N 15. baggerende op een diepte 
van 8".50. 

Deze inrigting werd in 1872 in 
werking gebragt. -• Met inbegrip van 
een bijbehoorend vaartuig, met ketel, 
stoomwerktuig en centrifugaalpomp 
tot vooratuwing van de gebaggerde 
specie, alsook van de daartoe be
noodigde buizen — een en ander onder 
de verkoop begrepen — werd zij in 
Jun narij 1878 door de Heeren W C 
de Wit, Johs. de Hoog en R. Kroon 
geschat op / 26644 

Sedert dien tijd is het baggervaar
tuig niet in werking geweest en naar 
behooren onderhouden. 

Het werktuig en de ketel zijn ver
vaardigd bij Perm Dosogne te Je 
meppe. 

2 • een stoombaggerPOMP, gemerkt A K M 
2. baggerende op een diepte van 8 50 
tot 9 , met een gemiddelde opbrengst 
in 1878 (werktijd 1776 uren) van 47 
m 1 per werkuur. 

en 3 een stoombaggerPOMP, gemerkt A K M 
3, baggerende op een diepte van 8 50 
tot 9 m e t een gemiddelde opbrengst 
in 1878 (werktijd 1587 uren) van 43 
m s per werkuur. 

De inrigtingen sub 2 en 3 zijn door 
de Heeren D. C. Rietbergen en R. 
Govan te Rotterdam, als daartoe aan
gewezen deskundigen, in de loopende 
maand Januarij werkvaardig ver
klaard. Zij worden naar behooren be 
waakt en onderhouden. 

lie gezamenlijke inrigtingen liggen te Velsen, bij 
tie kunaalbrug in tien straatweg. Zij zijn op iederen 
werkdag te Itezigtigen. 

Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op Z-utur-
dag 22 rehiuurij 1879. 

Gedrukte conditiën zijn van nf 20 Januarij te 
bekomen . tegen overmnking van ƒ 0.25, bij den Kerst 
annwezenden Ingenieur bij tie Ainstcnlumschc Kauaal-
maat-eliuppij, Keizers;:nicht BIK! le Amsterdam. 
als ook bij den .Sectie-Ingenieur le Velsen. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 

t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

G - o e d j f e k e u r c l b i j I t o n i n l f l i . i l » h o t a l u i t v n n d e n K I W o p t e m I » o r 115(77. 

ïïoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Palckstraat No. 49. 

A l ' l ' K L B L O K S E M , KOODK, OELK, HLA1IWE, IIAIiDGKAUWE en G E U Z E KLElIItENHOIIOEXDE METSELSTEEXEN. zoomede 
PKOKILSTEENEN in alle geweusehte I'HOKIKLKN. zunals steeds min diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden. 

Alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, als KOLOMMEN. SLÜITSTËENEN, 
('ONSóLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTERS. KOOSIIAMKN. CAl'iTEKLKN enz. enz. worden door ons van KUNSTZANDSTEEN in 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en MOLEN': SPECIALITEIT in het f'nbriceeren van l iEKLEl 'KDE PAKKET- en 
MOZAïK-VLOEHEN en liEMIIDE TROTTOIHSTKENEN , ItOTSWEliKEN, B E E L D E N . VAZEN en (IKAKMONIJMENTEN. 

Groothandel in le quuliteit POKTLAND-CEMENT. onder anderen de POKTLAND-CEMENT' vuu het merk .Stern" der oudste fabriek 
te Stettin, 

Agentuur der PLATTE (1EPEHSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van Echt. 
I te 's-Hage bij den Heer P. MOUTON. 

VHosch » » » SNIJDERS v»N HEFFEN. 
Deventer » . » H. H. BELTMAN. 
Dordrecht » de Heeren Garat. EK. 

Inlichtingen »ok te bekomen 

A m s t e r d a i n s e h e 

K a n a a l m a a I s c li a p |> ij . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaturdag 8 Fehruarij 1870, des middag ten 

12 uur, zal van woge de Directie der Anistertiuiu-
sche Kanaalmaatschappij, ouder hare nadere goed-
keorlng, aan het bureau van de Atnstorduiiische 
Kanaalmaatschappij, Keizersgracht 03.1 te Amster
dam, worden nanlx*steed: 

Het maken van den harden weg tus
schen Zaandam en Amsterdam, voor 
zoo veel betreft het gedeelte in pol
der III van de Kanaalmaatschap
pij (Amsterdammerpolder). ter lengte 
van omstreeks 3050 meter. 

Üe oanliostoding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens Art. 12 van het bestek. 

Het bestek met teekening ligt van af 16 Januarij 
ter lezing aan het Technisch Bureau van de Ka
naalmaatschappij te Amsterdam en aan het Sectie
bureau te Velsen. 

Het is voorts aau het Technisch Uureaii te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, togen overmaking van 51) cent per exemplaar. 

Inlichtingen woitlen gegeven door tien Eerstuan-
wezenden Ingenieur, Keizei-sgracht 633, eu tien 
Hooldopzigtor A. W. OLIVIER, Rozengracht 65, 
beiden te Amsterdam. 

Amsterdum, 6 Januarij 1879. 
J1TTA, 

Voorzitter. 
M. F. ÜE MONCHY, 

Secretaris. 

A a n b e s t e d i n g . 
Het DIJKSBESTI'UR van het WATERSCHAP 

).DE ZEVEN GRIETENIJEN EN STAI) SLOTEN*' 
te LEMMER, zal bij enk.de inschrijving aanbe
steden : 

1. Het verhoogen en verzwaren van 
den Zeedijk ten oosten Lemsterhoek 
over de lengte van 1000 Meters. 

Geraamd kostenbedrag '124000 
2. Het leveren van 300 stères Luik 

sohe Zinksteen op den buitenberm 
van den steenendam langs het Lem-
sterhop. 

Kostenbedrag / 3300. 
De briefjes woitlen franco ingewacht ter Secreta

rie van genoemd Waterschap te Lemmer, vóói1 of 
op den 8 Februari 1879, alwaar van af den IK Ja
nuari 1879 tie bestekken verkrijgbaar zijn. 

LaUKU, II Januari 1879. 
Het Dijkshestuur vtmriiocmtl, 

F. VAN SWINDEKEN, Voorz. 
De Secretaris, 

S. SPANNENBURG. 

v a n s - K o s d i . 

NB. 
ongeve* 

BESTEK N". 2. 
De ONTVANGEli dek REGISTRATIE ex DO

MEINEN te 'S-iioSCU zal op Woensdag den 
29 Januari 1879, ties middags ten 12 ure, ten 
zijnen Kantore op de Pensmarkt, in het openhaar 

A A N B E S T E D E N : 
Het S L E C H T E N der VESTINGWER

K E N , gelegen rechts en links van 
den straatweg naar Hintham, be
kend onder den naam van het front 
vMuntfl Hintham." 
De te verwerken hoeveelheid grond bedraagt 
84.800 II*. 

IV Besteding geschiedt bij enkele inschrijving. 
Bestek en tockeiiing liggen van lil Januari 1879 

af, ter inzage aan tie kantoren der Registratie en 
Domeinen te Xijmegen, Crave, Itreda vu's-Bosch 
en zijn aan laatstgenoemd kantoor tegen betaling 
van één gulden per Exemplaar te bekomen. 

De aanwijzing in loeu wordt gegeven op Maandag 
den li Januari 1879, des voormiddag» ten elf ure. 

" H . & J . S U Y V E R . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de UoUanAtche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle Mende typen 

eu reparation aan Imstaawl.; KETELS warden i» 
deu kortst iiiogelijken tijd geletterd en uitgevoerd. 

F A B R I E K D E I I O L I A M I S C I I E U S S E L 

I » Va J O % 41 I I & V». 
Cl"Viel-Iri«©nieti.rfii te Oudewater, 

rdigen iu den kortst uiogelijkeu tijd alle soorten van 3too.nba?ger molens In bont- of 
olgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M s per 

werkdag, en venler stoomwerktuigen Ketela, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines. 
Steen- en Teg-elvormmaohlnes, IJzeren Rap- eu Brngoonatrnctlën enz. 

leveren en v 
ijzerconstiiict 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L T n - A - V E S I i e t , 
. geeft lierigt dat deer haar tot eenige A ti E N T E N voor den 

«erkt-ip van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S &. C". ti A m s t e r d a m , 

door wie nok tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders \oor geheel iVerfer-
tand aange »'ii o|i jielijke voorwaarden als aan dc Fabriek. Ilcltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Aan de Steenhniiwerij van I). WEEGEWU8, Rapenburg 4:1 te Amsterdam, woiilcn hij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R W E R K E N . 
ook voortdurend vervaardig!: 

M A R M E R E N S n i O Ö R S T E E X M A A T E L S . 
Een groot wel ingericht MAGAZIJN is «laai van «Urils ruim gesorteerd, alsmede 

BELBLADEN Alles net eu solide bewerkt, tegen zeer billijke piijzeu 
marmeren MEU-

A A N B E S T E D I N G . 
De Boer K. WUBRANDI Jz. te Leeuwarden is 

Voornemens aan te l>estedeu: 
Het maken van een GEBOUW en aan-

hoorige W E R K E N voor eene Stoom-
Meel fabriek 

Het daar ter plaatse amoveeren van 
eenige M U U R W E R K E N met FUN
D A M E N T E N van den afgebranden 
Windmolen. 

Bestek en teekenhigen liggen tien dagen vóór den 
dag der besteding Ut inzage in het rriese/t Kof
fiehuis bij den lieer J. WAGENAAR, terwijl tle 
bostekken, tegen betaling van 51) cent, verkrijgbaar 
zijn aan tie Coöperatieve Handelsdrukkerij. 

Iiischrijvin̂ sbilletten vóór of op tien .'II Januari 
worden franco ingewacht ten huize van tien Beste
der, TOOT 's avonds X uur. 

11,...iddej.Mi voor Nederland vnn IIAKI.ANDX: SON 
Engelsche L A K K E N eu VERNISSEN bij 

J A C O B V I S F z . t e Z a a n d i j k . 
Magazijn en Fabriek van prima belegen 

LIJNOLIE, gekookte- en Standolie, PA
PAVEROLIE. RAAP-, PATENT- en MA
CHINEOLIËN. Puike llaliaaiis.il,- en Franselie 
OLIJF- en T A F E L O L I E , NAAIMACHINE
OLIE in fusten, bussen en flacons. 

Stoomfabriek van bereide Verwen, 

K r i j t - en Menie -S topver f . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en TatHbazall-grueven 

in HIJNI'ltUISSKN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN, VÜDRVASTE STEENEN, ENZ-

Nieuwehaven N.zijde 55, Kotterdnin. 

11 1 .1 .1 11.11 . I U U . 1 l 
Onilerceti'ekenileii leveren tegen hillijke prijzen, 

Q A Z C A N D E L A B R E S voor 4 lichten in 2 
soorten. Verder gewone L A N T A A R N P A L E N . 
nor Oaz- en PETROLEUMVERLICHTING, 
alles met ot' tonder Lantaarns; IJZEREN GRAP 
NUMMERPAALTJES in soorten cm. 

Teekeningen en prijsopgaaf, worden up fraue.i 
aanvraag verstrekt. 

m m m & v a n s t i i o . 
Mzer- en Metaalgieterij, KAMPEN. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 3 February 187©, daa mid

dags ten twaalf uur, /al in het Raadhuis der Ge
meente DOHDKECllT, hij enkele inschrijving, wor
den aanbesteed : 

De Pneumatische Riolering volgens het 
Liernurstelsel. van het Bouwterrein, 
gelegen tusschen den Singel (Zand
weg) en den weg achter 's Landswerf. 
met de Leverantie der daartoe be
noodigde Materialen. 

De Mateiiaalstaat en de Algemeene ViHirsrliriftcri 
voor de uitvin-ring van het Pneumatisch rioolstelsel, 
liggen ter inzage en zijn, op franco aanvrage, tegen 
betaling van ƒ 1.— voor de «taten en fO.öO voor 
de voorschriften, per exemplaar, verkrijgbaar ter 
Secretarie van tie Gemeente; ze liggen tevens, met 
de teekenhigen, Ier inzage aan het Bureau tier Ge
meentewerken . alwaar tie noodige inlichtingen te 
bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op '/.aturdag 
I Februari) te voren, ties namiddags ten 2 uur, 
te beginnen aan den hoek van de Julian de Win
straat en den weg achter 's Landswerf, terwijl de 
inschiïjviiigsliilletteii moeten zijn ingeleverd ter Se
cretarie voormeld, op deu dag der aanbesteding, 
vóór den middags 1 'J uur. 

M e z a l l i T e g e l s v o o r M o e r e n 
iu KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS. WARANDA'S, STOEPEN, eni. eni. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentsthap voor Neder
land en deüzelfs Koloniën. 

ü . J . O O R , 
Firma ANT. DE WILD, 

Scliccpmukersharen -V". ti'J en JuU'ersli'aat .V". 66. 
R O T T E R D A M . 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S I o o in I i m m e r lit l i r i e l , a l l i e n . 

Tc bekomen bij II. A. KRAMERS n ZOON, te 
liüttrrdam , en verder alom : 

H e t H a r t g u s s v a n G r u s o n 
en zijne toenemende l>elungrijkhoid voor de Ijzer 
Industrie, uit het Uuitscb v̂oorkomende in t'/eit-
schrift des Vereins Deutsche/- Ingcnieure") van 
JUÏ.ÏUS VON SCHOT/, IiiKcnieur. 

Prijs . . . 50 Cts. 

Oftdrukt hij G. Wi VAN M.l. WIEL & Q c te Arabon — Alle stukken en advrrtentién te ad rosse -ren aan tien Redacteur F. W. VAN ÜENDT JG*n. te Arnhem. — Uitgave van Ü. A. TllIKME. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . I K 5. 
: ) • ' :i 

D E O P M E R K E R . 
Z a t e r d a g 1 F e b r u a r i 1879. 

" W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . "W. V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

V,T.rl,.j[it Zaterd.̂ ,. Pry. j»r 3 mundco f 1.«5. Men abganeert lich voor 
een jurfrsnft. Aftondcrlijke notnmen bij rooraitbeateltiiiK 15 eenti. 

Al le stukken en advertent iën te adresseeren aan 

de Redactie te A . ü h e m . 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van 1—S regelt fl.—, verder voor eiken regel plBtvUniimta 20 cents en lOcenU 
vooreen nommerrnn het blad. Advertentiën voor het buitenland 25oent«perr«geL 

HET NUT DER BRANDWKER-TELEGRAFEN 
EN HARE TOEPASSING 01' KLEINE GE

MEENTEN. 
Op verzoek van het Gemeentebestuur van Leeuwar

den beeft tie heer Steenkamp, voormalig commandant 
van tie brandweer te Amsteiilam, een hoogst lielung-
rijk, uitvoerig, zaakrijk en practised rapport uitge
bracht over tie beste wijze, waarop 'le altlaar be
staande inrichtingen tot voorkouiinir eu be|ierkiiu: 
van brandgevaar in kleine gemeenten toepassing zouden 
kunnen vinden, vooral met het OOg op tie zoo hoogst 
wonscholijke bespoediging bij het aanbrengen tier 
veit-ischte braiidbluschmiddeleii. Het is iu druk dooi
den Burgemeester aan tie raaihltilen eu aan enkele 
andere personen ter keiuiisiieiuiiiK aaiifïelKrden. Wij 
lio|N-ii »een tuibestdieidenlieiil le lM>̂ aan . tloor de i 
vooriiaamsten inhoud daarvan iu De Opmerker te 
plaatsen, teneinde de uitnemende denkbeelden daarin 
verval nok aau ruimeren kring dienstbaar te maken. 
Aan liet rap|Hut zijn veischeidene bijlagen toegevoegd, 
terwijl de tek>l door eenige teekeningen is tot̂ 'elicht. 

De schrijver wijst iu de eerste pl.,ats oji lû t ge
wicht vau het studie verschijnen met het noodige 
blusebmaterieel op tie plaats ties onheus. Teneinde 
dit te bevorderen, zijn dv brandweer-telegrafen de 
nuttigst»? uitvindingen van onzen tijd. Over het auto 
matisclie stels4'l kan ieder, ingewijd of niet, met 
een te voren afgesproken toeken het stadsgedeelte, 
tie straat, zelfs het perreelsnouimer waar brand is, 
naar het centraalpunt seinen. Door het getal aan-
zegningspunten te vermeerderen, is men iu een stad 
in tie gelegenheid een brand bij zijn eerste ontstaan 
kenbaar te maken en zoo mogelijk te beperken. Ten 
bewij/e daarvan wordt een staatje aangevoerd van 
ile |h*iventage der groote branden, die gedurende tie 
laatste jaren te Londen hebben gewoed, waar geen 
automatische telegraaf is. Daaruit blijkt, tlat hoe
wel van I8titi—'75 eene vermindering der branden 
van 50 |<rt. heeft plaats gehad, zoo waren toch nog 
van ile 100 branden 10 groote (die met meer dan 
ü spuiten gobhttchl moeten worden), een cijfer dal 
veel tuinder moest wezen, war»! Londen vau een brand
weer- telegraaf voorzien. Te Herlijn toch , waar eene 
vrij goede automatische brandweer-telegraaf is, is die 
verhouding slechts *2.S'J |M-t In Boston, waar sinds 
1851 een telegraafnet voor tlat doel is aangelegd, 
zegt een Amerikaatisch tijdschrift, "heeft tie electriciteit 
over leven en eigendom van uiillioenen menschen in 
Amerika de wacht gehouden.'' 

In Amerika plant zich het automatisch aanzeg-
gingsteeken op een alarmklok in het centraalpunt 
over en wekt daardoor hel geheele personeel; in 
Europa komt dit leeken slechts terecht bij den wacht-
heblienileu beambte of bij tien chef der brandweer, 
en deae waarschuwt het brandweerperaoneel, te ge
lijkertijd zijne l>cvc]en uitvaardigende. Het Amei i-
kaansche stelsel wint daardoor uit :i<> a li't seconden 
tijdsruimte tusschen hel begin van het automatisch 
signaal en het alarm (berekend op 40—fiO seconden), 
maar heeft daarentegen het groote nadeel, dat niet 
terstond alle bevelen en beschikkingen uit het cen
traalpunt kannen gegeven en reraonden worden. 

Het resultaat is evenwel hier en daar niet alleen 
geweest eene aanzienlijke vermindering van het aantal 
groote bntndrnm]M>n, maar ook aanmerkelijke daling 
in de verzekeringspremien. 

Hierop volgen eenige tabellen, die een overzicht 
geven van tie jwiventage der groote branden in verschil
lende steden van Engeland, DnttofAüand, Amerika, 
België en Holland, waaruit blijkt, tlat in tie steden 
van tie beste brandweer-telegrnfen voorzien (met auto
matische bram Ito* >stel len , Morse-toestellen en onder-
grondsche Udegiaa(leidingen), gemiddeld 4 pet. groote 
branden plaats hebben, in die met minder goede 
telegrafen 17 pet. en die Bonder telegrafen '20 pet. 
Een andere tabel toont aan, dat sedert de invoering 
der brandweer-telegraaf te Parijs het gemiddeld cijfer 
»ler totale vernietiging van eigendommen met 50 pet. 
i» afgenomen. 

Van tie aangevoerde voorbeelden, hoezeer de in
voering van tie telegrafen op de vermindering der 
kosten van schadevergoeding heeft gewerkt, willen 
wij slechts een paar hier overnemen. Van 1850—58 
bedroeg tie brandschade in St.-Louis (Amerika) 
1,803,818 dis. Na da invoering van de brandweer-
telegraaf van 1858— GO, beliep die schade aldaar 
slechts 710,404 ills. Vóói de invoering van de brand* 
weer-tvlegiuaf te Montreal kostten 85 branden 140.080 
dis. verzekerings-uitkeering: na de invoering aan 99 
branden slechts 35,428 dis. 

De bmiiddh-ecteur vnn Stettin voert voorts als 
een opmerkelijk tóit nnn, dat aedort de invoering 
der telegrafen geen brandstichtingsgevallen zich voor
deden , vermoedelijk wel omdat tien brandstichters, 
dóbr het snelle verschijnen der brandweer, wolkeden 
brand reeds in zijn aanvang stuit, zeer weinig kans 

van welslagen is overgebleven. Ook in Breinen, 
Hamburg en Amsterdam werd dezelfde Opmerking 
gemaakt. Maar zeker is niet het geringste voordeel 
van die toepassing — zooals door den hoofdingenieur 
der New-York brandweer wordt aangevoerd — het 
redden van honderden inenachenlevem door snelle 
kennisgeving en snel aanrukken der brandweer. 

Na eene tabel van de verhouding tusschen tie be
volking en het aantal aanzeggingspunten van verschil
lende rieden van Amerika en Europa geleverd te 
bobben- gaat de schrijver over tot een algemeene 
beschrijving van tie inrichting en der meest gebrui
kelijke toestellen tier htiindweer-telegrafen. Wij zul
len hierbij den schrijver zeiven laten spreken, ten
einde zijne duidelijke en zaakrijke beschrijving l>e-
vattelijker te kunnen teruggeven. 

»Lenig punt, zooveel mogelijk in het midden eener 
stat! gelegen , ondergronds door kaliel- of boven
gronds tloor gegalvaniseerd ijzer-of staaldraad , over 
isolatoren, verhouden met eenige andere regelma
tig over het grondgebied tier gemeente verspreide 
punten . geeft het eenvoudigste donklieeld van een 
stedelijk teltgraafstelsel. 

Naarmate zulk stelsel moet dienen voor brandweer 
vooi' politie of voor beiden of voor handelsbelangen. 
ontvangt het zijn eigenaardig karakter' niet alleen, 
maar behoort het ook zijn eigenaardige, daarmede 
overeenkomstige, inrichting in de details te ontvangen. 

Het centrale punt blijft, in alle stelsels tie on
misbare verzamelplaats der verschillende lijnen en 
wordt daardoor vanzelf tie plaats, waar alles aan
komt en van waar alles behoort uit te gaan. 

Rondom bet centrale punt, behooren in een brand* 
weer-telegraaf eenige andeiv. punten te liggen , welke 
leder af/onderlijk, ol wel bij KWO0, drie of meer-
tallen , met dat centrale punt door middel van dra
den worden verbonden. Stelt men zich voor dat 
deae punten in genoegzaam aantal aanwezig zijn, 
en dat daarterplaatse toestellen worden aangebracht, 
die het mogelijk 'naken eenig bericht direct naar 
het centrale punt tc zenden, dan is men vanzelf 
tot hel begtip gekomen van eene aanzegplaats waar 
zich eene brandschel l>e\indt. 

De lijnen welke deze aaiizoggiiigspnnteii onderling 
i*n mot het centrale punt verbinden , kunnen op 
vei-schilleiide wijzen worden getrokken cn verbonden 
en 11ragen, naar gelang het hoofddoel waarvoor ze 
zijn aangelegd, velschillende namen. Zoo bijv. wor
den <le verbindingslijnen, waarin stations liggen 
van Moi-se-toestel len voorzien , tspreeklijuen" ge
noemd , terwijl die, waarin uitsluitend aanzeggings
punten liggen eu this brandschellen hebben , „roep
lijnen1' of meer juist ••brandschetlijnen" genoemd 
worden. In groote steden heeft men beide soorten 
nootlig : iu kleinere kan men met tie laatste volstaan. 

De iuinischukcliiig der gezamenlijke stations en 
brandschellen kan van tweeërlei aard zijn : men kan, 
het centraalpunt nis beginpunt nemende, eenige stati
ons in eene zekere richting inde verbinding opnemen 
en daarna dose verbinding weder in het centraalpunt 
brengen. In dit geval heeft men kringen. Keert 
men daarentegen met tie verbinding van het laatste 
statiën niet naai het cent raai punt terug, maar legt 
men aan de eindpunten der verbinding, dat is op het 
centrale punt eu op het laatste station of in de laat
ste brandschel. aarde aan, dan heeft men het stm-
lenstelstd. 

Stelt men zich dus voor dat van het centrale punt 
C uitgaande, in de lijnen Cc, Cf, C, Cl ietier 
één, twee of meer aaiizcggingspuiiten a, b, c, d 
enz. opgenomen worden en tlat in het centrale ptmt 
zoowel als in tl»! laatste aanzeggingspunten van elke 
lijn e, f, i, l aarde WOrdt aangelegd, dan heeft 
men het stralenslelsel. 

Vereenjgt men echter de uiterste punten e en f 
alsook i en / van twee zulke stralen met elkander, 
dan heeft men het kringenstclsel. 

Het eerste la goed en iets goedkooper wegens min
der lengte der verbindingen ; het tweede daarente
gen is iets duurder, maar veel beter, daar het ruim
schoots gelegenheid biedt tot onmiddellijk hei-stel der 
gemeenschap, voor het geval dat storingen in de ver
bindingen mochten voorkomen. 

Op ieder dezer punten, het centrale- en de aan-
zeggingspunten, moeten zich toestellen bevinden tot 
het opnemen en geven vnn teekens. Zat men die 
teekons kunnen ontvangen en geven , dan moet er 
verbinding zijn tusschen deze punten. 

De verbinding nu kun geschieden tloor middel van 
kabels, wtdke in den grond worden gelegd; ofwel 
zij kun gemaakt woitlen door gegalvaniseerd ijzer-
of staaldraad over isolatoren en boven den grond 
worden aangebracht. 

Kabel beslaat uit een hart van koperdraad (1- of 
3-draails gevlochten) omgeven door twee of meer 
lagen isoleercnde stof (getuit, portaja); tleze lagen zijn 

omkleed met een vlechtsel van fijne geteerde Itali 
aansche hennep, waaromheen eindelijk een 12-, 16-
a 20tal verzinkte IJzerdraden in schroefvorm zijn ge
woeld . tot beat he lining van tien eigenlijken kabel. 
In den laatsten tijd wordt dit IJzerdraad nog omge
ven door een mengsel van asphalt en teer, tot meer
dere beveiliging tegen de vele schadelijke invloeden 
van den bodem. 

Een -vwone knlxd kost ƒ0.55 per meter; rekent 
men daarbij op ƒ0.80 per meter graafloon en 
/0.50 i>er meter bestratiiigsarbeid, dan komt tie 
meter kabel, geheel gelegd en verlwnden, op p. m. 
f 1.30 per strekkendon meter. Weliswaar, is dan 
de geleiding oveivenkomstig ,),- eischen ties tijds en 
vrij volkomen veilig voor tal vnn storingen, doch 
eene hovengrondsche verzinkt-ijzer- of staaldraad-ver
binding, zooals men in zeer vele steden van het 
buitenland aantreft, o. a. iu Bremen, biedt voldoende 
veiligheid aan. 

Verzinkt ijzerdraad neemt men gewoonlijk ter 
dikte van 4 m.M.: dit wordt o. a. ook voor de 
rijks-telegraafverbindingen gebruikt. In tien laatsten 
tijd echter wordt aan verzinkt staaldraad van 3 
in.M. verre de voorkeur gegeven, wegens de meer
dere stevigheid en ook voor de meerdere sierlijkheid. 
Dun draad toch ontsiert in eene stad minder dan 
dik; het is veel strakker over groote lengten te 
npaimen dan het dikkere ijzerdraad. De kosten ver
schillen iets ten gunste van het staaldraad. 

De rnag rijst, of het 1gewenscht is in eene 
stad voor de straten eene zoodanige verbinding te 
bobben, en 2°. of de eigenaars der huizen het aan
slaan van isolatoren in hunne dakgoten of gevels 
zullen willen toelaten. 

Uit tie hier voorgaande tal-ellen blijkt genoegzaam, 
dat in zeer vele steden bovengrondse he verbindingen 
bestaan. Brussel, Geut, Luik en Antwerpen hebben 
zulke verbindingen , uitsluitend ten behoeve hunner 
ahetiinihe riada-uur werken. 

In het niet vrijwillig toestemmen tier eigenaars 
eu huurders van perceelen , tot het aanbrengen van 
isolatoren in hunne goten en gevels , voorzien m. i. 
tie artikelen 3, 4 en 6 der wet op den aanleg van 
telegrafen tltl. 7 Maart. 1852, Staatsblad no. 48. 

Kan echter de vergunning verkregen worden door 
minnelijke schikking, dan ontheft zij van veel last, 
Oponthoud en kosten. 

Waar de verbindingen uit tie binnen- naar dc 
biiitenstad moeten woitlen gebracht, brengen zij , in
dien groote afstanden moeten worden oversiiannen, 
noodwendig het gebruik van telegraaftalen mede, en 
moeten wateren woitlen overgestoken, waardoor sche 
pen niet «taanden mast varen, dan komt men in de 
noodzakelijkheid tot het maken van waterjossages, 
nl. grachtovergangen met tabel. 

De palen kunnen zijn gecreosoteeitl houten palen 
van 7—10 meter lengte of wel, zij kunnen zijn 
sierlijke ijzeren palen in den vorm der gaslantaarn-
palen. Deze punten zijn echter van zeer onderge
schikt belang en ivgelen zich hij aanleg vanzelf." 

Tot zoover loopan het eigenlijk verslag cn de 
algemeene l>eschouwingen. Daaraan zijn echter toe-
gevoegd eenige bijlagen, waarin Wordt uiteengezet, op 
welke wijze bij den aanleg van de brandweer-telegraaf 
te Amsterdam is gehandeld, om van huurders en 
eigeiuuirs van |>erceelen vergunning te verkrijgen tot 
het aanbrengen van brandschellen in de door hen 
bewoonde perceelen, toegelicht met duidelijke teeke
ningen van die toestellen, alsmede de gebruiksaan
wijzing daarvan. Een laatste bijlage behelst een in
structie voor het gebruik dcrwijzertelegrafen , waarhij 
ten slotte Wordt uiteengezet hoe een telegraafnet van 
den eenvoudigst en vorm, waarmede Leeuwarden kan 
volstaan, noot zijn ingericht, en welke de oprich-
tiugs- en onderhoudskosten van zoodnnige verbeterde 
bninilweerinrichting bedragen. Daar de gegeven wen
ken, die nu volgen, van te localen aattl zijn —ofschoon 
er voor andere gemeenten, die het voorbeeld van 
Leeuwarden zouden willen volgen, nog een schat van 
bijzonderheden uit te putton is —zoo meencn wij 
ons echter tot tleze algemeene beschouwingen to moe
ten annalen. Alleen zij hier nog meegedeeld, dat 
tie oprichtingskosten voor Leeuwarden op ƒ8583.35 
en de jaarlijksche kosten op ƒ 1053 zijn geraamd. 

ELECTRISCII LICHT, SYSTEEM d WALLACE*. 
Sedert een paar weken wordt te Londen in het 

Liverpoolstreet-station van de Great-Eastcrnspoor-
wegmaatschappij eene proef genomen van clectiïschc 
verlichting volgens het IFutfiltW ejfOlnMll. tloor de 
iAnglo-American Light Company Limited" te Londen 
gevestigd, welke Maatschappij eigenares is van n) de 
op dit stolsel betrekking hebbende octrooien. Op 
Maandag den 13den dezer was tie ontlergeteekende 
in de gelegenheid met dit nieuwe licht kennis to 
maken, en tevens, met nog eenige andere genoodig-

den, van de directeuren de meest volledige inlich
tingen te verkrijgen, zixiwel van het stolsel in zijn 
gebeid als van de inrichting tier dynamo-electrische 
machine en van de lamp. 

De lampen hadden op Imvengenoemden dag sedert 
8 achtereenvolgende avonden gebrand, zoodat ook 
het groote publiek reed? voldoende was instaatgesteld 
het licht te bewonderen eu zijne meening erover 
uit te spreken. De indruk was, dat tie proef als 
goed geslaagd kon woitlen beschouwd; het licht 
was zacht en de verlichting der groote ruimte vol
deed aan de eischen, die men redelijkerwijs stellen 
kun. Een gebrek echter was, dat het licht flikkerde, 
hetgeen nochtans, zooals nader zal blijken, gemak
kelijk kan worden verholpon. 

In dn Illustrated London News van tien 25sten 
dezer komt eene korte beschrijving voor van de 
Wnttate lamp. alsmede van de Farmer- Wallace 
ilynaino-electrisi'he machine, aldus genoemd naar de 
beide Amerikanen, die eraan gearbeid hebben, op-
geheldeitl door enkele vrij duidelijke teekeningen. 
Onder verwijzing hiernaar, zal evenwel eene nadere 
verklaring van een en ander tien lezers van dit blad 
wellicht niet onwelkom zijn. 

De dynamo olectriaehe machine bovengenoemd 
brengt, evenals eene batterij, een aanhoudenden 
stroom voort in ééne richting, en onderhoudt het 
licht van een aantal lampen in dezelfde geleiding, 
volgens de hoeveelheid arbeid, die elk nootlig heeft, 
en welke berekend wonil op één piiardekracht per 
lamp en één voor den draad, zelfs bij grooten af
stand van het licht tot de bron. 

De inrichting der Walku'e-lamp is zeer eenvoudig: 
zij bestaat uit een raamwerk van koperen staafjes: 
op tien onderregel is een stuk kool bevestigd, terwijl 
aan den bovenregel, die verschuifbaar is, verticaal 
een stift bevestigd is, waarvan bet ondereinde een 
tweede stuk kiwi draagt, terwijl het andere einde 
door een kleinen electro-magneet gaat. In tien vorm 
der kool ligt voornamelijk de bijzonderheid, waardoor 
de Wallace-lamp zich van alle anderen onderscheidt.' 
deze stof komt hier nl. voor als rechthoekige dunne 
plaatjes van ongeveer 8 bij 4 Eng. dm. (20 bij 10 
c.M.). De dikte verschilt voor de beide electrotlen 
en bedraagt voor de bovenste of positieve kool J en 
nor de onderste of negatieve kool j Eng. dm.; de 
laatste is vast aan het raam bevestigd, terwijl de 
eerste beweegbaar is. De beide koolplaten zijn lood
recht boven elkander gesteld, en met elkaar in aan
raking, wanneer de stroom is afgebroken. Zoodra 
echter tie elect rise lie stroom door de geleiding gevoerd 
wordt, beft tie electro-mngneet van elke lamp de 
bovenste koolplaat op tot de gevorderde hoogte van 
ongeveer Eng. dm. (3ni.M.), en de boog van Vol'a 
vci-scliijut in volle pracht tiaar, waar de weerstand 
het geringst is. tl. i. waarde kindplaten met elkander 
in .aanraking waren. De afstand wordt aldaar lang
zamerhand grooter tengevolge van koolverbruik, en 
tie weerstand neemt toe. De stroom kan weldra dezen 
weerstand niet meer overwinnen, en gaat naar een 
volgend punt over, dat minder weerstand aanbiedt. 
Op deze wijze verplaatst het licht zich langzaam 
tusschen de koolplatcn, totdat eindelijk zooveel er
van verbruikt is, dat de afstand overal te groot is, 
en de stroom afgebroken wordt. De magneet laat 
dan het bovenste stuk kool los, tlat door zijn eigen 
gewicht op het andere neervalt, tegelijkertijd daar
mede in aanraking komt, den afgebroken stroom her-
stolt en als in den aanvang door den magneet wordt 
opgetrokken. Dit alles geschiedt this automatisch cn 
7.00 snel, dat hel oog het verdwijnen van het licht 
niet kan waarnemen. De koolplaten onderhouden 
op deze wijze een standvastig licht gedurende onge
veer 100 uren, zonder eenige zorg te vereischen. 

De lichtsterkte van elke lamp werd geschat op 
800 kaai-sen, en kost circa een haloen stuiver per 
uur per lamp aan kool. De flikkering van het licht 
was eenvoudig het gevolg van de minder goetle hoe
danigheid tier kool, die niet gelijkmatig hard en niet 
homogeen genoeg bleek te zijn. Slaagt men erin 
hierin tc voorzien, hetgeen niet moeilijk is, dan 
is het bovenbeschreven stelsel san stap nadar tot de 
oplos-tng van het vraagstuk der electrisehe verlich
ting, duur het zich aanbeveelt tloor eenvoudigheid, 
duurzaamheid, 'geringe kosten en gemakkelijke be
diening. 

De lampen waren geplaatst in hallons van door
schijnend glas, voorzien van reflectors van wit glas, 
om tie lichtstralen , die antlers de bovenruhnto zouden 
verlichten, te ondanehenpen. 

Het gedeelte van het station, twee platforms uit
makende, weid door 0 lampen verlicht, aan elke 
zijde drie. De onderlinge afstand tier lampen bedroeg 
45 M, cn de hoogte hoven tien grond ongeveer 6 M. 
Aan hel uiteinde der platforms was een loods op
geslagen, waarin de dynamo-electrische machine van 
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een maximum vermogen van tien lampen gedreven 
wenl iloor een locomobile. De geleiding bad eene 
lengte van 400 M. 

De twee groote voordeelen der Wallace-lamp tegen
over de bougie Jablochkoff schijnen voorloopig de/e 
tc zijn, dat de eerste 100 uren achtereen kan bran
den eu 2J cent |h>i- uur aan kool kost, terwijl de 
laatste slechts gedurende 11 uur licht geeft en on
geveer 20 cent |ier uur kost. 

De .-Anglo-American Light Company" heeft, als 
gevolg van de welgeslaagde proefneming ter verlich
ting van het Liverjioolsireot-station, de opdracht 
ontvangen om haar stelsel toe te passen in de 
»Agricultural Hall" te Londen en de Docks te 
Southampton. De voordeelen, die hel annbiedt, wor
den aldaar reeds dadelijk erkend. Moge dit ook 
spoedig iu Nederland het geval zijn! 

Het vraagstuk der electrische verlichting is een 
onderzoek o verwaardig. 

Rotterdam, 20 Januari 1879. 
J. A. Hoest van Limhurg. 

EEN WENK. 
Het schijnt, dat ons volk zich eerlang in het 

bezit van talrijke tramways /al kunnen verblijden. 
De sneeuwjachten der laatste weken geven mij aan
leiding hun, die daarvoor concessies zullen verleenen, 
aan te bevelen den concessionarissen de verplichting 
op te leggen, alle gevallen sneeuw zoo Spoedig moge
lijk van de baan weg te ruimen. Immers, in de 
laatste weken was op vele plaatsen (o. a. Parijs en 
Genève) het vervoer gestremd, juist in een tijd, 
toen het publiek de meeste liehoefte had aan een 
goedkoop voertuig. Te Nieuw-Vork daarentegen werd 
een stoom-sneeuwschepper aangewend en het richel-
Hpoor was vrij. Ik laat in het midden, of de tram-
waymnatschappijen te Parijs, Genève en elders niet 
groote voordeelen zouden bobben liehaald door bet 
voorbeeld barer zusters te Nieuw-Vork na te volgen. 
Dit is haar zaak. Maar het is de plicht van hen, 
die concessies verleenen, te waken voor de belangen 
van het publiek. Te Genève staakte de tram way -
maatschappij in de eerste dagen na den sneeuwval 
den dienst. Daarna bracht zij groote tnoverdekie 
•leden met ongenchaafde banken in gebruik, vervaar
digd onder den drang: haast je, rep je. Ik heb 
daarop reizigers gezien, allen niet pampliiies hoven 
het hoofd, en staande, dewijl de banken met sneeuw 
en ijzel bedekt waren. De rnenschen hadden hun 
vracht duur genoeg betaald. Ik liegreep hun genot 
niet en ging te voet. 

In Nederland komt men vrij laat met de invoering 
van de tramways. Moge deze vertraging tenminste 
het voordeel hebben, dat men zich spiegele aan zijn 
voorgangers! 

G., 28 Jan., '79. R. v. E. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeling Arnhem. 
Vergadering ran Woensdag 22 Januari 1879. 

Nadat de vergadering door den Voorzitter geopend 
was en de ingezonden stukken behandeld waren, 
werd overgegaan tot het eerste gedeelte van het 
convocatie-biljet, het in vorige vergaderingen bespro
ken 24e art. van het reglement, betrekking hebben
de op bet aankoopen van boekwerken voor den lees-
cirkcl. De uitslag was, dat in de volgende vergadering 
een keuze zal gedaan worden uit de navolgende 
werken. Zeitechrift fürRauwe sen , BerUn und seine 
Bauten, en de Gazelle des Arehitectes. Onder de 
behandeling dezer zaak wenl door den heer Boer
booms het werk J nal Manuel de Peiiitures ter 
besichtiging aangeboden 

Hierna kwam SM de orde mededeelIngen over 
en bezichtiging van iiiciselsteonen van Umuiden; de 
door den heer Van der Bach ingezonden monsters 
waren vergezeld van een schrijven, bevattende me
dedeeling over deze steenen. Deze monsters beston
den uit eenige metselsteenen Wiuilvnrm in verschil
lende kleuren , en een vloertegel mede met kleuren 
bewerkt. 

Nadat genoemd schrijven door den Secretaris 
was voorgelezen, werd de ank met belangstelling 
besproken en eenige monsters onderzocht. 

De uitslag der hierover gevoerde discussion samen
vattende , was men van gevoelen, dat men over deug
delijkheid moeilijk kon oordeelen , aangezien het 
kort bestaan van dit materiaal; ook werd de kleur 
te flets bevonden, doch de kantigheid en de schoone 
vorm der steenen ten zeerste geroemd. 

De bespreking der vingen gesteld door de Maat
schappij , welke op deze vergadering zouden plaats 
hebben, is uitgesteld tot de volgende vergadering, 
aangezien men voor deze vragen een avond uit
sluitend aan de zaak gewijd verkieslijker achtte. 

Hierna weid door den heer Van Wadenoyeii het 
lRapport der Rijks-commissie tot het instellen van 
een ondenoek naar den toestand der Nedeilandsche 
Kunst-nijverheid" besproken; ten slotte deed hij het 
volgende voorstel om aan de Maatschappij te wor
den opgezonden : 

»De afdeeling Arnhem van de Maatschappij Uit be
vordering der Bouwkunst doet het voorstel, dat ge
noemde Maatschappij 60 in aansluiting daarbij hare 
afdeelirigen zich hij adres tot de Nederlaiulsehe Re
geering wenden, om hare adhesie te schenken aan 
de strekking van het rap[>ort, uitgebracht door boven
genoemde Rijks-commissie." Verder werd het door 
steller nader omschreven. Na breedvoerige hesprekin-
gen werd met algemeene stemmen besloten genoemd 
voorstel aan de Maatschappij op te zenden. 

Wegens het vergevorderde uur kon de ophetop-
i-oepingsbilji't vermelde bezichtiging van het werk 
L'architecture privé au 19 siècle. Decorations 
intérieures Pcintes niet plaats hebben en werd 
de vergadering door den Voorzitter gesloten. 

Berichten en mededeeliugen. 

B U I T E N L A N D . 
Jj De ingenieur Dr. Rohrig komt op tegen de door 

de Technische Commissie van do Verein deutscher 

Eisenbahnverwaltungen gedane voorstel omtrent 
de invoering van eene door den Slaat erkende ver
deeling in klassen van ijzer cn staal. Die rang
schikking is, volgens hem, een eenzijdige, daar 
slechts verbruikers, en niet ook voortbrengers, aan 
de beraadslagingen hebben deelgenomen. De ge -
nomen proeven zijn noch wat de hoeveelheid, noch 
wat den aard betreft , voldoende om als. grondslag 
voor een rangschikking van zoo wijde strekking te 
dienen. Inzonderheid heeft men niet gelet op de 
wijze, hoe het ijzer zich gedraagt bij schokken, terwijl 
toch de meeste uit ijzer vervaardigde voorwerpen 
meer weerstand hebben te bieden aan schokken dan 
aan rustende belasting. Men zoude door gelijktijdige 
onderzoekingen omtrent volstrekte vastheid, veer
kracht , uitzetting en weerstandsvermogen tegen 
schokken de wederkeerige verhoudingen dezer physi-
sche aigenachappen onderling moeten doen kennen,en 
daarmede chemische onderzoekingen van monsters 
verbinden, waaruit dan blijken zoude wat men kan 
voortbrengen en hoe men moet voortbrengen. 

Ook de Oesterreichische Verein der Montan- und 
Eisenindustriellen heeft, op verzoek van bet Mi
nisterie van Landbouw, zijn gevoelen over die rang
schikking uitgebracht. Hij verklaart zich ten stelligste 
tegen de gedane voorstellen, omdat de voorgestelde 
proeven op yzer eu staal, tonder meer waarSirg te 
leveren voorde veiligheid , den teehnischen vooruitgang 
liejieiken mi ongunstig zijn voor de s|a>oiweg-cxploi-
tatie, door geheele grocjien van ijzer- en «taalwerken 
zonder billijke redenen uit te sluiten van leveringen. 
Al deze diep ingrijjiende veranderingen slaan gelijk 
met een omwenteling op technisch en geldelijk ge
bied, rusten opeen onzekeren, theoretischer) grondslag 
en worden niet door gebiedend'' noodzakelijkheid 
voorgeschreven. Wil men veranderingen , S00 Ijcnoeme 
men, in beider belang, commissien van verbruiken 
en voortbrengers vereenigd, die eei-st de juistegrond
beginselen zoeken en daarna rationeel* proeven nemen. 

— § Op den 8eten September 1875 werd in de haven 
van Holyhead de stoomboot Edith in den grond ge
varen. Het wrak lag in het vaarwater van den in
gang tot de oude haven en was voor de voorbij-arende 
schepen een ooizaak van groot gevaar. In het mid
den van het jaar 1870 wenl melde werkzaamheden 
voor het lichten een aanvang gemaakt. De arbeid 
is ouder allerlei zwarigheden, het gevolg van ongun
stige weersgesteldheid, in December 1877 teneinde 
gebracht. Men huil berekend, dat het op te heffen 
gewicht van het stoomschip ongeveer H00 ton be-
droeg. De hefwerktuigen bestonden uit vier groote 
ijzeren caissons of kisten van 18 M. lengte. 4.J- M. 
breedte en 4J M. diepte, die van binnen door een 
houten betimmering waren versterkt tegen waterdruk. 
Elke twee caissons waren op een afstand van 10 M. 
door elf ijzeren liggers verbonden, die 20 M. lang 
en \ \ M. boog waren, zij lagen 1-4 M. vit elkander. 
Op deze liggers rustten, evenwijdig aan de lengte 
der caissons, iKiursgewijzc gerangschikt, vier balken 
van 30 op 30 c.M. In bet midden tusschen twee 
dwarsliggers stonden op deze balken gesmeed-ijzeren 
pijlers van 2.7 M. hoogte, die vertikale schmevcn 
van 2.1 M. lengte en 9 c.M. middellijn bevatten. 
Ongeveer 0.70 M. onder de punt der pijlers wasirn 
houten plate-forme aangebracht, vanwaar uit deze 
schroeven gedraaid konden wonlen. Aan de onder
einden waren kabels vau stalen draden bevestigd , die 
met haken iu de planken vau het te lichten schip 
grepen en door duikers daar Iwvestigd wenien. Het 
ledigen van de caissons werd door vier ceiitrifû iuil-
pompen bewerkstelligd. Het opheffen zelf is door 
vele ongevallen bemoeilijkt geworden. Tweemalen 
kwamen uitloopende stoomscheiicu met de caissons 
in aanraking, waardoor belangrijke herstellingen aan 
de laatsten noodig werden. 

Hei weder was dikwijls voor den arbeid nietkalm 
genoeg. Den 4deu en Ssten December gelukte eindelijk 
het lichten. De caissons werden door waterhallast 
neergelaten en de luiken der kabels bevestigd. He ge
lijkmatige werking der laatsten werd door de schroeven 
geregeld. Daarna weiden de caissons leeg gepompt. 
Bij den opkomenden vloed was het mogelijk door 
een stoomschip de Edith in de nabijheid van den 
havendnm en daarna met windassen op den oever te 
brengen. 

— | In vele gevallen is de waanle van ijzer en 
staal rechtstreeks evenredig aan de volstrekte vast
heid, en verlangt de koojwr een nauwkeurige be
paling van de vastheidscijlers. De hiertoe noodige 
werktuigen zijn dus niet alleen wetenschap|>ehjke 
toestellen, maar ook praclischc instrumenten als 
waarde-meters van het ijzerfabrikaat. Een dergelijk 
werktuig voor practisehe doelt-inden, vervaardigd 
door Stukenholz, te Wetter aan de Roer, is afge
beeld en lieschreven met aanmerkingen omtrent de 
mogelijke fouten bij vastheidsproeven in het Organ 
für die Eorlschritte des Eisenbahnwesens, .8*8. 

— Jj Het vaststellen van normale pmlielen voor ge-
walsd ijzer was het onderwerp eener voordracht, 
gehouden in den Saehsischen Ingenieur- und Ar-
chitekten-Verein door den ingenieur Sehannvsky. 

Bij de vervaardiging en aanwending van gepro
fileerd gewalsd ijzer moet een wezenlijke vereenvou
diging en een grooten gelijkmatigheid ingevoerd 
worden. Door invoering van normale profielen zouden 
de webwerken op voorraad kunnen arbeiden, be
stellingen spoediger uitvoeren en goedkooper leveren. 
De Verein nam eenparig het voorstel aan, zich niet 
de vaststelling van nurmnalprofielcn bezig te houden. 

— § Naar aanleiding der kanalisatie van Neurenberg 
1,'eft Prof. K.imerer, aan den ijv-eheidsschool aldaar, 
proeven genomen omtrent het weerstandsvermogen 
van de bij kanaal werk en voornamelijk in gebruik 
zijnde houwstulfeu tegen zure vloeistolfen en ammo
nia. Daarvoor wei-den één-|wrce:its oplossingen van 
zwavel-, zout-, salpeterzuur en ammonia geliezigd, 
waarvan de werking hij gewonen warmtegraad ge
durende 48 uien plaats vond. Uit de uitkomsten 
blijkt o.a., dat de wegens hardheid, weerstandsvermo
gen tegen vont, gemakkelijke bewerking enz. voor ka-
naalwerken uitnemend geschikte bouwstoffen, zooals 
cementbuizen, baksteenen uil Spiers en zoogenaamde 
klinkers uit Berlijn, minder weerstandsvennogen tegen 
den invloed van zure vloeistoffen en ammonia toonen 

te bezitten, dan de voor druk cn vorst veel gevoeliger 
baksteenen uit de omstreken van Neurenberg. Daaren
tegen wonlt dit voordeel van vele baksteensoorten 
weder verlamd door de tot verbinding van de af
zonderlijke steenen noodige cementvoegen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederhuidscb-Indie zijn de volgende beschikkin
gen genomen: 

ontslagen: uit den dienst der Batavische haven
werken, de machinist Ch. Walker; 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot opzichter 
3' klasse, G. J. A. Graichen; — hij den dienst der 
Staatsspoorwegen : met ingang van 1 Januari '79, j 
tot opzichter '2* klasse, II Koopmsna, daartoe ge- i 
steld ter beschikking van den Gouverneur-Generaal; 
tot oplichter iT klasse, A. vau Lakerveld; — hij j 
het Mijnwezen: tot ingenieur 3' klasse, .1. C. van 
Heukelum en J. A. Schuurman, daartoe gesteld ter 
beschikking van den Gouverneur-Generaal; — bij 
het Kadaster: tot adjunct-landmeter 2' klasse, de 
adjunct-landmeter 3' klasse F. M. Droop. 

— Indertijd is door ons melding gemaakt van eene 
aanvrage door de Amsterdamse he Kanaalmaatschappij 
tot de Regeering gericht, om hare concessie indien 
zin te wijzigen, dat de Oppervlakte der Noonlzee-
haven, die volgens de concessie tot eene U-paalde 
diepte moet opgeleverd worden, liekliigrijk zou wor
den verkleind. In plaats van een havenkom ter 
breedte van 650 meter zou, volgens de aanvrage 
tot concessiewij/iging, een vaargeul van 2."»0 nieter 
breedte verkregen worden. 

Tot beantwoording der vraag of die coiicessicwij-
/.igiug zonder bezwaar voor de scheepvaart kon wor
den toegestaan, wenl door den Minister van Water
staat , Handel en Nijverheid eene commissie benoemd, 
bestaande uil de heeren Jhr. II. P. de Koek, boofd-
inspecteur, J. Spanjaard, üaspecteur van het Loods
wezen , K. Junius van Hemert, haven- en dokmecster 
van Amsterdam, F. C. Jaski en W. Zeelt, scbeeps-
gezagvoenlers, J. Kalff, directeur der publieke wer
ken van Amsterdam, en J. F. W. Conrad, hoofd
inspecteur van den Waterstaat iu Noord-Holland, 
belast met hel Rijkstoezicht over het Noon I zeek at mal. 

Wij vernemen, dat sedert korten tijd door deze 
Commissie rapport aan den Minister ingediend is. 
Daaruit blijkt, dat de technische eu finnucieele be
zwaren tegen het op de voorgeschreven diepte bren
gen en voortdurend op diepte houden van de geheele 
havenkom ernstig overwogen zijn. Niettemin is 
door deze Commissie éénstemmig elke verminde
ring der haven-oppervlakte of diepte afgekeurd, 
als strijdig met de belangen der schccpeanrl, 

Intusschen blijkt ook uit dit rapport, dat het bag-
gerwerk, tegen welks uitvoering de Directie der Ka
naalmaatschappij in Augustus 1878 zooveel bezwaar 
had, dat zij, met wijziging harei concessie, verzocht 
van een deel daarvan te wonlen ontslagen, blijkens 
de (H'ilingen in October 1878, toch grootendeels ver
richt is. Volgens de opgaven van het Rijkstoezicht 
bleek toen nog slechts V» van de geheele uitbagge
ring der Noordzeehaven te moeten gesel lieden. Deze 
peilingen zijn aangegeven op de kaart der Noonlzee-
liaven voor 1S79, hehoorende tot den Gids voor de 
Haven van Umuiden, door de Maatschappij zelve uit
gegeven. 

Tevens blijkt uit die kaart, dat de ba vendiepte 
toenemende is en dat hare geheele uitbaggering dit 
jaar kan voltooid worden, indien daaraan met den-
zelfden ijver en hetzelfde welslagen wordt gearbeid 
als in het werkseizoeti van 1*78. 

— Niet zelden hooit men in ons tand klagen dat, 
bij o|>eubure aanbestedingen van regeeriugswege , bui-
tenlandsehe firma's aannemers worden, omdat zij 
lager inschreven, liet moge te betreuren zijn, wan
neer onze eigen handels- en indiistrieele ondernemin
gen blijken niet opgewassen te zijn tegen de mede
dinging vau het buitenland, het publiek belang eischt, 
dat het Gouvernement ter markt ga daar, waar dit 
het voonleeligst is, en onbillijk is het daarom, te 
eischen, dat van de inschrijvingen uit het buiten
land , die zooveel lager zijn, geen gebruik zal wor
den gemaakt. 

Dal intussclien nu en dun ook in bet buitenland 
Hollandsche firma's de mededinging legen vreemde
lingen kunnen volhouden, is dezer dagen gebleken. 
De Fransche Regeering heeft namelijk eene aanzien
lijke inschrijving geopend voor de levering van teak
hout ten behoeve barer marine over 1870 en 1880, 
en wel hij direclen aanvoer in de verschil lende ha
vens. De laagste inschrijver daarbij is geweest de 
firma Anibagtsheer en Van der Meuleu te Amster
dam. Wij maken daarvan melding, opdat het meer 
blijke, dat ook onze handel en nijverheid geene 
grenzen kent, daar vaak het werk en de winst, 
hier tevergeefs gezocht, in het buitenland zijn le 
vinden. 

— Th.in* kun worden medegedeeld , dat hier ter 
stede een vennootschap tot verschaf ling van electrisch 
licht en van de daartoe beuoodigde werktuigen, 
toestellen enz. ouder de firma Wisse, Picealuga en 
Co. is geconstitueerd, liet kantoor dier Vennootschap 
is op den Gedeinpten Burgwal no. 33 gevestigd. 
Eerlang zal aan een onzer singels een aanvang wor
den gemaakt met het inrichten der fabriek, terwijl 
de firma reeds in 't bezit is vim de noodige stooui-
en electrische werktuigen. Het aanvankelijk beuoo
digde kapitaal is door de firmanten zelf gestort eu 
eerst nadat de lervinding de soliditeit dezer onder-
neming zal hebben aangetoond en in de practijk het 
doelmatige vau haar verlicht ingssvsteeiu zal zijn ge
bleken, willen de heeren Wisse, Picealuga en Co. 
een beroep doen op het kapitaal, om in een groote 
nationale industrieelc zaak hun vennootschap te doen 
opgaan. Deze weg komt ons voor de meeste waar
borgen voor goede trouw op le leveren en het feit, 
dat de genoemde heeren zich voorstellen eerst te 
handelen eu daarna geld te vragen, bewijst hun ge-
gionde Verwachtingen voor bet welslagen hunner 
onderneming. 

Unkomliirinsefi van \antrvtr(liiiLrni. 

Maandag, 3 Febr. 
Maaitrlrbt, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan bet gebouw vau het prov. best.: 
het 2jarig onderhoud van- en het doen vau eenige 
berstellingpii aan de gobouwon der Rijkshoogere 
burgerschool te Roermond. (Herbesteding.) 

Driebergen, tn 11 uron, door burg. cn weth.! het 
bestraten, rioloerou, leggen van trottoir cn het doen 
van andere werken op het buitenplein vau hel station 
Zeist— Driebergen. 

Ilardreehl, to II nriin, door don architect II. W. 
Velh, iu Koophandel en Zeevaart, liet maken vau ecu 
admiuisl ratlegebOttWi voor het bost uur der Maatschappij 
van Levensverzekering, gevestigd to Dordrecht, aan 
het Begijnhof, lichter de Waalsohe kerk. 

'«-Hage, tc 11'L uren, door het ministerie van bin
nenl. laken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het Onderbonden vau- en het doen vnn conigo her
stellingen aan het gebouw van 's-Rijks hwgero bur
gerschool te Gouds, ged. '79 eu 'S0. (Hcrbestediug.) 

Ilardrethl, te IJ uren, in het raadhuis: de 
pneomstisobe riolrering volgens het Liuruurstelscl, van 
het bouwterrein, j.'elctjen tusschen den Singel (Zand
weg) cn don weg achter 's Lauds werf. 

'a-llage, tc 1 uur, door burg. cn weth.: het af-
hreken van eshlge gehouwen iu de Lange-Pooten en 
de Hofstraat cn daarmee iu verband staande werken. 

Leiden, te 1 uur, door de comm. van ndmin. over 
de gevangenissen : de levering van grondstoffen, con-
terliemiddeleu, ijzer eu bouwmaterialen, benoodigd 
voor den arbeid der gevangenen in het huis van 
militaire detentie god. '70. 

Vulpen, te 2 ureu, doorliet parochiaal kerkbestuur, 
bij Wed. Cobbciihagcn: het bouwen van 2 kapelaans-
woningen. Aanw. tc 10 uren. 

ftraiilngrn, te 6 uren, ten k:mtore van de gemecn-
tega-fabriek: do levering van 80,000 HL. Engelsche 
gaskolen. 

Httrllngeii, ter secretarie van Vijf Deelen-Zeedijkcn-
Buiteiidijks: de levering van 1330 stuks grenen dijk-
palcn vnn verschillende afmetin" cn 25 stuks zware 
eiken gordingen. 

Illnadag, e Wemr. 
Utrecht, 'e 11 uren, door de maatschappij tot ex

ploitatie van Staatsspoorwegen, aan hot centraal
bureau: de levering van 140 stulen tongbrwegingen. 
Inl. bij de sectioingenieurs to Meppel cn Botterdam. 

kruiieru. te I uur, door den burgemeester: lo. 
hot onderhoud dor bestralingen ged. '79: 2o. do le
vering en het planten van hoornen en heesters langs 
do buitenwegen, singels, pleinen cn op de nieuwe 
begraafplaats hij Moskown. 

Olden/nal, to 2 uren, door het bestuur der Vin-
ceutius-voreeniging, iu het logement van J. F. Vastcrt: 
het bouwen van con woouhuis mot hijgehouwtje. 
Aanw. te 1 uur. 

IJniulden, tc 2 uren, door P Groene wegen, iu het 
hotel Nommer-Ecu: het bouwen vau een winkel eu 
woonhuis met 2 boveuwoningen-

tmaterdam. door II. II. .1. Houle : liet houwen 
vnn een café met 3 bovenwoningen op do Spiegelgracht 
hoek Lange Leulscbedwarsstraat. Inl. Gerard-l)ou-
straat, uo. 106. 

Rattevalle, door diakcncu der Doopsgezinde gem., 
bij W. R. de Boer: het verven on behangen dor pas
torie mot eene duarnanst staande wouing. Aauw. 3 
Febr., te 11 uren. 

Ilarllngen, door J. F. Fontein: het afbreken van 
lu-t beslaande- cn het bouwen van een nieuw kantoor 
aan het Fruuckcr-ciud aldaar, lui. bij den architect 
C. C. van Rijsbergen. 

Waenadag, S rehr. 
'a-llage, te 11 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 

iu het gebouw der Normaal-schietschool: het bouwen 
van eene normaal-gymiiastickschool, nabij eu ten 
noordoosten van het Boorhuis, to 's-Hage. Bilj. inz. 
4 Febr., vóór 3 uren, op bet bureau van den ingenieur 
voornoemd. Naming / 11,700. 

Lelden, te 12 uren, door Jan Zuurdeeg en Zoon: 
lo. het uitvoeren van verschillende werken op de fa
briek aan den Oudo-Siugcl; 2o. het amovecren ecucr 
stoommachine (Comuouud-systeem). Inl. bij den ar
chitect W. F. van der Heijden. 

Hu luiten, te lij uren, door hel dijkshestuur der 
Vijf-Dcclen-Zeedijkeii-Buitciidijks, in Do Nederlanden: 
het lanlergen eener stoenglooiing cn hot verzwaren 
van dan zeedijk daarnevens, over eene lengte van 
70\'I0 M., steen 40 a 30. Anuw. 1 Fchr. te 2 uren. 
Bilj. inz. vóór II uren, bij deu secretaris G. A. Murray 
Bakker. 

Zlerlaaee, tc I'/j uren, door hot geincentebcstuur: 
hel vernieuwen van oen gedeelte bestrating v:tn den 
Graebtweg tusschen de nobelpoort cn de Zuidwelle-
brng. 

MJniegeti, Ie 3 uren, door het bestuur van de loge 
St.-Lodewijk, iu hot gebouw aan de Mugtcrstraat: het 
afbreken van ceu gedeelte, van het gebouw met den 
stal cu hel koet-luns en het bouwen van een nieuw 
logegchouw daartcrplaatse. Inl bij deu architect P. 
van der Kemp. 

Harllngen, door M. G. de Jongh (|q., iu De Koren
beurs: het bouwen eener bnitensocietoit, met annuie 
werken, op het terrein tegenover dc Kerkpoort aldaar. 
Inl. bij den architect C. C. van Rijsbergen. 

Danderdas. e rear. 
Amaterdam, te 11 uren, door de directie der 

marine, aan 's Rijks werf: de levering van lo. 20,000 
KO. afgeslagen inlaudsclieu schilhcuncp; 2o. 75,000 
KG. Noordschcn hennep; 3o. 5IKX) KG. Itnliaanschen 
hennep. 

/«olie, te 12 uren: het verhouwen vnn een woon
huis en het bouwen van een paardenstal, voor Mr. 
S. J. Baroi. van Pallandt. 

I'akwert to 2', uren, in het gemeentehuis, bij H. 
Boerma Jr.: bel afbreken der bestaande- cn het bou
wen van eene nieuwe boerderij met woning voor 1). 
.1. Booms, aldaar. Inl. bij don architect A. Klazes 
Bijlsma, to WarIurn. Aanw. 3 Febr., Je 10 ureu. 

tlkmaar, door Wed. Wijnkamp: het bouwen van 
4 woonhuizen op een open terrein grenzende aan haar 
hole! aldaar, lui. hij duu architect 1). E. L. van den 
Areud, te Haarlem. 

Vrijdag, ï (febr. 
Leeuwarden, te 11 uren, dooi hel gomcentebcst. 

van I*ic u warde rad col: de levering van 1300 stère grove 
gewasschcii riviergriut. 

Illlveraum , tc 12 uren, op bet raadhuis: hot bou
wen van oen ziekenhuis. Inl. bij deu gemceutoop-
zichter J. Rietborgen. 

Middelburg, tc 1 uur, door don outv. der reg. eu 
dom., iu het Schuttorshof: tiet onderhouden van de 
gohuuwen genaamd de Oost-Indische Kamer te Mid
delburg, ged. '79 eu '80. Bilj. inz. te 12 uren. Aanw. 
3 Febr., tc 10 uren. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag i Eebruari 4879. 

scherpenseel (Fr.), ten huize van den kerkvoogd 
J. G. Landman: net bouwen vau een toren voor- en 
eenige vertimmering aan cn in dc kerk te Schorpen-
zeel gein. Weststcllingwerf. Aanw. 3 eu 4 Febr., te 
1 uur. 

Zaterdag, 9 Febr. 
Amaterdam, te 10 uren, door deu eerstaanw. iin.:., 

0p het bureau der genie, Planlage-Middellnuu 70: bet 
overbrengon van eene houtloods, staande op het 
Maricuhurgcrploiu to Nijmegen, uaar Amsterdam. 
Bilj. inz. uiterlijk 7 Febr., vóór 3 ureu, op hot bureau 
der genie. Raming /"2700. 

Amaterdam, te 12 uren, aan het bureau van dc 
Amstcrdamschc Kanaal maatschappij: het maken van 
den harden weg tusschen Zaandam en Amsterdam, 
voor zooveel betreft het gedeelte in polder III oost 
van dc Kanaal maat schappij (Anistcrdummcrpoldor), tor 
lengte van omstreeks 3050 meter. 

/««lie . le 1 uur, door hetgomeentuhe?*uur: de le
vering vau: lo. 25,000 stuks Faucouvulkoieu, 47,000 
stuks Atbsche keien, 400 str. M. kanUcicn cn 200 str. 
M- trottoirbanden; 2o. 60,000 stuks vlakke cn 120,000 
stuks half-getrokkcn straatklinkers, VVanlstecii of 
IJsolsteen-Waalvorm, de laatste hoeveelheid in 2 perc, 
ieder voor dc helft. 

Lemmer, ter secretarie van het wulersclmp Zeven» 
Qrictenijenen-Stad-Slooten: lo. het verhoogen en ver 
zwaren vau den zeedijk ten oosten Lemslerbock over 
dc lougte van 1000 M. Raming /124,000; 2o. het 
(overen van 300 stère Ijiukscbe tluksteeu op deu 
buitenberin vau den steenen dam langs het Lomstor-
hop. Raming ƒ3300. 

Maandag, IS Febr. 
'a-llage, tc ll'/a urm, door hot ministerie van wa 

terstaat enz., aan het gebouw van het prov bestuur: 
het uitvoeren van cunigo voorzieningen aan de dammen 
gelegen vóór deu Oudelaiidscheu zeedijk, hehoorende 
iot dc zeewerkeu in dc prov. Zuid-Holland. Aanw. 
5 Febr. Raming / 6770. 

t'apelle nd IJ nel, te 12 uren, door den architect 
H. van Dam .Hî z. namens mej. N. dc Zeeuw: het 
mdeelteigk amoves ren eu wedsropbouwen ens. ven de 
bouwhoeve „Zeeuwlust", aan 'stiraveuw g in dogem. 
Capellc ad Usel. Aanw. S Febr., te 11','j ureu. 

Kaiterdam, door don architect D. Verheul: hot 
ïi-rgrootcu dor bierbrouwerij van Haveln&r cn \an 
Sluik, aan de Binnenrotte. Inl. bij genoemden archi-
teot, Oppert 130. 

Illnadag, II Febr. 
'a-llage, to II uren, door het ministerie van marine: 

bet houwen cn leveren van 4 loodskottsrs, mot be
schieting en msstgestel, als 2 van 80 en 2 van 16 M. 
Inl. 8 cn 10 Febr. bij den bouwkundige bij den dienst 
au het loodswezen, tc 's-ll.ige. 
'a-llage, tc 12 uron, door het ministerie van kolo

niën: het leveren van ijzeren telegraafpalen ten dienste 
der ovorzeesche bezittingen. Inl. bij den inspecteur, 
;liof vau het technisch beheer vau dc Rijkstelegraaf. 

Katlerdam, in het Timmerhuis: de levering, in l 
perceel, van 27 partijen iepeuhouteti briigstrookea voor 
rij voorin gen, tc ramen bevattende 3664 stuks. 

Waenadag, II Febr. 
a-llage, tc 11 ureu, door hot ministerie van water

staat enz.: het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper en ineta:il, benevens het 
bezorgen van smedon en werklieden, tol het doen van 
herstellingen aan dc Rijks-stoom-ou andere vaartuigen 
in gebruik bij het baggcrwerk ten behoeve vau de 
werken van de Merwrde en Killen, van 1 April'70— 
:il Maart '30. Aanw. 7 Febr. 

'••Hage, te 12 uren, door hot ministerie van water-
slaat enz.: lo. het leggen van spoorbanen op het station 
Nijmegen. Inl. bij don hoofdingenieur, lo Arnhem en 
den sccticiugonieur, Ie Nijmegen. Aanw. 3 en i> Febr., 
telkens te 1 uur. Raming ƒ 27,000; 2o. het makeu 
van een tijdelijk bijgebouw, bost rating en verdere 
werken op hel station Nijmegen. Inl. hij dezelfden. 
Aanw. 3 en 5 Febr., te 1 uur. Raming ƒ36,300; 
to. In t leveren van hcslagea eikenhout voor wissels, 
kruisingen enz., in 2 perc. Rnmiug: perc. 1 ƒ5160, 
perc. 2 ƒ4500. 

Klerlkzee, to I 'ƒ» uren, door het gemeeutebest.: 
het leveren van 10,000 stuks keien. 

Huaaum, 'b nv. 7 uren, iu het logement Dc Rosen* 
boom: het bouwen eener overdekte kegelbaan. 

Ilanderdag, 13 Febr. 
Il.ii eixtreilil , tc 12 llrell, door het bestuur VUU den 

polder Hel Binnenland, iu bot Rechthuis: lo. het 
makou van ecu gebouw met scoorstceu; 80. het le
veren vau oen stoomwerktuig met scheprad en toeho-
hooren, ten dienste van het te stichten stoomgemaal 
Inl.: voor perc. 1 bij don ingenieur Korevaar, tc 
Vrijenban, voor perc. 2 bij den bouwkundige A. Vis-

r Kz„ tc Zwijndreeht. Aanw. 6 Febr., te lO'/j uren. 
Arnhem, to 1 uur, ten kautore van dc gemeontc-

gasfahriek: de levering van fi,310,0OO KG. Eugclsche 
gaskolen voor hot dienstjaar '70. 

Vrijdag, 14 Febr. 
Middelburg, tc 10 uren, door hot ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van hot prov. bost: 
hot maken van dukdalven, het leveren cn plaatsen van 
meerpalen en het doen van herstellingen aan eenige 
paalwerken bchoorcude tot het. kanaal door Zuid-Be-
veland. Aanw. 8 ou 11 Febr. Raming ƒ5230. 

Leeuwarden, te 18-L uren, door het ministerie van 
wat er slaat enz.: het driejarig onderhoud dor dniuhc 
plantingen op Ameland, behooronde tot dc zoewerken 
in Friesland. Aanw. 8 Febr. Raming ƒ4500 per jaar 

Zaterdag, IS Febr. 
• Hoarli. te 11 uren, door Henri Bogaorls, in bet 

koffiehuis van M. Hendriks: het bouwen van eene 
fabriek, koetshuis cn stal, benevens 12 daaraangren-
zende woningen, ouder dc gemeente Vught. Inl. bij 
don opzichter L. Derks, to VBosch. Aauw. 3 Febr. 

Niaveren, tc 11 uren, door het dijkshestuur van het 
Waterschap Hemetumrr-Oldcphaert-cu-A. Z., in het 
waterschapshuis: A lo. het maken vau 208 M. lengte 
stccnglooiing en eenig bijwerk nan deu Aanvallende-
dijk, ton zuiden van Staveren, het verhoogen cn vor-
zwaron van den nevrnsiiggcuden dijk, zoomede het 
verbrcodcu van 300 M. lengte der stoenglooiing aan 
de Duizendtallen, in 1 perc; 2o. het leveren van 768 
last (van 2000 KG.) brik, iu 15 perc. ieder van 50 
last en 1 van IS last; 3o. idem vau 1105 lust (van 
2IKM1 KG.) zuilenhozalt, in 1 perc; 00. idem vau 203 
last (van 20011 KG.) Drentscho steen, in 1 perc.; B. 
lo. het opruimen en weder zetten der noorderlijkstc 
BO M. lengte steeni/looüug aan het dijkvak Amesloot, 
tusschen Staveren en Molkwerumersluis, mot het ver
hoogen en verzwaren van den ncvensliggendon dijk, 
'n 1 perc; 2o. het leveren van 100 last brik, iu 2 
perc; 3o idem van 310 last zuiloubazalt, iu l 
perc.; C. lo. aanvulling met brik van kisten, 
herstellen aan ou afstoppen van sleenglooiingeu, stee
nen voeringen en hoofdeu, benevens verschillende an
dere gewone onderhoudswerken, tusschen hot Klif en 
het Scheidhek met Wouscradcels Zuiderzecdijken, be
noorden Workum, in 2 perc; 2o. het leveren van 
W last brik, iu 1 perc., 3o. idem van 60 M* grint, 

in l perc. Aanwijzing 13 Febr., tc 11 uren, aan
vangende bi; het Klif. 

Haedehenaherke, ter secretarie: de levering van 
300 M • ouderhoudsgrint. 

Waenadag, 19 Febr. 
'a-Hagr, te 11 uren, door het minis, van waterstaat 

enz.: lo. liet herstellen en verhoogen van 13 Rijks-
kribben aan deu linkeroever vau deu Gclderschc-IJsel 
boven Vooseu, tusschen do kilotucterraaien 82 en 83. 
Aanw. 15 cu 17 Febr. Raming ƒ7600; 2o. hot ver
richten van haggerwerk iu het ZwaHeWStOt tusscueii 
Zwolle cn Hasselt. Aanw. 15 Febr; 3o. dc levering 
van baznlt tot hot roorlzettcn der sLecnbostorting up 
dc Kctelleidiimmen, in het belang van den waterweg 
van Zwolle naar zee- Raming / 28,430. 

Ilanderdag, 30 Febr. 
Arnhem, te 1 uur, t m kautore vau de gemeente-

gasfabriek: het onderhoud der gebouwen god. '70, 
zoomode hot uitvoeren vau eenige buitengewone wer
ken, iu massa en iu 6 perc. Aanw. 15 Febr., te 10 
uren. 

Maandag, 11 Febr. 
'a-llage, le 1 uur, ten raadhuizo: de levering van 

Engelsche cn Scl.otsche gaskolen, len behoeve van de 
guuieoniegasfabrickon aldaar. 

Waenadag, 10> Febr, 
'a-llage, te II uren, door het ministerie van 

waterstaat euz.: het maken van ecu gebouwtje voor 
eene zelfregistreerendo pei schaal, aNmede voor eene 
hardstccnen peilschaal le Streefkerk. Aanw. 21 Febr. 

Zaterdag, I Maart. 
Katlerdam, te 10 uren, door dijkgraaf en heemra

den van den polder Prins-Alexandcr. in het Verkoop-
lokaal ! het opmaken eu bchardeu m< t puin cn griut 
vau don Om moord sche weg, deu Wollefoppenwcg en 
van 2 gedeelten berm weg langs de ringvaart des polders, 
samen lang 10,100 M. Aanw. 20 en 27 Febr. 

Zierlhxee, te 1'/, uren, ten kantore van dc ge-
mceutegasfabrick : dc levering van 000,000 KG. New-
Peltou-kolen. 

Op laler |e bepalen datum. 
l iel Jerk: het bouwen van eene voorliiüzmg aan de 

plaats, thans bewoond door Th. S. Onstoubnig. Be
stekken hij R. A. do Jong, le Ocukerk. 

Alloop van Aanbrsleriingt-n. 

Warga, 16 Jan.: het afbreken van 8 en opbouwen 
van éene boerenhuizing; ingekomen 5 bilj., als: 
B. Kampstra. te Warga, ƒ 8690 
K. M. Zijlstra, „ idem 8500 
.1. Pickstra, „ idem „ 8345 
S. Gaastra, „ idem „ 7642 
F. Braaksma, „ Bcrgum, „ 6444 

Rhederaleeg, lSJan.: de levering van 80,000 straot-
kliuhcrs, franco op de losplaats te Rheden; ingekomeu 
2 bilj., als: 
J. G. Walters, tc Rheden, / 16.90 
G. C. van Zadelhoff cn Co., „ idem „ 16.50 
de 1000 stuks; gegund. 

Alkmaar, IS Jan.: het onderhoud der Nauernasche-
Vaaiidijkeu ged. 6 jaren; minste inschr. was P. van 
Staveren Wz., te Haarlem, voor/SS50. 

Hecreuveen, IS Jan.: bet bouweu ceuer boeren
woning to Wolvega gemeente Weststcllingwerf; minste 
inschr. was L. Jr. van der Schaaf, te Lippenhuizon, 
voor ƒ8725. 

Haardplaat, IS Jan.: het maken van nieuwe en het 
vernieuwen van do bestaande rijshoofden, tot verde
diging van den oever voor dc waterkecring van den 
asuwnitensen polder Houfdplaat; iugek. I bilj, als: 
P. Monjé, te Breskens, ƒ 8536 
J. Berlou, „ Biervliet, „ 8400 
I). Tbolens, „ Hoek, „ 8400 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 8300 

Tilburg, 22 Jan.: het afbreken en wederopbouwen 
van eens laudhuuwerswoning iu de Brockstraat aldaar; 
minste inschrijver was H. Dosée, tc Tilburg, voor 
f 1280. 

Kuurlaa, 20 Jan.: het bouwen van een koetshuis 
Biet stalling voor 12 paarden en eenige bijbehooreudc 
vertrokken : ingek- 6 bilj-, als: 
F. W. Weciiink, te Lichtenvoorde, / 5555 
C. Pasman, „ Vnrden, „ 50S4 
A. Sicveriuk, „ Groenloo, „ 4987 
A. Beijers, „ Lochem, „ 4669 
A. .1. Lindeuschot, „ Vordeo, „ 4485 
II. Enklaar, „ Dieren, „ 4252 

Mfdwalda, 20 Jan.: het nouwen eener nieuae 
boerderij; ingekomen IS biljetten, als: 
K. de Groot, te Winschoten, / 16,400 
II. Kunst, „ Scheemda, „ 16,325 
L. Schreuder, „ Zuidhroek, „ 15,190 
L. Hoekman, „ Oudo-Pekcla, „ 15,800 
.1. II. Brons, ., Wagenborgen, „ 15,560 
G. Heikens, „ Oostwold, „ 15,489 
F Priet, „ Beerta, „ 15,443 
H. P. Geertscma, „ Nieuwe Pekela, „ 15,375 
N. J. Kruiziuga, „ Oostwold, „ 15,390 
P. Kliphuis, „ Stadskanaal, „ 15,269 
P. Ravenshurg, „ Winschotcu, „ 15,250 
J. Timmer, „ Beerta, „ 15,190 
J. Sluiter, „ Bellingwolde, „ 14,968 
J. II. Dijkhuis, „ Oudeschans, ., 14,69* 
E. v. d. Voort, ., Winschoten, „ 14,560 
W. Brons, „ Scheemda, „ 13,886 
S. Siratingh, „ Oude-Pekela, „ 13,675 
H. Bos, „ Vecndam, „ 13,200 
niet gegund. 

Zaandam. 23 Jan.: lo. hot voruicuwen en herstel
len van de straat- en grintwegen en het ondorhoiid 
dor brik- en iteeagloonngen, berm- en oeverwerkon, 
ged. '79; ingek. 7 bilj., als: 
P. van Slaveren Wz, te Haarlem, ƒ 8000 
I). Verlaan eu Zn., „ Zaandam, ., 8775 
J. Loguit Jr., „ idem „ 8680 
O. Sol, „ idem „ 8500 
K. Bonman, „ Beemster, ., 8238 
II. .1. Nodcrhorst, „ Gouda, „ 7040 
Jacob Veus, „ Zaandam, „ 7460 

2o. de levering van houtwaren; ingekomen 13 bil
jetten, als : 
Van Liiuon en Co., te Zaandam, ƒ 866. 
C. dc Lange Az., „ idem „ 863, 
Wed. A. dc Vries en Zn., „ idem „ 836. 
P. Latenstein, „ idem „ 785. 
M. P. van Hcijnsbcrgen, „ idem „ 778.44 
Art. de Lange Jr., „ idem „ 758. 
Gebr. Endt, „ idem „ 760. 
F. en G. Gras, „ idem f 729.66 
J. van Lijnen Noomen, „ idem „ 725. 
C. W. Rieken, „ idem „ 705.855 

Van Doesburgh cn Co., „ idem „ 600. 
G. Kamphuijs, „ idem „ 687.65* 
D. van Orden, „ idem „ 670. 

Haarlem, 23 Jan.: het leggen van aardon buizen in 
de Tulpeustraat, Voorting- en Rozen prieelstraat, de 
buizen door de stad tc leveren; minste inschr. waren 
Meijer en Dijsurinck, voor ƒ1640. 

'a-flage, 2t Jan.: het tevoren ten dienste van de 
Rijkstelegraaf van: 

1. 50,000 KG. verzinkt üzerdraad no. 8: V. d. 
Honcrt en Punt, te Amsterdam, ƒ 0.15 : H. Hotz, tc 
's-Hage, /"0.I490; W. Hoven cn Zoon, te 's-Hage, 
/ 0.1485; H. J. Klijn de Jongh, te Amsterdam, ƒ0.146; 
1). S. M. Kalkcr, idem, / 0.1455; V. d. Berg en Co., 
idem, ƒ0.1455; A. Dawaus en 11 Orban, te Luik, 
ƒ0.1425; Wed. Cool . n Zn., te Rotterdam, ƒ0.1425; 
R,. S. Stokvis ou Zn., idem, ƒ0.142; Eitjo cn Co., to 
Amsterdam, ƒ0.1360; Hotz cn Co., te Rotterdam, 
ƒ0.1362; Wostpbalische Eiscndraht Actiën Gcscllschaft, 
tc Hamm, ƒ0.135; Feiten cn Üuillaumc, te Mülhcim, 
ƒ 0.13. 

2. 1000 KG. idem no. 15: W. Hoven en Zoon, 
ƒ0.26; Westphalische Union Eiscndraht Actien-Ge-
sellschaft, ƒ0.235; V. d. Houert en Punt, ƒ 0.2305; 
Eitje en Co., ƒ0.2275; II. J. Kliju dc Jongh, ƒ 0.224; 
V. d. Berg en Co., ƒ0.223; Wed. Cool ou Zn., ƒ 0.22; 
li. S. Stokvis en Zn., ƒ0 2185; A. Dawans en II. 
Orban, ƒ0.215; Hotz ou Co.. ƒ0.2046; D. S. M. 
Kalker, ƒ0.105; Feiten en Guillaume, ƒ0.1945. 

3. 3000 M. licht ijzeren draadlouw: II. J. Klijnde 
Jongh. '0.10; Hotz en Co., r"0.065; V. d. Berg en 
Co., ƒ0.1165; R. S. Stokvis cn Zn., ƒ0.064; Feiten en 
Guillaiima, ƒ0.0625; Wed. Cool en Zn., ƒ0.0615. 

4. 1500 M. zwaar idem: Wed. Coo! en Zn., ƒ0.2781; 
H. J. Klijn de Jongh, ƒ0.15; V. d. Berg eu Co., 
r"0.125; R. S. Stokvis en Zn., ƒ0.1192; Hotz en Co., 
ƒallr>; Feiten en Guillaume, ƒ0.11. 

5. 10,000 stuks idem haakvormige isolatorstangen : 
II. Hotz, ƒ0.23: Gebr. Dopplcr, tc Maastricht, ƒ0.1869; 
F. Nijst, te Luik, f0 1695. 

6. 4000 stuks rechte dito: H. Hotz, ƒ0.52; J. F. 
J. Bar, te Delft, ƒ0.47. 

7. 200 st. idem champignonbcugels, en 100 st. 
korte bouten daartoe: H. Hotz, / 0.48 en ƒ0.10. 

8. 400 st. ijzeren oogbouten voor trekschoren: II. 
Hotz, ƒ0.295. 

9. 5000 st. ijzeren gelede pijpen: W. Hoven en Zn., 
ƒ1.51; D. A. SchrctFen eu Co., te Leiden, ƒ 1.195; 
Compagnie Générale des Conduitcs d'Eau, tc Luik, 
ƒ 0.99; R. S. Stokvis cn Zn., ƒ0.769; J. v. d. Poll 
Robert cu Co., tc Oosterhout, ƒ0.7496; Ijzergieterij 
de Prins van Oranje, le 's-Hage, ƒ 0.695; Engelmann 
cu Van Stiriim, Ie Kanipcu, / 0.619; L, J. Enthoven 
cn Co., tc 's-Hage, ƒ 0.59. 

10. 20 st. ijzeren straathlokken : O. A. Schretlen 
en Co., r*0.95; Ijzergieterij dc Prins van Oranje, 
/ 0.79. 

11. 35 gros Fransche houtschroevcn: R. S. Stok
vis en Zn., ƒ0.60, ƒ0.50, ƒ0.40,/0.25. 

12. 300 st. zinkstaafjes voor Lec'anché-elemonten: 
J. F. J. Bar, ƒ0.11; H. Holz, ƒ0.1046. 

13. 6000 st. dito: J. F. J. Bar, ƒ0.09; II. Hotz, 
ƒ 0.0S77. 

14 12 st. roodkoperen aardplaten: II. Hotz, ƒ9.40; 
J. F. J. Bar ƒ8.30. 

15. 50 KG. roodkoperdraad: 11. Klijn dc Jongh, 
ƒ115; R. S. Stokvis eu Zn., ƒ1.15; Eitje cu Co., 
/ V I 9 - a-

16. 15 KG. koperdraad in staven : R. S. Stokvis 
eu Zn., /"0.95. 

17. 45 KG. idem in ringen: Eitje en Co., ƒ1.15; 
R. S. Stokvis en Zn., ƒ0.925; II. J. Klijn de Jongh, 
ƒ 0.90. 

18. 5 stukken geelkoper van diverse afmetingen: 
R. S. Stokvis en Zn., ƒ53.36, ƒ9.20, ƒ7.36, ƒ 5.52, 
ƒ3.68, Eitjo en Co., ƒ 52.00, ƒ 9.00, ƒ 7.20, ƒ5.40, 
ƒ3.60. 

19. 1000 KG. salmiak: A. W. Groote, te Amsterdam, 
i ^.739\ 

20. 4000 rol papierstrookca voor Morse-toestellen : 
Wed. S. Benedictus, te Rotterdam, ƒ0.0841; Van 
Gelder Zonen, te Amsterdam, ƒ0.08375; G. Lobber, 
idem, ƒ0.08188; II. Milchsack, tc Hedwigsthal, 
ƒ 0.0691. 

21. 1000 idem voor Meiier-toestellen: Wed. S. 
Benedictusyo.oy3; (J. Loobor, ƒ0.0890; II. Milchsack, 

ƒ0.0848; Van Gelder Zonen, fO.08375. 
«ranhigen, 24 Jan.: het vervolgen met het herlcg-

gen van sleenglooiingeu ten noordwesten vau Delfzijl; 
ingek. 7 bilj., als: 
J. J. Seizes, te Fnrmsum, ƒ 19,362 
1>. Kramer, „ Appingedam, „ 18,959 
L. Brand Dz., „ Giesendam, „ 18,800 
A. S. Sclmafsma, „ llarliniten, „ 18,600 
W. de Jong Az., „ Groningen, „ 18,390 
G. C. M. Rottinghuis, ,, Delfzijl, „ 18,227 
EL K. van Buuren, „ idem „ 17,692 

LeeuMu'den, 24 Jan.: lo. het vernieuwen van een 
gedeelte der traverse door Buitenpost, hehoorende tot 
den Rijks-grooteu weg I.eeuwarden—Groninger grens; 
minste inschr. was H. J. Boctzer, te Oudebiltzijl. 
voor ƒ2947. 

2o. voorzieningen aan deu Hoogewal en daarbij-
gclcgen duineu op Schiermonnikoog ged. '79; minste 
inschr. was J. J. Sehol'ema, te Ameland, voor ƒ1840, 

3o. het uitvoeren vau eenige werkzaamheden nau-
en het onderhouden van de gebouwen der Bijks hoogere 
burgerscholen te Leeuwarden en te Heerenveen ged. 
'79 en '80, in 2 perc: minste inschr. waren: 

le perc. (Leeuwardeii), P. Boermans, to Leeuwar
den, ƒ 4111; 

2e peic. (Heeronveen), R. Post, te Leeuwarden, 
ƒ 1945. 

Middelburg, 24 Jan.: lo. het verrichten vau bagger-
werk in do buitenhaven vau hot kanaal door Walcheren 
te Vlissiugon; ingek. 5 bilj., als: 
I. v. d. Velde, tc Papendrecht, ƒ 0.38610 
J. J. Bekkcr „ Lent en 

A. 1>. van Setorsen Co., „ Nijmegen, „ 0.38 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 0.38 
A. Volker Lz., „ Sliedrecht on 

1). Volker, „ Dordrecht, n 0.36 
L Knlis Kz., „ Sliedrecht, 0.32s 

per M'. 
2o. het door baggeren op diepte brengen en houden 

vau <le buitenhaven vau het kanaal door Walcheren 
te Vlissingon; ingek. 6 bilj., als: 
J. J. Rekker, te Lent en 

A. D. v. Setcrs & Co., „ Nijmegen, ƒ 350,000 
C. v. d. Plas, „ Hardinksvold, „ 318,000 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 310,000 
I. van de Velde, „ Papondrccht, „ 296,670 
L. Kalis Kz., „ Sliedrecht, „ 287,900 
A. Volker Lz., „ idem en 

D. Volker, „ Dordrecht, „ 258,000 
3o. het op diepte brengen en houden van de buiten

haven van net knuaal door Walcheren te Vlissiugen, 
op de wijze, die deu aannemer goradou voorkomt; 
ingek. 4 bilj., als: 
J. J. Bekker, tc Lent en 

A. D. v. Setcrs en Co., „ Nijmegen, ƒ 340,000 
L. Kalis Kz., „ Sliedrecht, „ 273.900 
P. A. Bos, ,, Dordrecht, „ 271,700 
A. Volker Lz., . Sliedrecht en 

D. Volker, „ Dordrecht, „ 226,000 

Uit deze 3 inschrijvingen zal de meest aannemelijke 
gekozen wordeu. 

Helder, 25 Jan.: het gewoon jaarlijksch onderhoud 
der dok, sluis- ou andore waterwerken van het mari-
time-etahlissement; ingck. 15 bilj., als: 
H. Bakker, te Helder, ƒ 12,420 
J. F. Philips, „ idem „ 12,000 
P- Spruit, „ idem „ 11,820 
Gebr. BomhofT, n idem „ 11,800 
Gebr. Korff, ., idem „ 11,510 
B. Beukenkamp, „ idem „ 11,500 
Gebr. Klein, „ idem „ 11,440 
Peeters on Slcijaart, „ idem „ 11,400 
J. T. Moorman, „ idem „ 11,150 
Gebr. Janzen, „ idem „ 10,930 
P. Duinker, „ idem „ 10,549 
A. Vos Rz., „ idem „ 10,084 
W. dc Jong Jr., „ idem „ 9,745 
Gebr. Moorman, „ idem w 9,499 
Gobr. Boon, „ idem „ 9,333 

Amaterdam, 27 Jan.: lo. bot verlagen en rerbree-
den van dc steenen wulfbrug over don Oudczijds-Voor
burgwal bij de Lange-Niczel; minste inschr. was A. 
Helsen, te Amsterdnm, voor ƒ5600. 

2o. dc levcriug van ruim 13 tons balkijzer voor de 
brug vóór ilc Lange-Niezel; minste inschrijver was 
D. S. M. Kalker, te Amsterdam, voor ƒ7.35 per 
100 KG. 

Hllveraum, 27 Jan.: het bouwen van een R. K. 
pensionaat voor jongehocren: gegund aan Gebr. Nieu-
wenhuiznu, voor ƒ 17,991. 

'«-Hage, 29 Jan.: het bestraten van den toegaugs-
weg van de dubbele basculebrug tegenover het 
Kamporhoofd tot de draaibrug over de oostoMjke 
doorvnart, het onderhoud van bestratingen en ecuige 
verdere werkĉ  tc Amsterdam; ingek. 11 bilj., als: 
W, J. Schram en 

C. Bosman, te Amsterdam, ƒ 27,279 
J. Poot, „ idem ',. 26,212 
De Zwaan Jr. on Koper, „ idem „ 25,587 
A. Helsen, „ idem „ 25,200 
W. Ambagtshocr, „ idem „ 24,900 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 23,333 
1). R. van Dartelen, „ Amsterdam, „ 23,282 
A. v. d. Beek, „ idem „ 22,886 
M. G. v. d. I*oden, „ Oud-Beierland, „ 22,496 
W. Goedkoop Dz., „ Amsterdam, „ 22,447 
G. D. van Dooro, „ idem „ 20,900 

'a-Kaaeh , 29 Jan.: het slechten van dc werken aan 
het front Hintham-Minitel en hot inrichten van een 
militair exorcitieterreiu; ingekomen 8 bilj., als: 
J. van Eerd, te YBoscli, ƒ 145,500 
P. Rijnders, „ Valkonswaard, „ 134,340 
M. Verhoeven, „ Naarden, „ 100,000 
J. J. Bekker, „ Leut en 

A. D. vau Seters, „ Nijmigen, „ 96,800 
J. Hillen, „ Grave, „ 94,990 
J. van Oijen Pz., „ Nijmegen, „ 94,740 
W. P. de Vries, „ Rossum, „ 94,000 
G. Straatman, „ Linne, n 92,600 

averulle, 29 Jan.: het houwen van een fourragema* 
gazijn, een artillerieloods eu een put mot pomp enz. 
op dc Oldebroekschc Heide; minste inschrijver was 
K. Schut, te Kampen, voor ƒ 22.8S5. 

t'lrum, 29 Jan : het vernieuwen der bestrating te 
Zoutkamp; ingekomen 12 bilj., als: 

B. H. Harkema, ƒ 5734 
A. Banniuk, „ 3996 
E. Blaauw, „ 3976 
J. Veldkamp, „ 3560 
L. Braudes, „ 3399 
M. Boersma, „ 3383 
M. Woldringh, „ 3364 
W. B. Harkema, „ 3270 
N. Reinink, „ 3178 
J. v. d. Veen, „ 3120 
H. A. Smit, „ 2993 
H. J. Sijdzes, „ 2967 

Graningen, 30 Jan.: do verbouwing vau een perc. 
vooraan in de Oude-Ehbingestraat, onder beheer van 
deu architect J. B. Jager; mgek. 6 bilj., als: 
Haupt, te Grouiugen, ƒ 8995 
Jansen, „ idem „ 8420 
Swart, „ idem „ 8397 
Meulink, „ idem „ 8248 
Herkenbosch, „ idem „ 7980 
Mensinga, „ idem „ 7850 
gegund. 

Zwalle, 31 Jan.: hot onderhoud van de gebouwen 
van het provinciaal bestuur tc Zwolle; ingek. ó bilj. als: 
.1. Pollinkhoft eu Zoon, to Zwolle,' ƒ 1339. 
B. Heibergen, idem „ 1230. 
J. Willighagcn, idem „ 1170. 
H. J. Hardon, idem „ 1109. 
G. Schutte, idem „ 988. 

Vervol"; der Berichten en Medeileelingen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Hij lieschikking van den Mi

nister van Waterstaat, Handel en Nijverheid van 
30 Januari is, met ingang van den dag of de dagen 
waarop het gedeelte Roermond-Glad bach van den 
sjajorweg Antwmpen-Olndbaefa voor het openbaar ver
keer zal worden geopend, het dagelijkscli toezicht 
op deu dienst van de op Nederlandsen grondgebied 
gelegen gedeelten van dien spoorweg, zoowel in de 
richting van Gludhach als in die van \ntwer|»eii, op
gedragen aan den Rijksopziener op dc sjioorwegdien-
sten J. J. F. Pennink, ter standplaats M:m>uiehi. 

— Men verzekert, dat de Minister van Water
staat enz. etui algemeen voorschrift of reglement beeft 
laten outwer|ien betredende locaal-s(»oorwegen in ons 
land , waarvoor zooveel concessie-aanvragen zijn inge
komen. Dit ontwerp zou in handen gesteld zijn van 
de directiën der groote s|KMirw'eg!iinatschappijen in 
ons land, om baar gevoelen daaromtrent te verne
men. Eemt na vaststelling van dit reglement kan 
men de definitieve concessien van de verschillends 
lijnen tegemoet zien. 

Amsterdam. De modellen der drie opgeroepen 
inzenden op de prijsvraag voor de monumentale fon
teinen te Suestdijk , uitgevoerd op 1/10 van de ware 
grootte, zijn thans opgeleverd en staan in een der 
zalen van het Museum van der Hoop, afdeeling Mo
derne Kunst. 

Naar het blijkt heeft de ontwerper vau Hes Dubia 
(Stracké) de ingezonden teekening niet geheel gevolgd. 
Het voetstuk van de fontein is gewijzigd en de man
nen-figuren, die op de teekening den voet zetten op 
een dolfijn, hebben thans een paar kronkelende slan
gen aan de voeten. 

Ook het ontwerp Constant ia is een weinig gewijzigd. 
Eerstdaags doet thans de commissie uitspraak voor 

de definitieve Ijekroning. De heer Rochiuseu moet 
zich echter uit de jury hebben teruggeimkken, 
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— Het D. v. Z.-H. verneemt, dat in November 
vnn het vorige jaar door BOD voornaam handelshui» 
te Amsterdam, gesteund door eenige soliode Pnrijsrlie 
en Antwerp he kapitalisten, aan de Nederlandsche 
en Belgische Hegeeringen concessie is aangevraagil 
tot den aanleg van een spoorweg van Utrecht langs 
Vianen, Gorbvchern en Bredn nnnr Antwerpen. Daar
mede zou een directe verbinding tusschen Amsterdam 
en Parijs langs de kortste lijn verkregen worden. Het 
lïijns|nior zou goederen en passagiers brengen van 
Amsterdam tol Utrecht; de nieuwe lijn zou het ver
voer op zich nemen lot in Antwerpen; de Belgische 
staatsspoor zou het transpor! verrichten tot de gren
zen van Frankrijk, terwijl de Fransche Noorder-
spüorwegmaalschappij alles, zonder overlading, be
zorgen zou in Parijs. 

De leiding der zaken is, naar un het. V. Z.-JI, 
is medegedeeld, opgedragen aan een MOT ervaren 
Nederlandschen ingenieur, die nl de vereischte tech
nische stukken reeds in Februari 1879 aan de Minis
ters van 0[>enbare Wei ken in Nederland en iu België 
zal overleggen. Tevens is het blad geiiit'ormeeid , dat 
èn het vereischte waarborgfonds, èn ook geheel het 
tot den aanleg van de nieuwe lijn Utrecht—Antwer
pen benoodigd kapitaal dhyomnel is bij debetrokken 
bankiers en industrieelen le Parijs. Antwerpen en 
Amsterdam. 

— Van den Minister van Waterstaat, Handel en 
Nijverheid is (lettellende de stortplaats buiten IJmuiden 
door het Dagelijksch Bestuur van Amsterdam hot 
volgende schrijven ontvangen: »Ten vervolge op mijn 
schrijven van 20 November 11. heb ik de eer u mede 
te doelen, dat uit de op den 10 Januari II. verrichte 
peilingen gebleken is, dat het minst diepe punt der 
stortplaats op 3000 M. buiten den duinvoet gelegen 
is op 9.10 M. A.P., dal is 0.00 M. meer dan 
voor den havenmond is voorgeschreven , terwijl overi
gen! op het bovenvlak een diepte van 9.50 lot 9.60 
M. A.P. wordt aangetroffen. De beJOOpen zijn in 
het algemeen aigeachuurd en verdiept. Op de stort
plaats op 4000 M. buiten den duinvoet wisselt de 
minste diepte af tusschen 12 en 13 M. A.P." 

— De commissie, in de jongste algemeene Vergade
ring der «Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" 
benoemd tot bet zenden van werklieden naar de we
reldtentoonstelling te Parijs, en welke aan die taak, 
èn als zoodanig èn zelfstandig, heeft uitvoering ge
geven , heeft de heeren VV. F. A. Beijeiiuck, te 
Amsterdam, A. Le Com te, te Delft, I. Gosschalh, 
Mr. S. Katz, J. II. W. Komman, J. W. Willeken 
Mac-Donald. P. A. Mottu en .1. C. Spin, allen te 
Amsterdam, uitgenoodigd zich te cotistitueeivn tot 
een jury, ter beoordeeling der door de werklieden 
ingezonden rap|KU'ten met teekeningen. f lenoemde 
heeren benban het hun aangeboden mandaat welwil
lend aanvaard. 

Arnhem. Bij Koninklijk Ivesluit is de Commis
saris des Koninys in Gelderland gemachtigd tot het 
bijeenroepen van de Staten dier provincie in buiten
gewone vergadering omstreeks hall Februari e. k. 
om daarin onderandere aan de orde te stellen de 
benoeming van een ingenieur voor den Provincialen 
Waterstaat. Die dag is later beiwuld op 18 Fe
bruari. 

Dordrecht. In de op 27 Januari gehouden zit
ting van den Gemeenteraad is behandeld een voor
stel van Burgemeester en Wethouders tot openbare 
aanbesteding van den aanleg en de exploitatie eener 
drinkwaterleiding in deze gemeente, niet uitnoodiging 
aan Burgemeester eu Wethouders om de voorwaar
den eener zoodanige uitliesteding te willen ontwerpen 
en vervolgens tot vaststelling in te dienen. Hierbij 
had een uitvoerig de-bat plaats, waarbij de tegen-
Standen van het voorstel uitgingen vnn het denk
beeld , dat door aanneming ervan zon worden ge-
prejudirieerd irent de mogelijkheid van exploitatie 
voor gemeen tereken ing , hetgeen men wilde voorlie-
hoilden. Door den heer Delhez werd daarom de vol
gende motie voorgesteld: »De vergadering Insluit, 
dat de drinkwaterleiding in deze gemeente zul worden 
uitgebreid, niet uitnoodiging aan Burgemeester en 
Wethouders, om de voorstellen ter uitvoering nader 
Ie willen overwegen." 

Bij stemming staakten de stemmen (6 tegen 0), 
zoodat de beslissing tot eene volgende vergadering is 
aangehouden. 

— Door den Directeur der Publieke Werken is 
een uitvoerig verslag ingediend omtrent den stand 
der feealienqiiaestie eu der gemeen Ie reiniging op 1 
Januari j.l. Wij hopen hierop in een volgend ilom
mer terug te komen. 

Grave. De Gemeenteraad heeft in de zitting van 
29 dezer in beginsel besloten uiu op nader le bepalen 
voorwaarden de vestiiiggronih-ii van het Kijk over te 
nemen. Als taxateur dier gronden is voor de ge
meente benoemd de heer Van Lith, architect alhier. 

X T e w r l e k , . 

Bois durci is een compositie van palimnnder , 
ceder-, ebben- en pokhout spaanders cn albumiiie, 
Het is onoplosbaar iu water, behoudt onveranderd 
zijn kleur, houdt het slof niet vast, laat zich horen , 
zagen , schaven , slijj.cn eu is in hooge mate geschikt 
om ge|>olitoerd te woitlen. Het wordt voornamelijk 
aangewend voor meubelen, ramen, In-hangsellijsten, 
heften van messen en voorwerpen der kunstnijverheid. 
Het laat zich ook bronzen eu kan zeer goed de me
dedinging volhouden tegen gietsels van zink, ijzer 
en brons. Ij 

Gimson's patent-Duplex-steenbreker is een 
verbetering van het stelsel- Blake, waardoor de ach-
terwaartsche gang van den breek hak eveneens tot 
arbeid aangewend en de opbrengst bijna verdubbeld 
wordt. De lliiplex-machine kan, met '.\\>.t paarde-
kracht, hij een getal omwentelingen van 20l! in dc 
minuut, in hel uur 21 . tot 4 kub. meter weginu-
teriaal leveren. § 

Kunstmatig marmer wordt te Berlijn ge
maakt door Borchard uit kwurtsxand , koolzure knik, 
In'gi g'lw e f l fijngemalen veldspaat. Deze stollen 
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worden, onder toevoeging van aan weinig water, 
in vormen gebracht, geperst en na volledige uit-
droging onder wit-gloci-hitte in een oven gebrand . 
waar de asuh vrij kan wegvallen. § 

Een toevoeging van gips (ongeveer 5 %) 
aan het |iortlaiid-rement moet volgens Dr. Schott 
(uit Heidelberg) het cement verbeteren, daar het 
proces der binding langzamer verloopt en de vast
heid vermeerdert. Dc heer Dyckerhoff bevestigt deze 
bewering, maar voegt er bij, dat reeds hij een 
geringe toevoeging van gips eeu sterke uitzetting 
onder de verharding plaats grijpt, die met ven neer-
dering van de hoeveelheid gips toeneemt. Men mag 
dus geen gips aanwenden, waar een groote uitzet
ting tijdens de verharding nadoelig kan werken. $. 

De wijze en de graad van verkleining zijn 
van invloed op de eigenschappen van het cement, 
daar, volgens proeven van Dr. Delhi iick (uit Stettin) 
bij cement met toevoeging van zand de vastheid 
binnen zekere grenzen evenredig aan de fijnheid van 
het ceuMutpoeder is, terwijl stofvormig cement, inv
oer of zonder bijmengsel aangewend, minder vast
heid geeft dan gewone, niet tijm* waar. $ 

Correspondentie. 
Iten Heere ./. G. L. te Z. 

spoedig beantwoord worden. 
Uw schrijven zal 

A D V E R T E N T I Ë N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

JFL o d a c t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o l V i-ij<lii<£--ii v oinl u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend iioiu-
iii.*r aangenomen. 

Advertentien. 

H . H . L E E R A A R S . 
Een JONG MENSCH, zich will le bekwamen voor 

het examen Rechtlijnig teekenen M. O., zoekt 
eene DEGELIJKE LEIDING, liefst teAmster-
dam of Utrecht. 

Brieven onder Letter A. bij den Boekhandelaar 
I. J. KGRERS, te Naarden. 

De Notaris COUKBOlS, te 
Nijmegen , zal op Maandag den 
3 Februari 1879, 's avonds 
precies om 8 ure, ten huize 
vuu den Koffijhutshouder HUP
PEN aait het Valkhof aldaar, 

in het openbaar finaal verkoopeii: 
Een nieuw gebouwd HUIS eu E R F met TUIN 

en BOUWLAND, aan den grooten weg van Xij-
megen naar Grave, tegenover het nieuw te bouwen 
SjKxirwegstation gelegen, groot ongeveer 45 aren, 
Itewixind door de aannemen van het Stations-em
placement. 

Ingezet en met de hoogen gebracht op / 6250. 

A A N B E S T E D I N G . 
De Bl'KGEMEESTER der gemeente AltSHFM 

ia! Dinsdag 4 Februari 1879, 's namiddags 1 uur, 
in het openbaar ten Gemeentehuiieaanbesteden. 

Het Onderhoud der Bestratingen ge
durende het jaar 1879. 

De Levering en het planten van Boomen 
en Heesters langs de Buitenwegen, 
Singels, Pleinen en op de Nieuwe 
Begraafplaats bij Moskowa. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

I n s c h r i j v i n g 
op DINSDAG 11 FEBKUAKI 1879, 

in het Timmerhuis te Rotterdam, 
naar de L e v e r i n g , i n é é n percee l , van 

Zeven en-twintig partijen IJPENHOU-
T E N BRUGSTROOKEN voor Rij. 
voeringen, te zamen bevattende 3664 
stuks. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
Oren, ter lezing op het bureau voor de Plaatselijke 
Werken enz., iu het Timmerhuis en zijn, voor den 
prijs van 10 cent, verkrijgbaar bij Wed. P. VAN 
WAKS BERGE en ZOON, Boekdrukkers aan den 
Houttuin Nu. 73. 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in KKIJKEN, WINKELS. VESTIBULES, CORRI
DORS , WARANDA'S, STOEPEN, enz. cm. nlsmccle 
KKKI.KEIIINO vui MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

c i . ar. o o r , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Schccpmahrrshacen .Y". ii'2 cu Ju/ferslniat iV". 56. 
R O T T E R D A M . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- cn Tali'luazalt-groeveu 

in RIJNI'RUISSEN', 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, IIKUISSTKES, VOORVASTE STUKKEN, ENZ. 

Xieuicehuven A'.zynV 65, Hotterdnin. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 3 Fehruarij 1870, des mid

dags ten twaalf uur, zal in het Kaadhuïs der Ge
meente DORDRECHT, hijenkete inschrijving, wor
den aanbesteed: 

De Pneumatische Riolering volgens het 
Liernurstelsel. van het Bouwterrein, 
gelegen tusschen den Singel (Zand
weg) en den weg achter 's Landswerf, 
met de Leverantie der daartoe be
noodigde Materialen. 

Di' Materiaalstaat en de Algemeene Voorschriften 
voor de uitvoering van het Pneumatisch rioolltobol, 
liggen ter inzage en zijn , op franco unnvrage , tegen 
betaling van ƒ 1.— voor dc staten en ƒ0.50 voor 
de voorschriften, jier exemplaar, verkrijgbaar Ier 
Secretarie van de Gemeente: ze liggen tevens, met 
ile teekeningen, ter inzage aan het Bureau der Ge 
meen te werken, alwaar de noodige inlichtingen Ie 
bekomen zijn. 

Aanwijzing in loco zal geschieden op Zaturdag 
1 Fehruarij te voren, des namiddags ten 2 uur, 
te beginnen aan den hoek van de Johan de Win
straat en den weg achter 's Landswerf, terwijl de 
iiiselirijvingsbilletleii moeten zijn ingeleverd ter Se
cretarie voormeld, op den dag der aaiilH-stcding, 
vóór des middags 12 uur. 

Amsterdamschc 

K A N A A L M A A T S C H A P P I J . 

B A G G E R M O L E N S . 

T K K O O P . wegens naderende voltooiing van de 
werken: 

1. een E M M E R baggervaartuig. gemerkt 
A K M N • 15, baggerende op een diepte 
van 8"\ 50. 

Deze inrigting werd in 1872 in 
werking gebragt. — Met inbegrip van 
een bijbehoorend vaartuig, met ketel, 
atoomwerktuig en centrifugaal pomp 
tot voorstuwing van de gebaggeide 
specie, alsook van de daartoe be
noodigde buizen— een en ander onder 
den verkoop begrepen — werd zij in 
Januarij 1878 door de Heeren W. C. 
de Wit, Johs. de Hoog en R. Kroon 
geschat op ƒ 26644 

Sedert dien tijd is het baggervaar
tuig niet in werking geweest en naar 
behooren onderhouden 

Het werktuig en de ketel zijn ver
vaardigd bij Perin Dosogne te Je-
meppe. 

2-. een stoombaggerPOMP, gemerkt A K M 
2. baggerende op een diepte van 8" .50 
tot 91"., ip et een gemiddelde opbrengst 
in 1878 (werktijd 1776 uren) van 47 
m n per werkuur. 

en 3". eenstoombaggerPOMP.gemerkt A K M 
3, baggerende op een diepte van 8 50 
tot 9"'., met een gemiddelde opbrengst 
in 1878 (werktijd 1587 uren) van 43 
m^ per werkuur. 

De inrigtingen sub 2 en 3 zijn door 
de Heeren D. C. Rietbergen en R. 
Govan te Rotterdam, als daartoe aan
gewezen deskundigen, in de loopende 
maand Januarij werkvaardig ver
klaard, Zij worden naar behooren be 
waakt en onderhouden. 

De gezamenlijke inrigtingen liggen te Velsen, bij 
de kanaalbrug iu den straatweg. Zij zijn op lederen 
werkdag te bezigtigrii. 

Inschrijvingen worden ingewacht vóór of op Zat ui-
dag 22 February 1870. 

Gedrukte conditiën lijn van af '20 Januarij le 
bekomen, tegen overmaking van / i l . ' A bij den Kti-t 
annwezenden Ingenieur bij de Aiu-tenlamsche Kanaal
maatschappij , Keizersgracht 633 le Amsterdam, 
als «tok bij den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

A m s t e r d a m sche 

K a n a a l m a a t s c h a p p 1). 

A A N B E S T E D I N G . Gp Zaturdag 8 Fehruarij 1879, «les middags tet 
12 uur, zal van vvege de Directie der Amstenlam 
sche 
keu 
Kan 
dan 

Kanaalmaatschappij, onder hart» nadere goed-
ng, aan bet Bureau van de Ainsterdainscbe 

ippij, Keizersgracht 033 ti A materialman h 
, worden aanliesteed 
Het maken van den harden weg tus

schen Zaandam en Amsterdam, voor 
zoo veel betreft het gedeelte in pol
der III van de Kanaalmaatschap
pij (Amsterdammerpolder). ter lengte 
van omstreeks 3050 meter. 

De aanlx-steding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens Art. 12 van hel bestek. 

Het liestek met teekening ligt van af 10 Januarij 
ter lezing aan het Technisch Bureau van de Ka
naalmaatschappij te Amsterdam en aau het Sectie
bureau le Velsen. 

Het is voorts aan hel Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 cent per exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 033, en den 
Hoof.lopzigler A. W. OLIVIER, Rozengracht 05, 
beiden te Amsterdam. 

Amsterdam, 6 Januarij 1879. 
JITTA, 

Voorzitter. 
M. F. DE K0NCHY, 

Secretaris. 

I l l I I I I I I l l . L la 
Oinlcrgctcckcwlcn leveren tegen billijke prijsen 

a A Z C A N D E L A B R E S «oor 4 lichten in'. 
soorten. \VmVr «.•«• L A N T A A R N P A L E N 
nor Qaz- sn P E T R O L E U M V E R L I C H T I N G 
alles mei of zonder Linitnai ns: IJZEREN GRAF 
NUMMERPAALTJES ia soorien enz. 

Teekeningen en jirij :.o|if,';iuf, vvorilen oji franc 

Ë \ ( i K l ! . \ \ & F A N S U l l 

Ijzer- en Melialgioterij. KAMPEN. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

II. I I O L S i t O K I t Ir A r n h e m . 
FABRIEK eu magazijn \an Waterpas 

Hoekmeet instrumenten, alk» soorten «m 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Stoomfabriek van 

PLAMI'L'K. kRIJT- EX MEME-NTHPVERF. 

van JACOB VIS Pz. te Zaandijk. 
Prima belegen LIJNOLIE — gekookte 

Standolie Fapaverolie. 
Il..,i;i,l,|.ól nor Nederland dn Engelsche L A K 

KEN,-ii VERNISSEN van IIAIil.AM. AND 
SON, le Union, Surrey Londen. 

Prijs-Courant op aanvrage verkrijgbaar 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en .Ver tuigen, 

de l l o l l a n i l t r h e ' i ' u i n . 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle nekende ivpen 
en reparatien aan Inslaande KETELS worden in 
ilen kortsl moelijken lij.l geleverd en uitgevoerd. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L T R A V E R S , 
geea berigt dat d.Mr haar tot eenige A G E N T E N voor den 

"• verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S & C». te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt eu orders voor geheel Seder-
land aangenomen o|i gelijke v.iorwaarden al» aan de Fabriek, Batting N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Aau de Steenhouwerij ™n D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 tc AmêUrdam, worden hij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R W E R K E N * , 
ook voortdurend vervaardigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot wehiigenrht MA'iAZMN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren MEU

B E L B L A D E N . Allea net en solide bewerkt, tegen nar billijke prijzen. 

I » E J O * O I I & C ° , 

C i v l e l - l n g e n l e u r s t © O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombagganuolena in hout- e: 
ijzeivoustructie, volgens eigen «ysteem, gesrliikt voir elke diepte en opbrengst van 1511 lot •JtlUl. J|» 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketel», Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines 

Tegelvormmaohlnti. IJzeren Kap- en BragoonetraotKn enz. Steen-

üedrukt by ü, W. VAK I)tl( WIEL * C° te Arnhem stukken en «dvrtentiên te «dre»«eoren un den Redacteur F. W. VAN OENDT JG»n. te Arnhem. — Uitgave van II. A. TUIEME. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . IP 3 . 6. Z a t e r d a g 8 F e b r u a r i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F. W . V A N OENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : Al le stukken en advertentien te adresseeren aan A D V E R T E N T I E N : 

Verschijnt ZatertM*. Prijs per S muuden f LAS. Men abonneert lieh voor 
een jWRang. Afronderlyke iiommer» by votwnitbeetelltiitt tl centi. 

de Redactie te Arnhem. Van l—5 regeli Al.—, verder voor eiken regel |ilaaUruimte 20 cents en 10 centi 
voor een nommer van het blad. Advertentiew voor het buitenland 86 cenUper regeL 

C.EDENKTEEKEN VOOR T. J. STIELTJES. 
Dezer dlgett is in de voornaamste plaatsen van 

tins land eene circulaire verainden, met iiitnood.jïinjj 
om deel te nemen aan het oprichten van een ge-
denkteeken voor T. J. Stieltjes. Gaarne maken wij 
de woorden dier eireulaire tot de onze: 

»Onder de vele verdienstelijke mannen, die in den 
afjfeloo|M>n Jtariuing aan Nederland ontvielen, zijn 
er weinigen, wier heengaan zoo algemeen werd Im>-
tresfda wier gemis ndk een moeilijk te vervullen 
leegte op meer dan één gebied heeft o[mmi gelaten, 
•li de man, wiens naam aan het hoofd de/er regelen 
is geplaatst. 

»De herinnering aan zijn onvermoeide werkzaam
heid ten nutte van het algemeen, aan zijn zeldzame 
h'kwaamheden, zijn on wankel hare getrouwheid aan 
zijn beginselen, zijn l>eminnelijke eigenschappen van 
hart en geest liggen allen, die hem van nabij hebben 
gekend of den grooten Invloed van zijn krachtige 
persoonlijkheid op zoovele zuken van publiek belang 
hebben gadegeslagen, nog te zeer in het geheugen, 
dan dat het noodig zou zijn die hier met meer dan 
een enkel woord te vermelden. 

»Die herinnering ook bij het nageslacht levendig 
te houden is een plicht voor zijn tijdgenooten, en 
om daartoe ook door een blijvend, achtbaar teeken 
mede te werken, heeft zich een commissie gevormd, 
bestaande uit de heeren N. H. Hcnket, hoogleeraar 
te Delft, W. J. Knoop, gepensioneerd luitenant-ge
neraal, te 's-llage. I'h. Undo, ingenieur en fabrikant 
te Vrijcnbun, hij Delft, A. W. Mees, ingenieurder 
Kotten lamsche Handels vereeniging, te Rotterdam, 
VV. L. van Meurs, ontvanger der successierechten en 
domeinen, Lodewijk Mulder, oud-inspecteur van het 
lager onderwijs, en Willem Staring, hoofddirecteur 
van de Rijkstelegraaf, de drie laatsten te 's-Oraven-
hage, die zich ten doel hebben gesteld, een gedenk-
teeken te doen oprichten, hetzij op zijn graf, hetzij 
te Fijenoord, in of nabij de straat, die reeds naar 
I ••in genoemd is." 

De hier genoemde commissie, waarvan de heeren 
L. Mulder voorzitter en W. Staring secretaris zijn, 
beeft gemeend, dat zij zich, bij het brengen van 
deze hulde aan een man, wiens zeldzame bekwaam
heden en onvermoeide werkzaamheid ten nutte van 
het algemeen reeds gedurende zijn leven door dc ge
heele natie werden gewaardeerd , niet tol den engeren 
kring van zijn bijzondere vrienden moest bepalen, 
maar zich met het volste vertrouwen tot zijn talrijke 
vereerders in het geheele vaderland moest wenden 
met de uitnoodiging om tot de uitvoering mede te 
werken. 

Daar het haar intusschen onmogelijk is, die uit
noodiging rechtstreeks tot allen te richten , hoopt zij , 
dat door middel van de dagbladpen de liekenduiaking 
van haar plan tK>k ter kennis zal komen van hen, 
die geen circulaire mochten ontvangen hebben eu 
toch genegen mochten zijn, van hun symphaüe te 
doen blijken. 

Hiertoe van onze zijde gaarne willende medewer
ken, verklaart de Redactie zich liereid om bijdia-
gen voor het gedenk teek en in ontvangst te nemen 
en daarvan in dit weekblad kennis te geven. 

VERSLAG VAN DEN STAND DEK FECALIëN-
QUAKSTIE EN DEK GEMEENTEKEINIGING 

IN DE GEMEENTE DORDRECHT, 01» 
1 JANUARI 1879. 

De heer J. A. van der Kloes, directeur der ge
meentewerken te Dordrecht, heeft een verslag uit
gebracht omtrent den stand der iecaliemjimestie in 
die gemeente. Aan dit belangrijke vei-slag, dat als 
een vervolg kan beschouwd worden op dat den i 
Januari 1877 in druk verschenen, ontleenen wij het 
volgende: 

Er ïs in de laatste twee jaren in het belang der 
gemeeutereiniging en den geregelden afvoer tier feca-
Hen veel gedaan, als men de afzonderlijke verlieterin-
gen van de inrichting van privaten, de werken van 
meer en minder belang, in dat tijdvak totstandge
komen en de genomen maatregelen tot één geheel 
bijeenvoegt, cn daarna de kosten van dat alles bij elkan
der telt. Alles te samen genomen, is betrekkelijk weinig 
gedaan als men in aanmerking neemt, dat voor de 
toekomst nog niets is beslist en dat de overtuiging 
nog geenszins algemeen is gevestigd, dat de daaraan 
ten koste gelegde [«nningen nuttig besteed zijn. 

Rij de hoogere standen blijft de tegenzin tegen 
het tonnenstelsel algemeen, niettegenstaande de voor
heen ongekende heldere toestand vnn de slooten der 
polderstad, naast de verbeterde bemaling, voor een 
goed deel te danken is aan het daaraan onttrekken 
van privaatvuil, tengevolge van de uitbreiding in de 
toejiassing van het tonnenstelsel, eu ook van het Lier
nurstelsel, doch dit laatste alsnog op minder uitge
breide schaal. 

Voorstellen tot uitbreiding van het Liernurstelsel 
vinden niet altijd een goed onthaal, al is die uit
breiding door vroegere Kuadsl«-sluiten min of meer 
op tien voorgrond gesteld, of het noodzakelijk gevolg 
van reeds uitgevoerde werken. Het bakende in 1877 
in druk verschenen werk van Trof. C. von Nagelt, 
te Miiiichen: »I)ie niederen Pilze in ihren lle/ielum-
gen zu den Infec.tiouskrankheiten tuid der Gesund-
beit-pflege", heeft in den laatsten tijd veel bijgedragen 
om de bestaande onzekerheid te vermeerderen. Zon
der dat dit werk algemeen gelezen en bestudeerd 
wordt, brengt men het dikwerf ter sprake. De ver
slaggever acht het de plaats niet om in heoordeeling 
te treden van de stellingen, in dat werk verkondigd, 
en weiischt alleen te COOftatoeren, dat de aandach
tige lezing hem van geen enkel hygiënisch nadeel, 
noch van het Liernurstelsel, noch van het tonnen
stelsel, overtuigd heeft. De enkele bladzijden door 
Von Nageli speciaal aan beide stelsels gewijd, hebben 
hem enkel in de meening versterkt, dat men zich 
wachten moet om aan raleneeringen. die in bijzon
dere gevallen zi-er juist kunnen zijn, eene algemeene 
toepassing te geven; het komt hein alleszins waar
schijnlijk voor, dat Von Niigeli het zoogenaamd 
systèuie lihre tot afvoer der fecalien , dat te Dordrecht 
te vinden is, zou kenmerken als het meest afkeurens
waardige stelsel dat men zich denkeu kan, als hij 
met de plaatselijke omstindigheileu cn de bestaud-
deelen van den bodem hekend was. 

Men is eraan gewoon geraakt, het Dorische 
svstéme libre te vereenzelvigen met het consequent 
toege|Kiste spoelstidsid, waarbij alle fecalien en andere 
onreinheden door een voortdurenden stroom van water 
worden meegevoerd. Niets is minder juist. Stonden 
al de privaten aan of in de onmiddellijke nabijheid 
van het water, zooals dat in do buiteiistad meestal 
het geval is, en weiden zij dan door het Inwerpen 
van groote hoeveelheden water geregeld doorgespoeld , 
dan zou er veel overeenkomst tusschen de beide stel
sels bestaan, en volgens de theorie van Von Nageli 
zou er weinig of niets tegen het Dortsclie zijn in 
te brengen; maar wat is het geval? In den loop der 
tijden is men om redenen van welstand, gezondheid (?), 
ruimte, enz. in de binnenstad tal van grachtjes en 
sl.ioten gaan dempen en lioleeren. De fecalien eu het 
weinige ingeworpen water hebben dientengevolge tien 
langen weg af te leggen, eer zij het water der gracht 
bereiken. Dit water is, ingeval van natuurlijke spui-
ing, bij geregelde eb en vloed, gedurende gemiddeld 
7 van de 1*2 uren in rust op zijn hoogsten stand 
(0.30 a O.iO M. +• AP). Van de overige 5 uren 
stroomt het na het openen der sluizen ongeveerU'/j 
uur af (tot op gemiddeld 0.1 "i M -J- AP.) en rijst 
weder gedurende 11/2 uur tot zijn hoogsten stand, 
waarna de sluizen weder gesloten worden. Gedurende 
bet alloopen van het water wordt een deel vau het 
in de riolen bezonken vuil tneogevoerd, maarniet 
alles, lïij het oploopen van het water wordt zelfs 
een deel van het naar de monding van het riool 
meegesleepte vuil naar het doode eind daarvan terug-
gedrongen. Het gevolg is, dat al de iu den beschreien 
toestand veikeerende riolen, al zijn zij nog zoo wijd, 
na verloop van tijd aanslihlicii en onbruikbaar wor
den. als zij niet geruimd worden. Er zijn hier waar
schijnlijk tal van dergelijke oude riolen, waarvan 
sommige van giuote afmetingen, waarin hef opge
hoopte vuil, al naarmate van den stand van het 
water in de Riniiengraeht. afwisselend nat en droog 
ligt. Wat zou Von Nageli hiervan wel zeggen! 

Velen zouden èn Lierntir- èn tonnenstelsel willen 
al'sclialh'ii, om tot het oude laisser-aller-stelsel terug 
te koeren; en ook wctenschapj«dijke mannen verhef
fen, met het oog op het nieuwe licht van Von Nageli, 
hunne stern tegen het voortgaan op den ingeslagen 
weg en verlangen een tijdvak van rust, in afwach
ting tot de geleerden het ééns zullen zijn. Alsof zij 
het ooit eens zulten worden.' 

De best,iutnle onzekerheid heeft het o|>stellen van 
een nieuw verslag omtrent de feralieniguaestie en de 
gemeentereiniging teruggehouden, waaraan zich nu 
behoefte deed gevoelen, daar het vroegere verslag 
herdrukt en een vervolg daaraan toegevoegd moest 
worden, om te kunnen voldoen aan de talrijke aan
vragen om inlichtingen, die voortdurend blijven in
komen. 

In Mei 1877 wenl het gcdétiilleerde ontwerp van 
Liernur OO De llriiyn Ko|>s, tot inrichting der pou-
drettefabriek voor geregelde exploitatie ingediend, 
waarvan de kosten met die der vergroot ing van het 
tapgelioiivv ƒ 33100 zouden bedragen. Durgemeester 
en Wethouders richtten het niet geraden daaraan eenig 
gevolg te geven, wijl zij op onaangename wijze ver
rast werden door het schrijven der heeren Liernur 
eu De litiivu Kops, en niet verwacht hidden, dat 
eene inrichting, die, volgens vroeger gedane toezeg
gingen, tot geregelde exploitatie geschikt zou zijn, 

nog zóóveel zou moeten kosten om haar daartoe in
staat te stellen. Rovendien zou de poudrettefahriek, 
ook na de uitvoering der ontworpen uitbreiding, niet 
gei-egeld kunnen werken, zoolang niet door uitbrei
ding van het buizennet in 't gebrek aan grondstof was 
voorzien. Om deze redenen werd het ontwerp voor-
loopig terzijde gelegd. 

lie poudrettefahriek bleef dientengevolge buiten 
werking; daar er niet dan een zeer kleine voorraad 
poiidrette was overgebleven, kon geene gelegenheid 
meer gegeven worden lot het nemen van proeven 
omtrent bemesting. Ten aanzien dc vroeger gedane 
proefnemingen, waarvan in het vorige rap|>ortgesproken 
wenl, kan alsnog worden medegedeeld, dat het hoofd
bestuur der Maatschappij van Landbouw, Tuinbouw 
en Veeteelt te liredn, dd. 18 Augustus 1877, aan 
het Gemeentebestuur schreef: 

•dat op verschil lende gronden en onder gewijzigde 
omstandigheden de proeven door deskundigen werden 
bewerkstelligd , en over het algemeen, alhoewel geens
zins eenstemmig, de uitkomsten vrij voldoende be
vonden zijn. 

»In vergelijking niet gewonen stal-, straat- en kunst
mest, doch bijzonder met verschc menschehjke uit
werpselen (zoogenaamde lieer), was vooral daarom 
ile uitkomst vrij gunstig te noemen, dewijl men re
kening hield met den arbeid en het tijdverlies, die 
niet bet verzamelen van straatmest of beer, in onze 
streken vooral, gejiaanl gaan. 

IAlgemeen werd echter bevonden, dat ile prijs van 
Liennir's poodrettC voor den landman nog al een 
gewichtig beletsel zou opleveren tot veelvuldig en 
meer algemeen gebruik. 

»l)e vraag is alzoo gerezen of het nu èn in het 
belang van de fabriek, èn alzoo ook der gemeente, 
door eene te verwachten vermeerdering van délwuehé, 
niet overweging zou verdienen om den prijs van / 8 
paf 100 kilogram wat lager te stellen, dewijl deze 
zoo door de kosten van arbeidsloon, fustage, trans
port als scheejrsvracht, nog bijna met 50 percent 
i laaien boven bij onze proef moest worden lienwaard." 

liet bericht iu de Hoogeeecnsche Courant van 
"21 Octolier 1877 van de band van den heer Mr. 
II. J. Garaten, te Huogeveen, geeft vele bijzonder
heden omtrent proeven, op een stuk grond genomen, 
dat gedurende een drietal jaren, na bezand te zijn, 
tloor verbnnding van bet telkens weder bovengehakte 
veen, voor lioekwcilbouw was gebruikt. Die grond 
liestond uit dalgrond of afgeboiikt veen (veen bolst er), 
vermengd met eene huig zand en leem, ter dikte van 
10 a. 1*2 centimeter, met den nmlerJiggenden veenbol-
ster goed dooreengebakt, zoo uju mogelijk verdeeld 
en geheel voor de zaaiing van de weit en het koren 
voorbereid. 

Dit stuk grond werd in zeven gelijke akkers ver
deeld, en een achtste akker, ook dalgrond, van 
gelijke grootte, naar de regelen der veemlanicultuur 
aangelegd, en eveneens met eene laag zand, ter 
dikte van 10 a 12 c.M. bedekt; dit zand cn leem 
werden niet, gelijk de bovenvermelde grond met het 
daaronder liggende veen, vermengd, doch alleen 
gelijk geslecht, goed lijn en kruimelig, en voor het 
zaaien gereedgemaakt. Bij de proeven wenlen de 
ineststolfen in rekening gebracht naar den inkoops
prijs, vermeerderd met de betaalde vracht. Het zaaien 
had in de tweede helft van April 1877 plaats, waarbij 
de verschillende ineststolfen, iu de volgende verhou
ding, gebruikt wenlen: 

N". 1, 2Va hektoliter schelp-, 2'/j hektoliter steen-
kalk en 100 Kg. gips, ter gezamenlijke waarde van 
f 6.50. 

N". 2, 25 Kg. guano van Ohlendorf W f 4.70, 
25 Kg. beenderenmeel a ƒ3.— en 35 Kg. zwavel
zure kaliinagnesia a f2.—, te zamen f 'J.70. 

N*. 8, 20 Kg. chilisalpeter a / 4.20, 25 Kg. 
beenderenmeel a f 3.— en 40 Kg. zwavelzure kali
inagnesia a f 2.40, totaal f 0.60. 

Nu. 4, 50 Kg. vischgiiano a f 9.—. 
• 5, 100 Kg. poudrette a / 0.40. 
» 6, 50 Kg. guano van Ohlendorf a ƒ9.40. 
» 7, 50 Kg. mest van George Ville a ƒ9.20. 
« 8, de veeudam, bemest als Nü. 2, a ƒ9.70. 

Deze meststoffen werden ondergeügd eu de grond, 
na met haver bezaaid te zijn, nogmaals zwaar geëgd. 

Di haver kwam over het geheel goed te voorschijn 
en ontwikkelde zich aanvankelijk uitmuntend, doch 
bellen door langdurige droogte, v.irgczeld van nacht
vorsten , te kwijnen, stierf hier en dnar uit en bleef 
hol en spierig; de aren kwamen reeds te voorschijn, 
toen de lang-gewenschte regen begon te vallen, en 
de vrucht ontwikkelde zich opnieuw door hot warme 
en gunstige weder, doch had reeds te veel geloden 
out zich geheel te kunnen herstellen van de nadeelen, 
door droogte en koude ondervonden; waardoor de 
opbrengst heneden het middelmatige bleef. 

Over het algemeen was het in de gemeente Hoo-

geveen een llecht haverjaar, en toch kon de opbrengst 
met die van oud en goed gemest bouwland wedijveren. 
De uitslag was als volgt: 

Soort van bemesting. Opbrengst. 

1 Kalk en gips 0.37s HL. 
2 Guano, beenderenmeel en kali . . ï .12 5 • 
3 ChilisaljM'ter, beenderen meel en kali. 1.05 i 
4 Vischgiiano 0.80 » 

Poudrette 0.97* » 
0 Guano 0.90 » 
7 George-Villeinest 0.72* • 

De veendarn, bemest als N". 2. . 1.50 i 
Hierbij moet wonlen opgemerkt, dat de laatste 

akker tengevolge van deu hevigen wind geurende 
het zaaien voor p. m. % gedeelte onbezet Meet 

De uitkomst leert dat de grond, bewerkt naar het 
veejidameultuurstelsel, dc gunstig»; resultaten heeft 
opgeleverd, en dat van de overige zeven akkers op 
gewone wijze liewerkt, die bemest met guano, been
derenmeel en kali, in opbrengst de eerste, die met 
chilisalpeter, beenderenmeel en kali de tweede, en 
die met [loudrette de derde plaats bekleedde. 

Het niet in-exploitatie-brengen der poudrettefabriek 
was oorzaak, dat meerdere comi»ostloodsen moesten 
gebouwd worden. In 1870 wenl er voorloopig ééue 
gebouwd van I; .30 M. bij 9.30 M. grootte, en in 
1877 werden er twee van gelijke ruimte bijgebouwd , 
die echter al spoedig onvoldoende bleken te zijn voor 
den geregelden gang der compostbereiding. Door 
de uitvoering der Rijkswerken tot verbetering van 
den waterweg van Dordrecht naar Zee, wenl de 
dadelijke aanbouw van meerden loodsen verhinderd , 
zoodat eerst dezer dagen eene vierde eompostloods 
is gereedgekomen van gelijke breedte als de ande
ren , doch ter inwendige lengte van 56.50 M. Aau 
die loods werd te gelijk een besloten lokaal verbon
den voor het reinigen der privaattonnen, welke be
zigheid totnogtoe in een veel te bekrompen gebouw 
plaats vond. De kosten der beide iu 1877 gebouwde 
composüoodsen bedroegen ƒ 7099.28, die van het 
laatstgenoemde werk f 11045.66, buiten en behalve 
bet rijspakwerk langs de haven, de bestrating van 
het terrein eu het toezicht . te zamen werd aan het 
terrein der meststaal besteed eene som van circa 
ƒ 16000.—. 

De uitbreiding der pneumatische rioleering in de 
binnenstad wenl den 10 September 1877 in het 
openbaar aanbesteed. Die uitbreiding omvatte het 
Krankzinnigengesticht, bewoond door 303 personen 
eu voorzien van 49 privaten, den Arend-Maartensz.-
Hof, bewoond door 40 personen met 0 privaten, en 
een gedeelte der stad met 498 bewoners, verdeeld 
over 108 gebouwde panden, die te zamen 139 pri
vaten bevatten. De kosten van dit werk hebben , 
met inbegrip van de privaatinrichtingen en al de her
stellingen, die daarvan het gevolg waren, ƒ24544.09* 
bei 1 ragen. 

Voor verdere uitbreiding van het Liernurstelsel in 
dc Ilinnenstad is op de Gemeentebegrooting voor 
1879 een post van ƒ30,000 uitgetrokken , over 
welke som echter niet dan ouder nadere goedkeuring 
van den Gemeenteraad mag worden beschikt. 

Het getal afzonderlijke toepassingen van 't Lier-
nursteèsel neemt voortdurend toe, vooral in de Pol
derstad, en op het eind van 1878 waren ruim 130 
woningen op die wijze daarvan voorzien. De plans 
daartoe worden sedert het begin vau 1878 doortua-
scheiikomst van het Gemeenlel>estuur van de heeren 
Liernur en De IJruyit Ko|w verkregen en onder on
middellijk toezicht van de Directie der gemeentewerken 
uitgevoerd. I)e aanleg der blusleidingen tot op 0.50 
H. buiten de rooilijn geschiedt voor rekening der 
eigenaars. Tot tijd-en-wijle, dat er aansluiting plaats 
heeft aau eene hoofdhuis, levert de Gemeente daarbij 
de noodige bochtstukken tot aanhechting van de zuig
stang van den ledigingstoestel. Aan dergelijke bocht-
stukken wenl in 1877 ƒ75.70 betaald en in 1878 
f 13 40.41. Liggen een zeker aantal blusleidingen 
in elkanders onmiddellijke nabijheid, dan wordt het, 
ter wille van het gemak van den ledigingsdicnst, al 
spoedig noodzakelijk eene hoofdbuis aan te leggen eu 
de geheele groep in één reservoir op te nemen en 
ineens te ledigen, hit was het geval hij den Spui-
weg en de onmiddellijk daaraan grenzende gedeelten 
van den Singel. De aanleg van het reservoir en de 
benoodigde In>ofdbuizen werden in den loop van 1878 
achtereenvolgens aanbesteed, waarvan de kosten on
geveer ƒ 5400 hebben bedragen. Aan dit reservoir 
zijn ilii 43 woningen, bewoond door 188 personen, 
aangesloten. 

De school aan de Bpnttrug, in de laatste helft van 
1877 voltooid, wenl insgelijks van het Lieruurstel̂  
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sel voonien, waarvan de kosten ƒ2435.03 bedroegen. 
Het tonnenstelsel onderging eene aan merkelijke uit

breiding , vooral na het in-werk mg-treden der nieuwe 
Waterstaat-sveroiilening, waarhij uitloopcnde privaten 
en beerputten in de Polderstad werden verboden; de 
toepassing dezer verordening is in 1878 om bijzon
dere redenen weder gestaakt. 

Bij nieuwbouw komen de kosten van de inrichting 
der privaten volgens het tonnenstelsel voor rekening 
der eigenaars, met uitzondering van de tonnen zelf, 
die door de Gemeente worden bekostigd en haar ei
gendom blijven. Bij gedwongen toepassing van het 
stelsel in bestaande gebouwen neemt de Gemeente ook 
de inrichting der privaten voor hare rekening. Aan 
het einde van 1877 waren 1405 privaten van ton
nen voorzien, tegen 1301 bij den aanvang vnn dat 
jaar. Thans is dat cijfer tot 1935 gestegen. 

Voor aanschaffing van tonnen cn trechters werd 
in 1877 eene som van ± ƒ1450 besteed, ter
wijl aan vergoedingen voor de kosten van inlichting 
der privaten volgens het tonnenstelsel nan de betrok
ken eigenaren een bedrag van ± f 750 wenl 
uitbetaald. Een vierde wagen tot vervoer der tonnen 
wenl aangeschaft voor ƒ 396.60. 

In 1878 beliepen de kosten van aankoop van ton
nen en trechters ƒ3263.45, die van de inrichting 
der privaten ƒ1362.26, terwijl een vijfde tonuen-
wagen werd aangeschaft voor ƒ 490. Deze tonnen-
wagen werd bijwijze van proef ovenlekt met rolzeilen. 

Anngaande de exploitatie der gemeentcreiniging 
wonlt medegedeeld, dat de onderhandsche overeenkomst 
met den aannemer D. Volker, waarbij de aanneem-
som was bepaald op ƒ11848 per jaar, den eer-
aten October 1877 ten einde liep. Een voorstel om 
de exploitatie der gemeentcreiniging in eigen beheer 
over te nemen wenl door den Gemeenteraad verwor
pen , waarna besloten werd, dc exploitatie over een 
tijdvak van zes jaren (van 1 October 1877 tot 1 
October 1883) in het openbaar aan te besteden. De 
voorwaarden voor die aanbesteding wenien door den 
Haad vastgesteld, en daarbij weid de verplichting op 
den voorgrond gesteld om comjKWt te Iierciden, waar
toe de vorige aannemer bijna niet te bewegen was, 
omdat hij er geen voordeel voor zich zelf inzag. 
Compost is eene koopwaar, woorvoor de markt in 
den omtrek van Donlrecht nog gezocht moet wor
den ; hel was wel waarschijnlijk, dat die markt ge
vonden zou worden, doch eerst dan, nadat verschil
lende vooroordeelen zouden zijn opgeheven en men de 
meetwaarde van den compost op den rechten prijs zou 
hebben leeren stellen. Niettemin bleef er geen andere 
uitweg open, wilde men niet het kapitaal, iu het be
lang van den verbetenlen afvoer der fecalien uitge
geven, als weggeworpen geld beschouwen. 

Bij de openbare aanbesteding van 23 Juli 1877, 
werd de exploitatie der gemeentereiniging voor 
f 9990 |»er jaar aangenomen door den heer M. 
C. Voorbeijtel te Berg en-op-Zoom, een man van 
ondervinding op dit gebied , en die getoond heeft 
dat, naast zijn eigen belang, ook dat van de openbare 
reinheid der stad hem ter harte gaat. Deze aan
nemer is zeer voor het maken van compost gestemd 
en hij ziet daarin meer geldelijk voordeel, dan in 
het afzonderlijk verkoopen van straatvuilnis cn beer, 
zoonis dat vroeger plaats bad. en bij gebrek aan 
voldoende ruimte voor berging, ook nu nog moest 
plaats vinden. In de eerste helft van 1878 wenien 
verkocht 2000 scheepstons compost, 2600 scheepstons 
straatvuilnis, 500 scheepstons beer en 360 hektoliter 
gezifte asch. 

De gemiddelde prijzen per scheepston waren voor 
compost ƒ 3 , voor straatvuilnis ƒ 1.50, eu voor 
onvermengde beer ƒ 2 , terwijl de gezifte asch 
(meestal koolasch) ƒ0.25 per hektoliter kon gelden. 
Dc Dordrechtsche compost is scheikundig onderzocht 
aan het proefstation der Rijkslandbouwschool te Wa-
geningen door Prof. Dr. Adolf Mayer, en de sa
menstelling wonlt in het verslag medegedeeld, waar
uit de gevolgtrekking gemaakt wordt, dat zij eene 
innerlijke waarde heeft van fli.25 per 1000 Kg. 
of per scheepston. 

De klachten over de exploitatie der gemeenterei
niging waren gering en golden voornamelijk het ton
nenstelsel. Het zien der tonnenwagens, die ten ge
tale van vijf 1935 privaten bedienen en nagenoeg 
den geheelen dag op weg zijn, gaf groote ergernis; 
het denkbeeld om de wagens niet langer dan tot 
's middags 12 uur tc laten rijden, werd verworpen 
om de meerdere kosten, die daarvan het gevolg 
zouden zijn en op f 0450 per jaar berekend wer
den, buiten en behalve de aanschaffing van 5 nieuwe 
tonnenwagens voor ƒ2450. 

De exploitatie van het Liernurstelsel ging over het 
algemeen geregeld, cn voorzoover de lediging plaats 
heeft door middel van de locomobile der gemeente, 
beschikt de aannemer daarbij over den machinist en 
den stoker, doch het onderhoud en de brandstof 
zijn voor zijne rekening. Deze machinist met zijn 
stoker en nog een werkman verrichten den dienst in 
de centrale werkplaats, waarbij de aannemer niets te 
doen heeft dan de opgezamelde specie in de tenders 
af te tappen en naar de coinpostloodsen te vervoeren. 

De haudluchtpompknr voldoet minder goed, en een 
nieuw luchtpompwerktuig voor handbeweging, ter 
vervanging dezer kar, werd in November 1878 door 
de (Irma Boeker cn Kueb tc Breda voor ongeveer 
ƒ1000 geleverd. Dit werktuig is tevens bestemd 
tot lediging der openbare urinoirs, die in den loop 
van 1877 voor het meerendeel van portland-cement-
steenen kolken zijn voorzien. Een tweede beerten
der bij de locomobile werd in Januari 1878 in het 
openbaar aanbesteed er, geleverd door dc firma Van 
Dorsser en Ter Horst voor f 1275.05. 

Door het inwerpen van allerlei ontuig in de pri
vaten , bleven de storingen in de exploitatie van het 
Liernurstelsel niet uit en toch vonden beele bakstee
nen , dweilen, klccdingstukken, enz. nu en dan hun 
weg door het buizennet naar bet centmal-reservoir, 
dat eenmaal per maand schoongemaakt wordt. Doch 
niet altijd gaat dit zoo geleidelijk, en nu en dan 
veroor/aken de verstoppingen groot ongerief. Om 
de schuldigen te vinden, heeft men iu de nieuwe 
wijken der Polderstad eene andere inrichting gemaakt, 
door voor ieder huis een eigen leiding met uitmon
ding iu de hoolilbui» der gemeente te brengen en 

die leiding met een handafsluiter te voerzien, waar
door, bij voorkomende gelegenheid, den bewoners 
gelast kan worden dc privaten te ontdoen van de 
voorwerpen, die verstopping veroorzaken. 

Vóór eenigen tijd deed zich een gebrek in de een-
traal-leiding in de Binnenstad voor, waarvan eerst 
na verloop van weinige weken de oorzaak werd ont
dekt. Met de centrale machine kon geen voldoend 
vacuum gehouden worden, en men meende de oorzaak 
daarvan te moeten zoeken in eene verstopping in de 
centraalbiiis. Vergeefsche proefnemingen, genomen 
nadat de kleppen van de luchtpomp der neutrale 
machine door nieuwe vervangen en de grondkraiicn 
in het tapgebouw, na de werking der machine, uit 
gelicht waren , bewezen , dat er vreemde voorwetten 
in de leiding aanwezig waren, die met moeite werden 
naar boven gebracht, en ook, dat er eene verouilenle, 
hard geworden verstopping in de luchthuis aanwezig 
was, afkomstig van de proefnemingen met poiidret-
tebereiding van den heer De Bruyn Kops. Het eigen
lijke gebrek schuilde in eene breuk in de centraal buis 
binnen dc centrale werkplaats, onmiddellijk achter 
eene verbindingsflens, waurschijnlijk het gevolg van 
eene slechte stee in het gegoten ijzer en misschien 
ook van eene geringe zetting in den grond. Met 
het oog op dergelijke ongevallen komt het niet on
dienstig voor, in de centraal-leiding van afstand tot 
afstand afsluiters te brengen, om de verschillende ge
deelten daarvan bij voorkomende gelegenheden te 
kunnen isoleeren, en zoodoende het vinden van de 
juiste plaats der gebreken gemakkelijker te makeu. 

In October 1878 wenl een stuk luis uit de cen
traal-leiding gehakt, bij gelegenheid van de aanslui
ting van twee privaten in de onmiddellijke nabijheid 
van de centrale werkplaats; de binncnoppervlakteder 
buis werd onderzint cn vertoonde geen spoor van 
oxydatie, zij bleek als het ware eene soort van po-
lijsting tc hebben ondergaan; terwijl het buitenvlak 
roestig cn van de laag [Kirtland-cement, die bij den 
aanleg met de kwast erop was aingebracht, niets 
meer te ontdekken was. Men behoeft dus niet le 
vreezen, dat de huizen der pneumatische rioleering 
meer nan slijting zouden onderhevig zijn dan andere 
gegoten-ijzeren pijiien, die in den grond liggen, zoo
als door de tegenstanders van het Liernurstelsel wei
eens is beweerd. 

Bij de mededeeling omtrent het resultaat van eenige 
becijferingen, rakende de nanlegkosten der pneuma
tische rioleering in de Binnenstad, moet opgemerkt 
worden dat van die cijfers niet dan rnet de meest 
mogelijke omzichtigheid dient te worden gebruik ge
maakt. Berekent men uit deze gegevens de kosten 
van den aanleg der pneumatische rioleering |>er M. 
ceiitraalbuis, dan zal men een veel tc laag cijfer ver
krijgen, en daarentegen een veel te hoog, wanneer 
men die kosten per M. hoofd-en zijbuis, per privaat 
of per hoofd becijfert. 

De reden daarvan is gelegen in de omstandigheid, 
dat te Dordrecht, tengevolge van den grooten afstand 
van de centrale werkplaats, verhoudingsgewijze eene 
buitengewone lengte aan centraal buizen is verwerkt, 
die hij berekening van de kosten van eventueele uit
breiding van het stelsel niet in rekening behoeft te 
worden gebracht; ook de reservoirs hebben later 
meer hoofdbuizen in zich opgenomen. Nog moet 
wonlen opgemerkt, dat de gemiddelde prijs der pri
vaten in den regel hooger zal zijn, doonlien de laat
sten meestal onmiddellijk aan de gedempte grachtjes 
eu dus in de onmiddellijke nabijheid der hoofdbuizen 
zijn geplaatst. 

Het bedrag der aanneming van 26 Mei 1874 met 
het extra-werk, doch zonder het honorarium van den 
ingenieur, bet dagelijkscli toezicht, het demper, van 
twee grachtjes en dc herstellingen van het straat
werk, bedroeg ƒ 34820, en kan in de volgende on
derdeden gesplitst worden: 

± 500 M. centraalbuizen, wijd 15 cM. ƒ6587 
of [»er meter ƒ 18.47*; 2 straatreservoirs, f 3182 
of per stuk ƒ 1 5 9 1 ; ± 800 M. hoolil- eu'takhui-
zen (wijd 13 c.M.), met inbegrip der paalfundeerin-
g«n ƒ 12252 of per M. ongeveer ƒ I5.315; 117 pri-
vnataansluitingen met inbegrip der kosten van het 
aftimmeren en de herstelling der toegebrachte schade 
aan de woningen, ƒ8757 of per stuk ongeveer ƒ74.85; 
waterriolen, ƒ 4042. 

Wenien uit de genoemde hoofdsom algemeene een
heidsprijzen samengesteld, dan zou men tot de onjuiste 
gevolgtrekking komen, dat de aanleg der pneumati
sche rioleering kost: 
per M. centraalbuis 34820 : 500 = ƒ 69.64 
• » hoofd- cn takbuis 34820 : 800 = • 43.52s 

» privaat 34820:117 = « 297.60 
hoofd 34820 i 800 = » 43.52». 

De onjuistheid dezer cijfers springt dadelijk in het 
oog, als men inde berekening opneemt de uitbreiding 
van het stelsel, die den 10 September 1877 voor 
ƒ 59360 werd aanbesteed en thans voltooid is. Men 
verkrijgt dan de volgende, reeds meer juiste, uit
komsten : 

500 M. centraalbuis, ƒ 5 7 6 0 , dus per M. onge
veer ƒ11.52: 3 stuks straatreservoirs, ƒ4203, dus 
per stuk ƒ1421.67; ± 2050 M. hoofd- en tikbui-
zen, ƒ22329 , dus per M. ongeveer ƒ10.90; 311 
privaataansluitingen met inbegrip der bovengenoemde 
kosten ƒ23472 , dus per M. ongev. ƒ 75.47; wa
terriolen , ƒ 3534. 

Het verschil tusschen deze en de eerstgenoemde 
eenheidsprijzen ligt in de lagere ijzerprijzen. 

Door de hoofdsom van ƒ 59360 als basis dor be
rekening aan te nemen, zon men tot de volgende al
gemeene eenheidsprijzen voor de pneumatische riolee
ring komen: 
per M. centraalbuis 59360: 500= ƒ118.72 
s » hoofd- cn takbuis 59360 j 2050 = • 28.96 
l privaat 59360: 311 = p 190.87 
• hoofd 59360:1041= » 36.11 
Deze cijfers komen voorzeker nader bij de waar

heid dan de vorige, doch ook zij zijn er nog ver van 
af. Vertrouwbare en voor globale lierekening van de 
aanlcgkosten der pneumatische rioleering bruikbare 
eenheidsprijzen per M. buis, per hoofd of per privaat 
kiimieu eerst verkregen worden, als de uitbreiding 
van het stelsel in de Binnenstad zoover is gevorderd, 
dat de thans aanwezige centraalbuizen over hare ge
heele lengte dienst doen. 

De schrijver waarschuwt, van de bovenstaande 
eenheidsprijzen gebruik te makeu om de kosten van 
aanleg der pneumatische rioleering te berekenen, als 
van een zekere stad of gedeelte daarvan enkel het 
aantal inwoners of bet aantal privaten bekend is. 
Heeft men daarentegen een algemeen plan, met de 
lengten der centraalbuizen, hoofd- cn tak buizen en 
het aantal strantreservoii-s, dan zijn. met inachtne
ming van den stand der ijzerprijzen. de verkregen 
eenheidsprijzen voor buizen, reservoirs en privaten, 
uit de laatste aanneming geput, vrijwel bruikbaar 
voor het opmaken eene globale begroeting van kosten. 

oprichten en mededeehnKen. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij kon. besluit is eene Com

missie van deskundigen benoemd, tot voorlichting van 
de Itegeering over de volgens de wet van 17 Augus
tus 1S78 (Stutttsklad n" 127) vast te stelten regelen 
voor den bouw en de inrichting der lokalen voor 
lager schoolonderwijs bestemd, alsmede omtrent het 
maximum kinderen dat in een lokaal mag wonlen 
toegelaten, eu zijn tot leden dier Commissie aan
gewezen : de boogleernar Dr. M. Salverda, mopee-
teur van het middelbaar onderwijs, oud-inspecteur 
van het lager onderwijs te 's-Gravenhage, tevens 
voorzitter; II. bonman, directeur der gemeentelijke 
kweekschool van onderwijzers en onderwijzeressen, 
te Amsterdam; J. A. van Dijk, hoofdonderwijzer 
eener openbare lagere school te Leiden; N. M. Fe-
ringa, hoofdonderwijzer eener bijzondere lagere school 
te Amsterdam; A. .1. Nijlaud, hoofdonderwijzer 
eener bijzondere lagere school te Utrecht; G. A. N. 
Allebé, med. doctor, te Amsterdam; S. Sr. Coro-
nel, mod. doctor te Leeuwarden; P. J. H. Cuy-
pers, nrrhictecl der Uijksinuseiiingebouwen te Am
sterdam; G. .1. Morre, leeraar in de burgerlijke 
bouwkunde aan de Polytechnische school te Delft; 
en tot secretaris, J. van Lokhorst, bouwkundige, 
belast met het toezicht op de gebouwen voor onder
wijs enz., te 's Gravenhage. 

— De Minister van Koloniën heeft een groot aan
tal voorwerpen, die iu de Nederlandsch-Indische afdee
ling der laatste tentoonstelling te Parijs waren ten
toongesteld, afgestaan aan de lustelling vooronderwijs 
in de tuil-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-
Indie te Delft. Daaronder bevinden zich zeer be
langrijke , die voor de Parijsche tentoonstelling waren 
afgestaan door Indische ambtenaren (voor het mee
rendeel vroegere discipels der Indische school te 
Delft), onder uitdrukkelijk beding, dat die voorwer-
|wn na atloop der expositie zouden worden toegezon
den aan genoemde instelling. 

— De Minister van Water-staat heeft aan Gedepu
teerde Staten van Noord-Brabant bericht, dater geen 
termen zijn gevonden om de uitvoering van een ka
naal Zuid-Willemsvaart —Hollandsen Diep, als geldende 
in de eerste plaats een provinciaal belang , van Rijks
wege te bevorderen, en gevraagd, of Gedeputeerde Sta
ten bereid zijn, aan de Provinciale Staten alsnog een 
voorstel te doen, om het kanaal vanwege de pro
vincie aan te leggen en te onderhouden, met onrier-
steuning van Rijkswege in de kosten van aanleg, 
welke onder-steuning de Minister wil bevorderen. 

'8-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandse))-Indië zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Javn: tot ingenieur 2e klasse, S. Karsten en J. 
M. Sweep; tot machinist le klasse bij de exploitatie, 
C. H. W. Liimk: tot le-comraies, G. A. S. Wanr-
denburg. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs zal 
op Dinsdag 11 Februari, in het lokaal Diligentia 
vergaderen. Op de agenda komen de volgende stuk
ken voor, als: 

0. Brief van de Directie van het Bataviaasch Ge
nootschap van Kunstenen Wetenschappen, betreffende 
de viering van het honderdjarig bestaan van dat ge
nootschap. 

b. Brief van het lid R. W. J. C. van den Wall 
Bake, naar aanleiding van eene uitdrukking in de 
mededeeling van het lid J. A. A. Waldorp over de 
zeehaven voor den Haag. 

c. Brieven van den hoofd ingenieur van den water
staat in Noord-Holland, ten geleide van de waarne
mingen aan Den Helder gedurende de maanden Oc
tober, November en December 1878, opgemaakt door 
het lid W. Bh. de Kruijff. 

d. Mededeeling van het lid J. L. Cluysenacr, over 
Riggciibach's stangenbanen. 

e. Circulaire van het liet J. G. Jager, betreffende 
eene «Revue d'bygièiie et de polios sanitaire". 

ƒ. Mededeeling van het lid G. A. A. Middelberg, 
over reiutoestellen op spoorwegen. 

g. Mededeeling van het lid R. P. J. Tutein Nol-
tlienius, over een drietal merkwaanlige ktepbruggen 
te Kopenhagen. 

h. Brief van het lid .1. W. Slons Sloot, ten ge
leide van stukken betrekkelijk proeven op de Luik-
Limburgsche lijn genomen , in verband met het slippen 
van drijfwielen der locomotieven. 

t. Mededeeling van het lid J. M. F. Wellan over 
afdammen en weder bevestigen der losgeraakte taatsen 
van de binnen- en buitenvloeddeuren der schutsluis 
Willem III aan het Noordhullundsch Kanaal in 1869 
en 1878. 

k. Programma van een wedstrijd van kunstnijver
heid, te Arnhem in Juli 1879 te houden. 

1. Brief van de administratie der Maatschappij »de 
la Vieille-Montagne", ten geleide van onderscheidene 
gedrukte stukken betreffende zinkbedekkingen enz. 

m. Circulaire betreffende A ld ml eu Spielmann's 
«patent permanent Way for steam and other Tram
ways". 

n. Circulaire van den heer C. F. Kaiser, te Lin-
denhohe bij Keulen, over zoogenaamden Aubeldruk, 
middel van reproductie door photographic. 

Na nlloop van de vergadering zal er aan het sta
tion gelegenheid zijn ter bezichtiging van het mate
rieel van den stoomtramweg van den Rijus[ioorweg. 

\ankon(lJïin£en van laiibiNleiliniirii. 

fUimiiHjc. IS Febr. 
'a-llage, te l i 1 ' , uren, door het ministerie van wa 

ter-taat euz.. aan het gebouw van hel pniv. bestuur: 
hel uitvoeren van eenige voorzieningen aan de dammen I 
gelegen voor den Oudelandschen zeedijk, hehoorende 
tot de ecewerkeu in de prov. Zuid-Hollaud. Ruining I 
ƒ 6770. 

Capelle ii d UhcI, tc 12 uren, door den architect I 
B. vau Dam JhtS. immens mej. N. dc Zeeuw: hot I 
gedeeltelijk aniovoeren cn wcderopbouwcn ens. van da I 
bouwhoeve „Zeeuwlust", aau 's-Graveuw g ju do gem. 
Capelle a/d Usel. 

Lelden, te 1 uur, door deu architect W. F. van I 
der-lleydou: het maken van verschillende werken op 
het ci• ri ('in iu de Vestestraat no. 42. 

Pneenlieven, te 2 ureu, voor mejufTr. A. Koten, hij I 
H. Loinmens: het doen vau het benoodigdu metsel
werk van eon nieuw te bouwen huis. 

<.n>i.innen, 'savouds S uren, door Mr, J. S. van 
Bonkei» in bet Hötel-Kisch: het maken van een win-
kelbehoizing en bovenhuis mot vrijen opgang, lui. bij 
den architect K. Hoekema. 

Ratlerdam, door don architect 1>. Verheul: hot 
marnoten der bierbrouwerij van Havriaar eu Van 
Stolk, aan do Binnenrotte. 

Dlnadag, II Febr. 
Zacterweude, te 10'/, uren, door het gemeentebe

stuur: de levering van 600 stère gewasschcu cn ge
horde grint. 

'a-llage, tc II uren, door het ministerie van mariuo: 
het bouwrn cn leveren van 4 loodskottors, mot be
schieting en MSBtgoctel, als 2 van 20 cu 2 van 16 M. 
Inl. 10 Febr. bij den bouwkundige bij den dienst 
van het loodswezen, te 's-Hage. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo
niën : bet leveren van ijzeren telegraafpalen ton dienste 
der nveraeesohe bezittingen, lui bij den inspecteur, 
chef vau het technisch beheer van do Rijkstelegraaf. 

Hcftcrdam, te 12 uren, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Schieland. iu het üemceuelaudshuis: 
10. de levorautie van 2000 elzen heipalen voor dc 
Maas- cn IJsolhoofdeu; 2o. hot maken van ecu herm 
tegen de binnenzijde van Schiolands Imogen zeedijk in 
den hoogen boezem van deu Zaidplsspolder. 

••N I m n i l , to 1 uur, door den dijkstool vau het 
poldrrdistrirt Bom meier waan!-hovcn-dc:i Mcidijk, in 
het Stadskoftiohnis: lo. het bouwen van een machinist-
woning en steenkolenloods bij het gesticht Wordend 
sioomgeniaal aan de Rietschoof ouder Nodorhcnicrt; 
2o. bet maken van een voste houteu brug voor de 
uieuw gegraven wetering in do Nederheniertsche Kade, 
en het bijbouwen van een schuifduiknr bij dodistricts-
sluis Jochemondam en het veranderen van deze sluis, 
alles ten bohocve van het te stichten stoomgemaal 
bovengenoemd. InJ. bij den districtsopzichter H. Leem
huis, tc Zalt-Bommcl. Aanw. 10 Febr-, tc 10'/, uren. 

Urenlngrn, 'savonds 8 uren, door den architret K. 
Hockzemu, in De Unie: het afbreken cu wcderop
bouwcn eener behuizing mei verdieping. 

Rallerdam, iu hot Timmerhuis; dc levering, in 1 
perceel, van 27 partijen iepenhouten brugstrookun voor 
rijvoeringen, te zameti bevattende 366» stuks. 

Waenadag, IS Febr. 
'a-llage, te 11 urou, door het ministerie van water

staat enz.: lo. het leveren van voorwerpen van gegoten 
en gesmeed ijzer, staal, koper eu metaal, benevens het 
bezorgen vau smedou en werklieden, tut hel ihmn van 
herstellingon aan de Rijks-sloom-ou andere vaartuigen 
in gebruik bij het baggerwerk ton behoeve van de 
werken van de Merwede en Killen, van 1 April '79, 
31 Maart *80| 2o. hot driejarig onderhoud van '» Rijks 
palen veerhoofden op het eiland Rozenburg tegenover 
Brielle en Maassluis Raming r*3950. 

Aaaen, te 11 uren, in het Hotel Thomas: het bouwen 
van een winkel- en woonhuis, lui. bij deu architect 
11. lloegsma, tc lloogovecn. Auuw. ie 91/, uron. 

'•-Hage, te 12 ureu, door het miniserie van water
staat enz.: lo. het leggen van spoorbanen op het station 
Nijmegen. Inl. bij don hoofdingenieur, to Arnhem en 
den secticiiigotiieur, tc Niiiiicgen. Ramiug ƒ27,900; 
2o. het maken vau ecu tijdelijk bijgebouŵ  hoinitiug 
en verdere werken op hel station Nijmegen. InK 
bij dezelfden. Raming ; 36,300; 3o. het leveren van 
beslage! eikenhout voor wissels, kruisingen enz., in 
2 perc. Raming: perc. 1 ƒ5160, perc. 2 ƒ 4500. 

Zlctlhzee, te 1'/, uren, door het gemeentebest.-
het leveren van 10,000 stuks Uien. 

z.li Hammei, te 3 uren, in het Hotel Tlvoli: het 
afbreken van het huis op den hoek van dc Gamersche-
en Zandstraat, voorheen het logement De Zwanu, cn 
het daarlerplaotse opbouwen vau een woonhuis'met 
bijgebouwtje. Inl. bij den architect A. M. A. Gulden, 
aldaar. 

Huaaum, 's av. 7 ureu, in het logement De Rozen-
boom: het houwen eener overdekte kegelbaan. 

Arnhem, savouds 7% uren, ten kantore van de 
Arnbemscbe TeuloonstelliugsverecMiging; lo. hot bou
wen van eeue muziekteut; lo. het makeu ooucr over
brugging van don Vclperwcg; 3o. het bouwen eener 
veraudah met buffetten enz. Inl. bij de architecten 
Van Gendt cn Nieraad, aldaar. Aanw. 11 Febr., te 
10 uren. 

nenderdag, 13 rebr. 
Barendrecht, te 12 uren, door het bestuur van den 

polder Hel Binnenland, in het Rechthuis: lo. het 
makou van een gebouw met seloorstcen; 2o. het le
veren van ren stoomwerktuig met scheprad cn toohe-
hooreu, ten dienste van het te stichten stoomgemaal. 
Inl.: voor perc. 1 bij don ingenieur Korovaar, te 
Vrijenban, voor perc. 2 bij den bouwkundige A. Vis
ser Kz., tc Zwijndrccht. 

Arnhem, te 1 uur, ten kantore van de gouieente-
gasfahriek: de levering van 5,310,000 KG. Engelsche 
gaskolen voor hot dienstjaar '79. 

Ilrunen, te 4 uren, door het gemecutebestuur: het 
maken dor aardebaan en daarna beklinkcren van den 
weg in dc Hooge- en Lage-Papesteog en te Wolfshoek 
langs de Scheiding, te zanieu lang 1857 M. Aanw. 
te 9 uren, te beginnen te Wolfshoex. 

Hoorn, tc 8 ureu, in hot hotel 't Onvolmaakte Schip, 
aan hel Breed: het doen van eenige verbouwingen in 
en om het woon- en winkelhuis, wijk 5 no. 77, iu de 
Nieuwsteeg aldaar. 

Vrijdag, 14 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw van bet pn>v. best.: 
hot maken van dukdalven, het leveren cn plaatsen van 
meerpalen on het doen van herstellingen aan eeuige 
paalwerken behooreude tot het kauaal door Zuid-Be-
reland. Aauw. 11 Febr. Raming ƒ5230. 

Schiedam, te 12 uren, door burg. en woth.r de 
levering van 100,000 Luikschc keien ; 200,000 vlakke 
eu 50,000 getrokken straatklinkermoppen; 250 M' ge-
wasschen grint; p. m. 1000 M 1 zuiver scherp rivier
zand cn 1000 M 1 plaatzand, benevens houtwaren. 

Leeuwarden, te 12'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz.: bet driejarig onderhoud der duinbe
plantingen op Ameland, behoorende tot de zecworken 
in Friesland. Raming ƒ 4500 per jaar 

'•-Hage te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het 3jarig onderhoud van a. liet tele
graafkantoor te Deventer. Raming ƒ426; b. bet idem 
te Zwolle. Kaming ƒ940 ; 2o. het opruimen van dc 
Rijkstelcgraaflijn langs den straatweg tusschen Leiden 
en Woerden. Raming ƒ 848. 

Haarlem, te 2 uren, door regenten van het St.-
Ellsabctsgasthuis: bot veranderen van een woonhuis 
tot vaccinatie bureau, aan den hoek van de Gasthuis-
vest en het Groot-Heiligland. Inl. bij den architect 
J. E. van den Arend. 

<iee», 'savouds 7'/i ureu, door de bouwvereeniging 
„Help Uzelven", bij J. F. W. van den Oungou-. het 
bouwen van 5 woningen. Aanw. 12 Febr., te 1 uur. 

Zaterdag, IS Febr. 
'a-lloarlt. te 11 uren, door Henri Rogaarts, in het 

koffiehuis van M. Heudriks: hot bouwen vau eene 
fabriek, koet-huis cn stal, benevens 12 daaraangren-
zeiidu woningen, ouder dc gemeen to Vught. Inl. bij 
don opzichter L. Dcrks, te s-Rosch. 

•elft, te 11 uron, door dijkgraaf cu hoogheemraden 
van Delfland, in het Gomecnelandshuis i het afdammen 
en droogmaken vnn de Oranje-builen- of sjmisluis 
onder de gem. Naaldwijk; het doen van eonigc ver
nieuwingen aan die sluis, mot levering der materialen 
en wedor wegruimen dor dammon na afloop dor wer
ken. Inl. bij den fabriek-landmeier J. I' van den 
Berg Jz., aldaar. 

Nlaveren, te 11 uren, door het dijkshestuur vau het 
Waterschap Hemelumer-Oldcphaert-cn-A. Z., iu het 
waterschapshuis: A lo. het maken van 208 M. lengte 
stcenglooiing eu eouig bijwerk aan don Aanvallende-
dïjk, ten zuiden vau Staveren, het verhoogen cn ver
zwaren van den nevensliggenleu dijk, zoomode het 
verbroeden van 300 M. lengte der stoenglooiing aan 
do Duizendtallen, in 1 perc; 2o. hot leveren van 768 
last (van 2000 KG.) brik, in 15 perc. ieder van 50 
last en 1 van 18 last; 3o. idem van 1196 last (van 
200') KG,) zuilenhaznlt, in 1 perc; 4o. idem van 293 
last (van 2000 KG.) Drcntsehe steen, in 1 perc; B. 
lo. hot opruimen en weder zetten der noorder lij leste 
80 M. lengte steenglooiing aan het dijkvak Amesloot, 
tusschen Staveren en Molkweriimersluis, met het ver
hoogen en verzwaren van den nevensliggenden dijk, 
in 1 perc; 2o. het leveren van 100 last brik. iu 2 
perc,; 3o idem van 310 last zuilenbazalt, in 1 
perc; C. lo. aanvulling mot brik van kisten, 
herstellen aan- cu afstoppen van steenglooiingen, stee
nen voelingen cu hoofden, benevens verschillende an
dere gewone onderhoudswerken, tusschen het Klif en 
het Scluidhck met Wouscradeels Zuiderzeodijkcu, bet 
noorden Workum, in 2 perc; 2o. hot leveren van 
40 last brik, in 1 perc, 3o- idem van 60 \1 grint, 
in 1 perc Aanwijzing 13 Febr., te 11 ureu, aan
vangende bi; het Klif. 

Dedemavaart, te 11', uron, voor P. van der Eist, 
in het Hotel-Van Urk: het bouwen eener woning op 
de Kalkwijk -t.'d Dcdemsvaart. 

Delfahaven, te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
maken on leveren van banken, borden en verdere bc-
noodigdl'odcn voor de bewaarschool aldaar. 

Raamadenhaveer, te 3 ureu, voor P. J. Brokx, iu 
het „Huis-ton-Deijl": liet bouwen van een woouhuis 
met slachterij eu schuur. Inl. bij A. Mulders, archi
tect tc llaamsdonksvcer. 

lUrdehenaaerhe, ter secretarie: de levering vau 
200 M J ouderhoudsgrint. 

Haandag, 17 Febr. 
Amaierdam, te 1', uren, door do directie der 

Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij, O. Z. 
Voorburgwal, bij deStooistceg K, 131: lo. heimalen en 
leveren van 39 tongbewegingen voor gewone cn En-
gelscbo wissels met excentriek-bewegingen; 2o. het 
maken vau w erken voor eeue belangrijke verandering 
eu uitbreiding vau het stations-emplacement tc Leiden. 

Cienlugrn, 'savouds 8 uren, voor de firma Sauues 
en Buising, door den architect J. B. Jager: dc ver
bouw van pakhuizen in de Harde wik erstrast aldaar. 
Aanw. 12 Febr., te 1 uren. 

Arnhem, 'savouds 8 uren, in het vcrkooplokaa! van 
De Harmouic, door den ingouicur Timmorhans van 
Abcoude, namens Gebr. Hessclink cn Co.: het maken 
van een gebouw voor verleugboar credict, entrepot, 
bureau's enz. Teekening enz. liggen 12 cu 14 Febr., 
van 2—4 uren, in Dc Harmonie. 

Dlnadag, 1» Febr. 
ncbledam, te 12 uren. door het R. K. parochiaal 

kerkbestuur van den II. Joannes do Dooper, in de 
sociëteit Aurora: dc bovenbouw der nieuwe hulpketk 
op de bestaande fundamenten. Inl. bij den architect 
K. J. Margry, te Rotterdam. Aanw. 11 Febr., te 
12 uren. 

Waenadag, I» Felir. 
Raarndaal, te 10 ureu, door W. Peeters, in Dc 

Beurs van Antwerpen: het verbouwen en vergrooteu 
zijnor woning aan de Markt aldaar. Aauw. 14 Febr., 
te 10 ureu. 

'a-Hage, te 11 uren, door het minis, vau waterstaat 
enz.: lo. het herstellen en verhoogen van 13 Rijks-
kribben aan den linkeroever van den Geldersche-IJsel 
boven Vuosen, tusschon de kilometerraaicn 82 en 83-
Aanw. 15 en 17 Febr. Raming ƒ7600; 2o. het ver
richten van baggerwerk in het Zwarlewatcr tusschen 
Zwolle en Hasselt. Aauw. 15 Febr.; 3o. de levering 
van bazalt tot bet voortzetten der steenbostorting op 
de Ketelleidammen, in het belang van den waterweg 
van Zwolle naar zee. Ramiug / 28,430. 

Denderdag, ! • Febr. 
Arnhem, te 1 uur, ten kantore van de gemeente-

gasfabriek: het onderhoud der gebouwen ged. '79, 
zoomede het uitvoeren van eenige buitengewone wer
ken, in massa en iu 6 perc. Aanw. 15 Febr., te 10 
uren. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 
bouwen van een gymnasium aan do Boveubeokstraat. 
Aauw. 15 Febr., te 10 uren. 

Amerareurt, te 1 uur, door de firma H. Gerritsen, 
in het Hotel-C. G. Burgerhout: bet bouwen vau een 
kauilaal graanpakhuis met eenige aanhoorige werken. 
Inl. bij den gemeentcarchitcct W. 11, Kam. Aauw. 
19 en 20 Febr., te 10% uren. 

Rlnanmageeat, door het gemeentebestuur van 
Danlumadocl: dc levering van 300 stère zuiver-̂ a was -
schen riviergrint en 100 stère van slag gezuiverde 
mac-adam. 

Vrijdag, SI Febr. 
Vein, te 1 uur, in het koffiehuis van W. van Kam

pen : het bouwen van eeue villa en een koetshuis met 
paardenstal, woning enz., op ecu stuk grond, gelegen 
tegenover het landgoed Bronbeek. Inl. bij den archi
tect H. K. Smit, te Dieren. Aanw. 18 Febr., tc 1 
uur. Bilj. inz. 20 Febr. bij den architect M. K. Smit. 

Maandag, 14 Febr. 
'a-Hage, te 1 uur, ten raadhuize: de levering van 

Engelsche en Schotsche gaskolen, ten behoeve van de 
gemeentegasfabrieken aldaar. 

lilnadag, ** Febr. 
Utrecht, te 11 uren, door do maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau, ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds: de levering van 
stalen puntstukken. Inl, bij de scctioingenieurs te 
Moppel en Rotterdam. 

Hol*ward, bij den secretaris van Wonseradecls-
Zuiderzeedijken : de levering van palen en gordingen 
eu van 150 stère grove grint. 

Waenadag, 10) Febr, 
'a-Hnge, te 11 uren, door het ministerie van 

waterstaat ens,: lo. hetmskenvan emi gebouwtje voor 
eene zelfregistreerende peilschaal, alsmede voor eeno 
hardsteenen peilschaal te Streefkerk. Aanw. 21 Febr.; 
2o. de binnenbouw vau het nieuwe departement van 
Justitio te 's-Hage. 

Vrijdag, IS Febr. 
Delft, te 12 uren, door den directeur van het 

eentraal magazijn van kloedingaldaar: de levering van: 
20,000 kleerkloppers, in 5 perc, 
1,000 halssnoeren voor infanterie, 
1,000 paar schouderpassanton voor idem. 

Zaterdag, I Maart. 
Rotterdam. te 10 urm, door dijkgraaf ou heemra

den van den polder Prins-Alexander. iu het Verkoop-
lokaal: het opmaken on bcharden met puin en grint 
van den Ommoordscheweg, deu Wollefoppenweg cn 
van 2 gedeelten bermweg langs do ringvaart des polders, 
samen lang 10,109 M. Aanw. 20 on 27 Febr. 

Sneeh, te 11 uren, door hot dijksbesluur van Wijm* 
britseradeels c. a. Contributie-Zeedijken, hij Wed. T. 
Sevonsma: lo. hot herzetten van 350 M. stecuglooiing 
langs do Waterdijken aan- cn ten zuidwesten van den 
Zounewielsdijk, met het verhoocon cu verzwaren van 
den daarnevens liggend en dijk, in 2 gedeelten; 2o. 
het leveren van S75 last brik, in 18 perc; 3o. het 
leveren van 1200 last zuilenbazalt. 

Laren, te 1 uur. hij [). J. Eggink: in 3 perc. en 
massa's i lo. het vergrooten van de Vcrwoldsche school; 
2o. het bouwen van eeno nieuwe school en onderwü-
zerswouing in Exol onder Laren. Inl. bij Eggink 
voornoemd. Aanw. 27 Febr., te 9 uren in V.xe\, te 
12 uren te Verwolde 

Zlerlhcee, te 1V* uren, ten kantore van dc gc-
meentegasfabrick: de levering van 900,000 KG. New-
Pclton-kolen. 

Maandag , S Maart. 
Maaalrleht, te 10 uren. door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet bouwen van hazaltmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 16 der Zuid-Willemsvaart iu do gemeente 
Ncderweert (Limburg). Aanw. 27 en 28 Febr. Ra
ming ƒ 16,700. 

Dlnadag, 4 Maart. 
Krenlngen, fe 12 uren, door het prov. hestuur: 

lo. het maken van paal be he iingen met aard talud daar
boven, tot het herstellen van de kanaalglooiingeu a. 
van Groningen naar Uithuizen en Mensingowecr, 
b. van Groningen naar Stroobos, in 2 perc; 2o. hot 
verleggeu van den kunstweg van do Fivelingoosluis 
tot de draaibrug over de buitensluis van het Eems-
kanaal. Aanw. 25 Febr., te 12 uren. 

Weenadag, & Maart. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: lo. de 

levering van p. m. 360 M 1 Portland Cement hetou, 
aan riolen BUS,, ten behoeve dor nieuwe rioleering 
voor een gedeelte dor stad; lo. dc levering van iet 
benoodigtle gegoten ijzerwerk aan riolen cn kotken, 
ten behoeve tan diezelfde rioleering. 

Zwijudrerht, to 12 uren, door burg. ou weth.: het 
bonwen vau 2 openharc scholen mot bijbehoorende 
onderwijzerswouingen eu schoolmeubelen, en het uit
voeren van eenige daarmee samenhangende werken. 
Inl. bij den gemeentearehitect W. Vogel. Aanw. 26 
Febr., te 12 uren. 

Weenadag, IS Maarl. 
'a-Hage, tc II uren, door het ministerie van water

staat enz.: het voortzotten van het lijnpad langs den 
linkeroever van het Zwartewater, van 7410 M. beneden 
de Hassclter brug op het benedeneinde van het be
staande jaagpad tot 235 M. lengte beuedonwaarts. 
Aauw. 7 en 8 Maart. 

#* later te bepalen datum. 
Amaterdam, door don architect H. Moen G.Pz. qq.: 

lo. het bouwen van entrnpólpakhuizen op een terrein 
gclegeu aau dc Nieuwe Vaart, achter het Zeemanshuis, 
te Amsterdam; 2o. het maken van een kademuur aau 
de Nieuwe Vaart, voor bovengemelde perceelen; 3o. 
het maken van een los- cu laadsteigcr in de Nieuwe 
Vaart voor idem. 

Atloop van Aankledingen. 

•Ideheve, 20 Jan.: bet bouwen eener kapitale 
boerenbehuiziug voor H. J. Haack; ingekomen 10 
biljetten, als: 

te Bedum, 
„ Hardegarijp, 
„ Niekerk, 
„ Kollum, 
„ Warfum, 
„ Groningen, 
„ Den-Ham, 
„ Hoogkerk, 
„ Oldehove, 
„ IJ Ir ii in, 

ƒ 23,195 
„ 22,900 
„ £2,300 
„ 21,730 
„ 21,600 
„ 21,474 
„ 20,498 
„ 19,994 
,, 19,237 
» 18,571 

8. Ubbels, 
Do Leeuw, 
F. Nauta, 
P. Schaafsma, 
J. Zeldcnrust, 
E. Wietsema, 
J. Post oma, 
A. Zickuian, 
II. Vogelzang, 
P. Timmer, 
gegund. 

Niadakanaal, 22 Jan.: het bouwen van eene boeren
schuur met woonkamer, te Drouwenermond; ingek. 11 
bilj., als: 
E. Kliphuis, 
J. Bos, 
II. P. Gecrlsema, 
Kaspers, 
A. Niks, 
F. Lutjens, 
J. Reims, 
Pranger, 
Reinmga, 
L. Vos, 
H. Tonkens, 
gegund. 

(M.-e>dllienberg, 
pastorie voor de l{. K. gemeonte; minste inschr. was 
C. Janssen, te Maasbracht, voor ƒ 5975. 

Hergea-en-Zeem, 24 Jan.: het bouwen vau een 
pakhuis met stal en 2 arbeiderswoningen; ingekomen 
5 biljetten, als: 
C. Bóstiaansen, te Bergen-op-Zoom, f 4342 
M. A. vau Loon, „ idem „ 3980 
F. Gomen, „ idem ,, 3S47 
II. van Loon, „ idem 3000 
J. J. Hornstta, „ idem „ 2446 
gegund. 

•udewater, 24 Jan.: het bouwen van eene schuur 
voor 1). Boer Jz.: metselwerk ingek. 2 bilj., als: 
B. W. Hardonbol, te Ondewater, ƒ 1641. 
A. M. Schouten, „ idem „ 1569.15 

timmerwerk ingek. 4 bilj., als: 
II. J. Kouiugs, te Oudewater, f 1200 
H. Berkhof, „ idem „ 999 
W. Merks, „ idem „ 980 
J. F. van Wijngaarden, „ idem „ 960 
gegund. 

te Stadskanaal, ƒ 3746 
„ Veeudam, 
„ Nieuwe-Pckela, 

„ 3680 „ Veeudam, 
„ Nieuwe-Pckela, „ 3600 
„ Stadskanaal, „ 3420 
„ idem „ 3350 
„ idem „ 3340 
„ idem n 3300 
„ idem „ 3248 
n idem „ 3246 
„ idem „ 3190 
„ idem >, 2934 

23 Jau.: het bouwen eener nieuwe 

I ApeJdoani, 25 Jan.: het bouwen van een instituut 
voor joageheeren; gegund san W. de Bruin, te Apel-

I doorn, voor ƒ4500. 
j "laerdseuwe, 27 Jan.: bet bouwen van een onder

wijzers woning; ingek. 6 bilj. als: 
C. Kappers, te Brouwershaven, ƒ 4520 
H. C. v. d. Eude, „ Zierikzee, „ 4510 
T. Witsc, „ idem „ 4368 
B. van Berre, „ Noordgouw, n 3700 
J. v. d. Werff, „ idem „ 3500 
J- Vink, j idem „ 349S 

Haren, 27 Jan.: het afbreken van eene behuizing 
en schuur en het woderopbouwen van eene behuizing 
en schuur te Haren; ingek. 13 bilj , als: 
T. Bos, to Bedum, / 11,188 
B. dc Jong, „ Groningen, „ 10,997 
A. Frorsten, „ Thesinge, „ 10,750 
D. 8. Diddcns, „ Groningen, ,, 10,686 
F. P<«t, „ Ten-Post, „ 10,290 
8. Ubels, „ Bedum, „ 9,694 
S. Dekker, „ idem „ 9,645 
G. Wolthuis, „ idem „ 9,590 
E. W. Wietsema, „ Groningen, „ 9,564 
A. IL Zeeff, „ Hoogkerk, „ 9,494 
R- Brink, „ Haren, „ 9,185 
H. Steenstra, „ Zuidlaren, „ 9,176 
T. Uithuis, „ Noordhorn, „ 9,045 
gegund. 

Utrecht, 28 Jan.: hot in 2 pcrceelca leveren van 
eikenhouten dwarsliggers eu van eiken wissclhout 
aan de Fkploitatiemaatscl.appij: perc. 1 ingck. 12 
bilj., als: 
Houtkooperij „Het Anker", tc Leiden, ƒ 24,037. 
B. 11. Clorcx, „ Bokstel, „ 23,835. 
F. Clercx, „ idem „ 23,500. 
J. N. de Haas en Zn., n Wesel, „ 23,190.69 
F. en G. Hulsberg, „ Boehum, „ 21,980. 
J. J. v. d. Eerden Pz., „ Bokstel, „ 21,820. 
J. A. v. d. Eerdon Wz., „ idem „ 21,729. 
B. L. Buijvoets, „ Ootmarsum, „ 21,659. 
VV. Gicsou, „ Doesburg, „ 21,637. 
J. II. van Hoogerwou, „ Bokstel, „ 21,600. 
J. B. Groothuis, „ Denekamp, . 21 376. 
H. Jansen, „ Didam, „ 21,297. 

perc. 2 ingekomou 9 biljetteu, nis: 
B. H. cn F. Clercx, te Bokstel, ƒ 53.835. 
F. on G. Hulsberg, „ Bochum, „ 51,343. 
A. van Beurden, „ Tilburg, „ 50,990. 
W. Daniels on Co., „ idem „ 50,970. 
J. A. v. d. Eerden Wz., „ Bokstel, „ 50,568. 
J. N. de Haas en Zu, „ Wesel, „ 50,446.21 
J. J. v. d. Eerden Pz.. . Bokstel, „ 49,800. 
J. II. van Hoogerwou, „ idem „ 49,000. 
Dezelfde, „ 48,990. 

Ueuda, 28 Jau.: het bouwen van een gebouwtje 
ingericht voor kantoor enz. voor dc stoombootmaat-
sclianpij Dc Volharding; ingek. II bilj., sis: 
N. Koniius Hz., te Gouda, f 4247. 
W. C. Renhl, . idem „ 2452. 
W. Bokhovcu, „ idem „ 2289. 
Mullaart, „ idem „ 2104.25 
W. dc Jong, „ idem „ 1987. 
P. van Mensch, „ idem „ 1950. 
J. F. Weiter, „ idem „ 1947. 
Dc Bruijn, „ idem „ 1946. 
O. Luijoudijk, „ idem „ 1890. 
C. P. W. Dessing, „ idem „ 1824. 
H. J. Nederhorst, „ idem „ 1645. 

stellendam, 2S Jan.: het stichten van een bouw-
schuur in don Ecudracbtspolder; ingekomen 7 bil
jetteu, als: 
V. d. Houwen, te Rozenburg, / 12,299 
C. vau Oostenbrugge, „ Dirksland, „ 12,901 
J. R. Zand, „ idem „ 12,749 
M. Tieleman, „ Kralingen, „ 11,575 
D. van den Broek, „ Stellendam, „ 10,199 
A. Tieleman, „ Melissant, „ 10,078 
P. Tieleman, „ idem „ 10,078 

Melfahaven, 29 Jan.: lo. het onderhoud over 1879 
der rijs cn aardewerken en grintwegen op do Ruige* 
plaat; ingek. 4 bilj., als: 
J. Verschoor, te Ammerstol, ƒ 1340 
J. Kroon, „ Rotterdam, „ 1200 
C. Mul, „ Brielle, „ 1098 
B. de Waerd, „ Nieuweuhoorn, „ 980 

2o. het maken van een pakwerk van slieten; ingek. 
4 bilj., als: 
J. Verschoor, te Ammerstol, ƒ 2320 
J. Kroon, „ Rotterdam, „ 1799 
C. Mol, „ Brielle, „ 1750 
B. de Waerd, „ Nieuweuhoorn, „ 1465 

Cleea, 29 Jan.: het bouwen van een nieuw gebouw 
voor ambachtsschool; tugek. 6 bilj., als: 
D. Klemkerk, te Goes, ƒ 5267 
W. de Beste, „ idem „ 4950 
A. de Beste, „ idem „ 4S79 
W. de Jonge, „ idem „ 4800 
P. Buitendijk, „ idem „ 4765 
J. Snoep, „ idem „ 4725 
gegund. 

Reacndaal, 30 Jan.: het afbreken van een oud ge
bouw en het opbouwen van een heerenhuis met af
zonderlijke keuken, waschhuis en schuur in de Ach
terstraat: ingek. 4 bilj., als: 
P. Stevens, te Rosendaal, ƒ 6700 
J. vau ]:""n, „ idem „ 6520 
J. Kranen, „ idem „ 6500 
L. Suijkorbuijk, „ idem „ 6172 
gegund. 

Slerlaaee, 30 Jan.: lo. het I.•veren, verdeden en op 
aanwijziug verwerken van 1600 schoepstons gewone cu 
2750 scheepstons afval van Doorniksehe steen aan dc 
districten Zuidbroek, Rorreudamme, Flauwere, Koude-
kerke, Scharendijke eu Langendijk; minste inschr. was 
V. Declercq, te Selzaote, voor ƒ15,530; niet gegund. 

2o. idem van 1500 scheepstons gewone en 1925 
scheepstons afval van Doorniksehe steen langs de 
zeeeinden der zinkstukkentusschen de raaien XXVII en 
XL van het district Flauwers; gegund aan A. M. 
Lanceveld, te Giesendam, voor ƒ 10,377.75. 

'a-Hage, 31 Jan.: lo. de bouw eener loods tot ber
ging van telegraafiuatorieel te Dordrecht; ingekomen 
10 bilj., als: 
J. P. F. Krans, te Dordrecht, ƒ 58S9 
A. h Rutgers, „ 's-Hage, „ 4882 
C. de Groot, n Willemstad, „ 4772 
P. Verhoeven en Zn., „ Dordrecht, „ 4745 
A v&n Zeist, „ Rotterdam, „ 4740 
W. van Dijk, „ Jutfaas, „ 4700 
A. du Vün, „ Dordrecht, „ 4664 
F. Streefland, Sliedrecht, „ 4659 
N. Klaus, ,, Dordrecht, „ 4585 
J. r. d. Vlagt Jr., „ idem > 4575 

2o. idem te Nieuwediop; ingek. 8 bilj., als: 
8. Wit Jz., te Oterloek, ƒ 1050 
M. Imalder, „ Helder, „ 1021 
Gebr. Klein, „ idem „ 998 
J. Th. Moorman, „ idem „ 916 
W. de Jong Jr., „ Nieuwodicp, „ 898 
J. F. Philips, „ Helder, „ 883 
A. Graaft*, „ idem „ 748 
A. Vos Rx., „ idem „ 712 

3o. idem te Alkmaar; ingekomen 13 bilj., als: 
M. Daalder, te Helder, ƒ 5036. 
8. B. Poyra, „ Haarlem, „ 4990. 
A R . Rutgers, „ 's-Hage, „ 4979. 
J. de Raat Az., „ Alkmaar, „ 4955. 
J. v. d. Vlugt Jr., „ Dordrecht, „ 4890. 
C. Grootegocd, ,, Alkmaar, „ 4884. 
H. de Groot, „ Knollendam, „ 4849. 
N. v. d. Voort, „ AUmsar, „ 4691. 
W. de Jong Jr., „ Nieuwcdiep, „ 4679. 
J. Th. Moorman Jz., „ Helder, „ 4630. 
J. J. Tesscloar, „ Alkmaar, „ 4567. 
A. Vos Us., „ Helder, „ 4444.44 
S. Wit Jz., Oterleek, . 4350. 

AMen, 31 Jan.: het maken eener steenen schutsluis 
op de Drentsche Hoofdvaart, ter vervanging van de 
Dieversluis; ingekomen 6 bilj., als: 
G. P. van Balen, te Nieuweschnns, ƒ 97,200 
P. Duinker, „ Helder, „ 94,777 
J. J. Bekker, „ Lent en 
A. D. van Seters en Co., „ Nijmegen, „ 94,400 

J- Linzcl, M Stadskanaal „ 93,500 
J. N. Kruizinga, „ Blijham en 

E. H. Kaspere, „ Finsterwold, „ 92,600 
P. Reijnders, „ Valkenswoard, „ 91,700 

Orenlmen, 31 Jan.: het onderhouden van- cn het 
doen van vorniouwiugeu en herstollingen aan de 
academische gebouwen te Groningen, ged. '79; ingek. 
12 bilj., als: 
L. Thorbrógger, te Groningen, ƒ 23,200 
H - Maas, „ idem n 22,460 
w Coaes, idem „ 22,384 
B- Kiel, „ idem „ 21,979 
E. Borkcnbosch, „ idem 21,965 
A. Schellens, „ idem ,, 21,900 
M. Mammen, „ idem „ 21,894 
J. Werkman, „ idem „ 21,444 

Hussel, „ idem „ 21,125 
J. Poelman, „ idem „ 20,949 
B. de Jong, „ idem „ 20,600 
J. F. Lijbenng, „ idem „ 20,580 

Amaterdam, 30 Jan.: het amovcoren en wcderop
bouwcn van het Café met bovenwoningen, hoek Leid-
schestmat en Plein, onder beheer van den architect 
J. R. Beuijsscn; gegund aan P. W. Reinierse, te 
Amsterdam, voor ƒ20,600. 

Leeuwarden, 31 Jan.: het maken van een gebouw 
cn aanhoorige werken voor eeue stoom meelfabriek voor 
K. Wijbrandi Jz.; ingek. 10 bilj., als: 
S. Jongbloed, te Holwerd, ƒ 46,646 
L.J.vandeu Steenhovcn, „ Dordrecht, „ 39,413 
W. Kolkert, „ Deventer, „ 37,800 
J. Rüding, „ Leeuwarden, „ 37,500 
A. Feddema, „ jdem „ 36,927 
I. R. Jansma, „ idem „ 33,622 
E. L. Hiemstra, „ Hallum, „ 33,453 
R. Tichelaar, „ Leeuwarden, ,, 32,700 
K. Ketelaar, „ idem „ 32,175 
EL G. Brouwer, „ Stiens, „ 31,000 

Leeuwarden, l Febr.: het afbreken en wedorop-
bouweu eener stelphuïzing te Wijlaarderburen; minste 
inschrijver was K Ketelaar, te Leeuwarden, voor 
r*14,286. Nog waren ingekomen 16 bilj , resp. voor 
ƒ17,559, ƒ 16.825 , ƒ16,723, ƒ16,591, ƒ15.985. 
ƒ 15,885, ƒ 15,872, ƒ 15,725, ƒ15,600, ƒ15,184, 
ƒ 14,974, ƒ 14,888, ƒ 14,780, ƒ 14,776, ƒ14,647, 
ƒ 14,286. 

Haarlem, 1 Febr.: het vervangen van dc stoom
ketels no. 3, 4, 5, 6, 7 en 8 aan de machine-Lynden 
door vier nieuwe ketels; hoogste inschrijver was de 
Maatschappij'De Schelde, te Vlissingen, voor ƒ42,500; 
mitste inschr. de Nederl. Stoombootmaatschappij, te 
Fijcnoord, voor ƒ27,795; gegund. 

'a-Hage, 3 Febr.: hot onderhouden van- en het 
doen vau eonigo herstellingen aan 's-Rijks hoogere 
burgerschool te Gouda, ged. '79 en'80; minste inschr. 
was C. A. de Gids, te Gouda, voor ƒ1725. 

'a-Hage, 3 Febr.: het afbreken van eenige gebouwen 
in dc Lange-Pooten en Hofstraat; minste inschr. woe 
J. Willem», te Rotterdam, voor ƒ1810. 

Driebergen, 8 Fobr.: het bestraten, rioleeren, leg
gen van trottoir enz. op het buitenplein van het 
station Zeist—Driebergen; ingekomen 4 bilj., als: 

P. Leenders, ƒ 5700 
J. Krachten, 4625 
H. G. Bekker, „ 4549 
G. Beemer, „ 3998 

Arnhrm, 4 Febr.: lo. hot onderhoud der bestra
tingen ged. '79: ingck. 5 bilj-, als: 
H. v. d. Sand, te Arnhem, ƒ 6950 
H. Heuvels, „ idem „ 6779 
M. B. Bouderij, „ idem „ 6745 
A. Vale, „ idem „ 4586 
Th. Eibers, „ idem „ 4583 

2o. de levering en het planten van boomen en 
heesteis langs de buitenwegen, singels, pleinen en 
op de nieuwe begraafplaats bij Moskows; ingekomen 
4 bilj., als: 
A. Schippers Ez., to Kaarden, ƒ 1600. 
Joh. Arends, „ Opheusden, „ 1590.50 
A. van Eldik, „ idem ,, 1028. 
J. G. Jansen Jr., „ Arnhem, ,, 995. 
beiden gegund. 

Utrecht, 4 Febr.: de levering aan de Exploitatie-
maatschappij van 140 stalen tougbewegingen; ingek. 
4 bilj., als: 
J. Armstrong en Co., te Rotherham, ƒ 28,416 
Mïjnssen cn Co., „ Amsterdnm, „ 25,410 
Maschinenfabrik „Deutsch-

la'id", „ Dortmund, 24,490 
Veuve Alph. Frédérix, „ Luik, „ 22,820 

'•-Hage, 5 Febr.: het bouwen van eene normaal* 
gymnastiekscbool, nabij en ten noordoosten van het 
Boorbuis aldaar; minste inschr. was W. P.Teeuwisse, 
te 's-Hage, voor ƒ 10,449. 

Amaterdam, 6 Febr.: de levering aan het departe
ment van Marine van: 

75,000 KG. Koordsche bennen; minste inschr. was 
W. J. de Voogd, te Dordrecht, voor ƒ34.33 per 
100 KG. ^ 

20,000 KG. afgeslagen inlandsohe schilhennep; 
minste inschr. waren Wed. G. *t Hooft en Zoon, te 
Dordrecht, voor ƒ60.37 per 100 KG. 

5000 KG. Italiaansclie hennep; minste inschr. was 
Goudsche machinale Gareuspinnerii, te Gouda, voor 
ƒ49.50 per 100 KG. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E K L A N D 
Amsterdam. In Felix Meritis is eene meeting 

gehouden 0111 middelen te beramen, teneinde bij felle 
vorst, wanneer het Nieuwe Nooi-itzee-kanaal toege-
vroren ligt, daarin een vaargeul tb onderhouden, 
om te voorkomen dat de Mbeepvsnrt door bet ka
naal gestivmd wonle en nlzoo de Amstenlamsche en 
Nederlandse he handel schade lijden. 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 8 Februari 1879. 

De heer 3. Boissevain leii.de het punt in en gaf 
eene beschrijving van den ijsbreker, welken hij zich 
voorstelde. 

Die machine zou bestaan uit een stoomboot, die 
met haar ram onder het ijs drong, dit brak en het 
ijs verder over de boot heenleidde en terzijde afwierp 
op de ijsvlakte naast de sleuf. Na eene uitgebreide 
gedachten wissel ing nam de Vergadering het volgende 
besluit: 

»De Vergadering acht het noodzakelijk , dat tijdig 
maatregelen worden genomen, om bij vulgende strenge 
winters de gemeenschap van Amsterdam met de zee 
en de vaart in dokken en havens op te houden. 

• Zij benoemt eene commissie van 6 leden om des
wege met de Amstenlarasche Kanaalmaatschappij en 
het Gemeentebestuur in overleg te treden en binnen 
twee maanden den uitslag hunner jwgingen te pu-
bliceeren." 

Deze commissie werd staande de vergadering ge
constitueerd uit de heeren: Henry Plate, P. E. 
Tegelberg, D. Kievits, P. Goedkoop Dz., J. V. 
Wierdsma en J. Boissevain. 

— Het drijvend droge dok, dat te dezer stede 
voor 't marine-etablissement te Onrust is gemaakt, 
zal door de stoomschepen der Maatschappij «Neder
land" woitlen overgevoerd. Volgens Het Nieuws 
van den Dag heeft het Rijk voor dit droogdok 
ƒ 40.000 meer moeten betalen door den onverklaar-
baren eisch om de inhouten of spanten uit Mn stuk 
tc maken, waardoor de verscheping onmogelijk wordt 
gemaakt, daar er geene schepen bestaan, die ze 
ongebroken kunnen laden. Het gevolg is dan ook, 
dat de spanten doorgekapt moeten worden. 

— Naar wij vernemen, is dooi' de heeren Jos. F. 
van der Griendt, industrieel te's-Bosch, en A.Tim-
mertnins, ingenieur te Roermond, aan den Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid vergunning ge-
vraagd tot der. aanleg en de exploitatie van een 
spoorweg van llaelen, als station van de lijn «Ant
werpen—Gladliarh", naai- Maeseyck, voorzoover daarin 
het Nederlandsch grondgebied betrokken is. 

Behalve dat deze lijn een aantal Nederlandsche 
dorpen aan het groote spoorwegnet in Nederland, 
België en Duitschland zou aansluitóo, zou zij eene 
aanmerkelijke verkorting iu de s|>oorwegverbinduig 
van Roermond naar Charleroi cn dientengevolge in 
de lijn Hamburg—Parijs teweegbrengen. Immers, 
wanneer men den weg volgt, die thans het vervoer 
van Roermond over Maastricht, Luik, Namen naar 
Charleroi doorloopt, zalmen bevinden, dat de spoor
weg Roermond. llaelen , Maeseyck, Hasselt, Landen, 
Gembloux, Charleroi in lengte 18 kilometer minder 
bedraagt dan de eerstgenoemde. 

Deze verkorting zou de vracht van een waggon 
steenkolen van 10,000 kilo over den afstand van 
Roermond naar Charleroi met ƒ 5 doen verminderen. 

Voorts zou door deze lijn het geheele Noorden en 
Oosten van ons land, zoodia de lijn Nijmegen-Venloo 
zal gereed zijn, eene kortere gemeenschap met België 
en Frankrijk verkrijgen. Van welken omvang het 
vervoer uit ons land onder andere is voor den vee
handel, kan hieruit blijken, dat er wekelijks 5 • 600 
stuks vee van uit Gelderland naar Parijs worden 
vervoerd. 

— De Jury in de prijsvraag voor de fonteinen te 
Soestdijk heeft het model van den heer Molkenboer, 
leeraur in bet handteekenen aan de Hoogere Burger
school te Leeuwarden, ingezonden onder het motto 
Can stunt ia, bekroond. 

Evenals vroeger de teekeningen, zullen ook thans 
de modellen, waarover uitspraak gedaan is, voorliet 
algemeen worden tentoongesteld. 

Advertentien. 
O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 

Het BMtuur der Arnhemsen. Tentooortelling-Ver
eeniging zal op Woensdag VI Fehruarij 1879, des 
nvonils len 7'/2 ure, ten baren kantore in ile Kur-
testraai, in het ojienbmir aanbesteden: 

lv Het Boawen van een MUZIEKTENT. 
2'. Het maken eener OVERBRUGGING 

van den Velperweg. 
3-, Het Bouwen eener V E R A N D A H , met 

B U F F E T T E N enz 
Het bestek is tegen betaling van / 0.20 voor elk 

iler werken ten voornoemden kantore te bekomen, 
alwaar ile teekeningen mede Ier visie liggen. 

Aanwijzing op Dingsdag den H February 1879, 
des vu4>riniddags ten 10 ure, bijeenkumende aan de 
Directiekect op de gedempte Jansgracht. 

Inlichtingen zijn te bekomen ten kantore 
der Architecten G. J. VAN OENDT cn 
C. M. O. NIEI1AAD, le Arnhem. 

HET BESTUUR. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER Dl WETHOUDERS v»n SCHIE

DAM zijn voornemens, op Vrijdag den 14 Fe
bruary 1879, des middags ten 12 ure, tan Raad-
huixe aldaar, in het openhaar aan te besteden: 

de levering van: 
100.000 stuks Luiksche Keijen, 
200.000 Vlakke en 50.000 Getrokken 

Straatklinkermoppen, 
150 kub. Meter gewasschen Grint. 
Fl. M. 1000 kub. Meter suiver scherp 

Rivierzand en 1000 kub. Meter Plaat-
zand, 

benevens 
Houtwaren. 

De bestekken zullen van le-dcn af, dagelijks, met 
uitzondering van de Zondagen, voor de belangheb
benden Wr inzage liggen, op de Suidstimmerwerl en, 
tegen betaling van 15 Cents per exemplaar, op de 
Gemeente-secretarie verkrijgbaar zijn. 

Schiedam, den 1 Kebruarij 1879. 
Buryenteester en Wethouders voornoemd, 

F. J. VAN DIJK VAN MATEN ESSE. 
De Secretaris, 

A. W. MULDER. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 

Dc BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van 
Deventer zullen op Woensdag den 5' ,n Maart 
1879, in bet Raadhuis aldaar, ili* voormiddag! tc 
10 uur, A A N B E S T E D E N : 

Beatek N". 1. 
De leverantie van ± 360 M ' Portland 

Cement Beton, aan Riolen enz., ten 
behoeve der nieuwe riolering voor 
een gedeelte der stad. 

Bestek N-. 2. 
De leverantie van het benoodigde ge

goten Ijzerwerk aan Riolen en Kol
ken, ten behoeve van diezelfde rio
lering. 

Teekeningen cn bestekken liggen van af 15 Fe
hruarij ter visie op het Raadhuis, terwijl bestek 
N". 1 met bijhcboorenile teekeningen ad f 3 en 
bestek N". 2 (zonder dc teekeningen) ad f 0.50 ter 
Secretarie op franco aanvrage van af dien tijd ver-
kiijgbaar is. 

lie Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
H. R. VAN MARLE. 

De Secretaris 
A. J. HOUCK. 

Deventer, 4 February 1879. 

X a n b e s t e d i n g . 
De IÜJRGEMEKSTER der gemeente ARNHEM zal, 

Donderdag '20 Februari 1879, 's namiddags 1 uur, 
in het openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

Het bouwen van een GYMNASIUM 
aan de Bovenbeekatraat. 

Aanwijzing Zaterdag 15 Februari a. s., voorm. 
10 uur op het terrein. 

Teekeningen ter inzage op het Bureau der Pu
blieke Werken; bestekken tegen lietaling ter Secre
tarie verkrijgbaar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VKRNIEDWINGSFONDS. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den Fehruarij 1879, des voor-

middags ten II ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 34. 
De levering van S T A L E N PUNT-

ST UKKEN. 
De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

volgens § 42 van het bestek. 
Het bestek ligt van den 4**" Fehruarij 1879 ter 

lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan de bureaux van de Sec tie-Ingenieurs te Mep~ 
pel en Hotterdam en is op franco aanvraag op ge
malde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op bet Centraallm-
reau der Maatschappij en door de Sectie-Iiigenieiii-s 
voornoemd. 

Utrecht, den 4t,"> February 1879. 

H . & J . S U Y V E R . 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de HoUandêche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparation aan bestaande KETELS worden in 
den kortst mogelijken tijd gelcvenl en uitgevoerd. 

I l l i l l I I i l l 11 Ji U i l ! 
Onilergeteekenden leveren tegen billijke prijzen, 

G A Z C A N D E L A B E E S voor 4 lichten in 2 
soorten. «Verder gewone L A N T A A R N P A L E N , 
voor Oaz- en PETROLEUMVERLICHTING, 
alles met of zonder Lantaarns, IJZEREN ORAF-
NUMMERPAALTJES in soorten enz. 

Teekeningen cn prijsopgaaf, worden op franco 
aanvraag verstrekt. 

m m m & v a \ s t i r i i 
IJzer- en Metaalgieterij, KAMPEN. 

S T R A A T K E U E N en B O U W S T E E N 
van Trachiet cn Basaltlava, Zand- en Tuf
steen, leveren tot billijke prijzen 

PETER IfUIII.M (Navolger) 
te KönigsH inter a/ri Rijn. 

E i g e n a r e n v a n S t e e n g r o e v e n . 

k l ó ö s i & v a w T u m b T j r g h . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-gruevea 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BIIÜ1SSTKES, VOORVASTE STEENES, ENZ. 

Sieuieehaven X.lijde 55, lloOerdnui. 

T e r o v e r n a m e aangeboden 
een goed geconserveerd gebonden exemplaar STORM 
Ki fysing, HANDL. Waterbouwkunde, met Atlas. 

Offerten aan den Boekhandelaar VV. VAN GOK-
CUM te Asnen onder letter M. 

ék Het GEMEENTEBESTUUR van NU-
mWLg*Jf MEG EN, /al, ten overstaan van den 
wtGËkW Nolan- COURBOIS aldaar, »p den 
-13Jm Februari 1879, des voormiddag* om 11 uur, 
ten huize van den KofQehuishouder DOPPEN te Nij
megen , in het openhaar verkoopen: 

Ongeveer 1.50 hectare Bouwterrein 
in de onmiddelijke nabijheid van dc Stad, en van 
de Nieuwe Haven eu het Havenstatioii, huiten de 
Hezelpoort, aan de groote wegen van Nijmegen 
naar Hees en naar Weurt, in SO kennelijk op bet 
terrein afgepaalde koopen en in massa's; ingezet cn 
met de hoogen gebracht op: 

N°. 1 met 95 hoogen op ƒ 915,—. N°. 2 met 
150 hoogen op ƒ 860,—. Massa 1 en 2 met 265 
hoogen op ƒ 1795,—. N". 3 met 145 hoogen op 
ƒ845,—. N». 4 met 145 hoogen op ƒ 865,—. Massa 
3 en 4 met 245 hoogen op /" 1735,—. N°. 5 met 
10 hoogen op /"200,—. N8. 6 met 10 hoogen Op 
ƒ 200,—. Massa 5 en 6 met 85 hoogen op ƒ665,—. 
N". 7 met 10 hoogen op ƒ210,—. N". 8 met 10 
hoogen op ƒ210,—. Massa 7 en 8 met 85 hoogen 
op ƒ685,—. N". 9 met 10 hoogen op ƒ200.—. 
N". 10 met 10 hoogen op ƒ210,—. Massa 9 en 
10 met 90 hoogen op ƒ 720,—. Nu. 11 met 10 
hoogen op ƒ220,—. N". 12 met 10 hoogen op 
f 270,—. Massa 11 en 12 met 100 hoogen op 
ƒ820,—. N". 13 met 5 hoogen op ƒ175,—. N". 14 
met 5 hoogen op ƒ 135,—. Massa 13 eu 14 met 
65 hoogen op ƒ515,—. Nu. 15 met 5 hoogen op 
ƒ 155,—. N". 16 met 5 hoogen op ƒ185,—. 
Massa 15 en 16 met 75 hoogen op ƒ575,—. 
N8. 17 met 5 hoogen op ƒ 185,—. N°. 18 met 
5 hoogen op ƒ 175,—. Massa 17 en 18 met 75 
hoogen op ƒ 595,—. N", 19 met 5 boegen op 
ƒ125,—. N". 20 met 25 hoogen op ƒ485,—. 
N". 21 met 5 hoogen op ƒ 135,—Massa 19, 
20 en 21 met 55 hoogen op ƒ 1065,—. N". 22 
met 5 hoogen op ƒ195,—. N". 23 met 5 hoogen 
op ƒ 195,—. Massa 22 en 23 met 85 hoogen op 
ƒ 675,—. N". 24 met 5 hoogen op ƒ 205,—. 
1ST». 25 met 5 hoogen op ƒ 205,—. Massa 24 en 
25 met 120 hoogen op ƒ810,—. N". 26 met 320 
hoogen op ƒ3060,—. N". 27 met 155 hoogen op 
ƒ1455,—. N". 28 met 30U hoogen op / 2100,—. 
N". 29 met 50 hoogen op ƒ 410,—. N". 30 met 
50 hoogen op ƒ 410,—. Massa 29 en 30 met 95 
hoogen op ƒ 925,—. 

G e m e e n t e 's G r a v e n h a g e . 
OPENBARE VERKOOP VAN 
GROND , gelegen aan de Lange 
Pooten, bij inschrijving, ten 
Raadhuize, op Woensdag 19 
Maart 1879. 

De voorwaarden vooi' dien 
verkoop met tie daarbij behoorende grond teekening 
zijn verkrijgbaar ter Plaatselijke Secretarie, 21* Af
deeling , tegen betaling van / 0.50. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S I 

B . H O L S B O E R t e A r n h e m . 
FABRIEK en MAGAZIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gehrnik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- cn 
Theaterkijkers. Briefbalansen, enz. enz. 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. J . O O R , 
F i r m a A X T . D K W I L D , 

SilieejDnakershaveit .V". ti'2 en htfferstraat N". 56. 
R O T T E R D A M . 

Iloolildcpót voor Nederland van IIARI.ANIi & SON 
Engelsche L A K K E N en VERNISSEN hij 

J A C O B V I S F z . t e Z a a n d i j k . 
Magazijn en Kahiiek van prima hclcgen 

LIJNOLIE, gekookte- en Standolie, PA
PAVEROLIE. RAAP-. PATENT- en MA
CHINEOLIËN. 1'nike Italiamisrlic cn Fransche 
OLIJF- en T A P E L O L I E , NAAIMACHINE
OLIE in lusten, hnsscn cn flacons. 

Stoomfabriek van bereide Verwen, 

K r i j t - e n M e n i e - S t o p v e r f . 

I n t e r n a t i o n a l e W e d s t r i j d 
VERBONDEN MET DE 

T E N T O O N S T E L L I N G 

v a n N a t i o n a l e e n K o l o n i a l e N i j v e r h e i d . 

t e A r n h e m i n 1 8 7 9 , 
BETREFFENDE 

Machines ter bewerking van ijzer. 
Machines ter bewerking van buut. 

TOUW van hennep geslagen. 
Rijtuigen. 

O p f r a n c o a a n v r a a g z i j n P r o g r a m m a ' » v e r k r i j g b a a r h i j Utt l tc*<inir, 

Steen vorm-machines. 
Bouwartikelen van kunststeen. 

Moteurs van 2-3 paardenkrachten 
Brand waarboigkasteu. 

Voor ra peil venaard, uit zilver. 
Watermeters. 
Naaimarliines. 

Toestellen ter electr. verlichting. 

T e n t o o n s t e l l i n g 

v a n N e d e r l a n d s c h e e n K o l o n i a l e N i j v e r h e i d 
TE 

- A - F t T V H E M . 

Prijsvraag voor Ontwerpen van Medailles en Diploma's. 
Het Itestinir nooiligt een ieder, die wenscht mede te dingen, uit, zijne Teekeningen róór of op 

1o. Maart c. k, franco in te zenden aan het Bureau van het Ten toons telling-Bes In ur, Kor-
testraat C. No. 7, ArnlieDL 

P r o g r a n u i M ' . r.ijn a l d a a r o p f r a n c o a a n v r a g e v e r k r i j g b a a r . 
Namens het Bestuur, 

O. T. COERS, Voorzitter. 
Mr. I. EVERTS B H » . , Secretaris. 

Aan dc Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 41) le Amsterdam, words, hij alle 

H A R D S T E E N - e n M A R M E R W E R K E N . 
ook voortdurend vervaardigd; 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingerieht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren M E U 

BELBLADEN. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I I S S K I 

D E . 1 4 » 1 4 . ; I I & C ° . 

C l v i e l - I n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van fltoombaggermolen» in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M' per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketela. Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines, 
Steen- eu Tegelvormmaohineo. IJzeren Kap- en Brugconitruotlën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L Ü J E T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A Q E N T E N vuur den 

verkuop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L t t E R S &, O . te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders vuur geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, licit weg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt by 0. ff. VAN DfciJ WIEL & C" te Arnhem um Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT jvizn. te Arnhem. — Uitgave van U. A. 1'iUEME. 
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D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

VmnhijBt Z.trrd.tr.. Prijs per S munden f l.ft'5. Men .bonneert zich WW 
Mn jurgtng. Afzonderlijke noutinen bij vuuniitbeatelline IS cente. 

Al le stekken en advertentien te adresseeren u n 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van l—5 repels /' I.—, verder vuor eiken regel plaatariiiinte 20 cents en 10een» 
rooreen nummer ran bet blad. Advertentien voor bet buitenland 25eentjperre|(el. 

P R O G R A M M A 
VOOR EEN 

INTERNATIONA LEN WEDSTRIJD 
MH sommige Fabrikaten cn Werktuigen, ver

bonden aan de Tentoonstelling van Nationale 
en Koloniale Nijverheid in Arnhem tc houden 
van 15 Juni tot 1 October 1879. 

A. Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Tot den wedstrijd zullen worden toegelaten : 
1. Steen-vurmmachines. 
2. Üouw-artikelen van kunststeen. 
;!. Moteurs van S tot 3 paardekracht. 
4. Itrandwanrbnrgkasten. 
5. Machines ter bewerking van ijzer. 
*!. Machines Ier bewerking van hout. 
7. Touw van hennep geslagen. 
H. [tijtuigen. 
!). Vborwer|ion vervaardigd uit zilver. 

10. Watermeters. 
11. Naaimachines. 
12. Toestellen Ier eleetrische verlichting: 
Art. 2. De fabrikaten en werktuigen mogen in 

Nederland of in bet buitenland vervaardigd zijn en 
duor Nederlandsche of vreemde fabrikanten en le
veranciers worden ingezonden. 

Art. 3. Ieder die wenscht deel tc nemen aan den 
wedstrijd, zal daarvan vóór 15 April 1879 moeten 
kennis geven aan den Secretaris van het Ilestiiur. 

Art. 4. Na ontvangst dier kennisgeving «orden 
loor het Bestuur de noodige lijsten ter invulling voor 
opgaven omtrent voorwerpen, verlangde ruimte enz. 
totvczonden. 

Ken exemplaar dier lijsten moet ten spoedigste 
ingevuld worden teruggezonden. 

Art. 5. Me goederen zullen worden aangenomen 
van 15 Mei tot I.luli 1879. liet llestuur zal geene 
andere voorwerpen in ontvangst nemen dan die, 
vooizien van een, aau alle inzenders vooraf verstrekt 
gedrukt adres, cn vnichtvrij worden toegezonden, 
vurgt'zeld van het duplicaat der in art. 4 genoemde, 
lielioorlijk ingevulde lijst. 

Het Itestnur stelt zich niet aansprakelijk wanneer 
bij uutpakking van goederen deze beschadigd of ge» 
braken mochten zijn. Inzendingen, die in kennelijk 
beschadigden toestand aankomen, worden niet aan-
lenonien en daarvan den inzender dadelijk kennis 
gegeven. 

Het Hcsttmr zal bewijzen van ontvangst afgeven 
aan den inzender, of aan iemand te Arnhem woon
achtig, daartoe door den inzender gemachtigd. 

Art. 6. De kisten, balen, enz. waarin de voor
werpen worden ingezonden. zullen met duidelijke 
merken Minoren voorzien ti' zijn, waarvan behoorlijke 
aanteekening zal moeten gex:hicden in de daarvoor 
bestemde kolom der inviilliiigslijst. 

Art. 7. Voor elk ingezonden voorwerp wordt de 
plaats op de Tentoonstelling door het llestuur aan
gewezen. 

Ieder inzender zal op vordering van bet Bestuur 
iTplicht zijn, de ingezonden goederen zelf le doen 

opstellen binnen den door het Bestuur aangewezen 
termijn. 

Art. 8. De inzenders zijn gehouden, de ingezonden 
voorwerpen tot 1 October 1879 op de Tentoonstelling 
opgesteld te laten. 

Art. 9. Voor plaatsruimte wordt den inzender 
niets in rekening gebracht. 

In de lokalen voor den wedstrijd zal voorhanden 
zijn een doorloopende werk-as van 4 Eugelsche duim 
middellijn, makende ongeveer 100 omwentelingen 

de minuut. Inzenders van werktuigen die de 
drijfkracht vau deze werk-as moeten ontvangen, zullen 
tevens de noodige riemschijven en riemen leveren. De 
riemschijven moeten uit twee stukken bestaan en 
zonder spieën op de werk-as bevestigd kunnen worden. 
A'oor de beproeving worden geene kosten wegens 
drijfkracht In rekening gebracht. 

Inzenders wui-den uitg<'noodigd, ook buiten den tijd 
der bepi-oeving de werktuigen iu gang te houden. 
Daartoe zal, zoover de beschikbare inrichtingen zulks 
toelaten, gedurende twee oren par dag gnitis drijf
kracht der werk-ns of stoom verschaft woitlen. In
zenders, die hunne werktuigen langer in beweging 
wenschen te houden, zullen daarvoor vergoeding ver-

huldigd zijn. De hij het onderzoek noodige meet-
en weegtoestellen worden, voor zooveel zij geene 
hijzondere samenstelling vorderen, gratis door het 
Tentoonstellings-bestuur verstrekt. 

Ait. 10. Elke inzending moet vergezeld zijn van 
«-'•ne duidelijke, in de Nederlandsche, Fransche, 
Hoogduitache of Engelsche taal opgestelde beschrijving, 
daarin bovendien moeten voorkomen , zooveel de aard 

werktuigen ol voorwerpen daartoe nanleiding 
geeft, eene verklaring der bestemming, aanduiding 
der voornaamste plaatsen waar zij eene toepassing 

hebben gevonden , en eene berekening der kosten van 
levering, optelling en exploitatie bij regelmatig 
voortgezette!! arbeid. Bij werktuigen is eene over
legging van certificaten, omtrent de hij geleverden 
arbeid verkregen uitkomsten, wenschelijk. 

Art. 11. Het vergelijkende onderzoek zal een aan
vang nemen op den eersten Augustus, en voor ieder 
onderdeel van den wedstrijd verricht worden door 
eene Commissie van deskundigen of Jury , te benoeemen 
door de Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid. 

Zoo spoedig mogelijk na het onderzoek worden de 
liekrouiiigen openbaar genaakt. Uiterlijk een maand 
na afloop van de tentoonstelling brengen de Jury's 
een schriftelijk verslag uit ontrent de wijn waarop 
bet onderzoek is verricht, en omtrent den maatstaf 
waarnaar bij de beoordeeong ia te werk gegaan. Het 
onderzoek geschiedt zooveel mogelijk iu het openhaar. 
Aan eiken inzender of zijn gemachtigde wordt me-
dedeeling gedaan vau het tijdstip waarop het on
derzoek der door hem ingezonden voorwerpen zal 
aanvangen. Hij moet hij het onderzoek de noodige 
hulp en aanwijzing verstrekken. Tot het onderzoek 
worden alléén die voorwerpen toegelaten, welke 
daartoe door de Jury bij volstrekte meerderheid van 
stemmen worden geschikt geacht. 

Art. 12. De fabrikaten eu werktuigen, die het 
vergelijkend onderzoek met goed gevolg hebben on
dergaan, zoodut naar het oordeel der Jury hel ge
bruik of de toepassing aanbeveling verdient, worden 
onilei-scheiden door eene eervolle vermelding. Aan 
deze onderscheiding worden toegevoegd voor dc best 
beoordeelde voorwerpen medailles eu premini in geld, 
nader bij de hieronder volgende bijzondere bepalingen 
beschreven. 

Art. 13. Van den uitslag der bekroningen zal 
hel Bestuur der Tun toonstelling mededeeling doen in 
de Nederlandsche Staatscourant. 

Art. 14. Na afloop der Tentoonstelling zullen de 
goederen, 100 spoedig eene goede verzending dit 
toelaat, aan de inzendei-s worden teruggezonden; 
behoudende het Bestuur zich de bevoegdheid voor, 
daarbij de hulp of ondei-stcuning der inzendei-s te 
vorderen. Alle kosten vallende op de terugzending 
komen voor rekening der inzenders. De bewijzen van 
ontvangst iu art. ó genoemd, zullen vóór het afgeven 
of terugzenden der goederen in banden van het Be
stuur moeten teruggekeerd zijn. 

Art. Iu. De inzenders verbinden zich de tentoon-
gestelde voorwerpen tegen de door beu opgegeven 
prijzen aan koojteis of voor de verloting af te staan, 
/ij zullen gedurende de Tentoonstelling niet over de 
voorwerpen mogen lieschikkun, maar dit overlaten 
aan bet Bestuur, dat de prijs van het verkochte 
ontvangt. Veertien dagen na de sluiting der Ten
toonstelling kan over deze gelden, na aftrek van 
5% provisie, bij bet Bestuur worden beschikt. 

Vau plaats gehad hebbanden verkoop zal aau deu 
inzender kennis gegeven worden en aan het voorwerp 
een biljet worden gehecht met het woord: verkocht, 
eu hij aankoop voor de verloting de woorden; aan
gekocht vuor de verloting. 

Alt. 1ü. Het Bestuur zal zoovi-el mogelijk voor 
de voorwer|jen zorg dragen , zonder dat het zich 
evenwel voor beschadiging of verlies aansprakelijk stelt. 

Art. 17. Met Bestuur zal, desverlnngd, voor re
kening der inaanden de voorwerpen tegen brandschade 
verzekeren voor de volle door de inzenders opgegeven 
waarde in de invullin̂ slijsten vermeld. 

Art. 18. Buileiilaudscbe inzenders kunnen vrij duin 
van inkomende rechten verkrijgen op hunne inzen
dingen , waarvoor bet Bestuur de iuacht te nemen 
formaliteiten nader zal opgeven. 

Art. 19. Van de vervoermiddelen binnen- en bui
tenslands, waarvan de Direction geheelen of gedeel
telijken vrijdom hebben toegezegd, zal aan inzenders 
tijdig worden kennis gegeven. 

Ait. 2U. Inzeudei's hebben op de terreinen der 
Tentoonstelling [lersoonlijk vrijen toegang op vertoon 
van een door het Bestuur verstrekt bewijs. 

Art. 21. Op franco aanvrage zullen dooi' het Be
stuur inlichtingen, programma's, inscbrijviiigslijsteii, 
enz. worden verstrekt. 

Aan de bijzondere bepalingen oiitleeneti wij het 
navolgende: 

1. Steen-vormmachines 
De wedstrijd heeft ten doel: verbetering van stecn-

vormuiachhies, om deze meer getchikt te maken 
voor het vervaardigen van metselsteen uit klei, zoo
nis die in 't algemeen op de gronden langs de Oel-
derseho hooldiivieien (Uijn, Waal en IJsel) wordt 
aangetroffen. 

Tot den wedstrijd kunnen worden toegelaten alle 
soorten van steen-vormmachines, die door stoom-of 

jwianlekracbt gedreven, eene groote hoeveelheid steen 
per dag leveren. 

De gewone afmeting der steen, die gevormd moet 
worden, is: 

230 in.M, lengte, bij 112,5 m.M. breedte en 55 
m.M. dikte. 

Wenschelijk is het achter, tlat dezelfde machine 
grootere en kleinere ulsinede geprofileerde steen kan 
maken. 

De machine moet zoo mogelijk de grondstol ge
heel-en-al zelve bewerken, opdat alle voorbereiding 
der klei kan worden gemist. 

De gevormde steen moet zijn kantig, glad e i vast, 
en schijnt het wenschelijk, mei het oog op de wei
nige vormbaarheid der l>cdoclilc kleispede, dat de 
steen op zijn grootste vlak wordt geperst. 

Voor de machine, die aan de bovengestelde voor
waarden in alle opzichten bet best beantwoordt, 
wordt een gouden medaille en / BOO, en voor de 
meest nabijkomende wn zilveren medaille en /100 
uitgeloofd. 

2. Kunststeen. 
De wedstrijd lî 'ft ten doel; bevordering der ver

vaardiging en toepassing van Itouwstceneri, bouw-
oroenHnten, lijsten, kozijnen enz. enz. uit cement, 
kunst-zandsteen, terra-cotta, gebakken steen, kunst-
manuer, gips, enz. 

Tot deu wedstrijd kunnen worden toegelaten ver
zamelingen van bovengenoemde voorwetten, mits de 
inzender tevens daarbij voegt: de grondstof in on-
In-werkten of gedeeltelijk bewerkten toestand, en eene 
lieschrijving van de wijze van bewerken. 

Voor dc meest doelt rellende verzameling wordt 
uitgeloo: I een gouden medaille en f200, en voor 
de meest nabijkomende vei-zameling een zilveren 
medaille en - |imi 

Verder worden nog vier zilveren medailles beschik
baar gesteld ter bekroning van andere verdienstelijke 
inzendingen. 

3. Moteurs van 2 tot 3 paardekracht. 
De wedstrijd heeft ten doel : het bevorderen der 

toepassing van werktuiglijken arbeid iu kleinere werk
plaatsen en handwerksbedrijven. 

Tot den wedstrijd knanen worden toegelaten werk-
tuigen vau allerlei vorm en samenstelling, die be
stemd zijn tot het voortbrengen van arbeid in be
perkte, overdekte rainiten en vertrekken, en een 
vermogen bezitten van 2 tot 3 ehVtieve paarde
kracht. 

Tot de bedoelde werktuigen liehooren: A. horizon
tale en verticale stoommachines met hare ketels. 
B. steenkolen- cn petroleum-gas-machines, calorische 
of heotc-lucht machines, electroilynauiisidie moteurs, 
machines, in werking gebracht door waterdruk of 
samengeperste lucht, enz. 

De machines en ketels moeten aan de bepalingen 
voldoen, die volgens de Nederlandsche wetten tot 
het in-werking-brengen van stoom eu andere werk
tuigen gecischt worden. 

De navolgende prijzen worden uitgeloofd: voor 
den Iwsi beoordeelden moteur in elk der rubrieken 
A en B een gouden medaille en / 200, en voor 
den naeesl nabijkomenden moteur in elk der rubrieken 
A en B een zilveren medaille en / 50. 

Verder worden nog twee zilveren medailles ter be
schikking van de Jury gesteld ter bekroning van 
andere werktuigen, die in voldoende mate aan de 
gestelde eischen voldoen. 

4. Brand waar borgkasten. 
Hel doel vau den wedstrijd is de vermeerdering 

van kennis omtrent de hoogte, waarop de Industrie 
de waarborgen tegen brandgevaar en Inbraak tot 
heden beeft weten op te voeren. 

Voor den wedstrijd wordt gevraagd een ijzeren 
bi-andwaarboi gkast, ingericht voor gebruik van par-
tieulieivii en kleine kantoren, vau de volgende af-
metingen • 

Buitenwerks hoog 1.50 M. (met voet en kop), 
breed 0.80 M. en diep 0.05 M.; 

Inwendig hoog 1.— M., breed 0.60 M. en diep 
0.45 M. 

Deal-opening (buitenwerks) hoog 0.90 M. en breed 
0.50 M. 

De valprocl' zal genomen worden van eene hoogte 
van 0 M.: de vuurproef 1 uur vóór den val, eu 
3 uren na den val. De inbraak proef door het uit
loven eener premie van f 400 imn hem die de kast 
binnen bepaalden tijd openbreekt, op nader vast te 
stelten voorwaarden. 

Voor de best beoordeelde brand waar borgk ast wordt 
een gouden medaille en /' 300, en voor de meest 
nabijkomende een zilveren medaille en ƒ75 uit
geloofd. 

5. Machines ter bewerking van ijzer. 
Het doel van den wedstrijd VOOT machines ter be

werking vuu ijzer is dc bevordering van werktuig

lijken arbeid iu smederijen, kleine machinefabrieken 
en inachiiie-repai aliewinkels, brandkast-, brandspuit
en dergelijke fabrieken. 

V • den wedstrijd worden gevraagd verzamelingen 
van machines ter bewerking van ijzer, welke, om te 
kunnen mededingen, minstens moeten bestaan uit: 

a. Bene draaibank, met loopend werk, zelfwer
kend . ingericht om schroefdraad te snijden, met 
gefraisde wissel rai leren, compleet met hovend rijfwerk, 
stelplnat met klauwen, boorbus eu sleutels. De 
centre-hoogte moet ongeveer 180 m.M. zijn, de af
stand tusscbeii de centres ongeveer 2.5 meter. 

b. Eene schaafmachine, waarvan de lieitel auto
matisch zoowel horizontaal als verticaal en onder 
verschillende hoeken verstelbaar is, geschikt om stuk
ken van ongeveer I meter lengte, 50 c.M. breedte, 
40 cM. hoogte, te schaven. 

c. Eene pons-cn knipmuchine, geschikt om gaten 
van verschillende middellijn, tot 16 m.M. (% Eng. 
dm.) te ponsen in platen van verschillende dikte tot 
12.5 m.M. (% Eng. dm.). 

d. Eene boormaehine, geschikt om gaten van 
veiM-hillende middellijn, tot 25 a 31 m.M. (1 a »ƒ, 
Eng. dm.) te boren. 

Van elke afmeting cn soort wordt slechts één 
exemplaar toegelaten. 

Andere machines ter bewerking van ijzer, zooals: 
Shaping of zoogenaamd Sterke arm-machines. Wals-
machines. Machines tot het vervaardigen van ijzeren 
huizen. Machines tot bet maken van draadnagels, 
klinknagels en bouten. Machines lot het schroef-
snijden aan bouten, gaspgpen • enz. enz. worden 
eveneens tot dezen wedstrijd toegelaten, en tanen 
bij da booonlecluig der volledigheid vnn de collecte 
mede iu aanmerking, doch worden niet afzonderlijk 
aangenomen. 

De machines mogen ingericht zijn om gedreven te 
worden door band, voet of machineknicht. 

Voor de best beoordeelde verzameling wordt eeu 
gouden medaille en ƒ5110, cn voor de meest nabij
komende verzameling een zilveren medaille en ƒ200 
uitgeloofd. 

Buitendien worden nog twee zilveren medailles 
ter beschikking van de Jury gesteld ter bekroning 
van andere verdienstelijke inzendingen. 

6. Machines ter bewerking van hout. 
De wedstrijd heelt ten doel: het bevorderen der 

toepassing van werktuiglijken arbeid in timmer
mans- en schrijnvverkcrs-werkplaatscn, enz., in het 
algemeen bij alle haudwerksbediïjveu , waarbij bout 
als grondstof dient. 

Voor don wedstrijd worden gevraagd verzamelin
gen vau inar.hines vooi het zagen en bewerken van 
hout in twee rubrieken. 

A. Voor kleine zagerijen. Eene verzameling be
slaande uit minstens twee zaagt*lettellen voor stoom
kracht, als: Eene verticale zaagmachine voor recht 
zaagwerk, met lintzaag of zaag zonder einde; de 
slede, dragende en aanvoerende stammen van eene 
dikte van 80 centimeter middellijn, bij eene lengte 
van 4 meter, en geschikt om als minimum 5 mil
limeter dikte te kunnen zogen. Sana verticale zang
machine voor bet verzagen van vierkant plaathout 
van 15 centimeter dikte en 35 centimeter breedte, 
tot delen van 1 centimeter minimum dikte. 

B Voor timmermans- en schrijnwerkers-werk* 
plaatsen. Eene verzameling beslaande uit minstens 
vijf machines: Eene circulairzaagbank. Eene lint
zaag met verstelbare tafel. Eene kleine schaafma
chine voor platen eu delen van 8 tot 100 m.M. 
dikte en 350 m.M. breedte. Eene machine voor 
messing en groef en klein lijstwerk. Machines 
om gaten en pennen te maken, hetzij gecombineerd 
of afzonderlijk. 

Het siaat d<*n inzenders vrij, aan deze verzameling 
toe te voegen andere machines ten dienste van tim
merlieden, rijtuigmakers, draaiers, kuipers en klom
penmakers — met dien verstande dat van iedere 
soort en afmeting slechts één eveinplaar aangenomen 
wordt, als toevoegsel aan de collectie voornoemd. 

Vooi' ile liest beoordeelde verzameling in rubriek 
A wordt een gouden medaille en ƒ200, en VOOT die 
iu rubriek B eeu dito medaille en ƒ500 uitgeloofd; 
voorts voor dc meest nabijkomende verzameling in 
rubriek A een zilveren medaille en ƒ100, en voor 
die in rubriek B een dito medaille en ƒ200. 

Buitendien worden twee zilveren medailles ter 
beschikking vnn de Jury gesteld ter bekroning van 
andere verdienstelijke inzendingen. 

7. Henneptouw. 
De wedstrijd In eft ten doel: het bevorderen der 

kennis, waar en door wiep. bet basta henneptonw 
vervaanligd wordt. 

Voor den wedstrijd wordt verlangd: 
A. Een ongeleerd touw, lang 100 meter — 

en dik in omtrek 8 centimeter. B. een geteerd 
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touw, van dezelfde afmetingen. Met bijvoeging van: 
een monster der gebruikte hennepsoort, een mon
ster der gebruikte garens, eene opgave van den 
prijs, waarvoor het touw per 100 kilogram gele
verd wordt. 

Voorts moet vermeld worden: of de garens zijn 
gesponnen uit de hand of machinaal (in dit laatst! 
geval met welke machine); en zooveel B betreft: 
of het touw is geslagen vnn geteerde garens ofwel 
na het afwerken, door indompeling, geteerd is. 

Voor het best beoordeelde touw in elk der rubrieken 
A en B wordt een gouden medaille en f 100, en voor 
het meest nabijkomende fabrikaat in elk der rubrieken 
een zilveren medaille eu f 50 uitgeloofd. 

Het zal den fabrikanten vrijstaan , aan hunne in
zendingen toe te voegen eene verzameling van touw
werk, mits niet meer ruimte innemendedan 3vierk. 
meter. 

6. Rijtuigen. 
üe wedstrijd heeft ten doel te bevorderen, dat bij 

de vervaardiging van rijtuigen eene soliede bewerking 
gepaard ga met de meeste doelmatigheid en sier
lijkheid van vormen , in verband met den prijs. 

Voor den wedstrijd wordt verlangd een rijtuig op 
vier wielen, genaamd: Coupé trois quarts. 

Om tot den wedstrijd te worden toegelaten, moet 
het rijtuig voldoen aan de volgende voorwaarden : het 
stelwerk moet zijn van ijzer; het rijtuig moet op ge
wone vecren zijn opgesteld en ingericht voor het gebruik 
metéén en met twee paarden; het hout-en ijzerwerk 
moet ongeschildenl zijn, het laatste niet gepolijst; 
het rijtuig moet onbekleed zijn, doch compleet be
werkt met zitting, stra|»ontine, sloten, krukken, 
scharnieren, glazen, lantaarns, enz.; het model woidt 
ter keuze van den inzender gelaten. 

Voor het best beoordeelde rijtuig wordt een gouden 
medaille en f 200, en voor het meest nabijkomende 
een zilveren medaille en f 75 uitgeloofd. 

9. Voorwerpen vervaardigd uit zilver. 
De wedstrijd heeft ten doel: eene deugdelijke be

werking van voorwerpen, uit zilver vervaardigd, te 
bevorderen. 

Voor den wedstrijd wordt verlangd: een geheel 
glad theeservies met bouilloir, bestaande uit: vier
kant zilveren theeblad, melkkan, suikerpot, trekpot, 
en bouilloir. 

Deze voorwerpen moeten voorzien zijn van bet 
jaarletter van 1877 of later. 

Voor het best gekeurde servies wordt een gouden 
medaille cn f 100, en voor het meest nabijkomende 
een zilveren medaille en f 50 uitgeloofd. 

10. Watermeters. 
De wedstrijd heeft ten doel: de verbetering en min-

kostbaarheid van watermeters voor matig en gering 
verbruik te navorderen, opdat rechtstreekse he meting 
van het uit waterleidingen geleverde water meerdere 
toepassing moge kunnen vinden. 

Tot den wedstrijd kunnen worden toegelaten wa
termeters, ingericht voor eene waterleiding, waarvan 
het water staat onder een druk van 3 effectieve 
atmosferen (gelijkstaande met eene waterkolom van 
± 30 meter) en wel: a. bestemd voor eene pijp van 
19 m.M. (% Eng. dm.), 6. bestemd voor eene pijp 
van 31.7 m.M ('/» Eng. dm.). Samenstelling, vorm 
en soort van bouwsteden wordt geheel vrijgelaten. 

Voor den best beoordeelden watermeter in elk dei-
rubrieken a. en b wordt een gouden medaille en 
M00 uitgeloofd. 

Wanneer naar het oordeel der Jury geer. der in
gezonden watermeters aan alle gestelde voorwaarden 
in voldoende mate beantwoordt, wordt de gouden 
medaille, in de rubriek waarin dit het geval is, 
niet toegekend. 

In dit geval worden twee zilveren medailles en 
f 50 in dc plaats van de gouden medaille gesteld, 
en hiermede bekroond dc beide watermeters, die 
de meeste verdiensten bezitten. 

11. Naaimachines. 
De wedstrijd heeft ten doel meerdere bekend

heid te geven aan de eischen, die aannaaimachines 
kunnen en behooren gesteld te worden. 

Tot den wedstrijd kunnen wonlen toegelaten 
alle machines geschikt tot het naaien van linnen, 
katoenen, wollen en andere stoffen, dat is vooralle 
werkzaamheden tot het bedrijf van linnen- en wol-
lenaaister hehoorende. 

Voor de best gekeurde naaimachine wordt een 
gouden medaille, en voor de meest naastbij komende 
naaimachine een zilveren medaille uitgeloofd. 
12. Toestellen ter electrische verlichting. 

De voorwaarden van dezen wedstrijd zullen latei-
afzonderlijk worden bekend gemaakt, wanneer er 
uitzicht bestaat op genoegzame deelneming. 

Belangstellenden wonlen verder naor het programma 
verwezen, dat bij het Bestuur der Arnhemsche Ten
toonstel! ing-Vereeniging op franco aanvrage tc bekomen 
is. De beknopte ruimte van het blad liet niet toe 
ook melding te maken van de eischen, die bij het 
vergelijkend onderzoek in aanmerking komen, cn voor 
eiken wedstrijd opgegeven zijn. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEUKS. 
Het Instituut hield den lldcn Februari jl. in 

het lokaal Diligentia te 's-Oni ven hage eene verga
dering, die door bijna honden! leden werd bijge
woond. Door het lid J. Enschedé Jr. was de heer 
L. Buret de Longogne, Fransch ingenieur, geïn
troduceerd. 

De president J. P. de Bordes opende de vergode-
ring met eene toespraak, waarin hij het verlies her
dacht dat het Vaderland en ook bet Instituut, sedert 
de jongste vergadering , had geleden door het afster
ven van Prins Hendrik der Nederlanden, die gedu
rende eene reeks van jaren honorair lid vnn die 
instelling was. Spreker schetste in korte trekken 
hetgeen die Vorst voor Nederland, vooral op het 
gebied van handel en nijverheid, had totstand 
helften brengen en welk een schoon voorbeeld steeds 
door hem was gegeven. 

De notulen der vergadering van 12 November 
1878 waren gedrukt aan de leden medegedeeld ïn 
de tweede aflevering, eerste gedeelte, van het 7tjd-
tchrift voor 1878—1879. Aangezien niemand daar

over het woon! verlangde te voeren, werden zij goed
gekeurd. 

Een aantal geschenken waren wederom ontvangen. 
Voorlezing weid gedaan van een brief van de Di

rectie van het Batnviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetenschappen betreffende de viering van het 
honderdjarig bestaan van dat genootschap ten vorigen 
jare, bij welke gelegenheid ook het Instituut was 
vertegenwoordigd geweest. 

Insgelijks werd voorlezing gedaan van twee brie
ven van de leden It. VV. J. C. van den Wall Bake 
en W. Rooseboom, waarin zij enkele bedenkingen 
oppenlen naar aanleiding van de in de vorige verga
dering door het lid J. A. A. Waldorp gedane mede
deeling over de zeehaven voor Den Haag. 

Door den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
Noord-Holland waren ingezonden de gewone waar
nemingen aan Den Helder over de drie laatste maan
den van 1878, opgemaakt door het lid W. Ph. de 
Kruyff. 

Het lid J. L. Cluysenner bekwam het woord en 
hield een zeer uitvoerige voordracht over Riggen-
bach'sstangenbanen, waarin hij breedvoerig stilstond 
bij dc verschillende middelen, op de spoorwegenge-
bezigd tot hPt bestijgen en nfdalen van hellingen. 
Hij gaf eene besch rij ving van onderscheidene stan-
genbanen, dat zijn spoorwegen, die door middel van 
aangebrachte staven zondanig zijn ingericht, dat zij 
door locomotieven van bijzonder maaksel kunnen 
wonlen bestegen, gelijk op verschillende plaatsen iu 
Duitschland en Zwitserland reeds aanwezig zijn. Hij 
trad hierbij iu uitvoering,- vergelijkingen tusschen 
deze soort van spoorwegen en de gewone spoorwegen , 
die door ad haesie-locomotie ven worden bediend, 
waarbij het onderwerp zoowel uit een technisch als 
uit een financieel en economisch oogpunt wenl be
handeld , en waarbij ook wenl gewezen ojt de gevaren 
aan het bestijgen en vooral het afdalen van steile 
hellingen verbonden. Voor hellingen boven zeker 
cijfer, en derhalve in het algemeen voor bergachtig 
terrein, boden, volgens sprekers overtuiging, deze 
soort van spoorwegen vele voordeelen boven tie ge
wone spoorwegen aan, ook daar waar men smal spoor 
wilde bezigen. Tot toelichting van het gesprokene 
dienden een aantal teekeningeu eu modellen. 

Deze voonlracht gaf tot eene korte wisseling van 
gedachten met den president aanleiding. 

Door het lid J. G. Jager was eene circulaire inge
zonden betreffende eene Itevue tVhygiëne et de policie 
sanitaire, welke ter inzage voor de leden ter tafel was. 

Eene mededeeling van het lid G. A. A. Middel-
berg , over remtoestellen op sjtoorwegen. wenl op 
verlangen van dat lid, als verhinderd zijnde tegen
woordig te zijn, door den secretaris voorgelezen. 

Van het lid R. P. J Tuteiii Nolthenitis was eene 
mededeeling ontvangen over een drietal merkwaar
dige klepbruggen te Kopenhagen. Dat stuk is om 
advies in handen van eene commissie gesteld. 

Hetzelfde is het geval met eenige stukken, door 
het lid J. W. Stous Sloot ingezonden, betrekking 
hebbende op proeven op tien Luik—Limburgschen 
•poorweg genomen, in verhand met het reeds meer
malen in het Instituut besproken slippen van de drijf-
wielen der locomotieven. 

Ook eene mededeeling van het lid J. M. F. Wellan, 
over het afdammen en weder bevestigen tier losge
raakte taatsen van de binnen- en buiten vloeddeuren 
der schutsluis Willem 111 aan het Noonlhollaudsch 
kanaal in 1869 en 1878, is om advies naar eene 
commissie verzonden. 

Het programma van een wedstrijd van kunstnij
verheid, te Arnhem in Juli 1879 te houden, lag ter 
tafel ter inzage voor tie leden. 

De administratie der Maatschappij ide la Vieille 
Muntagne", in België, had een aantal exemplaren 
van verschillende gedrukte stukkeu betreffende /iuk-
bedekkingen. enz. ten geschenke aangeboden, welke 
aan tie leden, die daartoe het verlangen te kennen 
gaven, werden ter hand gesteld. 

Itoor de heeren P. Crans en Co., te's-Gravenhage, 
als agenten van de heeren A ld red en Spielmann, 
te Londen, waren een aantal bescheiden eu een 
houten model ingezonden, betreffende den sperma
nent Way for Steam and other Tramways", waarvoor 
aan laatstgenoemden octrooi is verleend. 

Eindelijk werd nog ter tafel gebracht een circu
laire van den heer C. F. Kaiser, te Lindebóhc, bij 
Keulen, over zoogenaanidcn Aubeldruk, zijnde eene 
uitvinding van wijlen den ingenieur Carl Aubel; 
namelijk eene nieuwe methode van reproductie van 
origineelen van allerlei aard door middel van da pho
tographic. 

Op tie vniag van den President, of iemand nog iets 
had mede te tleelen of voor te stellen, gaf bet lid 
J. Dirks te kennen, dat hij verhinderd was gewast 
de vorige vergadering hij te wonen, en thans gaarne 
het een en antler zou hebben in het midden gebracht 
met betrekking tot de bijdrage van bet lid J. A. A. 
Waldorp over tie zeehaven voor Den Haag. Daar 
echter dit lid niet tegenwoordig was, zou hij zijne 
opmerkingen liever schriftelijk indienen en ook aan 
het lid Waldorji daarvan mededeeling doen. 

Wegens het vergevorderde uur zag ook het lid 
J. A. Snijders CJzn., die enkele opmerkingen had 
willen mededeelen naar aanleiding van bet als bijlage 
tot de Notulen tier vorige vergadering afgedrukt 
stuk van het lit! A. Ph. Kapteyn over de empirische 
zwaai lepuntshepaling van bet Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, in verband met decentrijwtaalkracht 
der periodieke vergaderingen, van het woord nf, 
met toezegging zijne mededeeling tegen tie volgende 
vergadering schriftelijk te zullen inzenden. 

Nadat weder een groot aantal nieuwe leden was 
aangenomen en anderen nis zoodanig waren voorge
steld , sloot de President do vergadering. 

Na afloop vnn de vergadering weiden, tengevolge 
van de welwillende bemoeiingen van den President, 
de leden in de gelegenheid gesteld op het station 
van tien Rijnspoorweg het materieel in «ogenschouw 
te nemen . bestemd voor den stoomtramweg tusschen 
's-Gm ven hage en Scheven ingen. Met een paar wag
gons, de eene van zitplaatsen bovenop voorzien, ge
trokken door eene machine van Merry weather, wenl 
een proeftocht gedaan tot groot genoegen van allen, 
die daarvan gebruik maakten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERINO DER 
BOUWKUNST. 

Afdeemnq Amstkruah. 
Den 7den Februari hield de Afdeeling hare ge

wone vergadering. Nadat dc notulen der vorige ver
gadering waren gelezen en goedgekeurd, deed de 
Voorzitter eenige medodeelingen betreffende het vijf-
en-twintig jarig bestaan van de Maatschappij voor 
den Werkenden Stand en het jaarlijksch ver-slag van 
de Ambachtsschool bij welke beide feestvieringen het 
Bestuur vertegenwoordigd is geweest. Aan de orde 
is het verkiezen van twee nieuwe bestuurders inplaats 
van tie heeren J. L. Springer en P. J. Htuners, 
waarvan de eerste als bestuurslid bedankt hail en de 
tweede volgens tien rooster moest, aftreden. 

Alvorens tot die verkiezing over te gaan, wordt 
door den heer Molemans voorgesteld art. 11 der wet 
zoodanig te wijzigen , dat aftredende bestuurders dade
lijk herkiesbaar zijn. zooals vroeger het geval was, on
der bemerking dut een dergelijk voorstel door bet 
Bestuur aau tie orde moet gesteld worden als bet 
door 15 leden woidt ingediend; staande tie verga
dering werd het voorstel door 13 leden geteekend. 

Tot nieuwe bestuunlers wenien alsnu verkozen de 
heeren II. J. Wolter en E. Scheltema IIGz. 

Uit de rekening en veruitt woonling van tien Pen* 
ningmeester bleek, dat de financiën der Afdeeling in 
voldoenden toestand verkeeren. De begrooting voor 
dit jaar, door het Bestuur ingediend, wenl zonder 
discussie bij acclamatie aangenomen. 

Alsnu werd het woord verleend aan den heer J. 
H. Lelhnan tot het houden zijner toegezegde voor
dracht «over besloten concours, zooals voor het Mu
seum, het Diorama, de Vrije Gemeente, enz. heeft 
plaatsgevonden." 

Spreker behandelde in het algemeen de verschil
lende wijzen waarop prijsvragen wonlen uitgeschreven, 
waarbij hij ze venleelt in twee soorten, kunst- en 
utiliteits-prijsvragen en deze laatsten wederom iu 
openbare en onderhandse he prijsvragen of besloten 
concours. Bij de openbare prijsvragen zijn de uitge
loofde prijzen dikwerf zoo Onbeduidend, dat zij be-
leedigend voor de bouwkundigen en sprekende be
wijzen van de bekrompenheid tier uitschrijven? ge
noemd mogen worden. 

De onderhandsche prijsvragen zijn, voor zoover zij 
door het Rijk of gemeenten uitgeschreven worden , niet 
rechtvaardig tegenover alle deskundigen en kosten 
meestal veel geld. Bij beide soorten biedt dc jury , 
die de ingekomen antwoorden te hcoonleeien krijgt, 
in den regel weinig waarborg voor onjtartijdige en 
zaakkundige beoonleeling. Spreker noemt eenige voor
heelden vau recente data om zijne stelling te bevesti
gen. De programma's zijn mede dikwerf oorzaak dat 
het doel geheel gemist wonlt, daar gewoonlijk ont-
wei'fwn gevraagd worden voor Ijouwsniumen, die te 
oeiienmule ontoereikende zijn, wat natuurlijk tot ver
warring in de antwoordrn leidt, 

Spreker leest nu gedeelten voor van het programma 
voor bet bouwen van een lokaal voor de Vrije Ge
meente alhier, onder mededeeling, dat voor het 
inleveren van untwoonlen zes ai-chitecteti waren uil-
genoodigd, waartoe spreker behoorde. 

Voor dit gebouw werd, behalve verschillende 
localiteiten voor woning enz. een lokaal met 1500 
zitplaatsen gevraagd en het te bebouwen terrein 
had ongeveer 800 M 2 oppervlakte; de bouwsom was 
op f UO000 gesteld, en naar bet oordeel van •preker 
de helft van «le henoodigde som 

Geen der ingekomen ontwerpen voldeed dan ook 
aan het programma, waarom men besloot het maken 
van een nieuw ontwerp op te dragen aan een der-
deelnemers wiens plan het best voorkwam. 

Spieker stelde twee ontwerpen, naar aanleiding 
van het ptngrnmma door hem opgemaakt, ter be
zichtiging, blijkbaar zeer ten genoegen van de aanwe
zige leden. 

Nadat een nieuw lid was aangenomen cn eenige 
besprekingen vnn huishoudelijke!! aard bedden plaats 
gehad, sloot de Voorzitter de vergadering. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D. 
— De beroemde Fiansche bouwkunstenaar Joseph-

Louis Hue, in 1802 te Parijs geboren, is tiaar tien 
22sten Januari gestorven. Van hem, in samen
werking met Alavoine, is het plan der Juli-zuil. 
In 1854 begon hij tie herstelling van het Palais da 
Justice, een gewichtig werk; tie prachtige gevel 
aan de Place Dauphine is van zijne hand. Dit was 
zijn meesterstuk, waarvoor het Iustitut hem den 
door Napoleon III ingestelden grand prix vnn 
100,000 Br, toekende. Due was een van de stads
architecten van Parijs en ins|>ee,teui--generanl der 
burgerlijke geitouwen. 

De moderne Frunsche renaissancc-bouw was tie 
stijl, waarin hij uitmuntte. 

B I N N E N L A N D 
'3-Qravennage Door tien Gouverneur-Generaal 

van Neerlandsch-Indië zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

Itenoemd: bij den Waterstaat: tot opzichter 3de 
klasse F C. Burgers; — bij de Staatsspoorwegen op 
Java: tot adjunct-ingenieur 2de klasse II. J. Duboiireq; 
tot luljnnct-ingenictir 2de klasse (lijdelijk ambtenaar) 
S. Verwey; tot opzichter 1ste klasse E. J. C. van 
der Horst; tot adjunct-ingenieur-werktuigkundige 
1ste klasse J. van Hamel; totni|juuct-ingenieur-werk-
tuigkundige 2de klasse F. M. G. Keulemans: tot 
opzichter 1ste klasse (tijdelijk ambtenaai) W. Muller; 
tot hoofdcommies J. Sluiter; tot magazijnmeester S. 
Strnyvenbcrg; tot ouden nagazij umeester J. VV. Ross; 
tot teekenaar en lithograaf A. J. Gamier; tot baas 
van de draaierij en van den stelwinkel L. L. G. 
Moubis; — bij de exploitatie van tien Staatsspoorweg 
Soerabaia-Pasoerocnn-Malang: tot ingenieur van den 
weg, chef van do 2de afdeeling (onderhoud en be
waking van weg en werken), de adjunct-ingenieur 
1ste klasse bij de Staatsspoorwegen op Java A. E. 
Lintlo; 

ontslagen i eervol, uit den dienst der Staatsspoor
wegen op Java, de opzichter 2de klasse F. L. Isasca. 

Aankondigingen van Unhestedinsen. 

Maandag, f7 Febr. 
«ranlngen, te 12-/ï uren, door burg. en weth.: het 

vergrooteu van liet schoolgebouw in do Prinsenstraat. 
'«-Maar, te 1 uur, door burg. cn weth.: lo. het 

maken van een veiligheids-observatiepost, ten behoeve 
der dd. schutterij, nabij dc Sprank; 2o. het verbroeden 
en verbeteren vau ecu gedeelte van den Kanaalweg 
in de Oostduiueu. 

• imterSam, te I u r e n , door de directie der 
Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij, O. Z. 
Voorburgwal, bijdeSloofstceg K, 131: lo. het maken eu 
leveren vau 39 tOOgbewegingen voor gewone en En
gelsche wissels met excentriek-bewegingen; 2o. het 
maken vau «erken voor eene belangrijke verandering 

I en uitbreiding van het stations-emplacement te Leiden, 
j Minium, te 3 uren, door het gemeentebestuur: het 

bouwen van een tolhuis aan den weg van Westerem-
den naar Garsthuizen. Aanw. te 10 uren. 

WlrSum, tc 3 ureu, bij P. Hofsté: lo. het graven 
van oen nieuw kanaal, lang 200 M.; 2o. hot maken 
van eene nieuwe klapbrug aan dc Wicrde van mejuff. 
II. Bikker. Aanw. te 1 uur. 

tir«nlng»n, 'savouds 7 ureu, door den architect 
N. W. Lit, voor W. de Lange, bij den koffiehuis-
houder R. M. Mulder: het verwon wen eener hecren-
behuizing nau dn Groote Markt. Bilj. inz. te 6 uron, 
bij den architect voornoemd. 

VeenSam, tc 7 uren. door Möllcr, in het Hótcl-
Dopper: het bouwou van een winkel- en woonhuis te 
Stadskanaal. 

.«•Ken, 's avonds 7 uren, door Jolles, in het ge
meentehuis: onderscheidene veranderingen aan- en het 
optrekken van het huis aan den Beilcrstraatweg, thans 
bewoond door A. Douglas. 

denlngen, 'savouds 8 uren, voor de firma Sanaa 
en Buising, door den architect J. B. Jager: dc ver
bouw van pakhuizen in dc IIarde wikerst raat aldaar. 

Arnhem, 's avonds S uren, in het verkooplokaal van 
Do Harmonie, door den ingenieur Timmerhalls van 
Abcoude, namens Gebr. Hcsselink en Co.: het makon 
vau een gebouw voor verleugbaar credict, entrepot, 
bureau's enz. 

Dlnadag, IS Febr. 
«el.ie.ii.il,. te 12 uren. door het R. K. parochiaal 

kerkbestuur van den II. Joannes de Doopcr, iu do 
sociëteit Aurora: dc bovenbouw der nieuwe hulpkerk 
op de bestaande fundamenten. Inl. bij den arcnitecl 
E. J. Margry, te Rotterdam. 

Weenadag, I* l'rbr. 
Ho-t imi.,.1 . te 10 uren, door W. Pootcrs, in Dc 

Beurs van Antwerpen: het verbouwen on vorgrooten 
zijner woning aan tlo Markt aldaar. 

Krimpen ad Leb, te 10 uren, door het gemeente
bestuur: bet bouwen van een post-en telegraafkantoor 
in de kom der gemeente. Aauw. 17 Febr., te 11 uren. 

'a-lfase, te II uren, door het minis, van waterstaat 
enz.: lo. het herstellen on verhoogen van 13 Rijks-
kribben aan den linkeroever van den Gcldersclic-IJscl 
boven Veoseu, tusschen de kilometer-raaien 82 en 83. 
Aanw. 17 Febr. Raming /76O0; 2o. het ver-
riehtrn van baggerwerk in het Zwartewater tusschen 
Zwolle en Hasselt; 3o. de levering ran hazalt tot het 
voortzetten der stceiibcstorting op tic Ketelleidiimmen, 
in het belang vau den waterweg van Zwolle naar zee. 
Raming / 28,430. 

i'OU'i' tc 1 uur, door het gemeentebestuur: Ia 
het maken van don onderbouw ceuer dubbele bascule-
brug; 2o. het maken en stellen van den ijzeren boven
bouw dier brug. 

Hoorn, te l'/i uren, door het urmooutehnsL: lo. 
bet dage ijksch onderhoud en bepaalde vernieuwingen 
aan bruggen, wallen, riolen en sluizen, j?ctl.'79 en 80, 
in 4 perc; 2». idem aau de gebouwen cn andere ge
meentewerken, ged. '79, in 10 perc. Aanw. 17 Fohr., 
te 10 uren, beginnende bij het raadhuis. 

Haarlem, te 2 uren, in het Café Moolounar, voor 
R. A. Grilters, tc Amsterdam: hot houwen van eene 
boerder|j in den Groote IJpolder, op HUK) M. afstand 
van het zijkanaal F. Inl. bij den architect W. E. L. 
van deu Arend, te Haarlem. 

tirenlngen, 's avonds 8 uren, bij Wed. EekhorT, 
door F. 1* Wiardi: het vergrooteu van cone behuizing 
in de Steentüstraat. Inl. bij deu architect .1. B. Jagi 

Ilanderdag, SO Febr. 
Arnhem, te 1 uur, ten kantore vnn de gomcenlc-

gasfabriek: hot onderhoud der gebouwen god. '79, 
zoomede hol uitvoorori vau eenige buitengewone wer
ken, in massa en in 6 perc. 

Arnhem, le 1 uur, door den burgemeester: het 
bouwen van een gymnasium aan de Boven beek straat. 

Amerafaart, te 1 uur, door de firma H. Gerritsen, 
in het Hotel-C. <i. Burgerhout: het bouwen vau ecu 
kapitaul graaupakhtiis met eenige aanhoorige werkcu. 
Inl. bij den gemeeritcarchitect W. II. Kam. Aauw. 
19 cn 20 Febr., te 10'/, ureu. 

famaerlanS, te 2 uren, door hot dijkshestuur dei 
waterkoering van den cal. polder Anna-Friso, hij W 
Broekhoven: het makon van om plateau voorde later 
te kouwen diroctiokeet en dijksopzichtcrswouiiig. 
Aanw. IS Febr. 

MldSrlilum, 's avonds fi uren, door de Erven J. 
Bakker: het bouwen van eene behuizing. Teekenin? 
ligt hij Wed. Buldhuis aldaar. Inl. bij den architect 
J, Tilhusschcr, aldaar. Aanw, to 3 uren, 

Amaterdam, door den architect II. Moen G.Pz. qq. 
lo. het bouwen van enlropólpakhuixen op een terrein 
gelegen a«n de Nieuwe Vaart, achter het Zeemanshuis 
te Amsterdam; 2o. het maken vau etn kademuur aan 
de Nieuwe Vaart, voor bovengemelde perceelen; 3o. 
het maken van een los- en laadstciger in de Nieuwe 
Vaart voor idem. 

Rlnaumageeat, door het gemeentebestuur vso 
Dantuinadeel: de levering van 300 stère zui ver-ge wir?-
schen riviergriut cn 100 stère var. slag gezuiverd 
m.'ic-ndam. 

Vrijdag, SI Febr. 
Leerdam. te 19 uren, door korkmocsters der Her* 

gemeente, in de kerkokamer: hel maken van 
ijzeren hek op sleeueu voet, p. m. lang 185 M-, tol 
afsluiting van het plein om dc kerk. 

Vel», to 1 uur, in het koffiehuis vnn W. van Kam 
pen: het bouwen van eeno villa cn een koetshuis me' 
paardenstal, woning enz., op een stuk grond, geloge" 
tegenover het landgoed Bronbeek. Inl. bij den archi 
teel M. K. Smit, te Dieren. Aanw. 18 Febr., te 
uur. Bilj. inz. 20 Febr. bij den architect M. K. Smit-

Zaterdag, SS Febr. 
Menu koop, te 10 uren, door dijkgraaf eu lioem-

radeu van deu pulder Nieuwkoop-en-Noorden, bij dd 
kastelein T. Hecman, in Het Vliegende Paard • hfi 
bouwen van eene nieuwe houten schutsluis aan i' 
Slikkendam, van de fundcering der oude sluis, „.'' 
eenige reparatie aan die oude fundeering. Inl. bij 
den opzichter T. Hakkeling, te Noorden. Aanw. 1" 
Febr., te 10 uren. 
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te 10 uren, op het bureau der genie, 
Plantage-Middel laan i het makeu van een stel van 3 
schietbanen. Raming f 21,000. 

Alblaaaerdam, te 3 uren, door hot gemeentebest.: 
het bouwen vau een post- eu telegraafkantoor met 
directeurswoning. 

Maandag, IX Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: bet 

gewoon onderhoud on de daarbijbehoorendc herstel
lingen ged. '79 van lo. de sluizen en waterkeoringen, 
kademuren en jaagpaden; 2o. de wallen en riolen; 
3o. de steigers, remmingen, dukdalven enz., benevens 
de Houthaven iu het IJ. 

Reaheep, tc 12 uren, door het bestuur van den 
Vcreenigde-Polder, in bet koffiehuis van Hulsbos en 
Van dor Bio: lo. het leveren en stellen van een 
horizon taal-werkend stoomwcrk'uig met stoomketel eu 
verdere aanhoorigheden voor ecu stoomschepra'gemaal; 
2o. het machinegebouw, schoorsteen, steen kolenberg-
plaats en machinistwouing. 

'a-Hage, te 1 uur, ten raodhuize: de levering van 
Engelsche en ScLotsche gaskolen, ten behoeve van de 
gemeentogasfabrieken aldaar. 

Kampen, te 1 uur. door het gemeentebestuur: lo. 
het leveren en legger van 100,000 straatklinkers 
Wuatvuim on het verleggen van oud klinkerwerk op 
den Kamperstraatweg, in 2 perc; io het leveren en 
leggen van Belgische Quenaststraai- en verbandkeien 
en liet leveren v:in gele (ioudsche 1.1 sclk lin- c-rl JOB, in 
3 perc; 3o. het leveren vau rijshout, sparren en per-
koenpaien, in 2 perc; 4o. het leveren van puin, grint 
en bazaltsteen, in 7 perc. 

ninndag, *S> Febr. 
Deventer, tc ü 1 , uren, door het Feestcomité vau 

het 14e Nederl. Nat. Zangersfeest, in het raadhuis: 
het maken, opstellen cn wederafbreken van een muziek-
gebouw, ten behoeve van genoemd feest. 

Utrecht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau, ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds: de levering van 
stalen puntstukken. Inl. bij de secticingcnicurs tc 
Meppel en Rotterdam. 

Alkmaar, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het sloopen der tegenwoordige opstallen op het ter
rein der voormalige infirmerie, aan hel Luttik-Oudorp 
aldaar en hot inrichten van dat terrein tot eene over
dekte graan- en zaadmarkt. Raming ƒ 21,280. 

Krallnsen, tc 2 ureu, door het bestuur der Kra-
lingsche Zwem- en Badinrichting, ten raadhuize: het 
maken ecucr drijvende zwem- cn badinrichtiug in de 
Maas voor dc Oude-Plantage. 

Belaward, bij den secretaris van Wonseradeels-
Zuiderzecdijken : dc lovering van palen cn gordingen 
en van 150 stère grove grint. 

Weenadag, 1* fthr. 
'a-Hage, te II uren, door het ministerie vau 

waterstaat enz.: lo. hot maken van eeu gehouwtje voor 
eene zeIfregistroerende peilschaal, alsmede voor eene 
hardsteeuen peilschaal te Streefkerk. Aanw. 21 Febr.; 
2o. de binnonbouw van het nieuwe departement van 
Justitie te 's-Hage. 

•eltgeuaplaal. te 11 uren, door het gemeentebe
stuur: de levering van p. m. 600 M* grint. 

•lat, te 11 uren, door burg. en weth.: het afbreken 
van eene oude school en het bouwen van een post
kantoor met directeurswoning. Inl. bij den houw-
meester H. vau Ilaite Mz., tc Deventer. Aanw. 22 
Febr., te 11 ureu. 

Breuhelen-nt.-Pletera, to 12 uren, door het water
schapsbestuur van Broukelerveen cn-Ticnhoveu, aau 
het Kraaiennest: lo. het opruimen van de bestaande 
houten schutsluis aan het Kraaiennest; 2o. hei bouwen 
van eeue gemetselde schutsluisaldaar; 3o. het houwen 
vau eene houten schutsluis aldaar. Aanw. te 9 uren. 

Vrijenban, door het gemeentebestuur: do levering 
van 300 M 3 grint. 

Zierik/er, Ie 1 uur, door dc commissie voor de 
grintwegen in- en het dagelijkse!) bestuur van hot 
waterschap Schouwen, in 's Lands kamer: de levering 
van 1025 M 1 grint te Zierikzee, anti den Schclphoek, 
aan de Osseualuis en to Brouwershaven. 

Ilanderdas. 17 Febr. 
vAarga, bij G. P. van Asperen: hot afbreken eener 

oude voorbuizing met schuur enz. cn bet bouweu vau 
eene stelphuiziug enz. op de zathe bewoond door J. 
Tamminga, ouder Baard. Inl. bij A. K. Hoekstra, 
te Warga. 

Vrijdag, SS Febr. 
Iieirt, te 12 ureu, door den directeur van het 

centraal magazijn van kleediug aldaar: de levering van: 
20,000 klcerkloppers, in 5 fiere, 
1,000 halssnoeren voor infanterie, 
1,000 paar schouderpassanten voor idem. 

Amaterdam, te 12 uren, door den directeur van 
's Rijks magazijn van militaire kleediug, ens.: de le
vering van halssnoeren met kwasten voor infanterie, 
schouderpassanten en kleederkloppers. 

Enter, te 12 uren, vanwege kerkvoogden der Ncd. 
Berv, gemeente, bij Wed. Struik: het bouwen eener 
pastorie met toebehooren op een terrein bij dc kerk. 
IdX bij deu architect Moll, te Heugcloo. Aanw. tc 
10 uren. 
. Zwalle, bij den secretaris-thesaurier der Over-
ijselsclic Kauolisatî maatschappij: het bouwen van eene 
hrugwachterswonii g bij het Jonge Rhaau, benoorden 
Kaalte. Aauw. 27 Febr., to 12 uren. 

Zaterdag, I Maart. 
Rotterdam, te 10 uren, door dijkgraaf en heemra

den van den polder Prins-Alexander. iu bet Verkoop-
lokaal : het opmaken eu beharden net puin cn grint 
van den Ommoordscheweg, den Wollcfoppenweg en 
van 2 gedeelten oermweg langs de ringvaart des polders, 
samen lang 10,109 M. Aauw. 20 cn 27 Febr. 

Sneeb, te 11 uren, door het dijkshestuur van Wijm-
briUeradcels c. a. Contributie-Zeedijken, bij Wed. T. 
Sevenama: lo. het herzetten van 350 M. steeuglooüng 
langs de Waterdijken aan- en ten zuidwesten van den 
Zonnewielsdijk, met het verhooten en verzwaren van 
den daarnevens liggenden dijk, in 2 gedeelten; 2o. 
het leveren van 875 lost brik, iu 18 perc; 3o. het 
leveren van 1200 last zuilenbazalt. 

Helder, te 11 uren, door den eerstoanw. ingenieur, 
in Tivoli: het maken van eeu weg uaar het zeefront 
van Fort-Erfprins. Aanw. 28 Febr., te 11 uren. 

Laren, te 1 uur. bij 1). J. Egginki in 3 perc. en 
massa's : lo. bet vorgrooten «au de Vorwoldsche school; 
2o. hel bouwen van eeno nieuwe school cn ondorwij-
zerewoning in Ezel onder Laren. Inl. bij Eggiuk 
voornoemd. Aanw. 27 Febr., te 9 ureu in Exel, te 
12 uren te Verwoldc 

tt iihi, te 1 uur, door burg. en weth.: delevering 
ven 280,000 HL. Eng. gaskolen, ten behoeve der 
stedelijke gasfabriek. 

Zlerihwe, te VU uren, ten kantore van de «e-
meeotegaefabrick: de levering van 900,000 KG. New-
Pelton-kolen. 

•«runs, bij den burgemeester: de levering van p. 
m. 150 stère grove grint vóo> 1 Nov. 

Maandag, • Maart. 
Maastricht, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
het bouwen van bazaltmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 10 der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Nederwcert (Limburg). Aanw. 27 eu 28 Febr. Ra
ming /16,700. 

'a-llage, te ll'/s uren, door bet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van vernieuwingen en hot onderhouden van 
dc marine- of oude zeehaven tu Hellevoetsluis tot 31 
Dcc. '79. Aanw. 2fi Febr. Raming/ 1'KK). 

Hf-nxiirorb, te 13 uren, door het polderbestuur, in 
het Polderbuis: het bouwen vaneen stoom vijzelgemaal 
met aanho irighcdon aan den Ringdijk, in de nabijheid 
van eon der polderuiolens onder dc gemeente Hens-
broek. Inl. bij dc ingenieurs W. C. en K. de Wit, 
tc Amsterdam. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

ninadag, 4 Maait. 
ttranlngrn, te 12 uren, door het prov, bestuur: 

lo. het maken vnn paalhcheüugen inet aardlalud daar
boven, tot het herstellen van de kananlglooiiiigen / 
van Groningen uaar Uithuil m ou Mensingoweor, 
b. van Groningen naar Stroobos, in 2 perc; 2o. het 
verleggen van den kuustweg van de Fivclingoosluis 
tot dc draaibrug over do buitensluis van hot Eems-
kanaal. Aanw. 25 Febr., te 12 uren. 

Waenadag, tk Maarl. 
Ueventer, te 10 uren, door burg. en weth.: lo. de 

levering van p. m. 360 M 1 Portland Cement beton, 
aan riolen enz., ten behoeve der nieuwe rioleering 
voor etn gedeelte der stad; lo. dc levering van \ et 
bonoodigdo gegoten ijzerwerk aan riolen cn kolken, 
teu behoeve van diezelfde rioleering. 

Zwljndrernt, tu 12 uren, door burg. on weth.: het 
bouwen vau 2 openbare scholen mot bij hehoorende 
ouder wijzers woningen en schoolmeubelon, eu liet uit
voeren van ceuigo daarmee sanieuhangende werken. 
Inl. bij den f,.:mcentearchitect W. Vogel. Aanw. 25 
Febr., le 12 uren. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz., tt-n dienste der Staatsspoorwegen: het bou
wen eener wachterswoning en het maken van ver
schillende werken tusschen de stal ions Arnhem cn 
Eist. Inl. bij den hoofdingenieur, tc Arnhem cn den 
secticingenieur, te Oosterbeek. Aanw. 24 en 26 Febr., 
te 12 uren. Raming / 17,850. 

Vrijdag, 7 Maart. 
Leeuwarden, tc II1., ureu. door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
In. het onderhoud van dc sluizen, dn sluiswachters-
woning euz. tc Munnekezijl. Raming/2000 ; 2o. het 
vernieuwen der vaste brug iu dc Leegte over den 
Frieschcu tak der Lauwers. Raming /2370. Aauw. 
van beidon 1 en 3 Maart. 

Erhten, bij den voorzitter van kerkvoogden der 
Herr. gemeente: het afbreken van den bestaanden 
toren en gevel en het bouwen van een nieuwen gevel 
eu toren aan do kerk te Echten. Inl. bij den gc-
ineenteopzicbter Kuipers, te Lommer. Aanw. 2S Febr., 
tc 11 uren. 

Maandag, IS Maart. 
'a*Hage, te 11 uren, door het ministerie van koloniën: 

do levering van ijzerwerk voor de onderstellen van 90 
stuks spoorwegrtjtuigen en bagagewagens, ten dienste 
van de Staatss poor wegen op Java. 

Waenadag, 11 Maart. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. het voortzetten vau bet lijnpad langs den 
linkeroever van hot Zwartewater, vau 7410 M. beneden 
de Ilassclter brug op het benedeneinde van het be 
staande jaagpad tot 235 M. lengte benedenwaarts. 
Aanw. 7 en 8 Maart; 2o. het maken vau een peilput, 
terp en gebouwtje voor eene zelfregistreerende peil
schaal bij Westervoort. Aauw. 7 en 8 Maart. Ra
ming ƒ4650. 

Vrijdag, 14 Maart. 
Zwalle, te 12 uren, door het ministerie van water

staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het uit
voeren van eenige verbeteringen aan de woning van 
den ontvanger der sluisgelden te Zwartsluis, behoo-
ronde tot do werken van het Meppelerdicp. Aanw. 
5 Maart. Raming ƒ 1400. 

Leeuwardrn, te 1 l" . uren, door het ministerie van 
witcrstuat ene, aan het gebouw van het prov, best.: 
hel herstellen eu gedeeltelijk vernieuwen der beschoei
ing langs de oostzijde van du Willemshaven te Har-
lingcn. Aanw. 6 on 8 Maart. Raming /3590. 

Atloop van Aanbestedingen. 

nrlrahaven, 1 Febr.: het bouwen van een gesticht 
met schoollokaal; ingek. 13 bilj., als: 
(J. Brakkee, te Rotterdam, / 24,500. 
Gouveruc en Doon, „ idem „ 21,983. 
Wed.G.CamesienCo., „ idem „ 21,000. 
F. W. Lindemans, „ Delfshavon, „ 20,999. 
G. A. J. Gouverneur, „ Rotterdam, „ 20,883. 
A. van Gijsbert, „ idem * 20,799. 
Van Berkhout, » idem „ W,7«8.6o 
E Verbiest, „ idem „ 20,200. 
Dc Waalft Kraoijvanger,,, itlem „ 19,977. 
A. van Stockum, „ idem „ 19,780. 
W. J. Godfroy, „ idem . 19,700. 
G. de Haas en Zlb, „ idem „ 19,445. 
Hoogstraten eu Visser, „ idem „ 18,975. 

Kuiteitpoot, 1 Febr.: het bouwen vau een beeren-
huizing aldaar voor F. L. Posthumus Meijjes; ingek. 
15 bilj., als: 
1). S. v. d. Meer, te Kloostertilie, / 8275 
T. Booustra, a Twijzel, „ 7439 
G. O. v. d. Men Ie ii en 

M- J. Vem-iïa, „ Augustinusgn, „ 7250 
J. Bakker, „ Kollum, „ 6249 
G. L. Rosma, „ idem ,, 6217 
P. J. Scliaafsma, „ idem „ 6188 
Ü. E. Halbcrtsrua, „ Leeuwarden, „ 5986 
J. Pijkstra, ,. Bergum, „ 5981 
J. Bult uis, n Buitenpost, „ 5790 
B. J. Dijkstra, „ Kollum, „ 6710 
J. K. Pijnakker, „ idem „ 5575 
J. Goffes v. d. Veen, „ Augustiuusga, „ 5499 
M v. d. Molen, „ Buitenpost, „ 5498 
P. Kreeft, » Dnkkum, „ 5434 
H. P. Bos, „ Twijzel, „ 5272 
gegund. 

Nt.-Annapararhie, 1 Febr.: het maken van een 
nieuw houten dak op- en niouwo goten om de school 
in deu Oosthoek onder St.-Jucobioparochie; ingek. 4 
bilj., als; 
K. l)amsma, te St.-Annaparochie, / 888.88 
Gebr. Pot, „ idem „ 795. 
1). Wetteroauw, „ idem „ 768 
F. Duhoux, „ idem „ 724. 
gegund. 

Lalden, 3 Febr.; de levering van bouwmaterialen, ia 
7 perceelen; minste inschr. waren: 

le perc, houtwaren: a. vurenhout, Gebr. Van Man-
nekus, to Zoeterwoude, /49S.95; 

b. wijburger plankeu: dezelfden,/520; 

tr. koperwijks grenen: Gebr. Van Hoeken, te Lei
den, / 399; 

d. iepenhout: dezelfden, f 130; 
e. rijnscfi eikenhout: G. J. Boelen, te Leiden, 

/ 512.67; 
£e perc, spijkers cu klein ijzerwerk : J. C. Bernard, 

te Leiden, / 237.39; 
3e perc, mctsclmaterialen: J. C. v. d. Tas, idem, 

/ 163.75; 
4e perc, metselsteen (Bijnsche): dezelfde, '1706; 
5e „ verfwaren : II. C. Visser en Zn., te Lei

den, / 389.90; 
6c perc, kolkroosters: M. Langezaal en Zn., idem, 

/ 76.70; 
7e perc, bezems cn boenders: P. Fontein en Zn-, 

idem, f 109.59. 
«ulpen, 3 Febr.: het bouwen van 2 kapelaanswo

ningen: ingek. 14 bilj., als: 
Ubaghs, to Gulpen, / 9026. 
Heurats, „ idem „ 8997. 
Lommens, „ idem „ 7930. 
Depuis, „ idem „ 7820. 
Lintzen, „ idem „ 7679. 
Leclercq, „ idem „ 7520. 
Roosten, „ idom „ 7425.50 
Limpens, „ idem „ 6944. 
Habets, „ idem „ 6900. 
Jenuekens, „ idem „ 6800. 
Fritsen, „ idem „ 6710. 
Vroomen, „ idem „ 6680. 
Stevens, „ idem „ 6437. 
J. M. Meijs, „ Puth-Schinncn, „ 6291. 
gegund. 

Maaatrleht, 3 Febr.: hot 2jarig onderhoud van- cn 
het doen van eenige herstellingen aan de Rijks-
boogere burgerschool tc Roermond; minste inschr. 
was J. Dclsing, tc Roermond, voor /"1675. 

Umuiden, 4 Febr.: het bouwen van een winkel, 
woonhuis cn 2 bovenwoningen; ingck. 3 bilj., als: 
A. Koomea, te lJmuiden, / 7848 
D. Tamminga, „ Amsterdam, „ 760] 
L. Kok, . Umuiden, „ 6800 
gegund. 

Martinnen, 4 Febr.: het bouwen van een nieuw 
kantoor voor J. F, Fontein; ingek. 10 bilj., als: 
J. P. Schaafsma, tc Hariiugen, / 4474 
Gebr. Posthuma, „ idem „ 4463 
G. Spoelstra, „ idem „ 4409 
T. Zoete, „ idem „ 4337 
Fcllcnga cn V. d. Wal, „ idem „ 4275 
1). v. d. Meer, „ idem „ 4250 
A. Auema, „ Midlum, „ 4100 
Gebr. Mooimnu, ,, Harlingen, „ 3836 
D. Itoonstra, „ idem „ 3816 
D. r. d. Zee, „ idem „ 3563 

Nijmegen, 5 Febr..- hol bouwen van een nieuw 
logegebouw te Nijmegen; ingekomen 6 biljetten, als: 
A. H Verheij, te Nijmegen, / 15,563 
II. .1 Masselmk, „ Doetinchem, „ 9,849 
J. Woonink, „ Nijmegen, „ 8,600 
A. Th. Opzomer, „ idem „ 8,500 
K. Verburgh Jr., „ idem „ 8,241 
G. Rijntjes, „ idem „ 8,100 
gegund. 

Lelden, 5 Febr.: het maken van een ketelhuis mot 
stoom ketel bemet se ling enz. voor Jan Zuurdeeg en Zn.; 
ingek. 6 bilj., als: 
G. Rictbergeu, te Leiden, / 2290 
A. Verhoog, „ idem „ 2100 
W. Splinter, „ idem „ 2020 
G. Spiintet, „ idem „ 1950 
P. C. de Vriend, „ idem » 1947 
Gebr. N'euteboom, „ idem „ 1910 
gegund aan P. C. de Vrind. 

Vlachlwedde, 5 Febr.: het afbreken van gebouwen 
c. a. te Jipsinghuizeu eu hot bouwen eener nieuwe 
schuur met schapenkooi aldaar; ingekomen 2 bil
jetten, als: 
J. Sluiter, te BelÜngwolde, / 2748 
J. Dijkhuis, „ Oudeschans, „ 2616 
niet gegund. 

Ilerlkaee, 5 Febr.: lo. het verdiepon van een ge
deelte van de haven tusschen de brug buiten de 
Zuidhavenpoort en het Dichtste Sas; minste inschr. 
was C. Mallander, to Zierikzee, voor /1849.50; niet 
gegund. 

2o. het vernieuwen van een gedeelte bestrating van 
den Grachtweg tusschen de Nobelpoort en de Zuid-
wcllehrug: minste inschr. was J. v. d. Linden, te 
Zierikzee, voor f 1799. 

Haarlrm, 6 Febr.: het onderhouden van het ge
bouw van het prov. bestuur van Noord-Holland, ged. 
'79 en 'S0; minste inschr. was S. B. Peijra, te Haar
lem, voor/1045 per jaar. 

•walle, 6 Febr.: het verbouwen van een woonhuis 
en het bouwen van een koetabuis met stal voor Mr. 
S. J. Baron van Pallandt, buiten de Dieeerpoort al
daar; ingck. 5 bilj., als: 
G. J. Averdijk, te Wijhe, / 21,200 
G. Schutte, ., Zwolle, „ 19,980 
li. H. Trooster, „ idem „ 19,447 
J. Wiltighagen, „ idem „ 19,191 
C. Eek hardt, „ Almeloo, „ 18,487 
gegund. 

Uakwert, 6 Febr.: het afbreken der bestaande en 
het bouwen van eene nieuwe boerderij met woning 
voor 1). J. Boema, onder beboer vau deu architect 
A. Klazes Bijlsma; ingek. 21 bilj., als: 
F. Rooders, te Groniugen, ƒ 40,836 en / 36,500 
B de Jong, idem, 39,995 „ 36,199 
S. H. Krenier. te Bedum, 36,921 „ 34,640 
E. W. Wietzema, te Groningen, 32,480 „ 28,680 
S. Ubels, te Bedum, 31,975 „ 27,592 
H. Ridder, te Stedum, 31,900 „ 27,085 
H. Vogelzang, te Oldehove, 31,237 „ 29,028 
K. R. Danhof, te Bafloo, 30,500 „ 28,000 
T. Bos, te Bedum, 30,352 „ 27,547 
A. Forster, te Thesiuge, 29,900 „ 27,800 
F. Veldman, te Zeerijp, 29,856 „ 27,300 
J. Havinga, te Uskwort, 28,900 „ 26,500 
11. Arends, idem, 28,475 „ 24,989 
A. H. Teuinga. te Grootegast, 2S.1S4 „ 24,974 
11. Lelie,k te Uskwert, 27,928 „ 24,873 
T. Rijzinga, Warfum, 27,908 „ 25,079 
J, H. Pot, te Stedum, 27,300 „ 24,400 
J. Zeldonrust, te Warfum, 26,993 „ 24,293 
J. v,d. Schaaf, te Gitbuizormeeden, 24,754 „ 21,454 
T. K. Westerdijk, te Uithuizen, 24,525 „ 22,222 
II. Bos, te Uithuizermeeden, 24,500 „ 22,200 

De eerste sommen bij eene schuur gedekt met bou
ten dak, beschot on pannen; de tweede bij bedekking 
met stroo of riet. Gegund aan J. van der Schaaf, voor 
/ 21,454. 

Hllveraum, 7 Febr.: het maken van een gemeente
ziekenhuis; ingek. 13 bilj., als: 
W. v. d- Koon, te Amersfoort, / 5495 
H. GrifBoen, „ Breukolcn, „ 5444 
L. de Rijk, „ Hilversum, „ 5(XX) 
P. Andnessen, „ idem „ 4980 
J. C T. Zwcesoardt, „ idem „ 4798 
B. A. van Schadewijk, „ idem „ 4763 
J. E. Brundel, „ idem „ 4739 
D. Kuiper, „ idem „ 4666 
W. Swaan, „ idem „ 4660 

te Hilversum, / 4650 
„ idem „ 4522 
„ idem „ 4434 
„ idem „ 4295 

H. C. Klokke, 
J. Führen, 
G. van Dijk, 
G. Seppe, 
gegund. 

Leeuwarden, 7 Febr.: de levering van 1300 M 1 

grove gewasschen riviergrint; minste inschr. waren 
Gebr. Peters, tc Nijmegen, a /4.33s per M 1 of in het 
geheel / 5635.50. 

Middelburg, 7 Febr: het onderhouden van het 
gebouw, genaamd dc Oostindische Kamer, te Middel
burg, ged. '79 en '80; ingek. 7 bilj., als: 
C. A. Goethals, te Middelburg, / 3990 
P. Krijger, „ idem „ 3890 
L. J. Pogo, „ idem „ 3850 
J. v. d. Hoele, „ idem „ 3788 
W. van Clijn eu Zn., „ idem „ 3713 
J. F. M. v. d. Heil, „ idem „ 3600 
P. J. van Puffelcneu Zn., „ idom „ 3565 

Amaterdam, 8 Febr.: het maken van een barden 
weg tusschen Zaandam en Amsterdam, voorzooveel 
betreft het gedeelte in polder III (oost) van de Am-
sterdamsche Kanaalmaatschappij, ter lengte van om
streeks 3050 M.; minste inschr. was L. Brand Dz., 
te Giesendam, voor /19,313. 

Arnhem, 8 Febr.: het maken van een gebouw voor 
2 centrifugualpompen euz. in de Kadestraat; onder
hands geguud aan Ph. Verbruggen, te Woddinksveen, 
voor / 53,411. 

Zwalle, 8 Febr.: minste inschr. voor de leveringen 
aan de gemeente waren: 

lo. 25,000 stuks Fauconvalkeien: KIoos en Van 
Limburgh, te Rotterdam, a /126 per 1000; gegund. 

2o. 47,000 Athsche keien: T. J. Smits Jz., te 
Dordrecht, a /113 per 1000. 

3o. 400 str. M. kantkcien i A. P. Schotel Ü.Jz., 
idem, ü f430. 

4o. 200 str. M, trottoirband: T. J. Smits Jz., 
ü /652; gegund. 

5o. 60,000 stuks vlakke straatklinkers: T. Burgers, 
tc Lobith, a ƒ16.39* per 1000; gegund aan T. E. Put
ters & Zoon, te Huiscn, a /17.47 per 1000. 

6o. 120,000 stuks halfgetrokkeu straatklinkers: A. 
de Lange, tc Zwolle, n /16.50 per 1000; gegund, 

'a-Hage, 10 Febr.: het uitvoeren van eenige voor
zieningen aan de dammen, gelegen vóór deu Oude-
landscnen zeedijk; minste inschr. was P. P. 8eret, te 
Sliedrecht, voor ƒ5997. 

«ranIngen, 10 Febr.: het maken van een winkel-
behuizing en bovenwoning voor Mr. J. S. van Roukel; 
ingck. 12 bilj., als: 
B. Schuur, te Groningen, ƒ 10,725 
G. Meulink, „ idem „ 10,200 
L. Dussel, „ idem „ 10,025 
J. F. Lijberiug, „ idem „ 9,890 
E. Berkenbosch, „ idem „ 9,530 
M. Mammen, „ idem „ 9,394 
L. Thórbrugger, „ idem „ 9,015 
J. Poelman, „ idom „ 9,000 
J. de Vries, „ idem „ 8,885 
L. H. Reintjes, „ idem „ 8,850 
E. W. Wietsema, „ idem „ 8,343 
A. Forsten, „ Thesiuge, R 6,810 

Lemmer, 10 Febr.: lo. het verhoogen en verzwaren 
van den zeedijk ten oosten Lemsterhoek, over de 
lengte van 1000 M.; minste inschr- was J. W. Ringe-
noldus, te Gorredijk, voor/99,348. 

2o. het leveren van 300 stère Luiksche zinksteen, op 
den buiten berm vau den Stceuendam langs het Lem-
sterhop; minste inschr. wns D. Volker, te Dordrecht, 
voor ƒ2670. 

Rotterdam, 11 Febr.: lo. dc leverantie van 2000 
elzen heipalen voor dc Maas- cn IJselhoofden van 
Schieland; minste inschr. was E. Langerak, te Berg
ambacht, voor ƒ 1172. 

2o. het maken van een berm tegen de binnenzijde 
van Schiclands Imogen zeedijk in den hoogen boezem 
van den Zuidplaspolder; minste inschr. was G. van 
Herk, tc Oudorkerk a/d Usel, voor ƒ20,800. 

'a-Hage, 11 Febr.: lo. het bouwen en leveren van 
4 loodskotters, met beschieting en mastgestel, nl. 2 van 
20 en 2 van 16 M-; minste inschr. waren: voor die 
vau 2<> M., J. A. Hooites, te Hoogezaud, voor /*3l,875; 
voor die van 16 M., H. L. de Wijk, tc Oude-Pekela, 
voor / 23,990. 

zo. hel leveren van ijzeren telegraafpalen ten dienste 
der overzcesche bezittingen; minste inschr. was de 
Ijzergieterij „De Brius van Oranje", tc 's-Hage, a 
ƒ 11.40 per paal. 

tiranlagen, 11 Febr.: liet afbreken en wederop-
bouwen eener behuizing mot verdieping, ouder beheer 
van den architect K. Hoekzenia; ingek. 16 bilj., als: 
H. J. v. d. Nap, tc Groningen, ƒ 11,251 

H. Reintjes, „ idem „ 10,380 
L. Dussel, „ idem „ 10,150 
J. F. Lijberiug, „ idem „ 9,990 
G. Meulink, „ idem „ 9,925 
B. Schuur, „ idem „ 9,785 
M. Mammen, „ idem „ 9,673 
K. Fekkes, „ idem „ 9,632 
E. Berkenbosch, „ idem „ 9,500 
J. Poelman, „ idem „ 9,500 
L. Thórbrugger, „ idem „ 9,490 
E. W. Wietzema, „ idem „ 9,318 
D. S. Diddenit, „ idem „ 9,262 
P. Hendriks, „ idem „ 9,199 
J. de Vries, „ idem „ 8,954 
A. Siekman, „ Leegkerk, „ 8,888 
gegund. 

s-Hage, 12 Febr.: lo. het leveren van voorwerpen 
van gegoten en gesmeed ijzer, staal, koper eu motaal, 
benevens het bezorgen van smedon eu werklieden, tot 
hel doen van herstellingen aan de Rijks-stoom- en 
andere vaartuigen in gebruik bij het baggerwerk ten 
behoeve van dc werken van de Merwede eu Killen, 
van 1 April '79—31 Maart '80; ingek. 3 bilj-, als i 
II. Oosterbroek ou Zn., te Gorinchem, 9 pet ben. tar. 
Penn en Bauduin, te Dordrecht, 9'/i » >. 
Van Dorsser en Ter Horst, idem 10 „ » „ 

2o. hot driejarig onderhoud van 's Rijks palon veer-
hoofdeu op het eiland Rozenburg tegenover Brielle 

/4419 
„ 4175 
„ 3999 
, 3S22 
. 3630 

eu Maassluis; ingekomen 5 bilj., als: 
P. Verbruggen, to Watldinksvcen, 
B. do Waerd, „ Nieuwenhoorn, 
A. v. d. Houwen, „ Rozenburg, 
M. B. Veenenbos, „ Brielle, 
C. Ricdé, „ Rozenburg, 
G. v. d. Vlugt Jr., „ idem „ 3480 

3o. het leggeu van spoorbanen op het station Nij
megen; ingekomen 5 biljetten, als: 
A. S. Schaafsma, te Harlingen, /' 26,770 
G. Straatman, „ Linne, „ 25,894 
B. A. Wiegerink, „ Grocnloo, „ 25,690 
C. lloogcuilooru Kz., ,, Giesendam, „ 25,524 
A. Rijncvcld en Co., „ Zoeterwoude, „ 24,333 

lo het makeu van ecu tijdelijk bijgebouw, bestrating 
en verdere werken op hel statiou Nijmegen; ingelc. 
6 bilj., als I 
C. A. v. d. Brand, te Arohem, / 43,900 
B. A. Wiegerink, „ Groenloo, „ 33,490 
A. R. Rutgers, „ 's-Hage. „ 36,200 
VV. Ijcnsink en Zn., „ Arnhem, „ 34,944 
C. Verburgh Jr., „ Nijmegen, „ 34,880 
A. van Zeist, Rotterdam, „ 33,593 

5o. het tevoren van hcslngci eikenhout voor wisseU) 
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kruisingen enz., in 2 perc: le perc. ingekomen 4 
bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden Fx, te Bokstel, f 510» 
J. H. ran Hoogorwou, idem „ WW 
H. Jansen. „ Didam, „ WW 
J. Nahuis, ,. Groenloo, „ 4u5« 

2c perc ingek. 6 bilj., els: 
H. Jansen, tc Didam, / 4400 
J. A. f. d. Eerden Wa., „ Bokstel, „ 4120 
J. H. vau Hoogerwou, „ idem ,. 8W0 
J. J. v. d. Eerden Pz., „ idem » W77 
F. Clercx, ,, idem „ 3740 
J. Nahuis, „ droenloo, ,, dbö7 
benevens 3 bili. die te laat siju ingekomen. 

Arnhem, 12 Febr.: lo. het bouwen van ccue mu
ziektent op liet Tentoonstellingsterrein; ingekomen 8 
bilj., als: 
H. Heuvels, te Arnhem, / 18S0. 
H. v d. Band, „ idem „ 1366. 
C. J. Herinnen. „ idem „ 1225. 
E. Hendriks, „ idem „ 1220. 
Ü. U.Lucassen en Welling, ,, idem „ 1197. 
J. P. Welsing, «I idem „ 1111.11 
Q. J. Westerveld en 

J. Barten, M idem „ 109J 
J. Amersfoort, „ idem „ 1066.66 

2o. de overbrugging van den Velperweg; ingek. 4 
bilj., als: 
C. J. Hcrmsen, te Arnhem, f 10,200 
O. J. Lucassen en Welling, „ idem „ 3,950 
H. Heuvels, „ idem » 2,764 
G. J. Westerveld en 

J. Barten, „ idem „ 2,487 
3o. het bouwen eener verandah cn buffetten op het 

feestterrein; ingkomeu 'J bilj., als: 
F. Tabbing, te Arnhem, f 5000. 
J. Lucassen en Welling, „ idem „ 4995. 
H. Heuvels, „ idem „ 4949, 
H. v. d. Sand, ., idem „ 4444. 
E. Hendriks, „ idem „ 4415. 
C. J. Herneen, „ idem „ 4410. 
J. Amersfoort, ,, idem „ 4111-11 
J. P. Welsing, idem „ 3911. 
G. J. Westerveld en 

J. Barten, „ idem „ 2753. 
ii«r.iirin«(ii. 13 Febr.: het stichten vnn eene 

stoomwater-machine voor den polder Het Binnenland ; 
voor de gebouwen was dc hoogste der 1G inschrijvers 
A. D. hu kas, te Zevt nbergen, voor ƒ26,61 S cn de 
minste N. J. Netten, te Cfaarlou, voor/18,858. 

Voor de levering der machinerieën ingek. 13 bilj.; 
hoogste inschr. Gute-Hoffnungshiittc, tc Ohcrl.ausen. 
voor /14,800, minste inschrijver Gebi. hedeboer, Ie 
lïomr, voor ƒ 9965. 

WEKELDTENTOONSTELLÏNG TE MELBOURNE. 
in 1880/81. 

Voor het houden van eene wereld tentoonstel ling te 
Melbourne is thans het uitvoerig programma ver
schenen , waaruit wc bet een en ander mededeelen. 

De tentoonstelling zal gehouden worden van I 
October 1880 tot 31 Maart 1881 , en wel iu ex-
presstdijk daartoe opgerichte gebouwen, in de Carlton 
Gardens in bet midden der stad gelegen. 

De kosten van deze gebouwen geschat op 95000 
pd. st. en alle verdere kosten, zullen gedekt worden 
uit gelden daartoe door het Parlement van Victoria 
beschikbaar gesteld. Men stelt zich voor, dat deze 
wereldtentoonstelling minstens even belangrijk zal 
zijn als die in 1874 te Philadelphia gehouden. 

Een beperkts hoeveelheid stoom- cn waterkracht 
tol iu werking brengen van tentoongestelde machines 
zal gratis verstrekt en meerdere tot zeer matigen 
prijs kunnen gehuurd worden. 

Het programma is verdeeld in 10 groepen en 82 
klassen. 

In dc tentiKjnstellings-commissie heeft ook zitting 
de Nederlandsche vice-consul-generaal Jonkheer Daniel 
Ploos van Amstel. 

De bekroning zal bestaan in gouden, zilveren en 
bronzen medailles en een certificaat van eervolle ver 
melding, eu toegekend worden door een daartoe te 
benoemen jury. 

Alle tentoongestelde voorwerpen moeten na afloop 
der tentoonstelling en wel voor den 1 Juni 1881 , 
zijn teruggehaald. Goederen, die alsdan nog aan
wezig zijn, zullen in openbare veiling of op andere 
wijze onder directie der tentoonstellings-commissie ver
kocht worden en de netto opbrengst aan de inzenders 
of hunne respectieve agenten worden ter hand gesteld. 

Tot bet bekomen van nadere inlichtingen, vervoege 
men zich tot Mr. George Collins Levey, secetary to 
the commissioners, 8 Victoria Chambers, London S. W. 

Vervolg der Berichten en MrdnMiiigfi ir 

B I N N E N L A N D. 
's-Oravenhage. Bij de Kamer van Koophandel 

is Ingekomen een brief van de firma Wisse, Picca-
luga en to., rnededeetende, dat hierterslcde eerlang 
pmeven op eenigszins uitgebreide schaal zullen wor
den genomen met haar stelsel van eleetrische ver
lichting, waardoor zij zich vleit, dat het Gemeente
bestuur zal worden aangemoedigd om, op het voetspoor 
van schier alle voorname steden en vorstelijke ver-
hlij(plaatsen in het buitenland, dat stelsel, desnoods 
hij wijze van proefneming, en op enkele pleinen der 
iwsidsnts in te voeren-

— Wij vernemen, dat de Minister van Waterstaat 
aan de leden der commissie van advies over het ver
zoek der Aiiisterdamsche Kanaalmaatschappij , om de 
uitdieping der voorhaven van het kanaal bij IJmuiden 
te beperken , heeft geantwoord: dat hij, in overleg 
met zijnen ambtgenoot voor Financiën, besloten 
heeft, afwijzend op het verzoek der Kunaalmaut-
sebappij te beschikken. 

Wij zijn overtuigd, dat dit gevvigtig besluit door 
handel en scheepvaart algemeen met groote ingeno
menheid zal worden begroet. 

Amsterdam. Tot 1 Januari van dit Jaar heelt 
het Liernurstelsel aan de gemeente gekost een som 
van / 038,030.21'/a , terwijl over al die jaren van 
exploitatie de fecalien, door Liernur's stelsel verkregen, 
hebben opgebi-agt / 13,321.74. Die fecalien — zeg
gen Burgemeester en Wethoudei-s in hun rapport aan 
den Baad — blijken meer en meer slechts voor een 
klein deel verkoopbaar le zijn , en dit, gevoegd bij de 
toenemende hoeveelheid, die moet wenlen vervoerd 
en verwijderd — nu reeds ruim 60,000 liter daags — 
dwingt tot ernstige overweging van de vraag, of het 
wel raadzaam is, reeds nu bet tijdperk der proefne
ming te sluiten. 

— Naar men verneemt is door de Commissie van 
Bijstand in het beheer der openbare werken besloten, 
om, tegenover de voordracht van Burgemeester en 
Wethouders betreflende de afvoerquaesiie, een eenigs
zins Uitgebreider voorstel te stellen en wel om : 

lo. Tot toepassing van het Liemin-stelsel in het 
Vondelkwartier tusschen de P. C. Hooftstraat en de 
Overtoomsche vaart en tot exploitatie met een sta
tionair werktuig, voldoende vooi1 het nieuwe en voor 
bet bestaande buizennet en voor het zooveel nootlig 
indikken der vloeibare fecalien; en 

2o. aan de firma Liernur en De Bruyn Kops op 
te dragen, de plannen daartoe te ontwerpen en ever 
de uitvoering toezicht te houden. 

— Het bestuur van de kweekschool voor machi
nisten heeft zich tot de Provinciale Staten in de 
velschillende gewesten gewend ter verkrijging van 
een jaarlijkschc subsidie van / 500. Door de llegeering 
is haar een juarlijksche subsidie van / 0000 toege
staan, en door de provincie Noord-Holland een tege
moetkoming van f2000, aanvankelijk voor een jaar, 
maar met vooruitzicht die te bestendigen, wanneer 
het zal blijken, dat zij noodig blijft voorde instand
houding der inrichting. 

— Het hoofdcomitê voor het «Huldeblijk" aan 
Prins en Prinses Hendrik beeft besloten de bekroon
de ontwerpen voor twee fonteinen te Soestdijk, zoo
dra het verslag der jury zal zijn ingekomen, aan 
H. K. II. Prinses Hendrik op te zenden. 

De ontwerpen in gips zullen in een der zalen van 
het Oude-mannenhuis worden tentoongesteld. 

— De heer P. Meeler, directeur der Zuideiv.ce-
stoomliootniaat.sclijippii te Amsterdam , heeft eolicessie 
aangevraagd tot het iu de vaart brengen van eene 
Stoomboot tusschen Anisteidam—Kampen en Zwolle. 
Het gemeentebestuur van Kampen heeft daarop gun
stig geadviseerd. 

Rotterdam. Het getal aanvragen om concessie 
voor een paarden- of stoomtram van bier over Delfs-
haven naar Schiedam is thans tot drie gestegen. He 
aanvragers zijn de heeren Lankborst en Van Praag, 
te 's-Graveiihage; Crans & Co. te id., en de Rut-
terdamschc Tramway maatschappij. 

Haarlem. Aan de Haarlemsche Tram way-maat-
schappij is door den Baad concessie verleend voor een 
tramwuylijn , van de bestaande lijn aan deu Kruisweg 
bij di' Parklaau, langs de Park laan, bet Kenaii[>ark, 
de Kinderhuis vest en den Zijlweg, tot de grens der 
gemeente, ten behoeve van een lijn naar Bloeiiien-
daal; ondei voorwaarde dat er ook een lijn worde 
gelegd en geëxploiteerd langs de Gedempte Oudc-
gracht, van het Spaarne, de Gedempte Haaks met 
eene brug over den Singel naar den Zijlweg eu met 
vergunning om op die lijn van stoom gebruik te 
maken. 

Velsen. IJmuiden zal met deze gemeente door 
een tramway verbonden worden. Beeds moeten twee 
concessie-aanvragen ingediend zijn. 

Arnhem. Iu de laatste dagen is de vertakking 
van den spoorwegdijk tusschen Oosterbeek en Eist 
weder belangrijk toegenomen , waardoor het te vreezen 
is dat tie spoorweg tusschen deze stad en Nijmegen 
met I Mei e. k. nog niet voor bet publiek verkeer 
zal kunnen opengesteld worden. 

Wageningen. Door de concessie-aanvragers voor 
de tramway Wageningen-Ede enz. is een schrijven 
gelicht aan den Minister van Walei-slaat met het 
verzoek, het gedeelte Wageningen- Wageningsche 
Berg, als niet reutegevend, te schrappen. 

Nijmegen. Op de Woensdag gehouden openbare 
veiling van de peiiceelen vestinggrond huiten de He-
isjpoort, zijn de Nos 1—30 respectievelijk door de 
heeren Dobbetmauu, Dc Groot, Michiclsen, Zengcrs, 
Halberstadt, Cluaszcii en Mulder aangekocht voor 
een gezamenlijk bedrag van f 17938. (N. iV.) 

— Iu de vergadering van aandeel bonders van de 
Nijmeegsche spoorwegmaatschappij, II. Woensdag te 
Nijmegen gehouden, zijn de onlangs genomen In
sluiten tusschen den Staat cn eene commissie uit hun 
midden. goedgekeurd. 

Tilburg. Door den heer Hciboth, ingenienr-
diraeteur bij de gemeenteüjke gasfabriek alhier, is 
eene nieuwe wijze van verlichting uitgevonden, waar
door bet gevaar van brand in de wol- en katoenla-
brieken zeer verminderen, ja, bijna onmogelijk wor
den moet. 

De uitvinding bestaat hierin, dat voor de plaat
sing der gasvlam eene ojienhig in den muur WOrdf 
gemaakt, 0.00 meter iu het vierkant naar de te 
verlichten zijde, eu 0.80 meter van achter. Dc ver
brandingsproducten worden door een kokertje naar 
buiten utgevoenl. De verlichte zijde naar binnen wordt 
afgesloten door een spiegelruit, en aau de achterzijde 
van den muur wordt een kozijntje gemaakt en daarin 
een deurtje; iu hel paneel daarvan boort men eenige 
gaatjes voor den toevoer van lucht, en op het deurtje 
zelf komt een reflector, die tevens het licht tegen 
de tocht beschermt. Door deze inrichting kan er 
nooit eenig vuur of licht, zelfs niet voor het aan
steken vnn gas, iu de spinnerij komen , daar de pitten 
van buiten woitlen aangestoken. 

Maastricht. Het voornemen bestaat, een gemeen
telijk museum vnn kunst en oudheden op te richten. 

Advertentien. 

i l \ B E S T E D I . \ G . 
Het F E E S T COMITÉ van bet 14de NED. 

NAT. ZANGERSFEEST, in Aug. a. S. te Deven
ter tc houden, zal den 25sten February 1879, 
des morgens ten half 10 ure, iu het Raadhuis tc 
Deventer, in het openbaar A A N B E S T E D E N : 

Het maken, opstellen en wederom af
breken van een MUZIEKGEBOUW 
ten behoeve van bovengenoemd feest. 

Bestak cn tonkoninjj liggen ter visie op bet Uaad-
lnii-. Aanwijzing zul gehouden worden den 22sten 
February 1879, des namiddags ten half twee 
ure, in het Raadhuis, door den Architekt W.-C. 
METZELAAR, bij wien tevens nadere inlichtingen 
te verkrijgen zijn. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

VAN 

V A L 1 3 E I T n ^ . V E H 9 . 

tfi-eli lien̂ t dat door ham- tot eenige A H E N T E N voor den 
verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & Co. te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot liet leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder-
land aangenomen o]> gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, lleltweg N". 3, ie Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

F A B M E k D E I I O I I W I I S C I I E I J S S E L 

I » E J O I G I I & C " . 
C l v l e l - l u g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 

leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van 3too;nbaggerinolens iu hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot 2000 M s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmaohineo, IJzeren Kap* en Bruscons truc tien enz. 

Aan de Steen bouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam, worden bij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R W E R K E N , 
ook voortdurend vervaardigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingelicht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede ïu marmeren M E U 

BELBLADEN. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

O P Z I C H T E R S . 
Bij den aanleg der Grintwegen in deu Polder 

> Prins Alexander" wordt door het Bestuur van 
dien polder gedurende den werktijd in 1879 een 
TIJDELIJK OPZICHTER gevraagd. Gegadig
den kunnen zich daartoe •dresseren lot den 22en 
Februari e. k. bij den Hoofdopzichter des polders te 
Kralimjen. 

O P Z I G T E R S . 
Bij de uitvoering van Gemeen tewerk en te Gronin

gen worden verlangd ; 
T W E E BUITENGEWONE OPZIGTERS, 

tevens bekwaam in bet teekenen en detailleren, 
tegen eene bezoldiging van f 70 :i ƒ 80 's maands. 

Belanghebbenden adresseren zich franco, onder 
overlegging van bewijzen vim bekwaamheid, aan 

den Bouwmeester der gemeente 
Groningen: 

VAN HECSEKOM. 
Groningen, 12 Februari) 1S79. 

G e m e e n t e 's G r a v e n h a g e . 
OPENBARE VERKOOF VAN 
GROND , gelegen aan de Lange 
Poolen, hij inschrijving, ten 
Randhuize, op Woensdag 19 
Maart 1879. 

De voorwaarden voor dien 
verkoop met de daarbij Isdioorende grond teeken ing 
zijn verkrijgbaar ter Plaatselijke Secretarie, 2d' Af
deeling , tegen betaling van ƒ 0.50. 

' a a n b e s t e d T n c ï 
De Bl'HGEMEESTER der gemeente AltNHFM zal, 

Donderdag 20 Februari 1879, 's namiddags 1 uur, 
iu het openbaar len Gemeentehuize aanbesteden: 

Het bouwen van een GYMNASIUM 
aan de Bovenbeekstraat. 

Teekeningen Ier inzage op het Bureau der Pu
blieke Werken; liestekken tegen betaling ter Secre
tarie verkrijgbaar. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
De BURGEMEESTER m WETHOUDERS vnn 

Herenter zullen o|i Woensdag den 5"" Maart 
1879, in het Raadhuis aldaar, dos voormiddag* te 
10 uur, AANBESTEDEN: 

Bestek N". 1. 
De leverantie van ± 360 M Portland 

Cement Beton, aan Riolen enz., ten 
behoeve der nieuwe riolering voor 
een gedeelte der stad. 

Bestek N 2. 
De leverantie van het benoodigde ge

goten Ijzerwerk aan Riolen en Kol
ken, ten behoeve van diezelfde rio
lering. 

Teekeningen en bestekken liggen van af 15 Fe
hruarij tar visie op het Raadhuis, terwijl bestek 
N". 1 niet bijliehoorende teekeningen ad /' 3 en 
bestek N". 2 (/onder de teekeningen) ad f 0.50 Ier 
Secretarie op franca aanvrage van af dien tijd ver
krijgbaar is. 

Jle Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
II. R. VAN MARI.K. 

De Secretaris 
A. J. IKIL'CK. 

Deventer, \ February 1879, 

STRAATKEIJEN en BOUWSTEEN 
van Trachijt en Basaltlava, Zand- eu Tuf
steen, leveren tot billijke prijzen 

IT.TKII IIMlll'.M (ViutoT) 
tc Königswinter u/<l Rijn. 

E i g e n a r e n v a n S t e e n g r o e v e n . 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
RIIRC.EMKESTKR »:s WETHOUDERS ,ler qe-

meentc A.v>TKIlli.1.1/ /uilen .,|. Maandag 24 
February 1879, t.n ]•> me de. middag., ..,.l,.-t 
Raadhuis, in bet openbaar hij enkele inschrijving 
iu drie jierroeleti en iu ina.su iln.u aanbesteden: 

Hel gewoon onderhoud en de daarbij be-
h,.netel, i herstellingen gedurende 1879 van: 

EEKSTK PERCEEL. 
de Sluizen en Waterkeeringen. Kade

muren en Jaagpaden; 
TWEEDE PERCEEL. 

de Wallen en Riolen; 
I-I f.l'i PERCEEL. 

de Steigers, Remmingen. Due d'alven 
enz., benevens de Houthaven in het Y. 

De voorwaarden dezer nanhcsicdiug zijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, tegen 
betaling van fo.80. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden aan 
het bureau van deu Stads-ingeiiii-ur, op bet Raadhuis, 
des voonuiddags van 10—12 uur. 

Burgemeestet en Wethouders voornuetod, 
./msterdam , DEN TEX. 

19 February 1879. De Secretaris, 
BEItGSMA, l. S. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H 
fcigrnaars van Zuilen- en laleltazall-nroeven 

in RUNPRUIS8EN, 
Handelaars in Duilschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, HKIHSSTKES, VUURVASTE STKKNBS, BZ. 
Niemeehacen N.zijde 55, lt.il I <-rdaiii. 

A r n h e m . 
FAHRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hookmeet instrumenten. alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Tegels voor Vkwren 
in KERKEN, WINKEL8, VE8TU3ULE8, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
IIKhXKKIUNt: vau MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

C i . J . O O R , 
F i r m a A S T . D E W I L D , 

Scheeptnnkershacen \" . ti'J en Ju/fcrslraat N". 56. 
R O T T E R D A M . 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S l o o i i i l l i i i i i i i M l a b i ' I c k a i i l r i i . 

H . & J . S Ü Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vau alle bekende typen 
cn reparation aan bestaande KETELS worden in 
den kortst inogelijken tijd geleverd eu uitgevoerd. 

Stoomfabriek van 

l'LAMl LU. kltlJT- E \ MKMESTOPVERP, 
van JACOB VIS Pz. te Zaandijk. 

Prima lielegen LIJNOLIE — gekookte- en 
Standolie — Papaverolie. 

llooidde|H'it voor Nederland der Engelsche LAK
K E N cn VERNISSEN van IIARLAND AND 

SON, te Merton, Surrey bij Londen. 
Prijs-Courant op aanvrage verkrijgbaar. 

Teert iende j a a r g a n g . H°. 8. Za te rdag 22 F e b r u a r i 1879. 

Opdrukt by O, W. VAN DEK WIEL & C" te Arnhem — Alle «tukken en advertentien te adresseren aan den K«dacteur F. W. VAN OENDT JUsn. te Arnhem. — Uitgave van D, A. TUIEME. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 
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VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Vencbijnt fat^iift. Pryi fmj S munden f 1.65. Mui «bonnttrt nch .oor 
Mn JMtnrang. Afionderlijkr nommew brj .oornitbwtellin. 16 centi. 

Alle stokken en advertentien te adresseeren 

de Redactie te f.i.them. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van l—5 regel* fl.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 centi en 10 oanu 
vuur cm nummer rnu liet blad. Advertentien vuur het buitenland Üiieeiita per regel. ' 

ELECTRISCHE VERLICHTING. 
(Naar het fransch.) 

Het vraagstuk van de verlichting door electricitcit 
houdt nteeds het publick en do gemeentebesturen 
bezig. Men zet de proeven voort te Parijs, te Lon
den, te San-Francisco cn elders. De gemeenteraad 
van de Fransche hoofdstad heeft onlangs de zeer 
vrijzinnige en zeer wijze voorstellen van zijn medelid 
L. Cernesson aangenomen. Het vraagstuk is zeer 
ingewikkeld. Ongetwijfeld is het goed, de groote 
straten en de pleinen op de beste wijze tc verlich
ten, maar wel te vei-staan, zoo goedkoop mogelijk; 
totheden bewijst echter niets, dat hetelertrisch licht 
goedkoop is. Integendeel, het is niet uitgemaakt, 
dat men door meer gas aan te wenden niet een even 
goede verlichting krijgt als met electriciteit, zonder 
evenveel uit te geven. De Parijsche gemeenteraad 
heeft dan ook terecht beslist, dat vergelijkende proe
ven noodzakelijk waren. Om die reden heeft hij 
machtiging gegeven, gedurende een jaar de Avenue 
de f Opéra, het plein der Opera, het plein van het 
Thédtre-Francais en een paviljoen van de Halles 
electrisch te verlichten. Eveneens is de Parijsche 
Oas-maatschappij gemachtigd, als proef, branders 
van sterk kaliber te plaatsen langs de rue du 4 
Septembre, het plein van het Chateau-d''Eau en 
een paviljoen in de Halles. Men zal zich alzoo nauw
keurig rekenschap kunnen geven van de voordeelen 
en bezwaren der twee wijzen van verlichting. 

Het verslag van den heer Cernesson behelst belang
wekkende gegevens, die het ons nuttig toeschijnt te 
doen kennen. Tot dusverre waren wij beperkt tot 
gissingen omtrent de voortbrengingskosten van het 
licht JoblochkofT. 

De cijfers, die wij gaan maledeelen, zijn vastge
steld bij gemeenschappelijk overleg tusschen de ste
delijke ingenieurs, die der Gas-maatschap]nj en de 
beambten der Maatschappij voor eleetrische verlich
ting. Zij zijn dus niet betwistbaar. 

Men weet, dat elk electrisch-lichttoestel ver-
eischt: le een drijfkracht om het draaiende werk
tuig, dat de eleetrische stroomen levert, in beweging 
te brengen; 2e het electro-magnetische werktuig; 
3e den electrischen haard, lamp of kaars Jablorhkoff. 

Elk bij de tegenwoordige proeven gebezigd stoom
werktuig is van 20 paardekracht; de electro-magne
tische werktuigen zijn van den type Gramme. Elke 
groep drijfkracht verlicht 16 kaarsen Jahlochkoff, 
wat hierop neerkomt, dat elke haard Ij paarde
kracht aan drijfkracht vordert. Om de avenue of 
groote straat naar de 0(tera te verlichten, bedient 
men zich van vier groepen drijfmachincs en electro-
magnetische werktuigen. 

Men heeft in Frankrijk als eenheid van lichtver-
mogen het licht aangenomen, voortgebracht door 
een lamp van Carcel, die in het uur 42 gram 
gezuiverde olie verbrandt. Eon gasbrander van de 
stad Parijs, die in het uur 140 liter gas verbrandt, 
geeft een licht, gelijkstaandu met dat van ééno 
rarcel-lamp, vermeerderd met tien honderdsten. 
Een eleetrische kaars, die zonder bol (« feu nu) 
brandt, staat in het algemeen gelijk met 30 carcel-
branders. Maar daar men het licht met een blauw-
achtigen bol moet temperen, wordt dus het lichtge
vend vermogen zeer beperkt. Het wordt gebracht 
op 18 of 20 carccl-lampen voor het licht, gemeten 
volgens de horizontale lijn die door den haard gaat, 
en op 12 voor de verlichting, gemeten volgens de 
schuinse lichtstralen, die op den grond vallen (de 
eleetrische brandore worden ongeveer 4 meter boven 
den grond geplaatst). Men brengt 30 voort, men 
oogst 12. Dat is al een zeer magere opbrengst! 

Een eleetrische brander is niettemin elf gasbran
ders of astadsbranders" waard. Maar het is duidelijk, 
dat men door meer gas te bezigen, ertoe zou ko
men , het evenwicht te herstellen. Door eenvoudig 
gasbranders in te voeren, die 200 liter verbruiken, 
zou men niet meer dan 7 branders noodig hebben 
"ui een eleetrische kaars te evenaren. Aan den an
deren kant hopen de etectriciteits-mannen het licht-
verlies, dat door den blauwen bol ontstaat, veel te 
verminderen en alzoo het lichtend vermogen te ver
meerderen. 

De proeven van den heer Clémandot in deze 
richting schijnen die hoop te rechtvaardigen. In-
plaats van bollen te bezigen, blauwachtig gemaakt 
door een verbinding van fluor en calcium, bedient 
de heer Clémandot zich van een bol met dubbel 
omhulsel. De ledige ruimte wordt gevuld met zeer 
fijne en vlokkige glaswatten (? ouate de verre tres-
fine et floconneuse). Het licht wordt door deze 
*olk getemperd en verspreidt zich zonder zulk een 
groot verlies als in het tegenwoordige stelsel. Zie
daar wat het vermogen van het eleetrische licht 
betreft. Onderzoeken wij nu de uitgaaf. 

De voortbrengingskosten per uur ?ijn door den 

ingenieur Lévy voor de C2 Hchthnarden van de 
Avenue de /'Opéra vastgesteld geworden als volgt: 

Drijfkracht 3 fr. 20 c. 
Kool om den drijver te voeden . . 6 b 64 • 
Olie om te smeren 1 » 23 » 
Dagloonen der opzichters . . . . 8 • 30 I 
02 kaarsen ad 50 c 31 » 00 t 

Totaal 42 fr. 27 c. 
Dus per brander en per uur 73 centimes in den 

togen woord igen toestand ('). 
Men rekent op een aanzienlijke beperking van 

de drijfkracht en op een vermindering van den prijs 
der kaarsen. Men zou er alzoo toe komen, dc uit
gaaf Ie brengen op 00 centimes. Het is wel moge
lijk, maar men schijnt bij deze schnttingen de rente 
en den pont voor schulddelging niet onder de becij
fering te hebben begrepen. 

Hoe het zij, het geldelijk voordeel blijft blijkbaar 
aan het gas. Immers, een kaars JabtochkofT staat 
gelijk met 11 stadsbranders. En 11 stedsbranders 
verbruiken per uur elf malen fr. 0.021, dus fr. 0.23 
aan gas. 

Bij gelijk licht, is dus de uitgaaf fr. 0.73 en 
fr. 0.23. Men ziet, het verschil tusschen de voort
brengingskosten is nog groot. 

De gemeenteraad van Parijs heeft besloten. dat 
men voor de tc nemen proeven aan de Elertriciteits-
maatschappij zou betalen voor elke kaars (gelijk
staande met elf branders), en elk uur, rekening 
houdende met verschillende moeilijk tc schatten om
standigheden , 30 centimes. Het getal kaarsen in 
de straat en op het plein der Opera, Hastille-plein 
en in de Halles zal bedragen 83. De uitgaaf in 
het uur zal dus beloopen fr. 24.90. 

Van het einde van den dag tot middernacht, re
kent men in een jaar 2073 uren verlichting voor 
de genoemde plaatsen, uitgezonderd de Halles (mark
ten?), bijgevolg fr. 47880.30. Voor de Hallen zal 
de verlichting den geheelen nacht duren, dus 4000 
uren: uitgaaf 7200 fr. (>) Totaal: fr. 55080.30. 
Het gas kost thans op die plaatsen aan de stad slechts 
21041 fr. De boogere uilgaaf zal dus zijn 34044 fr. 
Aan den anderen kant heeft de liaad het niet noodig ge
acht het meerdere gas, dat gebrand zou worden, te be
talen niet 15 centimes, dc prijs, vastgesteld bij het 
contract met de Gas-maatschappij. Daar het slechts 
vergelijkende proeven geldt, heeft de Maatschappij 
toegestemd in een schikking. De stad zal voor ei
ken teerling-meter boven bet normaal verbruik slechts 
5 centimes betalen. Onder deze VOOT naai dan zullen 
de 112 branders, die op de genoemde plaatsen de 
oude branders zullen vervangen, een overmaat van 
gas verbranden tan bedrage van 300,147 teerling-
meter. De overmaat van uitgaaf zal slechts stijgen 
tot fr. 13002.39. In ronde cijfers zullen de proe
ven ten slotte aan de stad kosten 47000 francs. 

Ook dient nog gezegd, als nadeel uit het oogpunt 
der practijk, dat dc eleetrische verlichting, gelijk zij 
sinds bijna een jaar wordt aangewend, onderhevig 
is aan tijdelijke verduisteringen, waarmede men re
kening moet houden. In dc Avenue dc f'Opéra heeft 
men, van den 30sten Mei tot den i Oden October 1878, 
60 onwillekeurige uiuloovingen ojigetcekond, die ge
duurd hebben van 1, 2, 3, 5 of 10 minuten tot 
15, 30, 35 en zelfs 45 minuten. In het algemeen 
hebben dc uitdoovingen zich voorgedaan bij vier haar
den of brandpunten te gelijk: andere malen hij 14 
of 16; bedragende het getal haaiden 62. Deze stil
stand in de voortbrenging van licht heeft tot oor
saak een ongemak van l±-• t drijfwerktuig, van den 
opwekker van de electriciteit, een gebrek in de voort-
plantingsilradcn, een stoornis in de commutatoren — 
toestellen bestemd om automatisch of zelfwerkend 
den stroom van een verteerde kaniN te doen over
gaan op een nieuwe. Elke haard beeft, gelijk men 
weet, vier kaarsen, want elke kaars brandt slechts 
gedurende 1 uur 40 minuten. Men kan alzoo de 
verlichting bijna zeven uren doen duren, zonderden 
voorraad van eiken haard te vernieuwen. 

Alles te zamen genomen, zijn de met het stelsel-
Jahlochkoff verkregene uitkomsten reeds zeer merk
waardig; maar o[Klnt het eleetrische licht voorgoed 
zijn plaats intieme in de o|«iibare verlichting, schijnt 
het nog aanzienlijke verbeteringen te moeten onder
gaan. Men mag echter verwachten, dat dit slechts 
een vraagstuk van tijd en practyk is. 

Het schijnt ons van voldoend belang toe, naast de rij-
fers, verkregen door de stedelijke ingenieurs met do ver
lichting JablochkofT, de niet minder leerrijke cijfers 

(i) Volgen» The B*gi*eer v»u April 1878, bl. 233, een. 

EBhaald in Wittmann'i Zeittckrift fir BaukumU, 1878, 
I. 681), waren, lnj proeven in de dokken te Liverpool, de 

korten per nnr 0.2U of 0.35 mark (25 ot 44centimtt), naar
mate men de koiten van het krachtwerktuig niet of wel 

K. v. E. 
(V Met 'toog op 'tgeen voorafgaat, achijnt da laatete 

berekening onjuist te zijn. 

te plaatsen, ontleend aan de proeven, sinds 1877 
door de Maatschappij van den Noorderspoorweg ge
nomen aan het station La Chapello. Zoodc voordeden 
van het Jablochkoiï-licht voor de stedelijke verlichting 
betwistbaar zijn, mag men er niet uit afleiden.dat 
het electrisch licht niet in vele omstandigheden zeer 
groote diensten kan bewijzen. Dit hangt af van zijne 
toepassing. Ziehier een nieuw bewijs ervan: In 
een der goederenloodsen van La Chapejla was de 
arbeid, overdag verricht, ongeveer 850 kilogram 
per man en per uur, terwijl de arbeid in dezelfde 
loods, verlicht door 21 gasbranders, die (elk) 120 
liter in het uur verbrandden, des nachts slechts 
530 kilogram per man cn per uur bleek to bedragen. 
De arbeid in dun nacht is altijd geringer dan die 
bij dag, maar een gedeelte van het verschil moest 
worden toegeschreven aan het onvoldoende van de 
verlichting. Men beproefde dus dc toevlucht te nemen 
tot het electrisch licht. Een enkeie eleetrische lamp, 
in de loods geplaatst, wijzigde onmiddellijk de om
standigheden van den narhtelijkcn arbeid, zoodat hij 
van 530 KG. opklom tot 680. Dc verbetering heeft 
30> beloopen. Sinds den I5den Januari 1877, dat 
is sedert meer dan twee jaren, wordt de proef onder 
zeer bevredigende omstandigheden voortgezet. 

l>e heer A. Sartiaui, ingenieur der bruggen en 
wegen, sous-chef der exploitatie van den Noorder-
•poonreg, heeft onlangs over de eleetrische verlichting 
te La Chapelle een zeer uitvoerige aanteekening 
openbaar gemaakt, die met vrucht zal worden ge
raadpleegd door dc vakmannen. De titel luidt: Note 
sur les essais d'êclairage clectrique fails a la gare 
de La Üiapelle, Zij is te vinden in dc uitmun
tende, pas opgerichte Revue générale des ehemin» 
de fer. Mémoires et documents concernant l'èta-
blissement, la construction et I'exploitation tech
nique et commercial des rots ferrées. Paris. 
Editeur Dunod. 

Het zij hier genoeg te zeggen, dat men bij den 
Franschen Noorderspoorweg als electriciteitsbron het 
werktuig-Gramme ad 100 carcel-branders bezigt, 
gemiddeld verbruikende een kracht van 'J' , paard, 
en de lamp-Serrin, met retort-cokes, nagenoeg 
3'/j uur durende. Om de verblinding te voorkomen, 
heeft men de lamp besloten in een zeer groote lan
taarn van meer dan 1 meter hoogte en ongeveer 
0.50 M. zijde, niet gewone glazen, hestreken met 
zinkwit. De haard is op 4.50 M. hoogte geplaatst; 
de verlichting van de loods is zeer voldoende binnen 
een kring van 40 M. straal. 

Men heeft aan het station 6 werktuigen van Gramme 
opgesteld. Vijf zijn inwerking; het zesde moet die
nen, als een der andere herstelling behoeft. Een 
locomohile-Calla deelt de beweging mede aan vijf 
werktuigen, die elk een lamp voeden. Over het 
algemeen ontsteekt men slechts vier I.unpen. Ziehier 
een overzicht van de uitgaven, na meer dan twee 
jaren proefneming, voor een verlichting van gemid
deld tien uren: 
Drijfkracht, 400 KG. tegen 25 fr. de ten. fr. 10.00 
Takkenbossen 0.15 
Machinist, 50 centimes in het uur . . 5.00 
Olie om te smeren 0.80 
Kool der lampen, vier gedurende 10 uren, 

ad 0m.10 per uur, tegen fr. 1.50 de me
ter 6.00 

Verlichting van de loods, die de locomobile 
en de werktuigen bevat 0.30 

Uitgaaf per dag. . . fr. 22.25 
of pot lamp en per uur fr. 0.556. 

Hier schijnt men alles stipt berekend te hebben, 
wat niet genoeg het geval schijnt te zijn geweest 
bij de verlichting-Jahlochkoff. De hcerSartinux doet 
opmerken, dat de gebezigde locomobile zeer veel ver
bruikt. Met een locomobile uit dezelfde fabriek met 
veranderlijke uitzetting zou men acht lampen aan 
den gang houden, zonder de uitgaaf voor brandstof 
te verhoogen. Men kan dus rekenen op een prijs 
van iets minder dan 0.50 fr. per lamp. De verlich
ting met een lamp is goedkooper dan die met een 
kaars: 50 centimes in plaats van 73. 

AU men rekening houdt — en dit is een bestand
deel van zeer veel gewicht — van de rente en de 
delging der schuld wegens de kosten van oprich
ting, die 35500 fr. bedragen hebben, dus, tegen 
tien ten honderd, van fr 0.243 voor eiken brander 
en elk uur, komt de geheele uitgaaf te staan op 
fr. 0.S0, dus de prijs van 22 gasbranders, die in 
het uur 120 liter gas verbruiken, dat aan dc Maat
schappij 30 centimes de teerling-meter kost. Als 
men de vijf lampen te gelijk doet werken, daalt 
de uitgaaf van fr. 0.555 tot fr. 0.525 per brander 
en i'-'i' uur, en, zoo men rekening houdt van de 
rente en de schulddelging, van fr. 0.80 tot fr. 0.72, 
of den prijs van 20 gasbranders. Deze uitgaaf is 
nagenoeg gelijk aan die, welke vroeger gedaan werd 

voor de verlichting van de Halle, nis men ze voort
bracht met 21 gasbranders. 

Dus de kosten zijn bijna dezelfde gebleven, maar 
de arbeid van iederen man is gestegen, gelijk wij 
zeiden, van 530 tot 680 kilogram in het uur. 
Men zou, om dezelfde uitkomst tc hereiken, 55 gas* 
branders noodig gehad hebben. Dc vervanging van 
gaslicht door electrisch licht is alzoo in deze om
standigheden met voordeel verwezenlijkt geworden, 
daar men bijna tweemaal zooveel had moeten uit
geven om tot hetzelfde resultaat te geraken. 

De cijfers, die wij volgens den heer Sartiaux ge
geven hebben , wijzen duidelijk den invloed van het 
getal branders op het verbruik van drijfkracht aan; 
zij doen vooral het aandeel in de voortbrengings
kosten kennen , wat rente en schulddelging betreft. 
Aan het station van La Chapelle is dit niet minder 
dan een deide van de gezamenlijke uitgaaf. Deze 
laat zich ontleden als volgt: 

Gebouwen om de locomobile en de mag-
neto-electrische werktuigen te beschutten fr. 2200 

Bouwkunstige samenstelling om zes werk
tuigen van Gramme te ontvangen, over
brenging of voortplanting, enz. 8400 

Geleiddraden , materieel, het stellen 700 
Locomobile-Calla van 10 paardekracht, 

het optellen , enz. 9800 
6 Werktuigen van Gramme 9000 
6 Lampen-Serrin 2700 
5 Lantaarns met katrollen en kettingen 500 
Verschillende werkzaamheden 2200 

Totaal fr. 35500 
Dit aandeel in de voortbrengingskosten wisselt na

tuurlijk, in elk geval, af met den duur der vorlich-
tiug. Men kan eruit afleiden , dat het bij 't stclsel-
Jablochkoff ook een derde der gezamenlijke uitgaaf 
moet nabijkomen, zoo niet overschrijden, en te
meer naarmate de duur der verlichting, volgens het 
jaargetijde, van 7 uren daalt tot slechts 3. 

Dit zou de vermoedelijke kosten van den brander 
brengen op ongeveer 90 centimes: een aardig cijfer I 

Wij spreken altijd, wet te verstaan, van het te
genwoordige, want men zal ongetwijfeld de kosten 
verminderen; bovendien woitlen er nieuwe stelsels be-
studeeid , waarop wij misschien later zullen terug
komen , en die vermoedelijk veel goedkooper zullen 
zijn (zie, wat de heer Roest van Limburg in dit 
blad reeds heeft medegedeeld over de uitvinding van 
Wallace). In elk geval toonen reeds nu de proeven 
aan het station van La Chapelle het groote ge
wicht van een goed begrepen eleetrische verlichting. 

De heer Sartiaux heeft, in zijn Nota, op een zeer 
merkwaardig cn belangrijk feit gewezen, dat onlangs 
opgeteekend is bij de photometrische proeven, te 
La Chapelle genomen om het lichtend vermogen van 
de haarden of brandpunten te bepalen, die in de 
loodsen {haltes) van het Station geplaatst zijn. Het 
is bijna een ontdekking. 

Als men de sterkte van eenig licht, welk ook , 
meet in de richting van de horizontale lijn , die door 
den lichthaard gaat, cn de proef herhaalt volgens 
richtingen, meer of minder schuins ten opzichte van 
deze horizontale lijn , bevindt men , dat de sterkte 
afneemt; wat zeer verklaarbaar is, omdat de afstand 
tot de lichtbron toeneemt, als men beneden of bo
ven den haard gaat. Als een licht voor een muur 
geplaatst wordt, is het gedeelte tegenover het einde 
van de door den lichthaard gaande horizontale lijn 
het best verlicht. Ieder kan waarnemen , dat daar
boven of daarbeneden de muur minder verlicht is. 
Bij een electrischen haard, gevormd uit twee 
doven elkander geplaatste koolspitsen , gelijk in 
de lamp-Serrin, en niet uit twee naast elkander 
geplaatste koolspitsen , gelijk bij de kaars-Jabtoch-
koff, wordt de verlichtingswet het onderstboven 
geworpen. De lichtsterkte neemt toe in de schuinse 
richting, inplaats van af te nemen. Volgens de ho
rizontale lijn is het lichtend vermogen minimum, 
en onder 90° , volgens de verticale lyn, maximum. 

Als I de sterkte voor den horizontalen straal is, 
wordt zij nagenoeg 

I (5,23 Sin. a+1) 
voor een straal, die een hoek « met den horizon 
vormt en naar beneden gericht is ('). 

Deze zeer merkwnardige en voor dc verlichting 
zeer voordeelige uitkomst kenmerkt de magnetisch-
eleetrische werktuigen met onafgebroken stroomen. 
Waarschijnlijk doet de stroom, die altijd in dezelfde 
richting werkt en onophondelijk de positieve kool 
als bat ware uitgraaft, deze verkeeren in een wer-

(1) Op bet oofcenblik leet ik, in de Reou* politique et lit
téraire van 8 dezer, dat uien beproeven zal de 1 eetzaal van 
het Brititk Museum electruch te 'erliehten. Zü zou dan 
itt avondi openstaan voor het publiek. Eeu gehjke proef 
zal genomen worden in een der galerijen van het South. 
h'r-HM lljtil 'I 'I VI-1,1 II. 

Keu vuorbeeld ter navolging in Nederland. 
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ketijken reflector, die de lichtstralen terugkaatst met 
een sterkte, welke afwisselt met den hoek van in
valling. 

Hieruit volgt, dat, zoo men dc positieve kool in 
het bovenste gedeelte van het vertrek plaatst, de 
bodem een vrij wat sterker licht ontvangt dan de 
andere verlichte gedeelten. Zoo het daarentegen de 
verlichting van het plafond of de zoldering geldt, 
zou men de positieve kool in het onderste gedeelte 
moeten plaatsen. 

De heer Sartiaux doet terecht opmerken, dat men 
van deze eigenschap der positieve kool zeer veel partij 
zou kunnen trekken, om in de vuurtorens de hoeveel
heid licht in een gegeven richting te vermeerderen. 

Men moet niet gelooven, dat de vermeerdering 
van lichtsterkte, voortgebracht door een gepasten 
schuinsen stand der positieve kool, onheteekenend 
is. De heer Lartigue, wiens bekwaamheid in proef
nemingen welbekend is, en dc heer Rouderon, 
chef van den dienst der verlichting en verwarming, 
hebben de volgende uitkomsten opgeteokend, die 
geen toelichting behoeven. De lichtsterkte derlamp-
Serrln aan het station La Chapelle is 101) carccl-
branders in de horizontale richting en zonder onge-
polijsten bol. Voor een hoek van 20" met en onder 
de horizontale lijn wonlt zij 337 carrel-hrauders. 
Zij bereikt de sterkte van 471 cnrcel-lamjten hij 
een helling van 45". Als men de juistheid dei-
wet van afwisseling, die wij hierboven hebben ;uiu-
geduid en die vrij nauwkeurig blijkt te zijn hij 
toetsing tot 45", aannemen, zou zij 550 en (510 
carcel-bekkcn zijn voor hellingen van 60 en 80" 
onder het waterpas-vlak. Is dat niet merkwaardig? 
Naarmate van den hoek der stralen , komt men 
plotseling van een verlichting 1 op een verlichting 6. 
Men verzesvoudigt het licht. 

Men zal zich deze nieuwe feiten moeten herinneren, 
als men van het electrische licht alle mogelijke 
voordeel wil tiekken. 

Het zij ons, ten slotte, geoorloofd een aanmerking 
te maken op de wijze van beoordeeling van de be
trekkelijke schittering der verschillende lichtbronnen. 
De vergelijkingen met behulp van den photometer 
geven de verhouding der volstrekte lichtsterkten. 
Een electrische brander, zegt men, staat gelijk met 
elf gaabekken der stad Parijs, hetgeen bet eekent, dat 
de sterkte van den electrischen bek de Waarde heeft 
van de som der sterkten van elf gasbekken. Meestal 
beeft men de gewoonte uit de gelijkheid der licht
sterkten te besluiten tot de gelijkheid van het wer
kelijk lichtend vermogen. Dp dit punt wenschen 
wij de aandacht te vestigen. 

Het is onjuist te besluiten, als 11 stadsbran
den gelijkstaan met één electrischen bek, dut de 
verlichting dezelfde is met de branders en den elec
trischen haanl. De hoeveelheid licht, die op de 
vlakte-eenheid valt, neemt af in omgekeerde (?) reden 
van het vierkant van den afstand; bijgevolg is het 
onmogelijk, dat een enkele haanl van zekere sterkte 
een nuttige uitwerking heeft, gelijk aan die van ver
scheidene, oner eenige punten verspreide branders, 
die te zamen een gelijke sterkte hebben. Men let 
niet genoeg op dit verschil, dat toch een blijkbaar 
voordeel geeft aan de deelbaarheid van het licht. 
Men maakt te licht een vergelijking tusschen hoe
veelheden, die niet geheel-en-al vergelijk baar zijn. 

Het feit kan aldus worden vertolkt: een groep 
lichten en een eenige lichtbron, met gelijkstaande 
lichtsterkten, bezitten toch niet hetzelfde vermogen 
van verlichting. 

Het zoude van gewicht zijn, in de practijk rekening 
te houden met dit verschil, als men een billijke ver
gelijking wil vaststellen tusschen de verschillende 
wijzen van verlichting. 

Tot zoover de Parville. De bekende uatiiurvorscher 
Tyndall heeft in de jongste Februnri-allevering van 
The fortnightly Review (') een voorlezing over 
electrisch licht geleverd, die hij in Januari jl. ge
houden had in de Hoyal Institution. Ik zal daaraan 
slechts dit rjotieenen, onder verwijzing naar het stuk 
zelf. Op hl. 200 geeft de schrijver een tabel van de 
uitwerking van eenige werktuigen , in standard can
dles. De twee sterkste zal ik slechts aanhalen: 

Maximum Minimum 
Twee Gramme's gekoppeld 11,390 0,809 
Siemens 14,818 8,932 
De werktuigen van Siemens wenien gekozen voor 

den lichttoren van Kaap Lizaid. Zij zijn sedert ook 
aangewend voor Britsch-lndie. Heeft men reeds elec
trisch licht aangenomen voor Ncdeilandsch-Indie? Ik 
vestig er de aandacht op. 

G., 17 Febr. '79. R- v. E. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdekmnu *s-Graveniiaoe. 
Vergadering van 19 Februari 1879. 

De Voorzitter opent de vergadering en doet de 
notulen der laatstvoorgaande voorlezen, die zonder 
aanmerkingen worden goedgekeurd. 

In plaats van den heer Van Malsen, die voor zijne 
benoeming tot beetuurettd had bedankt, wordt de 
heer W. C. F. Bresier gekozen. 

Voor de beantwoording van enkele vragen, door 
het hoofdbestuur gesteld, voor de algemeene bijeen
komst in September e. k., worden commissien aan
gewezen. 

Het lid Bauer Sr. sprak over het graveeren op 
glas met vloeispnnthztiur. Hij geeft de wijze aan 
waarop dat werk woidt uitgevoerd, schetst tie moei
lijkheden daaraan verbonden, en toont eenige door 
hem vervaardigde proeven, daarbij mededeelende, 
dat de heer II. W, C. Roelofsen alhier, tevens 
lid der afdeeling, zich rnet dat werk sedert eenige 
jaren onledig hield, welk lid mede ter vergadering 
tegenwoordig, verschillende door hem vervaardigde 
monster-s ter bezichtiging aanbiedt, die zeer goed kun
nen wedijveren met monster-s, *in het buitenland 

(li Dewijl De Opmerker noma ook maatarhappelijke vruiig-
stukkeii behandelt, vestig ik •!<• aandaeht op dc nagelaten 
opstellen vau Mill over S-riatitme id die aflevering. Ik be
veel se, weg< "- hun billijkheid jegens de iniust bevoorrechte 
standen', vooral deu been-u Kappeyne, liny* eu anderen ter 
lering aan, die zoo angstig zgn voor het algemeen stem
recht 

vervaal digd en door den heer J. E. Muller ter be-
oonleeling gegeven. De Voorzitter meende dan ook 
de aandacht der leden op het werk van onzen stad
genoot te moeten vestigen, en aan te bwelen, dat 
Dien niet meer in het buitenland moge bestellen, 
wat ten onzent even goed verkrijgbaar is. 

Het lid Kriens stelt vervolgens eene teekening 
van een zelfbalanceerend loophijschkraantje nor 
smal spoor ter bezichtiging, zooals dat in dc fabriek 
van de Gebr. Figée te Haarlem vervaanligd wordt. 
Hij toont het groote nut bij werken van ecnigeu 
omvang daarvan aau, vooral ook uit het oogpunt 
van b'zniniging, en beveelt na mededeeling van het 
lichtvermogen en de prijzen, zoowel van de kranen 
•elven als de daarbij behoevende rails en wissels, 
het gebruik ten zeerste aan. 

Ten slotte erlangt het lid J. van Lith Jz. het 
WDOrd om enkele zijner denklieelden over het vóór 
eenigen tijd in het licht verschenen werkje van den 
beer Thnmerhana van Abcouder lOnze Woonhuizen," 
mede le deelen. Na aangetoond te hebben hoeveel 
moeilijkheden het baart een bouwkundig werk inde 
HolUndsche taal uit te geven en te verspreiden, meent 
spreker, dat het werk noch liefde noch verontwaar
diging verdient op te wekken; dat de schrijver meer
malen met zich zeiven in strijd is, zooals by zjne 
bespreking van den stijl; dat het onderdeel uConstruc-
tie" zeker menigmaal gegronde tegenspraak zal uit
lokken, terwijl weder andere punten, zooalsdie, 
welke kroonlijsten, balkons, plafonds behandelen , 
sprekers volkomen instemming venttenen. Hij meende 
dan ook, dat zoo liet werk al geen volstrekte nnn-
b'veling verdiende, er voldoende lichtpunten in ge
vonden wonlen, der overweging ten volle waardig. 

Nadat over de wijze;, waarop deze inleiding verder 
behandeld zou worden, eenigegedachtenwissehng had 
plaats gevonden, sloot, de Voorzitter ter gestelde tijd 
de vergadering. 

Berichten en medcdeclingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De bouwmeester Naert heeft van de Belgische 
Regeering de opdracht gekregen om te Rome een 
gebouw te gaan kiezen en inrichten, waarin de jonge 
bekroonde Belgische kunstenaars /uilen wonen gedu
rende den tijd, welken zij voor hunne vei-dere studiën 
in de Eeuwige Stad moeten doorbrengen. Het Bel
gische Gouvernement heeft namelijk besloten een école 
beige te Rome te vestigen. De heer Portaels zal tot 
bestuurder dier inrichting benoemd worden. 

B I N N E N L A N D. 
s-Gravenhage Door den Gouverneur-Generaal 

van Neerlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen : 

lienoemd: bij den Waterstaat: tot opzichter 3de 
klasse, de ambtenaar op non-activiteit J. J. Klaver-
steijn; 

geplaatst: bij de burgerlijke openbare werken te 
Socrahaia, de benoemde opzichter der 3e klasse 
W. F. E. de Jongh; 

toegevoegd: aan den ingenieur le klasse J. J. 
Dijkstra, belast met het doen van opnemingen ter 
verbetering van het vaarwater in Straat Madoera, de 
benoemde opzichter 3e klasse J. E. E. E. Schüssler. 

Bij het departement der Marine: verleend: 
een tweejarig verlof naar Nederland , wegens ziekte, 
aan den ingenieur-directeur van de fabriek voor de 
marine en het stoomwezen te Soerabaia II. II. Rudier; 

benoemd: tot ingenieur le klasse bij genoemde 
fabriek, de ingenieur 2e klasse S. L. Huizer, tevens 
tijdelijk belast met de waarneming der betrekking 
van ingenieur-directeur dier fabriek. 

— Aan de firma Gebrs. Swets, te llardinksveld, 
is tot wederopzegging vergunning verleend voor een 
stooinslee[Hlierist op alle stroomen , rivieren en kanalen 
van het Rijk , waar lleepbooten worden toegelalen. 

— De concessie aanvrage van den heer Coiiwen-
berg, om in een gedeelte van de residentie een derde 
tramway net aan te leggen met gebruikmaking van 
stoom, en waardoor ook Leiden, zoomede de tus-
schenliggende gemeenten Wassenaar en Voorschoten, 
door een stoom-tramwaylijn met de residentie zouden 
worden verbonden, is door den Raad afgewezen: 
lo. op grond van de ongeschiktheid der aangevraagde 
lijnen voor de exploitatie; 2o, omdat door de twee 
ondernemingen voor den aanleg eu de exploitatie ren 
tramway lijnen in de gemeente, reeds voldoende in 
de behoefte daaraan voorzien wonlt. 

— § De Koloniale Kromjk van De Economist deelt 
mede, dat Dacosta, te Kalkutta, gewezen heelt op 
de weinige rente der kapitalen, gestoken in Britsch-
Indische vloeiingswerken. Indie zou kunnen antwoor
den, datilemoederlandscheStiatsspoorwegen, waar
voor het de gelden gaf, slechts één percent rente opbren
gen, en dat men ook letten moet op de zijdelingsche 
voonleelen. Maar Indie mag niet meepraten. Ik 
-peek nu niet over de zedelijke verplichting hon
gersnood te bezweren, want dit waie naïef tegen
over wetgevers, die sinds 30 jaren hongersnood 
aankweeken. De heer Van Kenteren beweert, zonder 
bewijs , dat de Britsch-Indische vlooi ingskai uilen door
een 7J ten honderd winst afwei|ien. Ik vermoed, 
dat hij ongelijkslachtige grootheden bij elkander heeft 
opgeteld: oude werken der Hindoes hersteld door 
de Engelscheu, die zeer veel geldelijk voordeel geven, 
en nieuw-aangelegde werken van onzen tijd, die voor 
aandeelhouders niet uitlokkend zijn. 

Het schijnt mij nuttig, zoowel op het tegen als 
op het voor tc wijzen , en daarom haal ik ook de 
volgende regelen van The Contemporary Review, 
Januari jl., bl. 403 aan : 

»ln Zuid-Indie zijn schakels van vergaaikommen 
algemeen, maar vergaai-kommen in het beueden-
einde van de schakel zijn bijna even aangename 
buren als kruitmagazijnen. Als een onverwachte 
kans een der bovenste schalmen doorbreekt, zullen 
de lager gelegene zeker allen ook doorbreken eu 
het land beneden den laatste verwoesten. Zulk 
een ramp overkwam Vellore in 1872. De werken 
moeten zoo zorgvuldig worden aangelegd, dat zij de 
natuurlijke drooglegging van het land niet hinderen; 
de kanalen van den Ganges en den Djumna zijn geen 
onvermengde zegeningen geweest; zij kunnen bet 

band, dat zij behoeden voor hongersnood, ontvolken 
door koorts Zoo mogelijk moeten zij afhangen 
van een regenval, ver-schillende van dien, welke de 
gewone voorraadsbrou van het omliggende land is: 
de regenval van Tamljoer en het Godavery-district 
is rlie van den noordoosttnueson, maar de kanalen 
van den Can very en Godavery waren vol, omdat de 
zuid west moeson niet was weggebleven op de heuvelen 
van Koorg en Nagpner, vanwaar de twee rivieren 
hare voornaamste voeding ontvingen. Eu, om terug 
te keuren tot de geldvraag, zulke werken moeten 
jaar aan jaar hunne rente opbrengen. De Madras 
Irrigation Company en ile Orissa Canal Company 
zijn niet instant geweest te blijven leven. 

»lii tijden van hongersnood moet het burgerlijk 
bestuur overgebracht worden bij het I lepartanmot 
vun Openbare Werken, gelijk iu oorlogstijd bij het 
Militair Departement." 

Amsterdam. Under verwijzing naar de in dit 
blad voorkomende advertentie, kan worden medege
deeld, dat de eerste premie van/500 voor fonteinen 
van het huldeblijk up Soestdijk is toegekend aau 
den heer W. B. (j. Molkenboer, te Leeuwarden. 
Die van ƒ300 is behaald door den heer F. L. Straeké 
Jr., te 's-Bosch, voor het ontwerp Ars Longa, Vita 
Itrevis, en vnn ƒ200 door den heer F. Straeké 
(zich ook noemende Bad. Straeké), te Amsterdam, 
voor lies Dubia , bet. ontwerp der schild padden-fon
tein. 

In de jongste bijeenkomst van hel Comité van 
uitvoering voor dit huldeblijk schijnt bij de ojiening 
der iiiiambrieveu gebleken te zijn, dat in het couvert 
van den ontwerper van Rem Dubia niet de opgave 
was van deu naam des ontwerpen, maar enkel 
aanduiding van een adres iu de hoofdstad waar die 
naam te vernemen was. Dit was in strijd met de 
bepalingen, die elke jury vaststelt, om de moge
lijkheid eener naamsverwisseling te voorkomen. De 
juryrapporten omtrent deze veel besproken prijsvraag 
zullen weldra iu het lichl verschijnen. 

— Zaterdag 15 dezer werd in het lokaal van de 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de door de com
missie tot uitzending van werklieden naar de Parij-
sche wereldtentoonstelling benoemde Jury, met eenige 
toepasselijke woorden door den voorzitter van ge
noemde commissie, den heer M. A. Perk, geïnstal
leerd. Deze jury, in wier handen de verslagen en 
teekeningeu door de werklieden Ingezonden ter be
oordeeling zijn gesteld , heeft zich onmiddellijk ge
constitueerd en uit haar midden tot voorzitter gekozen 
den heer J. W. Willckes Macdor.ald , en tot se
cretaris Mr. S. Katz. De andere leden zijn de heeren 
W. J. A. Beijerinck, I. Gosschalk, J. II. M. Kern-
mans, C. A. Spin, P. A. Mottu , allen te Amster
dam en de heer A. Le Cornte, leeruur aan de Poly
technische school te Delft. 

— De Maatschappij voor Boterbereiding. in de 
Westerstraat alhier gevestigd, heeft bij circulaire be
kend gemaakt dat vier depóts te Amsterdam ge-
ojK-inl zijn en een agentschap te Rotterdam bestaat. 
Zij levert margarine boter on werkt onder controle 
van het cheiuisch-technisch bureau van den heer 
L. Serrurier. Wij wijzen op nominee 38 van De 
Huisvrouw, waarin een uitvoerig artikel over kunst
boter voorkomt met de bedoeling om het voorooniecl 
weg te nemen, «lat bij vele vrouwen bestaat en 
vooral daaruit voortspruit, dat ze de samenstelling 
niet kennen. Het blad geeft eene beschrijving van 
de vervaardiging van kunstboter in een der voor
naamste fabrieken in Oostenrijk, en toont daaruit 
aar:, dat men met een zuiver, uit deugdelijke be-
standdeteleu samengesteld voortbrengsel te doen heeft, 
zoodat alle vooroordeel volkomen ongegrond is. Noch 
uit hygiënisch, noch uit volkshuisboudelijk oogpunt 
valt tegen het gebruik van deze kunstboter iets in 
te brengen, zoolang zij niet tot verval-ehing vau de 
echte gebezigd wordt. in welk geval de verbruiker 
geldelijk benadeeld zou wonlen. Als plaatsvervang-
ster van de meUtboter is de kunstboter door haren 
lagen prijs van groote waarde, zoodat de uitvinding 
daarvan een ware zegen mag genoemd wonlen. 

— Burgemeester en wethouders hebben, op advies 
van den heer Ch. Rocbussen van Rotterdam, uit de 
drie ingeleverde ontwerpen voor een stedelijk hulde
blijk aan II. M. de Koningin, gekozen dat van den 
heer P. van Santen Nz., alhier, onder voorwaarde 
dat nog detail-teekeiihigen van eenige ornementen 
ingeleverd worden, die mede dc goedkeuring weg
dragen. 

Leeuwarden. De hierterstede gevestigde Maat
schappij ter bevordering van Schilder- en Tee
kenkunst in Friesland, wier toestand iu de laatste 
jaren minder gunstig was geweest, mug zich thans 
weder iu toenemende belangstelling verheugen. Het 
ledental was op het einde van 1878 van 05 tol 80 
geklommen. De in dit jaar gehouden kunstbeschou
wingen voor rle leden met hunne duuies wareu zeer 
belangrijk en werden druk beaocht. De collect ien 
werden daarna voor het publiek in het gebouw der 
Rijks-hoogere burgei-school ter bezichtiging gegeven ; 
ook daar was het bezoek groot. De collectien dei-
Maatschappij worden thans ook aan andere maat
schappijen en kunstvereenigingen tegen vergoeding 
afgestaan , eu reeds is daarvan voor kunstbeschouwin
gen te Zutfen, Rotterdam en Gorinchem gebruik 
gemaakt. De waarde der teekeningeu is zeer toe
genomen, vooral ook van vele, die indertijd voor 
geringen prijs waren aangekocht. 

— Het Gemeentebestuur wenscht den Prinsentuin, 
het voornaamste uitspanningsoonl vnn Leeuwardens in
gezetenen, te verbeteren, door het bestaande zomerhuis 
te vervangen door een zaal ter grootte van 294 cen
tiare en de bestaande luifels door een overdekte zit-
en wandelplaats ter grootte vnn 618 centiare. De 
kosten wonlen geraamd op f 35,000 a f 40,000. 
Hecht de Raad zijn goedkeuring aan dit plan, dan 
zal met de tegenwoordige pachtersin overleg getreden 
werden, teneinde zoo mogelijk de voorgenomen ver
bouwing nog in den loop van dit jaar te kunnen 
volvoeren. 

(li Zoo ik mij niet In-drieg, heeft de Indische ingenieur-
kapitein Kielatra in de Indische werken van ous Instituut 
van Ingenieurs eeu verbande Hug geplaatst over den invloed 
van rijstvelden op de koorts. 

Uiikomliiriiiiini van Aanbestedingen. 

Maandag, 24 Febr. 
Amsterdam, te 12 uren, door burg. cn weth.: het 

gewoon onderhoud en de daarhijbehoorende herstel
lingen ged. '79 van lo. dc sluizen cn wnterkeoringen, 
kademuren en jaagpaden; Mo. dc wallen cn riolen; 
3o. de steigers, remmingen, dukdalven enz., benevens 
do Houthaven in het IJ. 

ito-knop . te 12 uren, door het bestuur van deu 
Vereenigde-Polder, in het koffiehuis vnn Hulsbos en 
Van der Bie: lo. het leveren eu stellen vau een 
horizontaal-werkond stoomwerktuig met stoomketel en 
verdere aanhoorighednn voor een stoomschepra gemaal; 
2o, het niachinegebouw, schoorsteen, steen kolenberg-
plaats on tnachinistwouing. 

'a-Hage, te 1 uur, tcu raadhuizc: de levering van 
Engelsche en Scl.otsche gaskolen, tcu behoeve van de 
gemeentegasfabriekea aldaar. 

Kampeis, te 1 uur. door bet gemeentebestuur: lo. 
het leveren en leggen van 100,1)00 straatklinkers 
Waal Vorm en het verleggen van oud klinkerwork op 
den Kam perst rnatwng, in 2 perc; 2o. het leveren en 
leggen van Belgische Quenaststraai- en vcrhiindkeion 
en het leveren van gele Goudschc Usclkliutertjes, in 
3 perc.' 3o. het leveren vau rijshout, sparren en per-
kocnpalcn, in perc; to, bet leveren van puin, grint 
en bazaltstcen, in 7 perc. 

Zwalle, 's avonds B uren, voor J. W. Bartels, bij 
G. Mulder, buiten de Diezcrpoort: het afbreken eu 
wederophouwen van een pakhuis. 

Kroningen, 's avonds 3 uren, namens het B. K. 
parochiaal kerkbestuur, hij den koster der Broeder-
Itcrk: het bouwen ccucr kapel, waaronder grafkelder, 
op dc R. K. hograafplaats aldaar. 

Ilinadac, 15 Febr. 
Deventer, te 9'/, uren, door het Feestcomité van 

het lie Nederl. Nat. Zangersfeest, iu hei raadhuis: 
het maken, opstellen en wedcrafbreken vau een ruuzick-
gebouw, ten behoeve van genoemd feest. 

Harlingen, tc 10 uren, bij C. Harmens: hot afbre
ken van eene voorhuizing en molkenkolder en het 
wedcropbouwen van een nieuw woonhuis cn kelder 
enz. te Oosterlittens, op de zathe in gebruik bij R. 
Wassenaar. 

ftrerht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau , ten be
hoeve van het vernieuwingsfonds: de levering van 
stalen puntst ukken. Inl. bij de sectie ingenieurs te 
Meppel en Rotterdam. 

'a-Hage, to II uren, door het ministerie van marine: 
het maken en leveren vau een ijzeren lichtupstaud, 
bestemd voor Tamljong-Oolar, residentie Banka. 

Haarlem, te 11 uren, door A. Koen tc Overveen, 
in De Witte Zwaan: lo. metselwerk, 2o. loodgieters-
werk, So, steenhouwerswerk, 4o. stukadoorwerk voor 
den bouw van 30 woningen, bestaande uit 2 blokken 
van 15. 

Heemaler, te 2 uren: het doen van het bcnood igde 
stukadoorwerk aau de in aanbouw zijnde R. K. kerk. 

tlbmaar, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het sloojieu der tegenwoordige opstallen op het ter
rein der voormalige infirmerie, aan het Luttik-Oudorp 
aldaar en het inrichten van dat terrein tot eene over
dekte graan* cn zandmarkt. Raming / 21,2S0. 

h ral la gen, te 2 uren, door het bestuur der Kra-
lingsche Zwem- eu Badinrichting, ton raadhuizc: het 
maken eener drijvende zwem- en badinrichting iu de 
Maas voor de Oude-Plantnge. 

tmaferdam . door den architect J. B. Wijustek Jr., 
in het Hotel-Central: hel bouwen van een koetshuis 
met bivenwoningen aan de Haarlemmer-Houttuinen. 

m piiei aan het bureau van deu scctieingenJcur 
der maatschappij tot expl. van Staatsspoorwegen: de 
levering van ongeveer 6.370 M3 grenenhout voor brug-
•trooken, cn ongeveer 1.350 M 1 eikenhout voor brug-
gedekphtnken. 

Helawarsl, bij den secretaris van Wonseradecls-
Zuiderzeedijkcn \ de levering van palen cn gordingen 
eu van 150 stère grove grint. 

Weenadag, » Febr. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz,: lo. het makon van eeu gebouwtje voor 
eene zelfregistreerendo peilschaal, alsmede voor eene 
hardstcenen peilschaal tc Streefkerk. Raming ƒ7000. 

•eltgeniplaat, te 11 uren, door het gemeentebe
stuur: dc levering van p. m. 000 M 1 grint. 

•I*t, te 11 uren, door burg. cn weth.: het afbreken 
van eene oude school cn het bouwen van een post
kantoor met directeurswoning. Inl. bij den bouw
meester II. van Harte Mz., te Deventer. 

Hreiikrlrn fl.-l'lelrr» . te 12 DHii, door l,et Water 
schansbestuur van Breukelervcen-en-Tienhovon, aau 
het Kraaiennest: lo. het opruimen van de bestaande 
houten schutsluis aau het Kraaiennest; 2o het bouwen 
vau eene gemetselde schulsluisaldaar; 3o. het houwen 
van eene houten schutsluis nldaar. Aanw. te 9 uren. 

Urenlngen, 'savouds 8 uren, door den architect 
K. Hoekzcma, bij II. Vecuing: lo. hetnfbreken eener 
behuizing en het bouwen eener geheel nieuwe winkel
behuizing met bovenwoning, werkplaats ene.; 2o. het 
bouwcu eener behuizing nan de Agricolastraat. 

Vrijenban, door het gemeentebestuur: de levering 
van 300 M 3 grint. 

Amaterdam, door dc architecten P. J. cn W. Hamer: 
de houw van een wooubuis, met daarachtergt-legen 
stalliugen en monsterplaats, iu de Van-der-Helststraat 
no. 1. 

Vteudaend, door de algemeene armvoogden: het 
amovecren van 6 en het wederopbouwen van 7 kamers-
ten dienste der algemeene armvoogdij. 

•Ulena (onder), bij den landbouwer J. J. kalm*, 
het bouwen eeucr wounbuizing met schuurtje enz. bij 
Bartlchiem. 

Donderdag, tl Febr. 
zierikzee. te 1 uur, door de commissie voor de 

grintwegen in- en het daeelijksch bestuur van het 
waterschap Schouwen, in 's Lands kamer: dc levering 
van 1025 M' grint te Zierikzee, aan den Schelphoek, 
aan de Ossensluis en te Brouwershaven. 

Hedum, te 3 uren, door K. Dekker, tc Den-Andcl, 
bij Wed. Krijthc: het houwen van eene behuizing tc 
Bedum. Inl. bij den architect J. Tilbusscber, te 
Middel-turn. Aauw. te 11 uren. 

ZwIJndreeht, door H. van Namen: het bouwen 
van een woonhuis aau de Kerkstraat 

Warga, bij G. P. van Asperen: het afbreken eeuer 
oude voorhuizing met schuur enz. en bet bouwen ran 
eene stelphuiziug euz. op de zathe bewoond door J-
Tamminga, onder Baard. Inl. bij A. K. Hoekstra, 
te Warga. 

Leeuwarden, in bet Old-Burgerwccshuis: het ver
lengen en vertimmeren eener oocren stel phuizing te 
Giekerk. 

Vrijdag, 18 Febr. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: 

het onderhouden van- en bet doen van herstellingen 
en vernieuwingen aau dc Rijks-kweekschool aldaar, 
ged. 79. (Herbesteding.) 

Dein, te 12 uren, door deu directeur vun het 
centraal magazijn van kleeding aldaar: de lcvenug van: 

20,000 kleerkloppers, in 5 perc, 
1,000 halssnoeren voor infanterie, 
1,000 paar schouderpassunton voor idem. 

Woerden, te 12 ureu, door den directeur van 
's Rijks magazijn vau militaire kleeding enz.: de le
vering van 400 paar scho iderpassanten, 1700 hals
snoeren ui' t kwasten, 20,000 kleerkloppers. 

Amaterdam, le 12 uren, door den diiecteur van 
's Rijks magazijn van militaire klccding, enz.: de le
vering van halssnoeren met kwasten voor infanterie, 
scboudorpassanten cn klecdcrkloppers. 

Katlerdam, te 12 uren, door het bestuur der 
Vereeuigiug van deu H. Antonius, iu Het Neerlandsch 
Wapeu: het maken van dc paalhouten en [remetselde 
fuudeering voor de bijkerk, kapel enz. achter hel be
staande gebouw aan den Binnenweg. Inl. bij N. 
Verwaijen en Zoon, Jonkerfrausstraat. 

Enter, te 12 uren, vauwege kerkvoogden der Ned 
Herv. gemeente, bij Wed. Struik: het bouwen eener 
pastorie niet toebchnoren op een terrein bij de kerk. 
Inl. bij deu architect Moll, te Hongcloo. Aanw. te 
10 uren. 

Leeuwarden, te 12', uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
het vernieuwen vau een gedeelte var; het W esterhoofd 
te Lemmer en van hot paalwurk met biuiioukist, tcu 
noorden van het buitenland Dc Zandbanken aldaar. 
Aanw. 24 Febr. Raming ƒ 21,230. 

Zwolle, bij don secretaris-thesaurier der Over-
ijselsche Kan'ili-atiemantschappij: het houwen van eeue 
brugwachterswouiig bij het Jonge Rhaau, bonoordeu 
Kaalte. Aauw. 27 Febr., tc 12 ureu. 

IJabreeluum, bij T. E. VU der Ende: liet afbreken 
ccucr schuur met voorhuizing en het wedcrophouweu 
van eene nieuwe stelphuiziug te Tzum. Inl. bij K. H 
Rcidsma, tc IJsbrechtum. Aauw. 27 Febr., le 11 
uren. 

Zaterdag, I Haart. 
Retterdatn, te 10 uren, door dijkgraaf eu heemra

den van den polder Pi ins-AIcxandcr. in het Verkoop-
lokaal : het opmaken un bchurden nut puin cn grint 
van den Ommoordscheweg, deu Wollcfoppenwrg cn 
vau 2 gedeelten Oermweg langs do ringvaart des polders, 
samen lung 10,109 M. Aauw. 27 Febr. 

Nueeh, te II ureu, door hel dijkshestuur van V\ ijm-
britscradeols c. a. Contributie-Zeedijken, bij Wed. T. 
Bevenatna: lo. bet herzetten van 350 M. sleenglooüng 
langs do Waterdijken aau- on ten zuidwosten van den 
Zoiinewietsdijk, met bet verhoogen en verzwaren van 
deu daarnevens liggeridcn dijk, in 2 gedeelten; 2o. 
het leveren van S75 last brik, in 18 perc; '•'••>. het 
leveren van 1200 last zuilenbazalt. 

Heldrr, tc II uren, door den cerstaanw. ingenieur, 
in Tivoli: het maken vau ecu weg naar bet zeef rout 
vau Fort-Erfprins. Aanw. 28 Febr., te 11 uren. Ra
ming ƒ 5000. 

Hergen ep-Zeem, tc 11 uren, door do dames Ke
telaar, in het Nieuw Stationskoffiehuis: het bouwen 
en afwerken van 7 woningen met toebehooron. Inl. 
hij den architect P. J. van Genk, te Leur. 

Laren, te 1 uur. bij 1). J. Eggink: in 3 perc cn 
massa's i lo. het vergrooten vau de Verwoldsche school; 
2o. het bouwen van eene nieuwo school eu onderwij-
zerswouiug in Exel onder Laren. inl. bij Eggink 
voornoemd. Aanw. 27 Febr., te 9 uren in Exel, te 
12 uren to Verwolde. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering 
vnn 280,000 HL. Kug. gaskolen, tcu behoeve der 
stedelijke gasfabriek. 

Zlerlhsee, te l ' / t uren, ten kantore van dc ge
meen tcgasfabriek: de levering van 900,000 KG. New-
Pe Ito ii-kolen. 

Veenweuden, te 4 uren, bij den logementhouder 
Kuipers: het verveu en behangen der vertimmerde 
pastorie der Hervormden. Aanw. 27 Febr., tc :_' uren. 

Beiiruro, bij den hurgemcester: de levering van p. 
m. 150 stère grove grint vóór 1 Nov. 

Maandag, D Maart. 
Maaatrleht, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat ens., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het houwen van bazaltmuren langs deu scbutkolk van 
sluis no. 16 der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Bederweerl (Limburg). Aanw. 27 en 28 Febr. Ra
ming f 16,700. 

'a-llage, te Ll'/j uren, door het. ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van vernieuwingen cn het onderhouden van 
de marine- of oude zeehaven te Hcllevoctsluis tot 31 
Dec. '79. Aanw. 26 Febr. Raming / 1000. 

/mien te 12 ureu, door provisoren vau het Boni-
hof: het afbreken van den stal, het bouweu van 10 
provonierswouingeti eu het doen van eenige werken 
aan bet Vrouwenhuis. Inl. bij deu rentmeester en 
bij deu architect van het Bornliof. Aanw. 25 cn 2S 
Febr, tc 9 uren. 

Ilenabreeh, te 12 uron, door het polderbestuur, in 
het Polderhuis: het bouwen van een stoomvijzelgemaal 
met uanhoorighedon aau den Ringdijk, in de nabijheid 
van een der poldermolens onder de gemeente Heus 
broek. Inl. bij de ingenieurs W. C. en K. de Wit, 
te Amsterdam. Aanw. 26 Febr., te 11 uren. 

Kouduni. te 12 uren, door het gemeentebestuur vau 
Hemeliimer-Oldcphaert-en-Noordwoldc : de levering 
van 475 stère gewasschen riviergrint. 

Ziitien, door kerkvoogden dor Herv. gemeente: lo. 
het afbreken cn vernieuwen der balustrade bovenden 
noordergcvcl, noorderzij vleugel der Groote Kerk; 2o. 
het gedeeltelijk afbreken cn vernieuwen van het dak 
boven de bibliotheek der (ïroote Kerk; 3o. het res-
tanrceren eu witten der Broederenkerk. 

ninadag, 4 Maart. 
Dein, tc 12 uren, door den directeur der artillerie-, 

stapel- en constructicniagazijr.cn: do levering van 2550 
KG. incssiugpl >at, dik 0.0013 M. tot deu aanmaak van 
patronen voor de marine hiertolaudc. 

tirenlngen, te 12 uren, door bet prov. bestuur: 
lo. het maken van paalbehciingen met aardlalud daar
boven, tot het herstellen van de kanaalglooiingeu a. 
van Groningen naar Uithuizen on Mcnsingcwecr, 
i. van Groningen naar Stroobos, in 2 perc; 2o. hot 
verleggen van den kunstweg vau du Fivcliugoosluis 
tot dc draaibrug over de buitensliiis van het Eems-
kanaal. Aanw. 25 Febr., te 12 uren. 

••einde, bij li. G- Sietzctna: het bouwen eener 
nieuwe huizing met schuurtje aan den kunstweg al
daar, inl. bij S. H. Kijlstra, te Drachten. 

Weeaadag, » Maart. 
Deventer, te 10 uren, door burg. en weth.: lo. de 

levering van p. m. 360 M 1 Portlauil-cement beton, 
aan riolen enz., ten behoeve der nieuwe rioleering 
voor een gedeelte der stad; lo. de leveriug van et 
benoodigde gegoten ijzerwerk aan riolen cn kuiken, 
ten behoeve van diezelfde rioleering. 

Medemblib, tc 12 uren, door het bestuur van het 
ambacht De Vier Noorderkoggeii: het bouwen vau 
gemetselde kaaimuren eu verdere werken langs de 
Riugsloot in de gem. Spanbroek cn Opmeer. Aauw. 
28 Febr., te 10 uren. 

Xwljndreeht, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen van 2 openhare scholen met bijbehoorende 
ondcrwijzerswoningen en schoolmeubelen, cn het uit
voeren van ceuige daarmee samenhangende werken. 
Inl. bij den gcmcentearchitcct W. Vogel. Aanw. 25 
Febr., tc 12 uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het bni-
wen eener wachters woning en het maken van ver
schillende werken tusschen dc stations Arnhem eu 
Eist. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem en den 
sectieingenieur, tc Oosterbeek. Aanw. 24 en 26 Febr., 
te 12 uren. Raming / 17,850. 

Hoorn, te l'/j uren, door lint gemeentebestuur: de 
levering van 100,000 stuks Waal straatklinkers, 100 
M' fijne grint en 250 M ; zand voor bestratingen. 

Mt.Jarableparerble, te 6 uren, bij A. D. Wassenaar: 
het wedcropbouwen van een afgebrand schuurtje op 
het Nieuw-Bild'. Inl. bij deu architect J. Winter Jz., 
te St.-Annaparochie. 

RJIIand-Bath, door het gemeentebestuur: de leve
ring op den wal tc Bath van 250 stèro grint. 

Drenrljp, door kerkvoogden der Herv. gemeente, 
bij M- A. Quacstius: bet vergrooten der Ijocrcuhuizing 
in gebruik bij 0. B, Hoekstra, in dc Poclcu onder 
Menaldum. Aanw. 1 Maart, tc 11 ureu. 

Denderdag, O Maart. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

de leveriug bij de directie te Hcllevoctsluis van: lo. 
Rigasche masten; 2o. dito dckdclen; 3o. grenen balk
en Noordschc dolen; 4o. dito ribben, schrooten en 
latten; 6o. vuren delen; 6o. dennen delen; 7o. dito 
ribben, schrooten en latten. 

Hearn, tc 11 uren, door dijkgranf cn heemraden 
van Drcchterland, in deu Dode: hot leveren van 2011 
-NP grint, 453 M 3 fijngesiagen klinkerpuin, 310,000 
Waalsche straatklinkers en 521 M 3 zand, met het 
vervoeren naar de Drcchlcrlandsche wegen. 

Haarlem, tc 2',, uren, voor rekening der betrok
ken gemeentebesturen, aan liet gebouw vau het prov. 
bestuur: lo. het bouwen van eeue school en onder
wijzerswoning te Umuiden (gem. Velzen); 2o. idem 
van eeue ondcrwijzerswoning te Krommenie. Aauw.: 
te Umuiden 1 Maart, te Krommenie 3 Maart. 

Dekhamer Xleuwezijlen (gom. Oostdongeradecl), 
door het dijkshestuur van den Engwierumerpolder, 
bij Jorr. Meirink: het verhoogen cn verzwaren van 
den zeedijk, gelegen om den Engwierumerpolder bij 
de Dokkumer Nieuwezijleu, ter lengte vnn p. m. 
3300 M. Aanw. 5 Maart, te lO'/t uren. Ramiug 
ƒ 13,746. 

Vrijdag, 7 Maart. 
Leeuwarden, tc II' . ureu, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw vau hot prov. best: 
lo. het onderhoud van dc sluizen, de sluiswachters-
woning euz. tc Munnckczijl. Raming ƒ 2000 ; 2o. het 
vernieuwen der vaste brug in dc Leegte over den 
Frieschcn tak der Lauwers. Raming ƒ2370. Aanw. 
van beiden 1 en 3 Maart. 

Zwalle, tc 12 uren, door hot prov. bestuur: het 
maken van 2 gemetselde waterkeerende duikers nabij 
Hasselt, ter vervanging van de houten srhuifduifcers 
nos. 1 en 2 der Dcdemsvaart en het maken van eeue 
schaal mot hoofdjes over eene waterleiding in Zuidcr-
Btreukel. Aanw. den 8en dag vóór de besteding. 

tileaendain, to 12 uron, door het gemeentebest: 
hef bouwen vau 2 scholen met onderwijzerswoningen 
aldaar. 

Echten, hij den voorzitter van kerkvoogden der 
Herv. gemeente: het afbreken van den bcstaanden 
toren en gevel en het bouwen vau een nieuwen gevel 
en toren aan de kerk te Echten. Inl. bij den ge-
mee uteopzichter Kuipers, te Lommer. Aanw. 28 Febr., 
te 11 uren. 

Zaterdag, * Maart. 
Hergen-ea-Zeem, te 12 uren, door het gemeente

bestuur: do levering van 08,000 stuks Quenastkcicn 
(retouches), halfvlak bchakt. 

Buüi-upeal. tu 12 uren, door den burgemeester van 
Achtkarspeleu : het vcrvloereu van ecu gedeelte van 
den straatweg de Jeltingelaan, tc Buitenpost, mei bij-
levering der benoodigde steen. Aanw. 5 Maart, le 
10 uren. 

Dein, te 1'/| uron, door dc commissie van beheer 
der stedelijke gasfabriek: de levering van ongeveer 
55,000 HL. Engelsche gaskolen. 

Utreehl, tc 2 uren, door het prov. bestuur: het 
onderin ui di-n vau het zand- en jaagpad tusschen 
Breukuli-n cn Ouderkerk, met a] de gebouwen, brug
gen, schoeiingen enz. tot dit zand- en jaagpad bc 
hoorende, van den dag van de goedkeuring der be
steding tot 31 Dec. '79, in 2 perc. Aanw. 3 Maart, 
te 9 ureD, aan dc Nieuwcrsluis cn op 4 Maart, te 9 
uren, aan dun Voetangol. 

Haamadenh. te 3 uren, door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente: het afbreken cn restaureeren vau 
gedeelten muren, het opbouwen dor kerk met torentje, 
benevens ameublement Bilj. inz. bij den president-
kerk, voogd W. Zijlmans. Aanw. 5 Maart, te ^uren-

Maandag, IO Maart. 
'••Hage, le 11 uren, door het ministerie van koloniën: 

de levering van ijzerwerk voor de onderstellen van 90 
stuks spoorwegrijtuigen cn hatiagewagens, ten dienste 
van de Staatsspoorwegen op Java. 

Dlnadag, II Maart. 
Ntnjeti. te 12 uren, door hot bestuur en de com

missie belast met de stichting van 2 gemeenschappe
lijke stoomgemalen voor de polders tiet Oudeland-
van-Strijen eu Oud-Bonavontura, onder de gemeente 
Strijen, in het koffiehuis van Nagtegaal: lo. een ho
rizontaal-werkend stoomwerktuig met stoomketels, 
scheprad cn verder aanhooren, benevens een tweede 
scheprad met aauhooren voor st rijkgemaal; 2o. een 
dito stoomwerktuig met stoomketel, scheprad en ver
dere aanhoorighedeu; 3o. het machine-, ketel- en 
schopradgehouw met schoorsteen, steenkolenbergplaats 
enz., voor do plaatsing van het sub 1 genoemde 
stoomwerktuig met schepraderen; 4o. het machine-, 
ketel- en schepradgebouw, schoorsteen, steenkolen-
bergplaats enz. voor dc plaatsing van bet sub 2 ge
noemde stoomwerktuig en scheprad; 5o. het bouwen 
van 3 woningen voor machinisten en stoker; 6o. het 
leveren en inleggen van 2 vereenigingsduikers. 

Weenadag, II Maart. 

'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het voortzetten van het lijn pad langs den 
linkeroever van het Zwartewater, van 7410 M. beneden 
de Hasseltor brug op het benedeueinde van het be
staande jaagpad tot 235 M. lengte benedenwaarts. 
Aanw. 7 en 8 Maart; 2o. het maken van een peilput, 
terp en gebouwtje voor ocne zelfregistrecrenae peil
schaal bij Westervoort. Aanw. 7 en 8 Maart. Ra
ming /4650. 

'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: de binnenbouw van het nieuwe departe
ment van justitie. Raming /19S.500. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz.: het maken van eenige werken on de halte 
Ressen eu op het station Nijmegen. Inl. bij den 

hoofdingenieur, te Arnhem en den sectieingenieur, te 
Nijmegen. Raming ƒ 7250. 

Nemnieiadijk, te li 1/ , uren, door burg. cn weth.: 
hot bouwen van oon school met 8 lokalen voor 384 
leerlingen, en eene ondcrwijzorswoning; dc levering 
der schoo'ameublcmcnten; hot maken van beschoeiing, 
grondaanplemping enz. enz., een en ander op kad. 
perceelen nos. Ill] en 593, sectie B, gem. Sommels-
ilijk. Inl. door den architect I, I. van Waning, 5 
Maart, te 9 uren. 

Vrijdag, 14 Maart. 
'•-Hom-li, te lOVj uren, door het ministerie van 

watersbuit, uau het gebouw vun het prov, best.: bet 
doen van buitengewone herstellingen aan dc schipbrug 
over de Maas bij Hedel. Aanw. 8 en 10 Maart. 
Raming / 800. 

Zwelle, tc 12 uren, door het ministerie van water
staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het uit
voeren van eenige verbeteringen aan de woning van 
den ontvanger der sluisgelden te Zwartsluis, hehoo
rende tot de werken van het Meppelerdiep. Aanw. 
5 Maart. Raming ƒ 1400. 

Leeuwarden, te 12'/t uren, door het ministerie van 
Waterstaat enz, aan het gebouw van het prov. best.: 
het herstellen en gedeeltelijk vernieuwen der beschoei
ing langs do oostzijde van do Willemshaven te Har
lingen. Aanw. 6 en 8 Maart. Raming /3590. 

Zaterdag, I» Maart. 
Haaaelt, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 

het uitdiepen van de Turfhaven en net opboogeu van 
den Turfwat. 

Weenadag, I» Maart. 
's-Hage, tc 12 uren, door het ministerie vau water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken op het station Nijmegeu. 
Inl. bij den hoofdingenieur, tc Arnhem en den sectie-
ingenieur, te Nijmegen. Aanw. 10 eu 12 Maart, tel
kens te 1 uur. Raming / 43,150. 

Zaterdag, 19 Maart. 
Hlundert, te 2 uren, door den rentmeester der 

domeingoederen van Z. K. H. Prins Frederik der 
Nederlanden, ten raadhuizc: hot doen van vernieu
wingen cn herstellingen aan onderscheidene gebouwen 
onder Klundcrt. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Haarlem, 6 Febr.: het dempen van een gedeelte 
water aau het noordelijk gedeolte van do algemeone 
begraafplaats, iu 2 perc; gegund: aan W. en M. 
Mulder, te Haarlem, Ie perc. voor ƒ3100, 2e perc. 
voor ƒ3200. 

Goea, 0 Febr.: de bovcubouw voor eene horizontale 
ijzeren draaibrug over dc haven te Wilhelminadorp, 
naar de plaus van den architect J. H. Hannink; 
ingek 4 bilj., als: 
Kon. fabriek van stoom-

On andere werktuigen, te Amsterdam, ƒ 9930 
Wed, J. C. Massec cn Zn., „ Goes, „ 8400 
Ijzergieterij De Prins van 

Oranje, „ 's-Hage, 8192 
L. J. Enthoven en Co., „ idem „ 7116 
gegund. 

iii eren \ een, 8 Febr.: dc verbouwing van het tele-
graalkantoor aldaar; gegund aan E. Wesstra, te Hee
renveen, voor ƒ550. 

Helterdam, 10 Febr.: het vergrooten der bier
brouwerij vau Ilavclaar en Van Stuik; ingekomen 13 
bilj., als' 
J. Mook, te Rotterdam, / 16,100 
A. Piena, „ Kralingen, „ 15,893 
T. W. Keijzer, „ Rotterdam, „ 15,038 
J. Zaaijer, „ idem „ 14,346 
R H. Verhoog, „ idem „ 14,338 
P. Bloijenburg, „ idem „ 14,330 
J. J. v. Hattem en Zn*, „ idem „ 13,621 
T. H. Kantors, „ idem „ 13,389 
Kroller de Geus, „ idem „ 13,000 
Wed. G. Camesi, „ idem „ 12,837 
W. G. C. Hillekes, „ idem ,, 12,800 
A. J. J. Sluiter, „ idem „ 11,366 
A. v. d. Spiegel, „ idem » 11,975 

tapelle a/d ij-H, 10 Febr.: het gedeeltelijk amo-
veeren en wedcropbouwen der bouwhoeve Zeeuwlust, 
voor mciiiiTr. N. Zeeuw; ingek. 9 bilj., als: 
A. Kudders, te Schiedam, ƒ 11,860 
M. Tieleman, „ Kralingen, „ 10,983 
C. en G v. d. Loo, „ Arnhem, n 9,420 
C. v. d. Kuij, „ Moordrecht, „ 8,995 
G. Luijctidijk, „ Nieuwerk. a/U., „ 8,549 
A. v. d. Sijs, „ Capelle a IJ., „ 8,3»0 
C. Buijs, „ idem „ 8,274 
W. Romeijn, „ idem „ 7,989 
C. P. Dcssing, „ Gouda, „ 7,777 

Zali-Hommel, 11 Febr.: lo. het maken vaneen 
vaste houten brug over dc Nieuwe-Wetering iu de 
Ncderhcmertsche kade en het bijbouwen van een 
scbuifiluikcr bij de sluis Jochemendam met het veran
deren van deze; gegund aan A. Rooijens, te Well, 
voor ƒ2825. 

2o. het bouwen vau een macbinistwoning en stcen-
kolenloods ten behoeve van het gesticht wordend 
stoomgemaal aan de Rietschoof onder Nederhemert; 
minste inschr. was M. van Eek, te Gameren, voor 
/*6934; niet gegund. 

Retlerdam, 11 Febr.: de levering van iepenhouten 
brugstrooken voor rijvoeringen; ingek. 3 bilj., als: 
L. van Gaste), te Noordgouwe, ƒ 47. 
G. Alberts Li. cn Co., „ Middelburg, „ 45.95 
W. Gieseu, „ Doesburg, „ 43.66 
per M*. 

Zseterweude, II Febr.: de leverantie van 600 stère 
grint; gegund aan A. B. A. Qlack, tc Nijmegen, 
a ƒ 1.835. 

zierihsre, 12 Febr.: het levereu van 10,000 sinks 
keien aan de gemeente; minste inschr. was 'I'. J. 
Smits Jz., te Dordrecht, a ƒ67.96 de 1000 stuks. 

'a-Hage, 14 Febr.: lo. het onderhoud van- en de 
herstellingen aan de telegraafkantoren te Deventer en 
te Zwolle, ged. '79—'81, iu 2 perc; minste inschr. 
waren: perc. 1, H. J. Hardon, tc Zwolle, voor i'i'vJ. 
perc. 2, dezelfde, voor/909. 

2<i. het opruimen van do telegraafliju langs den 
Rijksweg tusschen Leiden en Woerden; minste inschr. 
was H. van Berkel, te Gouda, voor /"302. 

«rhladain, 14 Febr.: de levering van lo. straatkeien; 
minste inschr. was Firma Louis GoffinenCo., te Luik, 
a /S9.23 per 1000 stuks. 

90, straatklinkers; minste inschr. was Carel Peters, 
tc Uhith, a /16.35 per 1000 stuks. 

So. houtwaren; minste inschr. was W. Giesen, te 
Doesburg, voor ƒ3247. 

4o. scherp rivierzand; minste inschr. was G. Snoeij 
At., te Krimpen afd IJsol, a ƒ0.65 per stère; plaat-
zand: dezelfde, a ƒ0.64; gewasscben grint; minste 
inschr. was A. II. Swets As., te Hardiukaveld, a/1.77 
per stère; alles gegund. 

Leeuwarden, 14 Febr.: bet driejarig onderhoud der 
duinbeplantingon op Ameland; minste inschr. was J: 
S. de Jong, op Ameland, A ƒ4672 per jaar. 

Meppel, 14 Febr.: hot bouwen van 2 burger woon
huizen aan don Statiousweg; ingek 4 biljetten, als: 
J. van Leenden, te Meppel, ƒ 5669.20 
Jj Otten, „ idem , 5680. 
H Zwikker, „ idem 5176. 
J. Withaar Jz., „ idem „ 8176. 

Middelburg, 14 Febr.: het makeu van dukdalven, 
het leveren cn plaatsen van meerpalen eu bet doen 
van buitengewone herstellingen aan eenige paalwerken, 
hehoorende tot de werken van het kanaal door Zuid-
Beveland ; ingekomen 5 bilj., als: 
J. Verkityl Quakkolaar, te Vlissingeu, ƒ 8000 
J. M. Lammcrée, „ Kruiniugen, „ 6200 
B. Janse, „ Amsterdam, „ 5960 
F. Monjé, „ Breskens, ,, 6676 
J. Klenbaaa, „ Bruinisse, , 6435 

Caea, 14 Febr.: bet bouwen van 5 woningen voor 
dc bouwvereeniging Help u zalven; ingekomen 7 
bilj., als: 
P. Buitendijk, te Goes, / 5980 
J. Snoep, „ idem „ 6797 
F. Crucq, „ idem „ 5760 
M. D. Dekker, „ idem „ 5690 
W. de Beste, „ idem 5660 
W. J. v. d. Weert, „ idem ,, 5559 
C. Hootsmans, „ idem „ 6464 
gegund. 

Dein. 15 Febr.: bet afdammon en droogmaken van 
dc Oranje-bui ten- of Spuisluis onder Naaldwijk, het 
doen van ccnigc vernieuwingen aan die sluis met le
veriug der materialen, en het wegruimen der dammen 
na nlloop der werken; minste inschr. waren K. Poort
man en /,:,., te Maassluis, voor ƒ9600. 

staveren, 15 Febr.: dc werken ten behoeve van 
het waterschap Hemelumer-Oldephaert-en-A. Z. zijn 
aangenomen als volgt: lo. eene steenglooiing hij het 
Roodc-Klif ten zuiden van Staveren: a. arbeidsloon, 
J. R. Boom. te Staveren, voor ƒ8898; b. levering van 
768 last brik, W. Glashouwer, te Hindeloopen en 
anderen, voor ƒ5150; e. idem van 1195 last zuilen
bazalt, KIoos en Van Limburgh, te Rotterdam, voor 
ƒ12,177.05; d. idem van 293 last Drcutscbe steen, 
B. Ottcus, te Odoorn, voor /32D6. 

2o. de reconstructie van 80 M. lengte steenglooüug 
benoorden Staveren: a. arbeidsloon, W. B. Mulder, 
te Hindeloopen, voor ƒ2174; h. levering van 100 last 
brik, A. J. Kat, idem, voor /633; c. idem van 310 
last bazalt, Kloos en Van Limburgh, voor /3158.90. 

Su. gewone onderhoudswerken: a. wederszijds 
Staveren, H. J. de Boer, te Staveren, voor / 637; 
6. Nieuwlanderdijk en wederszijds Workum, J. B. 
Duif, tc Hindeloopen, voor ƒ 109; e. levering van 40 
last brik, W. Glashouwcr, voor ƒ 243.60; d. idem van 
60 M' grint, C. Tiemsma, te Staveren, voor ƒ237. 

'a-Hage, 17 Febr.: lo. het oprichten van een veilig
heids-observatiepost en muur ten behoeve der dd. 
schutterij; minste inschr. was J. H. de Swart, te 
's-Hage, voor ƒ4368. 

2o. het verbroeden en verbeteren van een gedeelte 
Tan den Kanaalweg in dn Oostduinen; minste inschr. 
was F. van dor Vlugt, te 's-Hage, voor /1700. 

Grenlngrn, 17 Febr. lo. het verbouwen eener 
heerenbehnizing aan de Groote MarU, onder beheer 
van den architect N. W. Lit; ingekomen 12 bilj., als: 
B. de Jong, to Groningen, ƒ 4345 
R- Zeef, „ Hoogkerk, „ 3832 
H. J. Meuge, „ Groningen, „ 3762 
H. Jansen, „ idem „ 3600 
Ph. Hendriks, „ idem „ 3597 
J. Wallinga, „ idem „ 3560 
J. J. Toesman, a idem „ 3497 
M. Mammen, „ idem „ 3484 
L. H. Reintjes, „ idem „ 3475 
F. Rodrrs, „ idem „ 3325 
E. Berkenbosch, „ idem „ 3197 
H. J. v. d. Nap, „ idem „ 2597 

2o. dc verbouw van pakhuizen in de Hardewiker-
straat, ouder beheer van den architect J. B. Jager; 
ingek. 20 bilj., als: 
R. Zoef, te Hoogkerk, ƒ 13,813 
J. dc Vries, „ Groningen, „ 13,535 
F. Roders, „ idem „ 13,327 
Meulink, „ idem „ 13,476 
Lijbering, „ idem „ 13,450 
Kiel, „ idem „ 13.009 
Dussel, „ idem m 12,950 
M. Mammen, „ idem „ 12,844 
Thórbrugger, „ idem 12,940 
Van Erp, „ idem „ 11,800 
J. Poelman, „ idem „ 11,290 
Cones, „ idem „ 11,180 
B de Jong, „ idem „ 10,966 
H. J. v. d. Nap, „ idem „ 10,894 
E. Berkenbosch, „ idem „ 10,868 
G. Bechercr, „ idem „ 10,494 
Schuur, „ idem m 10,160 
E. W. Wietzema, „ idem 10,130 
J. Wallinga, „ idem „ 9,700 
H. Jansen, „ idem „ 9,110 
gegund. 

Hehledam, IS Febr.: de bovenbouw der nieuwe 
hulpkerk voor dc parochie van deu H. Joannes de 
Dooper, onder beheer vau den architect E. J. Margry ; 
ingekomen 15 bilj., als: 
E. van dc Weijer, te Leid-

sclieiidani. f 130,000 / 119,000 
E. Wansink, te Arnhem, 130,333 118,556 
W. L. Leibbrandt, te Amsterdam, 124,944 110,933 
O. Gulbrantsen, te Rotterdam, 126,200 110,000 
B. Zuidhof. tc Haarlem, 126,000 109,000 
H. Stelwv-gen, te Rotterdam, 117,117 107,910 
C. Alkcmade, te Noordwijk-

Binneu, 119,900 107,700 
W. Tielens, te Utrecht, 119,225 105,800 
J. H. de Vos, idem, 119,300 105,325 
H. van Rijn, te Naarden, 121,000 105,000 
W. Westerhof, te Weesn, 119,300 104,300 
A. A. v. Dommelen, te Utrecht, 118,600 104,100 
L. de Root, te 'a-Hage, 117,800 103,000 
L. Vlasman, te Amsterdam, 117,876 102,400 
Wed. ü, Camesi en Co., te 

Xaterdam, 109,572 98,951 
De eerste sommen gelden eene kerk met toren, de 

tweede die voor de kerk alleen. 
Cirenlugen. 19 Febr.: het vergrooten van eene be

huizing in de Steentilstniat, voor F. L. Wiardi, onder 
beheer van den architect J. B. Jager; ingekomen 6 
biljetten, als: 
M. Mammen, te Groniugen, f 3964 
,1 Wallinga, „ idem ,, 2999 
H. Jausen, „ idem „ 2940 
B. de Jong, „ idem „ 2714 
E. W. Wietzema, „ idem „ 2698 
E. Berkenbosch, „ idem „ 2490 

'a-Hage, 19 Febr.: Lo. het herstellen en verhoogen 
van 13 Rijkskribbeu aan den linkeroever van den 
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(Mdertrtre-ÏJsel boren Veesen. tusschen de kilome
ter ruien 82 en 8S; ingek. S biljetten, sis: 
R. A. t. d. Bergb, te Paooerden, ƒ 7365. 
F. E. Terwindt, „ idem - 7140.40 

3o. het terrichten Mn hugger werk in het Zwarte-
water tusschen Zwolle en Hasselt; ingekomen 5 

j'^hnrindt, te Westerroort, / 0.68 per M» 
A. Blocks, „ Zwolle, ., 0.66 „ 
U. J. Hertkens, M MiUigc.ii, „ 0.64» ,, 
I>. Bruins, „ Zwolle, „ 0.57 
J. J. Bekker, „ Lent, „ 0.53 „ 

3o. de levering van baaalt tot het voortzetten der 
steenbestorting op de Ketelleidammen, in het belang 
van den waterweg van Zwolle nair see; ingekomen 
8 bilj., als: 
A. Wolff, te Amsterdam, / 29,750 
J. D. v. d. Pot, „ Rotterdam, „ 28,000 
K. Schat, „ Kampen, ,, 27,100 
C. v. d. Plas, . Hardinksveld, „ 26,990 
Q. J. Herfkens, „ Müligen, „ 26,050 
F. E. Terwindt, „ Pannerden, „ 25,762 
Kloos en Van Limburgh, „ llotterdam, „ 25,378 
Erven H. Trip, „ Utrecht, . 21,561 

Arnh-m. 20 Febr.: het bouwen van een gymnasium 
aan de Boven beekstraat; ingek. 8 biljetten, als: 
Q. Kleinhout, te Arnhem, / 38,000 
II. Heuvels, idem „ 35,600 
H. v. d. Sand, „ idem „ 34,666 
1). W. Magendans, „ idem „ 34,400 
O. van Berkum, ,, idem 33,735 
Th. Eibers, „ idem ,, 31,783 
M. Janssen, „ idem „ 30 636 
Q. J. Hooger», „ idem „ 29,900 
in beraad gehouden. 

Amsterdam, 20 Febr.: lo. het bouwen van entre-
potpakhuizen, op een terrein aan de Nieuwe Vaart, 
achter het Zeemanshuis; 2o. het maken van een kaai
muur aan de Nieuwe Vaart, voor gemelde perceelen; 
3o. het bouwen van een los- en laadsteiger in de 
Nieuwe Vaart; minste inschrijver was J. A. Kaas-
veldt Jr., voor /102,000. 

Vervolg der Berichten en MttNeelingen. 

B I N N E N L A N D 
Utrecht. De StichtflcheTî way-mantschappij, 

van Utrecht—Zeist, zal in het laatst van Maart a. s. 
in exploitatie komen. Voor het concours met straat
locomotieven hebben zich nu reeds een 80tal industri-
eelen aangemeld, waaronder uit Philadelphia en 
Londen, door tusschenkomst van hunne agenten. 

In de Jury zullen ook hoofdingenieurs van de 
Staatsspoorwegen en de Rijnspoorwegmaatschappij zit
ting nemen. Voor de proeftochten zullen aan de 
leden van den Gemeenteraad en verdere autoriteiten 
de noodige kaarten worden uitgereikt. 

Arnhem. Door de Provinciale Staten van Gel
derland werd in huunc buitengewone zitting tot in
genieur van den Provincialen Waterstaat met 30 
van de uitgebrachte 56 stemmen benoemd de heer 
M. A. van Idsinga, sectie-ingenieur bij den aanleg 
der Staatsspoorwegen te Nijmegen. De heer G. G. 
O. Canter Cremers bekwam 21, de heer M. J. van 
Duijl 5 stemmen. 

Dordrecht. De Gemeenteraad heeft besloten, 
dat het verleenen van concessie voor den aanleg en 
de exploitatie eener drinkwaterleiding in die gemeente 
in het openbaar zal worden uitbesteed. Ook heeft 
die Vergadering de wenschelijk beid uitgesproken , dat 
te Dordrecht door een concessionaris, onder de noodige 
waarborgen, tramwegen worden aangelegd en geëx
ploiteerd. Ten aanzien van beide zaken zijn de voor
bereidende maatregelen en onderhandelingen aau het 
dagelijksch bestuur opgedragen. 

Zutfen. Inzake de slechting der door de ge
meente aangekochte vestinggronden, doen zich tee
kenen van leven voor. De Raad nam in zijne laatste 
zitting een voorstel van Burgemeester en Wethou
ders aan om de drie lunetten Cochoorn te slechten, 
en de redoute buiten de Larepoort te doen afgraven, 
terwijl in eene volgende zitting eene beslissing zal 
worden genomen over het voorstel tot demping van 
de watervlakte, tusschen het Galgenholwerk en den 
weg, en tot het maken van een nieuwe mestplaats 
met toegangswegen. 

Grave. Door het Domeinbestuur worden met 
de gemeente onderhandelingen gevoerd omtrent de 
overdracht van alle beschikbare vestinggronden. De 
schatting daarvan is aan drie deskundigen opgedra
gen, waartoe door het Domeinbestuur de ingenieur 
voor de ontmanteling der opgeheven vestingen en 
door de gemeente de architect C. A. van Lith zijn 
aangewezen, terwijl de kantonrechter als derde lid 
der commissie benoemd heeft den heer P, II. Thijssen, 
burgemeester te Beers. 

Roermond. Den 15 dezer is de lijn Roer
mond— Gladbach geopend, doch de geheele lijn tot 
Antwerpen zal niet vóór Mei of Juni voor het ver
keer opengesteld worden. Tot dat tijdstip neemt de 
Berg-Markiscbe Gesellschaft den dienst waar; voor-
loopig zullen hier per dag twee treinen van Glad
bach aankomen en twee daarheen vertrekken. 

Varia. 

Monument voor Lord Byron. Het model in 
gips voor dit monument is thans gereed. De beeld
houwer Belt heeft den dichter voorgesteld gezeten 
op een rots, met het hoofd op de eene hand leunende, 
terwijl de andere hand een opengeslagen boek op 
zijn knie vasthoudt. Naast hem ligt een prachtige 
Newfoundlander. Het geheel is 9 voet; het mar
meren voetstuk, een geschenk van de Grieksche 
Regeering, waarop het zal worden geplaatst, is 10 
voet hoog. Men zegt, dat Lord Beaconsfield het 
monument een plaats wil geven in St.-James-Street 
bij White's Club. 

Locomotieven met gas gestookt. Op den 
zuidelijken spoorweg in den Staat New-York hebben 
in den laatsten tijd proefnemingen met locomotieven 
door gas gestookt zoodanige uitkomsten opgeleverd, 
dat de Maatschappij tot de algemeene invoering, 
alsook tot de inrichting der in gebruik zijnde loco
motieven voor de nieuwe stook wijze besloten heeft. 
De kosten van de nieuwe beweegkracht zijn weids-

waar omstreeks 8 a 10 percent hooger dan het tot 
dusverre gebruikelijk stoken met kolen, maar dit 
nadeel wordt opgewogen door de voordeelen van het 
nieuwe stelsel. De Newyorksche stadsbancn — de 
Elevated-Railroad en de Manhattan-Road — hebben, 
na welgeslaagde proefnemingen, ook het nieuwe 
stelsel aangenomen. De belangrijkheid dezer uitvinding 
voor het vervoer op de stadsbanen door locomotieven 
is evenzeer boven twijfel verheven, 

De steenkolenproductie in het Oberbergamts-
bezirk Dortmund in 1878 heeft bedragen 384 mil-
lioen centenaars (tegen 354 in 1877), dus 30 mill, 
cent. meer. De waarde bedroeg in 1878 : 85V, 
millioen mark (tegen 87'/, in 1877), dus in weer
wil van de grootere productie 2 mill, mark minder. 
Dat verlies voor de mijnbezitters kwam den consu
menten ten goede. In 1878 werd het vereischte 
debiet verkregen. In dat jaar waren 74,718 arbei
ders hier bezig (tegen 73,725 in 1877), dus 993 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

H e d a o t l e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d a g - a v o n d norren u r e a 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentien. 

O P Z I C H T E R . 
Bij de gemeentewerken te Zwolle wordt gevraagd 

een TIJDELIJK OPZICHTER, tevens bekwaam 
in het teekenen en de taille eren, tegen eene 
bezoldiging van ƒ 60 ft / 70 per maand. 

Belanghebbenden adresseeren zich franco, onder 
overlegging van bewijzen van bekwaamheid, aan 

den Gemeente-Architect van Zwolle, 
J. L. VAN ESSEN. 

N A T I O N A A L H U L D E B L I J K 
AAN NU WIJLEN 

Z. K . H . P r i n s H E N D R I K 
der Nederlanden. 

Het ..Comité van Uitvoering" heeft, in zijne 
11. bijeenkomst, op voorstel der »Jury van Be-
oordeeling'', ingevolge het 3de lid van art. VII 
van het Programma der Prijsvraag, de eerste 
Premie van /"500 toegekend aan den inzender van 
het model -•Conatantia", den Heer W. B. G. 
MOLKENBOER, te Leeuwarden. 

De tweede Premie van f'360 en de derde van 
ƒ 2 0 0 vielen voorte ten deel aan de heeren F. L. 
STRACKÉ Jzn., te 's Hertogenbosch, en F. STRACKÉ 
(zich ook noemende Had. Strackg) , te Amsterdam, 
vervaardigers der Modellen ingezonden onder de 
motto's * Ars longa. Vita brevia" en iRes 
Dubia". 

Deze drie Modellen zijn geptaatet in een der Zalen 
van het Museum van der Hoop en tegen betaling 
van de gewone entreegelden, t. w.: des Zondags 
10 ets., 's Maandags 25 ets. en de overige dagen 
50 ets., te bezichtigen. 

Alle niet bekroonde ontwerpen moeten alsnu, 
binnen drie weken, van af Donderdag 20 
Februari e. k., 's daags van 10—2 ureu, 
worden afgehaald aan het Bureau der Hoofd-com-
missie, Heerengiacht 460, op vertoon van het in 
Art. VI vermelde geheimteeken. 

Namens het tComité van Uitvoering", 
Jhr. Mr. C. J. A. DEN TEX, Voorzitter. 
1. II. BRANDES JHzn., Secretaris. 

Amsterdam, 15 Februari 1879. 

B B . B O U W K U N D I G E R . 
Een Bouwkundig Opzichter, nog in betrek

king zijnde, zoekt tegen einde Februari of eerder 
eene B E T R E K K I N G . Goede getuigen staan hem 
ten dienste. Blieven franco onder de letter II in-
tezenden bij de Boekhandelaren DORSMAN & ODÉ 
te Vlaardingen. 

B . H O L S B O E R te A r n h e m . 
FABRIEK en MVGAZIJN vnn Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brlefbalansen, enz. enz. 

Ambtenaren t er Provinciale Griffie. 
De GEDEPUTEERDE STATEN van FRIESLAND 

roepen bij deze op Sollicitanten naar de betrekkingen 
van Adjunct-Commies le klasse en Adjunct-
Commies 2e klasse ter Provinciale Griffie, res
pectievelijk op een jaarwedde van f 1200 en / 1000. 

Zij, die door overlegging van een of ander diploma 
het bewijs kunnen leveren van degelijk onderwijs 
tc hebben genoten, of die in gelijksoortige betrek
kingen werkzaam zyn geweest, zullen daarvoor meer 
hijzonder in aanmerking komen. 

Dc Sollicitanten gelieven hunne eigenhandig, op 
zegel geschreven verzoekschriften, met bijbehoorende 
stukken, aan Gedeputeerde Staten in te zenden, 
vóór 1 Maart e. k. 

Leeuwarden, 14 February 1879. 
Dc Gedeputeerde Staten van Friesland, 

VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, Voort. 
VAN BLOM, Griffier. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SOM-

MEI.SHIJK zijn voornemens, behoudens nadere 
goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie, op Woensdag den 12 Maori 1879, des 
namiddags ten 11*a ure, ten Raadhuize dier Ge
meente publiek aan te besteden: 

Het bouwen van een SCHOOL met 
8 lokalen voor 384 leerlingen, en 
eene ONDERWUZERSWONING. 

De levering der Schoolameublementen, 
het maken van Beschoeiing, Grond-
aanplemping enz. enz., een en ander 
op kad. perceelen No. 1111 en 593, 
sectie B, Gemeente Sommelsdijk 

Bestek en teekeningen liggen van af 18 Februari 
1879 ter inzage en overname ten Raadhuize der 
Gemeente Sommelsdijk, en zijn de bestekken aldaar, 
zoowel als bij de Firma M. WIJT EN ZONEN te 
llotterdam, verkrijgbaar tegen betaling van f 1.50. 
Overtrekken der teekeningen zijn tegen betaling 
van /" 7 mede bij laatstgenoemde firma verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal worden gegeven ter plaatse op 
Woensdag 5 Maart 1879, des vnonniddags ten 
9 ure, door den met den bouw belasten Architect 
J. I. VAN WANING, te Rotterdam. 

Burgemeester en Wethouders van 
Sommelsdijk, 

De Burgemeester, 
VAN DU1JVEND1JK. 

De Secretaris t 

C. JOPPE Gzn. , Weth. 
Sommelsdijk, 15 februari 1879. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in DuiUchen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENEN, ENZ. 

Nieuwehaven N.zijde 55, Botterdam. 

H . & J . S Ü Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtvhe T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van nllc bekende typen 
en reparation aan bestaande KETELS wonlcn in 
den kortst mogelijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o m t I m m e r l a b r i e k a n t e n . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I S Ï O . 

L U I K . 
BgftBaan en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

M o z a l k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in KERKEN. WINKELS, VESTIHU1.ES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
HEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

C i . ,T . O O R , 
F i r m a A N T . D F , W I L D , 

Scheepmakershanen .Y°. 69 en Juffrrslraat N". 5(1. 
R O T T E R D A M . 

H E T G O E D R E G T 
VAN DEN 

B E E R P U T , 
met bewijzen verdedigd door J. O. J. J. 
M O L L , Med. Doctor, te Hilversum. Prijs ; 0.40. 

Uitgave van JAN D. BROUWER , Knlvcrkrnat 117 
te Amsterdam en venier alom. 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam, worden bij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R W E R K E N , 
ook voortdurend vervaardigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingcrrht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede iu marmeren MEU

B E L B L A D E N . Alles net en aolide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

O o e d g r e k e u r d b i j K o n i n k l i j k b e s l u i t v a n d e n 1 6 S e p t e m b e r 1 8 7 7 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
A p p e l b l o e s e m , h o o d e , g e l e , b l a u w e , h a r d g r a u w e en g r i j z e k l e u r e n h o u d e n d e m e t s e l s t e e n e n . zoomede 

PROFILSTEENEN in alle gewenschte PROFIELEN, zooals steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden. 
Alle artikelen welke bjj den bouw yan Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, als KOLOMMEN, SLUITSTEENEN, 

CONSOLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTERS, ROOSRAMEN, CAPITEELEN enz. enz. worden door ons van KUNSTZANOSTEEN in 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN; SPECIALITEIT in het fabriceeren van GEKLEURDE PARKET- en 
MOZAïK-VLOEREN en GERIBDE TROTTOIliSTEENEN, R O T W E R K E N , B E E L D E N , VAZEN en GRAFMONUMENTEN. 

Groothandel in le qualiteit PORTLAND-CEMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT van het merk .Stues" der oudste fabriek 
te Stettin. 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van Echt. 

Inlichtingen ook te bekomen 

te VHage b(j den Heer P. MOUTON. 
» '«-Rosch > » » SNIJDERS van GEFFEN. 
• Deventer > i 1 H. H. BELTMAN. 
ï Dordrecht » de Heeren Gebrs. EK. 
i Arnhem > > i T. vak dkr BACH & C". 

Oedrukt by O. W. VAN DER WIEL & C° te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adresseren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT JOin. te Arnhem. — Uitgave van I). A. THIEMK. 

F A B R I E K D E H O L L W I M H E I J S S E L 
1 > K J 0 1 ¥ G I I & € ° . 

Clvlel-lngenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombagffermolen. in bout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen .ysteem, gescbikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 >P per 
werkdag, cn verder Stoomwerktuigen. Ketel., Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines, 
•taan- en Tegelvormmaohine», IJzeren Kap- en Brur con.tructlën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 
VAN 

VAL ÜE TRAVERS, 
geeft berigt dat iloor haar tot eenige A 0 E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E R S a C°. te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . JT°. 9. 

• 

Z a t e r d a g 1 H a a r t 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB I 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A K OENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vergchynt ZAtwd .̂ Prijs p«r 8 mwnden f IM. Men .bonnMrt n.b voor 
MS Junnuut. Afzonderlijke Dommer, bij vooniituestellinit 15 centi. 

Alle «tukken en advertentien to adresseeren 

de Redactie te Irahem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—6 regel* fl.—, verder voor eiken regal plaatsruimte 20 cent* en 10 eeau 
voor een nummer ran hat blad. Advertentie!) voor het buitenland 25 cent» per rejrel. 

VERDEDIGING ONZER DIJKEN 
De dijken in Zeeland worden, daar «aar eenige 

golfslag te vreezen is, ann de buitenzijde over zekere 
breed to verdedigd . door glooiing van natuurlijke 
steen op puin, of rijsbeslag met vlechttuinen, dat 
met natuurlijku steen bezet is. 

Dikwerf zijn deze werken niet hoog genoeg opge
trokken. 

Een zeker gedeelte van het dijksbeloop, onmiddel
lijk boven de glooiing, komt bij eiken hoogen vloed 
"m aanraking met liet zoutwater; de grasplant kan 
zich daardoor niet voldoende ontwikkelen, en in het 
bijna onverdedigd beloop heeft grond verlies plaats. 

Men dient nu of de glooiing hooger op te trakken, 
wat dikwerf met betrekkelijk veel kosten ge|«iard 
gaat, of men moet tot een ander goedkooper ver
dedigingsmiddel zijn toevlucht nemen. 

Heette! maakt men dan gebruik van een spreidsel 
van -n-i.i, krammat genaamd. Deze krammat moet 
elk jaar vernieuwd worden, en daardoor beginnen 
de kosten, hoewel elk jaar op zich zelf genomen 
gering, op den duur nog nl drukkend te worden. 
Hierbij komt nog, dat zulk werk in den laatsten tijd 
vóór de vernieuwing weinig vertrouwen verdient. 
Voordeeliger komt het ons voor, om deze voorzie
ningen te vervangen door MM glooiing van gebakken 
steen ; hoewel in den aanleg kostbaarder, zou op 
den duur daarvan worden geprofiteerd , wijl het werk 
blijvend is en riwfatl weinig onderhoudskosten ver-
eisebt. 

Daartoe zou kunnen worden gebezigd goedkoope 
harde gebakken steen, hijvoorbeeld mondsteen of 
uiLschut van straatklinker, die in de straat niet kan 
worden gebexigd wegens wanbak enz. 

Ontdoet men dc vlakte van de grasbezoding, 
dan kan deze steen op zijn kant daarop worden 
gestraat, steunende legen den kop der steenglooiing. 

Teneinde zoo min mogelijk den stroom gelegenheid 
tc geven, tusschen de voegen in rechte richting door 
tc stroomen, zou de plaatsing van de steenen moeten 
geschieden in zoogenaamd keper-verband, dat is onder 
een hoek van 4.111 of in het verstek met de waterlijn. 

De liestrating kan geschieden zonder eenig hulp
of bijmateriaal. Dc stoffen, die de wateren inetzich 
veeren , zullen zich vastzetten in de voegen der be
strating eu deze al spoedig geheel vullen, en zelfs 
in de poriën der steenen op den bovenkant der he
sitating als eene comentlaag zich vasthechten. 

Trekken de wnteren zich tot de gewone hoogte 
terug, zoodat de bestrating bloot komt, dan zullen 
deor de zomerwarmte deze vegetale stoffen en die 
van den ondergrond zich ontwikkelen, cn door het 
Kchieten van wortel, de steenen onderling al meer 
tot eene geheel vaste massa maken. 

Het is duidelijk genoeg dat, op den duur, dit 
werk door het voortgroeien der grasscheuten in sta
biliteit en sterkte zal winnen en alzoo vernieuwing 
•verbodig maakt. Het zou dus kunnen worden, 
evenals eene gewone stcenglooüng, een werk van 
blij venden aard. 

Voorloopig willen wij ons onthouden eene ver
gelijkende becijfering van kosten te geven, waaruit 
het voordeel boven liet, periodiek te vernieuwen, rijs
tijl rietbeslag en krammat, overwegend uitkomt. De 
behandeling van den aanleg zal bij dit werk veel 
meer afdoen, dan bij beslagwerk; te veel zorg kan 
daarbij zeker niet overbodig zijn. 

De kosten van aanleg zullen locaal veel verschil 
opleveren in aankoop en vervoor van steen cn den 
lirijs van dagloon; terwijl ook de groeikracht van 
iim onderliggenden grond en de situatie der dijk
vakken veel op het succes kunnen afdoen. 

Zierikzee, '25 Februari i87t*. 
1. O. LUüTEN. 

DE VLOEIINGEN IN PROVENCE. 
Onlangs is te Parijs, ter Nationale Drukkerij, een 

werk in 4" van 581) blndz. met zes platen versche
nen , getiteld: Les Irrigations dans le départe
ment de Vauctuse, rapport sur le concours ouvert 
en 1877, par J. A, Unreal, secrétaire perpétuel 
de la Soriété nationale d'agriculture de France. 

Aan den in den titel bedoelden wedstrijd hebben 
twintig mededingers deelgenomen, wier aanplantin-
geu verdeeld zijn over de vier arrondissementen 
Avignon, Apt, Cnr|>entras en Orange. Het bestu-
deeicn van deze Ijcsproeide aanplantingen is een wer
kelijk grondige enquête, gedaan op de plaats zelve, 
die instaat stelt zich rekenschap te geven van de 
bijzonderheden, te oordeelen over de goede en kwade 
uitkomsten en er de oor/aken van aan te wijzen. 
De uitkomsten van dezen wedstrijd zijn zoowel dien
stig aan de overwinnaars als aan hen, die geen be
looningen hebben ontvangen. Voor de eersten is het 
de wijding van hun ins|ianningen, voor de anderen 

is het een kostelijke aanwijzing van den weg, dien 
zij moeten volgen. Aan den anderen kant vloeien 
uit de alzoo door de jury gemaakte vergelijkingen 
de wetten voort, die de voortbrenging bij besproeiing 
beheerschen. Men kan hier niet stilstaan hij de bij
zonderheden van elke der 68 bezochte aanplantingen , 
maar men moet wijzen op de algemeene feiten. 

Men kan zeggen, dat er in Vaucluse geen wei
landen zijn, die niet onderworpen zijn geweest aan 
zoinervloeiingen; de opbrengsten verminderen zoodra 
de liesproeiingen komen te ontbreken. Bovendien zijn 
de opbrengsten altijd evenredig aan de bemestingen, 
en wat de maximum-oogsten betreft, gebruikt men 
alle jaren bemestingen. Er is geen voorbeeld van 
het aanleggen van een weiland zonder het onmiddel
lijk gebruik van mest. De gemiddelde opbrengst is 
11,500 kilogram hooi per hek tare of bunder; het 
maximum stijgt soms tot 15,000 kilogram; bij 
gemis van jaarlijksche bemestingen bereikt men zel
den 10,000 kilogram in bet jaar dat op de bemes
ting volgt. Men doet. gewoonlijk drie sneden en laat 
bet later opschietende atgrnzcu door de Mhapeo. 

Vooi- de luzerne zijn de bevindingen dezelfde; zon-
der jaarlijksche Iremestingen nemen, ondanks de vloei
ingen , de sterke opbrengsten af. De gemiddelde op
brengst van al de bezochte aan plantingen is 12,000 
kilogram droog voeder van eiken bunder, in vyf 
sneden. De hoogste opbrengsten zijn geweest 15,(100 
tot 18,000 kilogram; de laagste 7000 tot 9000 
kilogram op met-bemeste velden. 

Dc bespi-ocidc moestuinen geven, onder bet lucht
gestel van Provence, zeer merkwaardige uitkomsten. 
De gemiddelde bruto-opbrengst der mededingende be
sproeide aanplantingen is 2300 fr. per bunder, voor
namelijk in aardappelen, slaboontjes, meloenen, to
maten, eierplanten (aubergines), enz. 

Het water is meer of min noodig, naar gelang 
van het jaargetijde en den aan! van den bodem, 
vooral naar gelang van den aaiil van den oogst. 

De beer Harral zet in bet verslag de beschrijving 
van de kanalen uit de Durance voort, reeds aange
vangen in zijn eerste verslag (1877). De meestert 
zijn van zeer ouden oorsprong; er is een concessie-
akte, die opklimt tot 1171. Het geheele net besproeit 
12,470 bunder. Voor de eentfl maal werden de 
soms zeer ingewikkelde, zeer dikwijls bijna onbekende 
akten, die den eigendom of het watergebruik be-
heerschei), in één boek verzameld. Men zal zich 
voortaan r̂ekenschap kunnen geven van den in
vloed , dien deze of gene bepaling heeft kunnen 
uitoefenen op het watergebruik door de landbouwers. 
De geschiedenis van het verleden dient alzoo om licht 
te werpen op hetgeen nu gedaan behoort te worden 
uit het oogpunt der regeling van het water. 

De bron van Vaucluse, een ware stortvloed, brengt 
de Sorgues voort. Deze rivier besproeit 2115 bun
der en zou vijfmaal zooveel kunnen besproeien. Van 
eiken der gevloeide bunders is de gemiddelde waarde 
4000 fr., van een niet-gevloeiden ten hoogste 500. 
Die fontein, het levende beeld van den hoorn des 
overvloeds, geeft dus een tneenlere waarde van 8 
tot 9 millioen fr. aan de gronden , die het voordeel 
hebben van haar wat-er. Die luwgete koopprijs wordt 
ruirn gerechtvaardigd door de opbrengst. 

liet kanaal van Vaucluse, dat ook water uit de 
Sorgues tapt. is gebouwd in een onbekenden tijd. 
Het oudste bescheid, waarin men er melding van 
gemaakt vindt, is een schenking»-charter van Juni 
1101. Verscht-idene reglementen, die betrekking 
hebben op het watergebruik , zijn achtereenvolgens 
uitgewerkt in de 14e en 1 "e eeuw. Toen ein
delijk , in 1798, groote wanorde ontstaan was in 
het gebruik van het kanaal, nam het gewestelijk 
bestuur een besluit omtrent den aanleg van verschei
dene overlaten en de verdeeling van het water, zoo
wel voor de fabrieken als voor de landerijen. In 
1807 werd een syndicaat voor het beheer van het 
kanaal opgericht. Maar eerst na de besluiten van 
1842 en 185:1 zijn de laatste moeilijkheden veref
fend geworden. 

Onder de ophoogingen (colmatagesj, waardoor met 
het slib van rivieren bouwaarde is verkregen opgrond, 
die uit keien bestaat, verdienen vooral melding die 
van den heer Thomas, te Pontet, bij Avignon. 140 
bunder wenlen door hem opgehoogd. Hij verkreeg 
gemiddeld een laag bouwaarde van 25 tot 30 cen
timeter dikte. De opbrengst in graan steeg daardoor 
gemiddeld van 12 tot 20 hektoliter, maar na eenige 
jaren moet men weer mesten. De nieuwe gronden 
werden gepacht tegen 50 a 100 fr. de bunder. Oude 
moerassen, oorzaken van kwaadaardige koorts, wer
den een gezonde en bebouwde vlakte. 

Totheden wordt het water der rivieren en ka
nalen in bet departement Vaucluse bijna uitsluitend 
tot zomervloeiingen aangewend. Ei* zou vermoedelijk 
voordeel in gelegen zijn, ook de wintervloeüngen in 

te voeren, die men aantreft in Normandiè' en de 
Vogeezen (van Octolier tot Maart). Men kan zeggen, 
dat de zomervloeiingen den Isxlem verarmen door de 
voedende deelen, die er zich in bevinden, weg te 
nemen om ze over te brengen in de oogsten, terwijl 
de wiitervloeiingen den grond verrijken door er de 
stoffen bij in te lijven, dio zij medevoeren en er 
neerwer|«n door een langdurig verblijf, 

Het is echter noodig, dat de hoedanigheid van den 
oogst beantwoorde aan de hoeveelheid. Uit dit oog 
punt moet men de physische en chemische eigen • 
schappen van bet gebruikte water en den aard van 
de verkregene voortbrengselen bestudeeren. 

De belangrijkste physische eigenschap is de warm
tegraad. Dc vele waarnemingen in de vier boekdeelen 
van narrat over de vloeiingen in Provence bewij
zen, dat, in dit gewest, het water, dat den oogst 
moet vermeerderen, de aarde moet verwarmen en 
niet verkoelen. Van April tot September is de ge
middelde warmtegraad der Durance 1Ü" C. Daar 
dit water, onder den invloed der warnre lucht en 
der zon, in de leidingen spoedig een vrij hooge 
temperatuur bereikt, geven de landbouwers er de 
voorkeur aan boven het water der bronnen, dat, 
aanvankelijk kouder, minder gemakkelijk warm wordt 
en een langer verblijf in de vergaarkommen of een 
grooteren omloop in de verdeelingskanalen vereischt 
om den liittegraad te verkrijgen, die het geschiktst 
is om den groei der gewassen te versnellen. 

Met uitzondering van kalk, bevat het besproeiings
water in Vaucluse geen delfstoffetijke en stikstofhou-
dende deelen genoeg voor den eetlust der planten, 
die bij den oogst merkwaardig rijk blijken te zijn. 
liet hooi van Vaucluse en de Rh&ne-monden heeft 
een aanzienlijke voedingswaarde. 

De algemeene theorie der vloeiingen , zooals zij 
totheden uiteengezet werd, is niet toepasselijk 
op de vloeiingen in Provence. Immers, volgens 
deze theorie moet de werking der vloeiing evenredig 
zijn aan de hoeveelheden stoffen, zoowel opgeloste 
als zwevende, in het besproeiingswater. Men leert 
in de boeken, «lat, zoo aan de eene zijde de geheele 
invoer lierekend wordt, bewerkstelligd door het naai
de velden geleide water, cn aan den anderen kant 
al de zelfstandigheden, weggevoerd door het door
zijpelende water (eaux decolature), als de besproeide 
bodem het aangebrachte vocht niet geheel opslorpt, 
men in het verschil der twee bronnen van bouwstof 
de maat der voortgebrachte werking of der aan de 
besproeiing te danken vruchtbaarheid moet vinden. 

Welnu, bij de besproeiingen in Provence gedoogt de 
uitkomst dezer berekeningen niet, in het gebruikte 
water meer dan een zesde te vinden van wat de 
oogsten bevatten. En toch is de invloed van dat 
water onmisbaar om voldoende oogsten te verwerven. 
Hieruit volgt dus, dat het bijzondere doel der vloei
ingen niet is, aan de planten vruchblragendedeelen 
toe te voeren. De heer Barral heeft een nieuwe 
verklaring van het doelmatige der besproeiingen ge
geven en de dgnam\sche theorie in de plaat* 
gesteld vnn de totdusver aangenome. Deze theorie, 
op natuurlijke wijze getrokken uit de waargenomen 
feiten, verklaart ze, schakelt ze aaneen en recht
vaardigt ton volle rle practijk der landbouwers in 
Zuid-Frankrijk. Deze theorie is reeds het onderwerp 
eener tuededeeling van den heer Barral aan de^ca-
dèmie des Sciences geweest (zitting van 1 Juli 1878). 
De vloeiingen zijn van belang, niet enkel om de 
stoffen, die het vloeiingswater aanvoert, niet alleen 
omdat zij de behoefte aan vochtigheid voldoen, maar 
ook door de reacties, die zij begunstigen of uitlokken 
in .de achtereenvolgens natgemaakte, aan de lucht 
blootgestelde en met delfstollelijke of organische saam-
gistelde lichamen in aanraking gebrachte bodemlaag, 
di<' allen dikwijls vernieuwd worden. 

Deze ontleding van het boek is reeds lang cn toch 
bevat het veel gedeelten van gewicht, waarop nog 
niet werd gewezen. Men moet ook lezen, wat B. 
zegt omtrent den invloed der spoorwegen op de ont
wikkeling van den landbouw. 

Het water vertienvoudigt in Zuid-Frankrijk, zoo 
b'gunstigd door de zon ('), de waarde van den 
grond , door voortbrenging te verzekeren, waar zij 
onmogelijk was. Het doodt ook de wijnhui. Wa
ter te geven aan Zuid-Frankrijk, de rivieren, die 
nog nutteloos wegvloeien, te doen dienen tot voort-
biwnging —, is voor eeuwen de landbouwwelvaart 
van die streek te grondvesten. 

De studiën over den wedstrijd in de Boven- en 
Beneden-Alpen, in 1879, zullen veroorloven de ge
schiedenis van de vloeiingen in het Durance-bekken 
te voleindigen. 

Het ware wenschelijk, dat onze Minister van Ko
loniën een Indisch wutersteata-ingenieiir de proeven 
in de Alpen deed bijwonen. En zoo het geld er 

f') Indie nuy meer. Vmr 

niet nfkrtn, is het te hopen, dat enkele ingenieurs 
en controleurs bij het Binnenlandsch Bestuur, die met 
verlof zijrr, er SOM een kijkje gaan nemen 

24 Febr. '79. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Apdeblino Rotterdam. 
Vergadering van 21 êoruart 1879. 

Na het («bandelen van enkele huishoudelijke werk
zaamheden, trad in deze vergadering de heer J. II. 
Lehman als spreker op en koos tot onderwerp: »prijs-
uitschrijvingen in het algemeen en bestoten concours 
in 't bijzonder." 

•Na een inleidend woord, gaf spreker eerst oenige 
gedachten over prijsuïtschrijvingen in het algemeen. 
Wat zijn prijsuitschrijvingen7 Het zijn, of moeten 
zijn, de middelen om op eerlijke wijze te komen aan 
de beste oplossing van bouwkunstige probtemata; 
het zijn uitvloeisels van den geest des tijds j bet zijn, 
goed aangevat. kostelijke gelegenheden om boven 
anderen uit te munten. 

Zijn prijsuitschrij vingen nuttig? Ja; mits men 
wel ondersc.heide en ze nfdecle in vragen met in 
hoofdzaak eeu zuiver kunstdoel en in die, waaraan 
daarenboven een practische uitvoering is verbonden, 
waarbij geld de voornaamste rol speelt. 

Tot de eerste soort, waarbij hoogere studiën op 
den voorgrond treden, behooren de eerste der jaar
lijks door de Maatschappij tot Bevordering der Bouw
kunst uitgeschreven wordende prijsvragen. Daarbij 
wordt de ontwerper vrijgelaten, aan zijn fantasie 
een vlucht en kracht te geven, in overeenstemming 
met het hooge doel der- bouwkunst. Deze prijsvrageu 
zrjn meermalen besproken en aangevallen , maar even 
dikwijls gehuldigd en verdedigd. Spreker zal hier
over niet uitweiden, evenmin als over die vragen der-
tweede soort, waarbij voor gebouwen, die vele dui
zenden moeten kosten, van 25 tot 100gulden wor
den uitgeloofd voor compleete ontwerpen met dito be
stekken en begrootingen ; hij denkt hier bij voorkeur 
aan eerlijke prijsuitschrijvingen, die zich door een 
goed uitvoerbaar programma en kundige, nauwgezette 
nitschrijvers, aan mededingers en beoordeelaars aan
prijzen. 

Spreker stelt zich de vraag: zijn zulke wedstrijden 
niet dikwerf geschikt, de kunst hooger op te voe
ren? Hij gelooft dat niemand zijn volmondig ju 
zal tegenspreken, all men daarbij bedenkt, dat iedere 
ernstige mededinger meer ingespannen zal arbeiden 
aan een prijsvraag die waarborgen van eerlijke be
ëindiging geeft, dan aan zulke, waarbij onder meer, 
de bouwlustige zelf de rekening maakt en uit alles 
blijkt, dat hem kunst en schoonheid niet in het 
minst ter harte gaan. 

Toch zijn er voorbeelden van prijsuitschrijvingen, 
waarbij het aesthetisch doel aan de uitvoering is ver
bonden : men denke o. a aan de Rijks-prijsvragen 
voor een Museum, een Leidsch Academie-gebouw, 
een Beurs voor Amsterdam, een Yachtclubgebouw 
te Rotterdam Deze en meer anderen willen wij 
met recht den naam van degelijke prijsuitschrijvin
gen geven, omdat ze, met een enkele uitzondering, 
de degelijkheid en eerlijkheid lóó ver dreven, dat 
ze niemand uitsluitende, geen uitverkorene, dat is: 
bekroni|witheid, huldigen. Spreker kent voor zich 
in de bouwkunst geen uitverkorenheid. Wie heden 
slaagt, zal morgen zwichten. De sterke van hier is 
vaak de zwakke daar, en hiermede komen wij op 
het terrein van het besloten concours. 

Aangezien beperking in de kunst, onder welken 
vorm ook , verre van goed te keuren is in onze naar 
openbaarheid en gelijkstelling strevende dagen, is zij 
ook nis minder bevorderlijk te achten tot bereiking 
van één doel. Immers, de uitverkorenen moeten het 
bewijs leveren, bijzonder geschikt te zijn voor de op
lossing der vraag. En al is de keuze van personen 
vaak het best te doen door de deskundigen onder
ling , er bestaat geen enkele reden, dat leeken daartoe 
de voldoende gegevens hebben of gerechtigd zijn. 
Ieder bestuurder- prijsuitschrij ver wil zijn recht doen 
gelden om zijn uitverkorene in wedstrijd te brengen, 
zoodat allicht persoonlijke sympathie of apathie den 
doorslag geeft De kosten van zulk een concours zijn 
hooger en tijd wordt er niet door gewonnen. Het 
is opmerkelijk, hoe deze evenweinig liberale als ge
niale nieuwigheid, totheden slechts onrijpe vruchten 
heeft opgeleverd. 

Het schijnt dat op publieke prijsvragen, en vooral 
op die van het Rijk, een vloek rust. Wij kennen 
allen , op een paar gelukkige uitzonderingen na, den 
ongelukkiger) afloop daarvan, zoowel voor mededingers 
als prijsuitschrij vers. Geheel anders is het met de 
prijsvragen gesteld, waarbij zich geen uitvoering aan
sluit. De schaal der bekroningen slaat bij deze zeer 
in het voordeel der laatsten door. 
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Letten wij meer bepaald op de prijsvragen in be
sloten concours, dan ziet het er niet beter uit, en 
in deze staat zeker de It ij ks-museum vraag tusschen vier 
heeren bovenaan, eene bundeling in strijd met het 
Landsbelang en de rechtvaardigheid, die gelijkheid voor 
allen eischt; in strijd met de eenvoudigste begripiien 
van orde cn wet, spaarzaamheid en beleefdheid en 
kunstbeviuitering. En hoedanig dergelijke daden zich 
zclven helooncn blijkt uit den treurigeu gang, dien de 
prijsuitschrij ving en stichting van het Museum van 
den beginne aan nam en tot het eind zal voortzetten, 
ten koste der belastingschuldigen. Spreker hoopt 
dat dit besloten Rijksconcours het eei-ste en tevens 
het laatste zal zijn. 

Ook omtrent het besloten Diorama-concours deelt 
spreker het een en ander mede, aan het slot waar
van hij zegt te gelooven, dat een omnibus- en 
tramwagen-vennootschap, totstandgebraebtdoor aan-
deelen, een on recht machtige daad begaat, met hare 
opdrachten te beperken tot eenige uitverkorenen. 

Ook omtrent het besloten concours, uitgeschreven 
door de »Vrije Gemeente" te Amsterdam, voor een 
Kerkgehouw, deelt spreker het een en ander mede. 
Dit concours is bij uitzondering mislukt. want de 
bouwcommissie schrijft aan de zes uitgenoodigden, 
dat geen «Ier ontwer|>eii kon goedgekcunl worden, 
doch dat in een ervan eenige gegevens zijn opge
merkt, die met dc geldmiddelen meer of min in over
eenstemming zijn, zoodat de Vrije Gemeente, over 
een terrein van 800 M a. een kerkzaal met 1500 zit
plaatsen eu nevenlokalen voor 60 mille (zoowat de 
helft tc weinig) zal krijgen. 

Aan wie is nu de beooiileeling van dc in deze 
besloten concoursen gemaakte ontwerpen opgedragen 
geweest? Voor het Rijksmuseum is het bekend, 
dat onder de 20 beoordeelaars slechts 10 leeken in 
de bouwkunst waren. Wiede drie Diorama-ontwerpen 
hebben beoordeeld is spreker niet bekend. Is hij wel 
ingelicht, dan was die taak opgedragen aan het In:-
stuur der Omnibus-maatschappij, waaronder geen enkel 
bouwkundige is. Hetzelfde moet hij ook zeggen vau 
de beoordeling der Kerkzaal-ontwerpen. De bouw
commissie is in liouwzaken geheel onkundig eu heelt 
deze geoordeeld, dan zh) individueele opvatting, 
smaak, enz. het oordeel geleid hebben. 

Hoe dit alles zij, door te vergelijken leert men 
begrijpen en het kaf van het koren scheiden, leert 
men menschen kennen, kunst beoordeclen, en vaak 
even ijverig als iMjlangstellend of ook onverschillig of 
werkeloos zijn in onzen tijd, die zeer geavanceerd en 
vrijdenkend ten opzichte van de bouwkunst eu bare 
beoefenaren is. Strijden wij in elk geval tegen hen 
die met voorbedachten rade intrigceren, zich verheu
gen in arbeid, onverschillig hoe ze er aankomen eu 
hoe hij uitvalt, want dit zijn gevaarlijke lieden. 

Na deze voordracht wenlen de door het Bestuur 
der Maatschappij voorgestelde vragen voor de Sep
tember- vergader ing in behandeling genomen en ter 
beantwoonling van enkelen daarvan coramissiën be
noemd, terwijl voor anderen aanwezige leden zich tot 
het leveren van antwoorden bereid verklaarden. 

brandmuur af te breken en steenen trappen met 
; dito afsluiting, in plaats van de houten trappen met 
I schotwerk, te maken. 

De Voorzitter noodigt den heer Berghuis uit de 
schriftelijke mededeeling af te staan om ze op te zenden 
naar dc Algemeene Bijeenkomst, zoo mogelijk aan
gevuld met hetgeen over deze zaak thans gesproken 
is, waaraan door den heer Berghuis gevolg gegeven 
wordt. 

Dc zesde vraag: iMet het OOg op den beweerden 
min deugdelijker! bouw van onze dagen, vraagt men 
een serie van practische gegeven* voor werkbazen. 
tot bepaling der afmetingen cu het gebruik van 
bouwmaterialen voor gewonen pak- eu woonhuis-
bouw?" wordt door den heer Berghuis uitvoerig 
besproken; het voor en tegen der gevraagde prak
tische gegevens wordt aangetoond, en spreker ver
klaart zich ten slotte voor de uitgave van dusdanig 
werk, mits daarin het hoé en waarom in alles ver
klaard wordt. De Vergadering was het blijkbaar vol
komen met spreker eens en verheugde er zich in. 
dat genoemde heer dit antwoord op het daartoe ge
dane verzoek van den Voorzitter afstond voor de Al
gemeene Bijeenkomst. 

Vraag 11 kwam hierna iu discussie. Zij luidt: • Welke 
der in de laatste jaren ingevoerde houtsoorten kunnen 
met goed gevolg worden gebezigd, ter vervanging 
van het bij ons meestgebruikelijken eiken-, grenen-
en dennenhout?" 

Behalve het Amerikaanse!, grenen wenl h?t teak
hout genoemd: eender leden deelde mede, dat hij 
laatstgenoemde houtsoort voor ramen en deiren aan 
een gevel gebruikt had. Deze waren niet geverfl gewor
den, maar alleen in de olie geschuurd eu iet aan
zien was zeer lievredigend, ongeveer als onl eiken
hout, doch de bewerking moest wegens d> wreed
heid van het hout met veel zorg geschieden. 

Tenslotte werd de twaalfde vraag behanrëld: »In 
welke opzichten en in hoeverre kan de beoefening der 
archeologie (oudheidkennis) bevonlerlijk zijn aan de 
hedendaagsche houwkunst, met betrekking zoowel 
tot de theorie als tot de practijk ?" 

Door den Voorzitter werd aan den heer Berghuis 
het woon! gegeven, die zijn antwoord op deze vraag 
voorlas en dit onderwerp uitvoerig en d-gelijk be
handelde; de Vergadering toonde door bevijzen van 
bijval dat zij met den spreker instemde. Dit stuk 
zal eveneens naar de Algemeene Bijeenkomst woitlen 
opgezonden; volgens spreker moet de vaag voor 
bakte gevallen bevestigend beantwoord worden en 
venlient het voor onze vaderlandsche oudheidkennis 
aanbeveling, dat de Maatschappij een adres aan de 
Regeering zende om het behoud van dc instelling 
der Rijksadviseurs te verzoeken, want de Maatschappij 
had iu een vroeger adres eeu reorganisatie, maar 
geen opheffing der genoemde instelling verwcht. 

Hierna wordt de Vergadering gesloten. 

Berichten en mededeelingei. 

Afdeeling Arnhem. 
Vergadering van Woensdag 19 Februari 1879. 

Deze vergadering was hoolilzakelijk gewijd aan de 
bespreking der vragen, door de Maatschappij gesteld. 
Nadat bet besluit genomen was om het werk: 
Zeitschrift für Bauwesen voor den lecscirkel aan 
te koopen, wenl de eerste vraag aan de orde 
gesteld, luidende: >In den laatsten tijd is van 
Rijkswege de stichting voorbereid en ondernomen 
van eenige belangrijke openbare gebouwen, als: het 
Ministerie van Justitie te 's-Gravenhage, de Archief-
gebouwen te Arnhem en te Haarlem, het Rijksmu
seum te Amsterdam en de Academiegelwuwen u> 
Leiden. Is de wijze , waarop die totstandkomen, 
de meest gewenschte.'" Het gevoelen der Vergadering 
was, dat men niet zoozeer tegen de manier van 
bouwen bezwaar had, maar wel tegen de wijze, 
waarop het maken der ontwerpen wenl opgedragen 
en tegen de eenzijdigheid, die daarbij door de Ad
viseurs werd aan den dag gelegd. In aanmerking 
nemende dnt de handelingen der Rijks-adviseurs 
reeds vroeger in de vergadering besproken waren eu 
dat er in den laatsten tijd over dit onderwerp in 
de couranten aanhoudend geschreven was, vond men 
het beter deze vraag niet verder te behandelen. 

Omtrent de tweede vraag: iWat is te doen tegen 
het inwateren van muren onder bardsteenen drem
pels, cordonbanden enz.?" deelde de secretaris mede, 
dat er geen gevaar voor inwateren bestaat, als 
men goede materialen gebruikt, aau de dorpels en 
banden een flink overstek geeft en ze zoodanig pro
fileert dat het water afgevoerd wordt, en niet, zoo
als wel eens gebeurt, langs den muur loopt. 

De Vergadering was het gevoelen van spreker 
toegedaan, waarna door den heer Persijn wordt 
opgemerkt, dat veeltijds de houten cordons tegen 
den muur gespijkerd worden en alleen de voeg door 
de bepleistering gedekt wordt; dit geelt slecht werk, 
want het water zal er achterheen loo|ien, en om 
dit te voorkomen, moeten de banden met zink af
gedekt worden. 

Daar niemand de denle en vierde vragen wenscht 
te bespreken, wordt vraag 5 aan de orde gesteld, 
luidende: »Is het wenschelijk, met het oog op brand
gevaar, scherper eischen te stellen, voor de zooge
naamde bluk woningen der arbeiders, zoo ja, welke?" 

De heer Berghuis helt omtrent deze vraag zijne 
denkbeelden schriftelijk uitgewerkt en deelt ze aan 
de Vergadering mede. Na het aangeven van eenige 
practische middelen tegen genoemd gevaar, wenscht 
hij ten slotte dat de meerdere kosten, daaraan ver
bonden , door de gemeentchesturen zouden gedragen 
worden, wijl de werkman, die deze blokwoningen 
moet betrekken, onmogelijk de verhooging van huur
prijs kan betalen, die bet noodzakelijk gevolg daar
van zou zijn, Hierna wordt de vraag uitvoerig be
sproken en de discussien samenvattende, wordt bet 
wenschelijk geacht, in de bouwveronleniugen bepa
lingen op te nemen, waarbij bet maken van zooge
naamde bimidinumi, met spouw tusschen iedere 
woning, verplichtend gesteld en verder voorgeschreven 
wordt de balken, lijsten, gordingen enz. bij iederen 

B U I T E N L A N D . 
— Te Melbourne is den 22sten Februari de eerste 

steen gelegd voor het gebouw, waarin in 1880 de 
intei nationale tentoonstelling zal wonlen gehouden. 

— I De voorlezing van den heer Tyndall over elec
trisch licht, waarnaar in een vorig nommer van dit 
weekblad verwezen werd, is vertaald te vinden in 
de Bevue scientifique van 22 Februari jl. Deze 
aflevering kost vijftig centimes. 

— | Engineering en The Engineer van 31 Jan. 
j.1. bevatten ieder een verslag van hoogst merk
waardige proeven , den 20,n van die maand genomen 
met den rem vuu We.-tinghousc. Misschien komen 
wij hierop later terug. 

— !j De Belgische Stoatssjnwrwegen werpen steeds 
minder eu minder winst per as-mijl en per baan-
mijl af. De verhouding van de uitgaven tot de 
ontvangsten is veel grooter dan vroeger. Vóór eenigen 
tijd was bij verscheidene sjworwegen de uitgaaf 50 
ten honderd van de bruto-opbrengst. Sedert is zij 
een enkel jaar 68 |>ct. geweest en schijnt niet meer 
tot 60 pet. te zullen dalen. De Staatsspoorwegen 
schijnen buitengewoon goed uitgerust te zijn, want 
er zijn 1066 locomotieven en 33,395 wagens van 
allerlei soort voor de 1339 Eng. mijlen weg. Het 
valt moeilijk te gelooven, dat er niet meer zijn dan 
noodzakelijk is, want terwijl de locomotieven gemid
deld 24,009 Eng mijl aflegden in 1872, maakten 
zij slechts 18,588 Eng. mijl in 1877. Het getal 
locomotieven was in het eerste jaar 638. 

— § De heer Cyrus Field, voorzitter van het bestuur 
der Maatschappij van den nieuwen spoorweg Haar
lem—Nieuw-York, verlangt daarin één rijtuig, gelij
kende op de kleed kamer-rij tuigen van enkele lianen, 
waarvoor ieder (tersoon 15 Amerikaansche centen 
(37Jj ets. Ned.) zou betalen over een afstand van 
10 Eng. mijlen. Zulk een rijtuig zou, volgens hem, 
zeker begeerd wonlen door parennen, die naar de 
opera, den schouwburg of avond-part ij en gaan. De 
volgende soort zou gelijk zijn aau de thans gebruikte 
eerste klasse in de Vereenigde-Staten, en bet vervoer 
tien Amerikaansche centen kosten. Eindelijk verlangt 
hij gemakkelijke rijtuigen ad 5 Amerikaansche centen, 
de plaats voor ben, die niet meer betalen kunnen. 

— § De heer Houdairo gaat voort met grondboringen 
voor zijn ontwerp van een binnenzee in Algerie. Tot
heden heeft hij tot op tien meter beneden laagwater 
geen andere grondsoorten aangctrolfcn dan zand en 
mei-gelachtige klei. Op vier meter onder den grond 
heeft hij bij Gabes drinkwater in overvloed gevonden. 

Dit zou bij het graven een groote besjNiring ge
ven in het toevoeren van drinkwater aan de arbei
ders. Iu de zitting van de Académie des Sciences, 
waarin de heer De Lesstpe dit mededeelde, ontvouw
den de heeren Ch. Martins en Ed. Desor in een 
Nota bezwaren tegen het plan, die te voegen zijn 
bij de vele reeds geopperde. 

— Bij Porto d'Anzio, nan den oever der zee, 
heeft men een antiek beeld gevonden, eene jonge 
vrouw met slcejiend gewaad voorstellende en levens
groot; het is, volgens den heer Rossi, waarschijn
lijk het beeld eener priesteres van eenen der be
roemde i"in|M'l- van Actiuin. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage Z. M. heeft, met ingang van 

1 Maart 1879. eervol ontslag verleend aan Jhr. Mr. 
V. E. L. de Stners, P. J. ||. Cuypers. Mr. A. J. 
Enschedé, J. O. van den Bergh , I. Gosschalk, L. 
Lingeman en H. J. Scholten . nis leden van het col
lege van Rijks-adviseurs voor de gedenk teekenen van 
vaderlandsche geschiedenis en kunst, en aan J. E. H. 
Hooft van Iddekinge, als lid en secretaris van voor
noemd college. 

— Bij ministeriecle beschikking is aan de Leidscbe 
stoombootmaatschappij 00 Volharding, gevestigd 
te Leiden, tet wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stooinlHxitdienst lot vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Gouda en Amsterdam. 

— Voor het jaar 1879 wordt een Rijkssubsidie 
van ten hoogste f 12,000 uitgeloofd voor de losla
ting in eene der bovenrivicren van zalmen (Salino 
salar) in dezer voege : 

a. De subsidie strekt in de eerste plaats tot het 
geven van praaien voor zalmen , welke van uchub-
kleed verwisseld hebben, eu wordt betaald in reden 
van ƒ20 voor elke honden! zalmen. 

b. Indien daarna nog een gedeelte van de subsidie 
beschikbaar hlijtt, strekt dit voor zalmen, welke de 
dooierblaas verloren hebben, en wordt betaald in re
den van tien gulden voor elke vijfbondenl zalmen. 

Ten aanzien van de subsidie onder b vermeld, 
wordt het volgende bepaald: Vooi-een getal zalmen , 
minder dan vijfduizend gelijktijdig aangeliodeii, wordt 
geen premie gegeven. 

Voor het geval dat het aantal losgelaten zalmen 
overtreft bet aantal waarvoor subsidie kan verleend 
worden, dan woiilt de geheele subsidie toegekend, 
indien de levering door één persoon of vereeniging 
is geschied , en anders de subsidie verdeeld in reden 
van het aantal zalmen, dat door ieder der mede
dingers is losgelaten. 

De controle op het aantal, den toestand, het voor-
zooveel noodig merken en de loslating der zalmen, 
geschiedt ten genoegen van den Minister van Water
staat enz. 

Zij, die naar een of meer deter MbtkUin wenavhen 
mede te dingen , moeten zich vóór * April 1879 aan
makten bij het Ministerie van Waterstaat enz., met 
op gezegeld papier geschreven opgave van het aantal 
door hen los te laten zalmen, van eene of van beide 
der bedoelde soorten , en van de plaats en den tijd 
der loslating. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Neerlandsch-lndie zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

benoemd: bij het Mijnwezen: tot ingenieur Se 
klasse VV. Godefroy; 

bij de Bataviasche havenwerken: benoemd: tot 
gezagvoerder, de le stuurlieden J. W. Brauer, J. 
van der Werf en J. F. Cramer; tet machinist, J. 
Waltgenhach. H. A. L. Jamie en H. Menge; tot 
teekenaar, VV, G. Grothe; —- ontslagen: de gezag* 
voci-der S. C. Scholten; eervol, de gezagvoenler K. 
Visser; 

ingetrokken: bij de fiurgerlijke Openbare Wer
ken : de bevolen plaatsing te Palembnng van den 
benoemden opzichter Se klasse i. J. Klaversteijn. 
met bepaling, dat hij te Batavia zal worden werk
zaam gesteld; 

verleend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter 2e klasse bij den 
Waterstaat enz, J. Visser: een tweejarig verlof naar 
Nederland, wegens ziekte, aan den ingenieur ie 
klasse bij de fabriek voor de uiai'lne en bet stoom
wezen te Soerabaia, C. J. van Steel. 

—• Door den Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid is afwijzend beschikt op het verzoek van 
W. C. van Hetisden te 's-Bosch en H. Linse te 
Utrecht, tot het verkrijgen van prioriteit voor den 
tijd van vijf jaren, voor den aanleg van een net van 
tramwegen in de provincie Noord-Brabant. 

— Bij beschikking van 26 Februari 1879, lit. L, 
afd. Handel en Nijverheid, is aan F. F. Giesseler, 
te Rotterdam, tet wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomslee|idienst op alle stroomen, 
rivieren en kanalen van het Rijk, waar slecpbooten 
wonlen toegelaten. 

Amsterdam. Het o Comité van uitvoering" voor 
het Nationaal Huldeblijk aan wijlen Z. K. II. Prins Hen
drik ontving, namens H. K. H. de Prinses-Weduwe, 
het navolgende bericht: »H. K. H., erkentelijk voorde 
wijze waarop het Comité van uitvoering zich tot dus
verre van zijne taak, geheel in den zin van nu wijlen 
Z. K. H. heeft gekweten, en wsarop het zich tot 
haar wendde, om te vernemen hoe venier in deze 
te handelen, verzoekt het Comité van uitvoering met 
hare dankzegging deswege, liaar te veroorloven deze 
aangelegenheid voor het oogenblik nog in overweging 
te houden en het nader hare wenschen te doen ken
nen , over de wijze waarop zoude kunnen gehandeld 
worden, om verder gevolg te geven aan eene zaak, 
waaraan voor H. K. II. zoo weemoedige herinnerin
gen verbonden zijn , maar waarop zij , als Huldeblijk 
van het Nederlandsche volk aan haar beminden cn 
diepbetreurdeu gemaal, nu wijlen Prins Hendrik 
der Nederlanden, den grootsten prijs blijft stellen," 
enz. 

— Weldra wonlt door de Amsterdamsche Omni-
busmaatschappij een aanvang gemaakt met de werk
zaamheden tet den aanleg van de tramlijn Dam—Bui
tenkant. Zoodia venier de thans aangevangen ver
breeding der Tesselschekade gereed is, wonlt dade
lijk overgegaan tot de verbinding van het hulpstation 
aan het Westenlok met den Dam door middel van 
den paanlenspoorweg. Tegelijkertijd wonlt alsdan 
deze lijn tot het Haarlemmerplein doorgetrokken. 

Tevens is door de A. O. fct bij den Raad wijzi
ging aangevraagd van de lijn Leidscheplein — Plan
tage, en wel in dien zin, dat langs deze lijn aller
wegen dubbelspoor komt. 

Wageningen. Het vroeger voor bouwterrein 
aangekochte eDuivendaal" —een terrein tergiootte 
van 7'/4 hektare, aan de nooi-dzijdc der stad — is 
thans aingekocht voor de alhier gevestigde Rijkslaud-
bouwschool, met het doel het in cultuur te brengen, 
er veestallen op te plaatsen, enz. 

Aankondigingen van Aanhesipilinafn. 

«nanrluk , 3 Hurl. 
Maastricht, te 10 uren, door hot ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw vim het prov. bestuur: 
het Iwuwen van bnzaltmuren langs den schutkolk van 
sluis no. 16 der Zuid-Willemsvaart in de gemeente 
Nedcrwecrt (Limhurg). Raming /16,700. 

«Halte, te 11 '/• uren, door net miuistcrie vim wa
terstaat enz., aan het gebouw vau liet prov. bestuur: 
hot doen van vernieuwingen en hut onderhouden van 
de murine- of oude zeehaven le Hrllcvoetsluis tot Hl 
Dec. *79. turning ƒ 1000. 

/utI'm. te 12 uren, door provisoren van bot Born-
hof: het afbreke u van den stal, het houwen van 10 
provenierswouingen on bot doen vim eenige werken 
aan het Vrouwenhuis. 

Henakreek, te 12 una, door het polderbestuur, in 
het Polderhuis: het bouwen vau een stoomvijzelgemaal 
met aanboorigheden aau den Ringdijk, in de nabijheid 
van een der poldermolcns onder dc gemeente Heus-
broek. 

kourtii.u. tc 12 uren, door hetgemeentebeetanrrsa 
Ileniclumer-Oldephaort-en-Noordwoldei de levering 
van 475 stère gewassclien riviergrint. 

Ml.-W.aar.en, te 3 ureu, door bet bestuur vau de 
baune St.-Maarten, in het logement Kust-Lust: het 
driejarig onderhoud vau d*: in dio banae gelegen 
grintwegeu, benevens tiet verleggen vau 100 M Straat
weg in het dorp aldnar. 

Zuilen, door kerkvoogden der Herv. gemeente: lo.. 
hot afbreken eu vernieuwen der balustrade boven den 
ii oord erge vel, uoorderaij vleugel der Groote Kerk; 2o. 
hel gedeeltelijk afbreken en vernieuwen van bet dak 
boven de bibliotheek der Groote Kerk; 3o. het res-
tuureereu en witten dor Broederenkerk. 

Dlniidag, 4 Maart. 
Helft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-, 

stapel en constructieniagaziincn : de levering van 2550 
KG. nwieringpliet, dik 0.0013 M. tot deu aanmaak van 
patronen voor de marine liierteluudc. 

Belas, tc 12 uren, door W. D. Starrenburg, in het 
„Huis ter Lucht", aan den Etotterdnmnobeetrnatweg: 
liet bonwon van «one bouwmanswoniug, stalling en 
winkelhuis. Inl. eu bilj. le bezorgen hij VV. D. Stur-
reuburg, Oude-Tollmis. 

Kranlngen, to 12 uren, door hel prov. bestaar: 
lo. bet inakeu van paalbehriiugen met aardlalud daar
boven, tot bet herstellen van dc kunualglooiingcu a. 
vau Groningen naar Uithuizen en Mciisingcwecr, 
ti. van Groningen naar Stroobos, iu 2 perc; Bo. hut 
verleggen van deu kunstweg van de Fiveliagoosluis 
tot de draaibrug over do buitensluis van het Ëcms-
kauaal. 

•pelade, bij Q, G. Sietzema: bet bouwen eener 
nieuwe huizing met .sehuurljc aau deu Unslwcg al
daar. Inl bij S. EL Kijlslra, te Drachten. 

W«en»dag, A M....M 
BevewlW, te 10 uren, door burg. en weth.: lo. de 

levering vau p. m. 360 M 1 Portland-cement beton, 
aau riolen ouz., ten behoeve der nieuwe riolecriug 
voor een gedeelte der stad; lo. de leveriug van i et 
benoodigde gegoten ijzerwerk aau riolen cu luiken, 
ten behoeve van diezelfde riolecriug. 

IJaelmende, te 11 uren, door burg. en weth.: dc 
levering van 550 stèro grint en 50 Merc griiitzand. 

Medemfclik . tc 12 uren, door het bestuur van het 
ambacht De Vier Noorderkoggen: liet bouwen van 
gemetselde kaaimuren en verdere werken langs de 
Ringsloot in de gcm. Spanbroek en Opmeer. 

Raaenfcurg, te 12 uren, bij den opzichter der Ver
eeniging tot Landverbetcring Jacob Mol: hel maken 
van 1450 M. zeedijk om deu Noord ban kpold or op het 
eiland Rozenburg, in 4 perc. Aanw. 3 en 4 Maart. 

Ouderkerk a <i Am-tel, to 12 uren, in het logement 
Paardcuhurg: hot verdiepen en uitbaggeren van hut 
middelgedeelte der geprojecteerde Oosttocht, gelegeu 
langs den omringdijk der veenderij „Droogmakerij iu 
het zuidelijk gedeelte des Middelpolders". 

Iwijjndrerkl, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen vau 2 opeuhare scholen met bijbehooronde 
onderwijzerswouingeu eu schoolmeubeluu, cu bet uit
voeren vau eenige daarmee .sameuhaiiguude werken. 
Inl. bij den geincentearchiteci W. Vogel. 

a-Hage, tc 12 ureu, door bet ministerie van water
staat ear., ten dienste der Staatsspoorwegen: hut bou
wen eener wachters woning eu be* maken van ver
schillende werken tusschen dc stations Arnhem cu 
Eist. Inl. bij den hoofdingenieur, te Arnhem en deu 
secticiagenicur, te Oosterbeek. Raming / 17,850. 

Hoorn, te 1', ureu, door het ge mee ut e best: lo. de 
levering van 100,000 stuks VVaalstraatklinkers, 100 
M 1 fijne grint en 250 M' zand voor bestratingen; 2o. 
hot inrichten van eenige lokalen in het voormalig 
Tribunaal tot museum, en liet overbrengen van schil
derijen eu andere voorwerpen van genoemd gebouw. 

»t.Jarafcie»ararlile, te 0 uren, bij A. I). Wassenaar: 
het wederopbouwen van een afgebrand schuurtje op 
het Nienw-Bildl. lnl. bij den architect J. Winter Jz., 
te St.-Annaparochie. , 

Rilland-Balk. door het gemeentebestuur: de leve
ring op den wal te Bath vau 250 stère grint. 

iironrijp, door kerkvoogduu der Herv. gemeente, 
bij M A. Quaestius: het vergrooten der boerenhuizing 
in gebruik bij C. E. Hoekstra, in de Poelen onder 
Meoaldum. 

Ileudrrdag, O Maan. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van marine: 

de levering bij de directie to Hcllevoetsluis van: lo! 
Rigasche masten; 2o. dito dekdelen; 8a grenen balk
eu Noordecbe delen; 4o. dito ribben, schroot» en 
latten; 5o. vuren delen; 6o. dennen delen; 7o. dito 
ribben, selirooteu en latten. 

llaorn, te 11 uren, door dijkgraaf cn heemraden 
van Drecliterlaud, ia den Doele : het leveren van 2011 
M J grint, 453 M 3 fijngeslagen klinkcrpuiu, 310,000 
wnaleobn straatklinkers en 621 M 3 zand, met het 
vervoeren naar de Drechlerlaadsche wegen. 

Kaam burg to 12'/, ureu, door het gemeentebest.-
dc levering van 130 M J grint en 40 M' griiitzand. 

Haarlem, te 2'/. uren, voor rekening der bctrok-
keti gemeentebesturen, aan liet gebouw van bet prov. 
bestuur: lo. het bouwen van eene school en ouder
wijzers wou ing te IJmuiden (gem. Velzeu); 2o. idem 
vau eene onderwijzerswoning te Krommenie. Aanw. 
te Krommcuie 3 Maart. 

«reningen, Wonds 8 uren, door D. Fahcr, bij 
A. Bouk.neijer aan 't Winschoterdiep; het afbreken 
eener oude- en het bouweu van eene geheel nieuwe 
wiukelbelmizing niet verdieping. Aanw. 3 Maart te. 
11 uren. Inl. bij de» architect K. Hoekzema 

Hle.-um, bij deu president-kerkvoogd P. P. Wie
den» : lo. hel afbreken vau 2 oude huizen en het 
opbouwen vaa eene nieuwe dubbele woning in de 
Buurt te Blessum; 2o. het doon van aanzienlijke her-
•tellingen aan den dorpstoreu. Inl. bij den timmer
man A. Nieuwland, tc Deinum. Aauw. 3 Maart, te 
10 uren. 

nukkumer Sleuwcaljlea (gom. Oostdongcradecl), 
door het dijksbestuur van den Kngwieruinerpolder, 
bij Jorr. Meirink: het verlioogcn en verzwaren van 
den zeedijk, gelogen om dou Engwicruinerpolder bij 
de Dokkumer Nicuwezijlcu, ter leugle van p. m. 
3301) M. Aauw. 5 Maart, tc lO'/t uren. Raming 

Vrijdag. 7 Maart. 
Leeuwarden, te 11 uren. door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
lo. het onderhoud van de sluizen, do sluiswachters-
irontng enz. to Munnekczijl. Raming ƒ2000 ; 2o het 
vernieuwen der vaste brug in du Leegte over den 
r'rieschcn tak der Lauwer». Raming ƒ2370. Aanw. 
fan beidon 3 Maart. 

Arnhem, te 12 uren. door liet ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bost.: het 
houwen van wacliterswoningen hij do Apoldoornsche 
en Koudhoornsche sluizen op bot Apcldoorusclie kanaal. 
Raming ƒ 7560. 

Zwolle, tc U uren, door het prov. bestuur: het 
maken van 2 gemetselde waterkeerendo duikers nabij 
llassolt, ter vervanging van dc houten s'huifduikers 
iios- I en 2 der Dedonisvaart eu liet mnken van eene 
schaal met hoofdjes over eene waterleiding iu Zuider-
Streukel. Aauw. deu Sen dag vóór de besteding. Ra
ming ƒ 1000. 

Uieeendam, tc 12 uren, door het gemeen te best: 
het bouwen van 2 scholen met onderwijzerswoningen 
aldaar. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. de aanleg vau eeno telegraaflijn vau 
Dedemsvuart naar Koeverden. Raming ƒ3620; 2o. 
idem van eene telegraaflijn langs deu Staatsspoorweg 
tusschen Arnhem eu Nijmegen. Raming /49fi4; 3o. 
het leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren en op
slaan van palen en schoorpaleu voor dc behoefte van 
de Rijkstelegraaf in 1880. 

rirfi'iu, te 1 uur, dttor de Nederl. Rijnspoorweg
maatschappij: het maken van 2 romisea voor locomo
tieven en rijtuigen voor den tramweg van Den Haag 
naar Sclicveningen, en het doen van andere werken 
o|> liet station Deu Haag. Aanw. 3 Maart, te 11 uren. 
Bilj. las, 6 Maart aan de directie. 

/••tien, te 1 uur, door het gemeentebestuur: het 
j,Taafwurk, opnemen en verleggen, met gedeeltelijke 
bijleveriug vau materiaal, vau eeu gedeelte der hoofd 
bui zen leid iugc ii ten dienste der gasfabriek dier ge
meente. 

iiurdiiriii. door II. Gips: het bouweu vin eeu 
voonhuis met bouwschuur en eon sleeneu heul, nu-t 
dc noodige leverantie euz.; het nmovccreu vau ecu 
huis met schuur, slaande aan den Itlaaksehedijkonder 
hVinonoord. lui. bij Lsoas. Nolcu, te 's-G raven deel. 
Aanw. 4 Maart, te 11 ureu. 

Murnierwande, bij Dr. VV. B. A. '1'hoden van 
Velsen: bet afbreken en wederopbouwen eener schuur 
en een hok voor stal voedering, aan den straatweg 
onder Rijpcrkerk. 

Krhlen, bij den voorzitter van kerkvoogden der 
Herv. gemeente: hel afbreken vau den bestaaudeu 
turen en gevel en het bouwen vau een uicuwen gevel 
n toren aan de kork te Echten. Inl. bïj den ge-
iientcopKichter Kuipers, 1c LsnUBOr. 
Opprnbulsen, bij (i. 1). dc Boer: de levering van 

1000 M' zand, tot ophooging, te leveren aldaar op 
den wal, in 10 perc. cn 30 M- grof kalkzand. 

Zaterdag, H Haart. 
UerKeii.«p-Z(H»rn . te 12 uren, door het gemeente

bestuur: du levering van 6S.ÜO0 stuks Quenaslkcicn 
retouches), halfvlak bchakt. 
i(iij(i-niiust, te 12 uren, door den burgemeester van 

Achtkarspelcn: bet vervloeren van ecu gudcclte van 
len stra-ttweg du Jcltingelaan, te Buitenpost, met bij-
Bvering der benoodigde steeu. Aanw. 5 Maart, te 
IU uren. 

Dein, tc 1','. ureu, door de commissie van beheer 
der stedelijke gasfabriek : de levering van ongeveer 
55,000 HL. Engelsche gaskolen. 

ttrecta, te 2 uren, door het prov. bestuur: het 
onderhouden van liet /.ami- cn jaagpad tusschen 
fonkelen en Ouderkerk, met al de gebouwen, brug-
na, schoeiingen enz. tot dit zaad- cn jaagpad bo-
iDorcnde, van den dag van de goedkeuring dir be 
geding tol 31 Dcc. '79, iu 2 perc Aanw 3 Maart, 
p II uren, aan dc Nieuwerslms en op 4 Maart, te 'J 
ren, aau dea Voetangel. 
Wlerlncerwaard, te 2 uren, door dijkgraaf en 

lecmrndcu van den polder VVieringcrwaaru, teu raad-
juize: lo. het bouweu van een wooubuis bij bet 
,100 mge in aal te Wieringi-rwaard; 2o, het afbreken en 
•-••_•!• ij: ri-i n van 2 brutigen cn bet maken van een brug 
uu den Barsingcrweg bij den Kruisweg Wieringcr-
raard, met bijkomende grondwerken. Aanwijziug to 

uren. 
Raamadank, tc 3 uren, door bet kerkbestuur der 

Icrv. gemeente: bet afbreken en rustaureercu van 
Ji-clten muren, liet opbouwen der kerk met torentje, 
aevens ameublement. Bilj. inz. bij den president-
rkvoogd W. Zijlmans. Aanw. 5 Maart, tc 12 uron. 
M.-tnnaparaehle, tc 4 uren, doorliet gemcentcbe-

ituur van Het Bildl: het bouwen eener openbare 
agcre school met ondcrwijzerswouiug iu het dorp 
'il.-Anna parochie. Aanw. tusschen '.I cn 11 uren. 

Maandag, Maart. 
'•-Hace, tc 11 uren, door het ministerie vau koloniën: 

le levering van ijzerwerk voor de onderstellen van 90 
tuks spoorwegrijtuigen cn bas age wagens, teu dienste 
mi de Btaatavpoorwsgen op Java. 
tmoterdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: hel 

cnpjemnen en Ojpboogen van een gedeelte water in 
Singelgracht bij de voormalige Leidscliepoort. 

Arnhem, 'savonds 8 uren, door bel bestuur der 
•nlicmschc Teutoons!ellingsvcrceiiigiag, ten kantore 
de Kortestraat; bet maken van een gebouw voor 

fi] internationalen wedstriid. op luit terrein vóór de 
OOgere burgerschool, groot ongeveer 1800 M'. Iu). 
ij dc architecten Van Gendt en Nicraad. Aanw. 7 
taart, tc 11 uren. 
Ulntelaard, door dc administratie V&B het Kroon-

omein, iu De Gouden Leeuw; ]o. het bouwen eener 
iciiwc schuur met karhuis op de bouwhoeve in den 
-oiiingsoordpolder onder Dintcloord, in pacht bij C. 
f. Stolk; 2o. het doen van vernieuwingen en her
tellingen aan dc gebouwen cn getimmerten van 13 
ouwhoevon, gelegen ouder Dinleloord, in pacht bij 
ersehil lenden. 
"trenherj-en, door Arnout MutenWC te Tilburg, bij 
J. van Loon: het bouweu eener hoerrnhuizing niet 

'et en schuur, met bijlever ing van alle benoodigde 
ahlllnleil. in de Haarlemmermeer, aan den Aalsmeer-
'i weg, in de nabijheid van het fort Schiphol. 

Hlnadag, II Maart. 
Hardhiaaveld, te II uren, door T. Swets Az., iu 
I logement De I Snoeken: liet afbreken en we-
:ropbouwcu vau een woonhuis. 
'••Idermalaen, te 11 oren, door het polderbestuur: 
I levering van 500 M 1 grove grint. 
Hreda, te 11 uren, door deu eerstaanw. ingenieur 

p Dordrecht, in Het Hof van Holland: het ééujarig 
''derhoud van de kazernegebouwen euz. te Breda, 
'"Ier het beboer der genie te Dordrecht. Bilj. in/.. 
1 Maart, vóór 3 uren, op het bureau der geuic te 
reda. 
"oiirrdam, tc 12 uren, vanwege liet ministerie van 

uancien, aan het gebouw der prov. inspectie van de 
•ad•.gebouwen : het onderhouden van- cn het doen 
!>n eenige herstellingen aan hot voormaligOostindisch 
'"is te Rotterdam, ged. *7S», '80 cn '81. Aauw. 4 
•aart, te 10 uren. 
*iri|«n, te 12 uren, door het bestuur en de enm-

[>iW belast met de stichting vau 2 gemoouschappe-
like stoomgetualen voor de polders Het Oudeland-

van-Strijen en Oud-Bonavontura, onder de gemeente 
St rijen, in het koffiehuis van Nagtegaal •' lo. oen ho
rizontaal-werkend stoomwerktuig mot stoomketels, 
scheprad cn verder uanhooren, benevens een tweede 
scheprad met aauhooren voor strijkgemaal; 2o. ecu 
dito stoomwerktuig met stoomketel, scheprad en ver
dere aanhoorighedon; 3o. hot machine-, ketel- en 
schopradgchouw met schoorsteen, stê ukolcnbcrgplaats 
enz., voor do plaatsing van het sub 1 genoemde 
stoomwerktuig met schepraderen; 4o. het machine-, 
ketel- en scheprad ge bouw, schoorsteen, steenkolen-
bergplaats enz. voor de plaatsing van liet sub 2 ge
noemde stoomwerktuig en scheprad; Bo. het bouweu 
van 3 woningen voor machinisten en stoker; 6o. het 
leveren e.i inleggen van 2 vereen igingsd ui kers. 

llt.-Jarahleparaehle, tc 8 ureu, door liet waterschap 
Het Oud-Bildt, teu Strandhuizc: het verlioogcn cn 
verzwaren vau deu zeedijk of arm dijk onder St.-Jacohi-
parochie, zijnde dc zeewering van dat waterschap, 
gelegen tusschen deu Westhoek cu Dijkshoek, ter 
lengte vau p. ra. 1500 M. Aanw. tc 11 ureu. 

.Amaierdam, door den architect J. Scrvais. dc bouw 
van eene villa te Hilversum. 

Waen*da«, 11 Maart. 
'a-Hage, te 11 ureu, door het ministerie ran water

staat enz.: lo. het voortzetten van het liju|>ad langs don 
linkeroever van het Kwartewater, vnn 7410 M. beneden 
de Hnssclter brug op het benedeneinde vnn liet be 
staande jaagpad tot 235 M. lengte benedenwaarts. 
Aanw. 7 en 8 Maart. Kaming / r.'.vi, lo. bet maken 
van oen pci'put, terp en gebouwtjo voor ocue /.elf-
registrecrende peilschaal bij Westervoort. Aanw. 7 en S 
Maart. Kaming ƒ 4650: 3o. het uitvoeren vau werkcu 
tot verruiming van dou bovenmond vau bel Mallegnt, 
ouder do gemeenten Dordrecht cn Dubbeldan Aanw. 
7 en 8 Maart. Raming ƒ128,300. 

'a-llage, tc 11 ureu, door het ministerie van biu-
nenl. zaken: de binnenbouw vau liet nieuwe departe
ment van justitie. Aanw. 3 cn 5 Maart, tu 12 ureu. 
Raming /108,600. 

Harneveld, te 11 uren, ten gemeentehuize: het 
bouwen vau oen schoollokaal c. s. te Voorthuizen. 
Inl. bij deu opzichter HaAiischoten. 

'a-llage, te 12 ureu, door het ministerie vau water
staat euz.: lo. het maken van eenige werken op de halte 
Resscn en op het station Nijmegen. Inl. bïj den 
hoofdingenieur, te Arnhem en den scctieingenicur, te 
Nijmegen. Kaming ƒ 7250; 2o. de levering van stalen 
spoorstaven niet ijzeren eindverbindiii'/eu eu van luuik-
bouten, iu 2 perc. Itnminc: perc. 1 /"357,000, perc. 
2 ƒ 10,000. 

semmeladlia, tu 12', uren, door burg. en weth.: 
bet bouweu van non school met 8 lokalen voor 384 
leerlingen, na eene oudcrwijzerswoning; de leveriug 
der scliooiameublemcntcu; het maken vnn beschoeiing, 
groudaanplemping euz. enz., eeu en ander op kad. 
perceelen not. 11II cn 503, sectie B, gem. Bommels-
dijk. Inl. door deu architect J. I. van VVaniug, 5 
Maart, te 9 uren. 

Henderdag, 13 II... r. 
I irei'iu . tc 11 uren, door de maatschappij tot cxpl. 

vuu Staatsspoorwegen, aan het ceiitriialbureau: het in 
4 perceelen leveren van eikenhouten dwnnliagere en 
vuu vierkant beslagen eiken wisselhout cu brugliggcrs, 
ten behoeve vau den spoorweg Almeloo—Salzbergnn 
cn Pruisische grens—Gronau. 

.•HaerdbreeU, te 12 uren, door A. J. Hamster, bij 
Wed. L. K. Stecrnhcrg: liet hcrstclleu van bet voor
gebouw cu daaraan bouweu van ccne groote schuur, 
gelegen te Korengaat, gem. Noordbroek. Aauw. 7 
Maart, te 1 uur. 

Purmerende, door kerk re ut meeste run van de Evau-
geliscb-Lutbersche gemeente, d; bivcubouw voor ccn 
kerk van urenoemdo gemeeutc. 

Veijdag, 14 Haart. 
'"-Ho.rii, te 10Vj uron, door liet ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw vau het prov. best.: het 
doen vau buitengewone lierstelliugcu aan de schipbrug 
over de Maas bij Hedel. Aanw. S cn 10 Ma<rt. 
Raming ƒ 800. 

Zwolle, te 12 uren, door bet ministerie van water
staat, aan het gebouw van bet prov. bestuur-, liet uit
voeren van eenige verbeteringen aan de woning van 
den ontvuuger der sluisgeldeu tc Zwartsluis, behoo
rende tot de werken van bet Meppelerdiep. Aanw. 
5 Maart. Kaming ƒ 1400. 

Ijceuwarden, te IK1/, uren, door het ministerie van 
witerstaat euz, aan bet gebouw van het prov. best.: 
het herstellen eu gedeeltelijk vernieuwen der beschoei
ing langs de oostzijde van de VVillenishaven te Har
lingen. Aanw. 6 en 8 Maart. Raming ƒ3590. 

Zaterdag, IS Maart. 
iiai-rit, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 

het uitdiepen van de Turfhaven eu het ophoogen van 
den Turfwa). 

Lelden, tc 12 uren, door dijkgrnaf en hoogheem
raden vuu Rijnland, in hut Gemeenelandsliuis: het 
maken vau eene woning voor den machinist vnn Rijn
lands stoomgemaal tc Gouda. lui. bij deu opzichter, 
te Gouda en den ingenieur, te Leiden. 

L'akwert, door het gemeentebestuur: de levering 
van 60 stère schoongewassen en riviergriut en 60 stère 
kcislag, franco vóór den wal vóór 1 Oct. 

Weatervelde, door Wed. Mr. J. Tonckcns; het 
graven van een kanaal lang 805 M , looponde uit de 
2e Wijk te Veenhuizen naar Westerveldc, bet maken 
van een kapitalen houten duiker ouder het kauaal on 
ecuige ventere daarmee iu verhand staande werken. 
Aanw. 8 Maart, te 11 uren. Bilj. inz. 14 Maart bij 
Mr. J. Touckens, te Wosterveldc. 

Maandag, 17 Maart. 
Cramvalrt, tc 11 uren, door burg. en weth.: dc 

levering van 130 M 3 goed gehorde bruine Eysdensclie 
onderhoudsgrint, op den weg tusschen Cromvoirt en 
Deuteron. 

Hlnadag, 1H Maart. 
l'lreeht, tc 11 ureu, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: bet 
maken van eene wachterswoning aan den overweg bij 
kilomcterpaal 16.370 op deu spoorweg van Breda naar 
Rotterdam. Aanw. S Maart 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden van den Hondsbossche cn Duinen lot Petten, 
ia De Toelaat: het eenjarig onderhoud van- eu hut 
nitvoeron van eenige werken aan de Hondsbossche 
zeewering un eenige binnenwerken. Aanw. door den 
hoofdopzichter C. J. Bollec te Hazepolder, 10—15 
Maart. 

Capelle, te 2 uren, door G. Vermeulen Wz., bij 
Jan Dekkers op de Nieuwe Vaart: het bouwen eener 
zeer belangrijke buizing met aanhoorige gebouwen en 
werken. 

Waeaadag, I» Maart. 
'a-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken op het station Nijmegeu. 
Inl. bij don hoofdingenieur, te Arnhem on den sectie-
iugeuieur, lo Nijmegen. Aauw. 10 en 12 Maart, tel
kens te 1 uur. Raming ƒ 43,150. 

Vrlldag, II Maart. 
Leeuwarden, te l i 1 / , uren, dooi het ministerie van 

wuterstaat euz., aau het gebouw van het prov. beat.: 
dc voortzetting der verbetering van du noorderzeewe-
ring te Harlingen, behoorende tot dc verbetering der 
havru aldaar. Aanw. 15 cu 17 Maart. Baming 
ƒ 15,700. 

Ulnadagt « klaart. 
Haarlem, te 2 uren, door de sociëteit „Trouw moet 

blijken": het sloopen en het wederopbouwen van hrt 
sociëteitsgebouw. Inl. op het terrein 24 Maart, te 
10 uren. 

Waenadag, SC4 Maart. 
VHuge, te 11 uren. door het minist. van waterstaat 

enz.: bet uitvoeren van graaf- en baggerwerk op het 
benedendeel der Nicuwc-Mcrwcde, gedeeltelijk door 
middel van Rijks-stoombâ gcrvaartuigon, met de be
diening en hui onderhoud dior vaartuigen tot en met 
31 Maart '80. Aanw. 22 Maart. Raming ƒ 136,900. 

Zaterdag, ïH Maart, 
kruilden, te 2 ureu, door den rentmeester der 

domeingoederen van Z. K. H. Prins Frederik der 
Nederlanden, ten raadhuize: hel doen vaa vernieu
wingen en herstellingen aan ondersclicideue gebouwen 
ouder Klundcrt. 

Alloop van Aanbesteilinsen. 

Brunen, 13 Kobr.: hot maken der aardebanu cn 
daarna beklinkcren van den weg in de Hooge- eu 
l̂ igc-Papcstecg eu te Wolfshoek langs de scheiding, 

I te zameu lang 1857 M.; ingekomen 6 bilj., als: 
0, van Zwol, te Made, / 15,820 

i A. WÜgera, „ Nieuwkuik, „ 14,040 
T. Smits Mz.. „ Wijk, „ 18,000 
A. Snijder, „ Druuon, „ 13,390 

I H. J. Dekkers, „ Baardwijk, „ 13,127 
A. de Kurt, „ idem „ 13,095 

I Derdrrrhi, 14 Febr.: het bonwou van 15 arbeiders-
; woningeu iu den grooten jiolder Krabbe, op het eilaud 

Rozenburg; ingek. 22 bilj., als: 
I A. Veth, te Papendrecbt, ƒ 18,970. 

P. Visser, „ idem „ 18,967. 
! J. van Luijpeu, „ Maassluis, „ 18,390. 
) L. v. d Eudt, „ idem „ 18,299. 

C. v. d. Loo. „ Arnhem, „ 17,990. 
J. P. Wimm-rs, „ Maassluis, „ 17,500. 
P. Onder dc Linden, „ Hoogvliet, „ 17,199. 
G. Maliepaard, „ Kralingen, „ 17,100. 
A. Onder de Londen, „ Heorjansuam, „ 17,095. 
J. Meijboom, „ Hoogvliet, „ 17,093.99 
I). Boertje, „ Puttershoek, „ 17,000. 
J. Uleman, „ Maassluis, „ 16,498. 
D. Dijkgraal, „ Puttershoek, „ 15,850. 
K. Oosterlce, „ Rozenburg, „ 15,800. 
P. Quack, ., idem „ 15,750. 
T. W. v. d. Bouwen, „ idem „ 15,555. 
N. J. Netten, „ Charlois, „ 15,550. 
A. Brouwer, „ Nieuwesluis, „ 15,466. 
N. Gille, „ Rozenburg, . 15,460. 
C. Lallemao, „ idem „ 15,399. 
T. Strccfland, „ Sliedrecht, „ 15,324. 
Jan Boertje, „ Puttershoek, „ 14.990. 

Kt-nknm 14 Febr.' hot bouwen vau een woonhuis; 
ingekomen 3 bilj., als: 
R. W. Mcuting, to Henkum, ƒ 12,500 
P. dc Leeuw, „ Wageningen, „ 11,445 
H. A. I. Popping, „ idem „ 11,440 
niet gegund. 

--ltw-th, 15 Febr.: het maknu van een fabriek, 
koetshuis eu stal met 12 danraangreuzetidu woningen 
voor H. Bogaerts; ingek. 11 bilj., als 

te Utrecht, 
„ idem 
„ 's-Bosch, 
„ Utrecht, 
„ Schalkwijk, 
„ Bodegraven, 
» Tilburg, 
„ Oss, 
„ Tilburg, 
„ 's-Bosch, 
„ 'ir'dui|l, 

/ 67,897 
„ 60,300 
„ 64,992 
„ 64,950 
„ 64,985 
„ 61,879 
„ 59,550 
„ 59,000 
„ 58,277 
„ 58,200 

"8,700 

A. A. van Dommel 
W. F. Tieluns, 
P. J. Somers, 
J. H. Vos. 
N. EL Peters, 
P. Vlasman, 
T. M. J. Gustenhoven, 
H. R. Hendricks, 
H. Dusée, 
J. vau Eerd, 
L. van Gaal, 

HeKahaven, 15 Febr.: Iicl maken van school 
beien voor de bewaarschool; minste inschrijver was 
A. Kemper, te Rotterdam, voor /"850. 

Deventer, 15 Kebr.: het maken van een drijvend 
badhuis in den Use!; gegund aan 11. B. Lepping, 
tc Deventer, voor /S788. 

Zuid breek , 15 Febr.' bet bouwen van ecu woonhuis 
met schuur 
jetten, als: 
S. Strating, 
II Ravensburg, 
H. Schreuder, 
G. J. en J. H. Prununc 
11. Robers, 
EL Venema, 
A, Daanje. 
H. Holihof, 
•I. Buurke, 

Rheden, 15 Febr. 

bij II. Verwcr; ingekomou 9 bil-

ƒ 5190 
„ 5146 
„ 4800 
„ 4698 
„ 4449 
„ 4099 
„ 4027 
„ 4025 

3899 

te Oude-Pekela, 
„ Winschoten, 
• '/.uidbroek, 
„ Wildcrvnnk, 
„ Noordbroek, 
„ Muntendam, 
„ Noord broek, 
n idem 
„ idem 
het leggen van een klinkerbe

straling en eene opeu goot te Yelp; gegund aan W. 
Vlcemmt, te Velp, voor ƒ828 50 

Khedcn, 15 lebr.: bet bouwen vau eene bewaar
school; ingkoineu 4 bilj., sla: 
K. Bennink, te Rheden, ƒ 2645.50 
II. Slotboom, „ idem „ 25so>o 
H. G. Metiihen, „ idem „ 2550.80 
<i. Lubberhuizen, „ idem „ 2388.90 
gegund. 

ttranlngrn, 17 Febr.: het vergrooten van het school
gebouw in dc Prinsenstraat; minste inschr. was H. 
Hendriks, le Groningen, voor / 4741. 

Arnhem, 17 Febr.: liet maken van een gehouw 
voor verlengbaar erudiet, entrepot, kantoren euz., voor 
Gebr. Hesselink; ingek. 2 bilj., als 
J. P. Welsing, 
C. J. Hcrmscu, 

te Arnhem, 
idem 

ƒ 14,233 
13,800 

te Zutfen, / 5169 
idem d 4936 

Wamsveld, „ 4821 
Zutfeu, „ 4819 
idem „ 4670 
idem „ 4594 

„ idem „ 4370 
idem „ 4354 
idem „ 1325 
idem „ 4290 

Zutfen, 18 Febr.: het afbreken en wederopbouwen 
van het huis wijk E, uo. 57, houk Oudewant en Rii-
kcnliageo, voor F. van Barrelo; ingekomen 10 bil
jetten, als: 
J. A. Garvelink, 
A. W. Welsiuk, 
M. Meijer, 
J. R. I lamer, 
L. Ezcrman, 
II. Jansen, 
H. .1. llnijtink, 
(i. W. Kumpc, 
H. W. Douwes, 
H. J. Beteem, 

Krimpt-n a/d Lek, 19 Febr.: bet bouwen van eeu 
post eu telegraafkantoor in de kom dor gemeente; 
ingekomen 7 bilj., als: 
J. v. d. Vlugt, te Dordrecht, f 9690 
Gebr. Stuiver, „ Lekkerkerk, „ 4975 
L. Boertje, „ Puttershoek, „ 7620 
L. van Breeningrn, „ Krimpen a/d Lel., „ 7600 
J. Staat, „ idem „ 7600 
W. Pruyt, „ Lekkerkerk, „ 7200 
Gebr. J. en A. Helleman, „ Krimpen a/d Lek, #7100 

ifeada, 19 Febr.: lo. de onderbouw ccnci bascule-
brug; itu;ekomcn 6 bilj., als: 
C. P. VV. Dessins, te Gouda, ƒ 5678 
Gebr. J. en W. de Jong, „ idem „ 4980 
ü. Luijeudijk, „ idem „ 4947 
C. J. C. Huogendijk, „ idem „ 4850 
I'. van Kooijmi, „ Waddiuksveeo, „ 4554 
H. J. Ncderhorst, „ Gouda, „ 4443 

2o. tiet maken van den ijzeren bovenbouw dier 
brug; ingek. U bilj., als: 

Geveke en Co., te Amsterdam, ƒ 10,680 
H. Cosijn eu Co., „ Gouda, „ 10,145 
De Jongb cu Co., „ Oudewater, „ 9,930 
D. A. Schrctlen, n Leiden, „ 9,850 
H. DalhuizHii, „ Kampeu, „ 8,873 
L. J. Enthovcu en Co., „ 's-Hage, „ 8,440 
Ijzergieterij Prins van 

Oranje, „ idom „ 7,897 
Vve Alph. Frudérix, „ Luik, „ 7,750 
Penn en Rauduin, „ Dordrecht, „ 7,500 

Anierareerl. 20 Febr.: het bouwen van een kapitaal 
granupakhuis met aanhoorige werken; ingekomen 18 
bilj., als: 
J. G. v. d. Geest, te Amersfoort, ƒ 24,275 
J. H. de Vos, „ Utrecht, „ 24,264 
J. Verkoren, „ Voorschoten, „ 23,729 
J- v. d. Tas. „ Charlois, „ 23,490 
W. v. d. Koov. „ Amersfoort, „ 23,000 

Poot, „ Amsterdam, a 22,500 
P. Audriesseu, „ Hilversum, „ 21,000 
A. Keers, „ idem „ 20,883 
B. H. Trooster, „ Zwolle, „ 20,780 
G. Prins, „ Amersfoort, „ 19,375 
J. C. van Eijbergon, „ idem „ 19,375 
J. H. Boks, „ idem ,, 18,936 
L- Krook, „ Zwolle, „ 18,729 
J. B. F. Lensing. „ Amersfoort, „ 18,700 
J. 1). Hufen, , Naarden, „ 18,150 
EL J. Jurjens, „ idem „ 18,130 
J. Verhoef, „ Amersfoort, „ 18,125 
H Wegerif, „ Apeldoorn, ,, 17,924 

Camaei-laad, 20 Febr.: het maken van een plateau 
voor een later te bouwen directickeet met opzichters-
woning in den polder Anna-Friso; ii.gekoroen 7 bil
jetten, als: 
J- Leijt, tc VHeer-Areudsk., / 2555.55 
P. J. v. Remortel Nz., „ Hontcnisse, „ 2200. 
H. Griowis, „ Ouddorp, „ 2190. 
J. v. d. Rand, „ Wisackerke, „ 2179. 
P. v. d. Berge, „ Coliinsplaat, „ 2160. 
P. J. Visser Pz„ „ Krumingen, „ 2160. 
P. Verburg, ., Colijnsplaat, „ 2149. 

Mlddelatum, 20 Febr.: het bouwen ceuer nieuwe 
behuizing; ingek. 7 bilj., als: 
G. Dijk, te Kantens, / 3050. 
H- Boa, „ Uithuizermeeden, „ 3033. 
W. Doornbos, „ Stitswerd, „ 2995. 
S. Ubels, „ Bednm, „ 2796. 
E. de Jonge, „ Middelstum, „ 2664. 
J- Kuper. „ Groningen, „ 2549.22 
G. Woitbuis, „ Bndam, „ 2385. 
gegund. 

Leerdam, 21 Febr.: het maken van ecu ijzeren hek 
met steenen voet om de Herv. kurk; ingekomen 19 
bilj., als : 
W. Toom, te Nieuwland, / 4433 
H. Kleinloog, „ (Jendercn, „ 4385 
C. de Hoog en 

L. J. Mctz, „ /alt-Bommel, „ 4331 
D. P. Grand, „ Haarlem, „ 4080 
G. v. d. Heuvel, „ Hooge-Zwaluwc, „ 3999 
II. Hunne Jr., „ Assen, „ 3945 
A. de Keiiscr, „ Brussel, „ 3917 
J. v. d. Vlugt, „ Dordrecht, „ 3910 
B. Molirnnnu en Co, „ Lceuwardeu, „ 2690 
McrkelbacbMarbais&Co.„, Breda, „ 3674 
I». Limper, „ Baarn, „ 3666 
A. van Itterson, „ Khenoj, „ 3659 
EL Dalhuizen, „ Kampen, „ 3599 
Engelmann&VanStirum, „ idem „ 3583 
Beclit & Dyserinck, „ Amsterdam, „ 3533 
A. IJzerman en 

G. J. Tcunissen, „ Leerdam, „ 3316 
H. Burgers, „ Deventer, „ 3119 
P. II. Hormann, „ Utrecht, „ 2960 
H. Oosterbroek cu Zn., „ Goriuchem, „ 2930 
gegund. 

v"-p._ 21 Febr.: hut houwen van eene villa met 
koetsbuis, stalling ouz. onder de gemeente Arnhem; 
ingek. 15 bilj., als: 
A. A. Flipse, Lj Arnhem, ƒ 33,333.33 
W. Kentering, ,, Velp, „ 32,000. 
J. H. Stevens, „ Arnhem, „ 31,980. 
H. Haijtink, n Zotlen, „ 29,888. 
A. Abbenbuia, „ Velp, „ 29,040. 
Firma G. J. Carmiggelt 

en Zoon, n Brummen, „ 28,816. 
W. Vleemiug Hz., H Velp, „ 28,760. 
H. A. Weging. „ Brammen, „ 28,584. 
H. Jacobi, „ Velp, „ 28,577. 
D. H. Knocf, m idem „ 28,282. 
W. Lensink en Zn., „ Arnhem, „ 27,844. 
B. Jansen van Galen, „ Velp, n 26,642. 
R. •menen, „ idem „ 26,420. 
A. Klandcrmau, „ Brummen, „ 25,897. 
E. J. N. Steentjes, „ Velp, „ 24,995. 
gegund. 

Amsterdam, 22 Febr.: het maken van eeu stel van 
3 schietbanen, op een terrein aan den Zeeburgerdijk: 
minste inschrijver was P. F. Rijke, te Amsterdam, 
voor ƒ 14,990. 

Amsterdam, 24 Febr.: het gewoon onderhoud en 
de daarliijbehoorende herstellingen ged. '79 van lo. de 
sluizen en waterkeeriugen, kademuren en jaagpaden; 
2o. de wallen cn riolen; 3o. de steigers, rrmmiugeu, 
dukdalven enz., benevens de houthaven in het IJ; 
minste inschr. was M. Deutekom, te Amsterdam, 
voor ƒ39,747. 

Alkmaar, 24 Febr.: het bouwen eener overdekte 
graan- cn zaadmarkt; gegund aau J. J. Tesselaar, te 
Alkmaar, voor ƒ17,971. 

Ueekae-i, 24 Febr.: lo. het levereu eu stellen van 
een horizon taal-werkend stoomwerktuig met stoomketel 
enz. voor een atoomschepra gemaal; ingekomen 14 
bilj., als: 
Mijnsseu en Co., te Amsterdam, f 13,900 
Hanuoverschc Maschiuebau-
Aclien-Gesellschnft, m 12,650 

C R. Kouveld, „ idem „ 11,200 
K. H. Begemaun, „ Helmond, „ 10,800 
Picrot Freres, „ Luik, „ 9,899 
Zwolscbe Machinefabriek, m 9,880 
Aunokee, Van Sclu'e en 

Van Zoden. „ Schiedam, „ 9,800 
H. Ooslerbrock en Zn., „ Gornichem, „ 9.175 
W. van Goethom en Co. „ Brussel, w 8,900 
A. F. Smulders, B Utrecht, „ 8,890 
H. Bolling, „ Brussel, „ 8,570 
Evrard, Van Duijl en 

De Kruijff, B Dclfshaveu, „ 8,524 
Gebr. Ledeboer, n Borne, m 8,080 
Cosijn en Co, „ Gouda, „ 7,884 

2o. bet machiucgebouw, schoorsteen, ateenkoleu-
bergplaats eu machinist won ing; ingek 8 biljetten, als: 
J. W. dc Jong, te Gouda, f 16,164. 
C. van Otterloo, „ Waddinkaveen, m 14,888. 
W. Streng, „ idem „ I4,66rt. 
Pb. Verbruggcn, „ idem „ 14,484. 
C. P. W. Dessiug, n Gouda, „ 12,247. 
C. v. d. Borg, „ Boskoop, „ 12,100. 
J. van Tilburg, „ Zocterwoude, „ 11,799.00 
A.vau Tilburg. ̂  „ idem „ 11,797. 

•-ftage, 25 Febr.: het maken en leveren vau een 
ij/.ereu lichtopstand, bestemd voor Taudjong-Oelar 
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residentie Banka; minste inschrijver was H. Ooster
broek, tc Gorincheni, voor/1720. 

Amsterdam, 25 Febr.: het bouwen van een koetshuis 
met bovenwoningen aan dc Haarlemmer-Houttuinen, 
onder beheer van den architect J. B. Wijnstok Jr.; 
minste inschr. waren J. Kaman en Zn., te Amsterdam, 
voor / 7fi50. 

Deventer, 25 Febr.: het maken, opstellen en weder-
afbreken van een rautïekgebouw voor het 14e Nederl. 
Nat. Zangersfeest; minste inschr. was B. v. d. Worp, 
te Deventer: asphalt voor f 3743, lood voor ƒ3937, 
linnen bedekking voor ƒ3347. 

Utrecht, 25 Febr.: de levering van stalen punt-
stukken, ten behoeve van het ver nies wingsfonds der 
Staatsspoorwegen; ingek. 5 bilj., als: 
Bellefroid en Levèque, te Herstal, / 16,480 
Maschinenfabr. Deutacliland, „ Dortmund, ,, 13,645 
V. A. Schretleu cn Co., „ Leiden, „ 13,3*J2 
Mijnsst'ii cn Co., Amsterdam, „ 12,884 
Union Actien-(iesellschaft fiir 

Bergbau, Eisen- u. Stahl-
industrie, „ Dortmund, „ 12,470 
Kr«lin«», 25 Febr: het maken eener drijvende 

swem- en badinrichting in de Haas voor de Oude-
Plaotage: ingek. 10 bilt., als: 

Winters, / 11,700 
Sluiters, „ 10,700 
Tassemcijer, „ 10,459 
Van der Vlagt, „ 10,450 
Groeneveld, „ 9,660 
Gebr. Van de Loo, - 9,649 
Bock, „ »,479 
Stuifzand, „ 9,366 
Zonneveld, „ 8,S88 
De Ridder, „ 8,480. . 

's-Hage, 26 Febr.: het maken van eeu gebouwtje 
toot eene iclfregistreerende peilschaal, alsmede voor 
eene hardsteeucn peilschaal te Streefkerk; minste in
schrijver was B. Trouw, te IJselmonde, voor ƒ6523. 

«matrrdam, 26 Febr.: de bouw van een woonhuis, 
met 'daarachter gelegen stallingen en niausterplaats, in 
de "Van-der-Helststraat, ouder beheer van dc archi
tecten P. J. en W. Hamer; minste inschr. was G. II. 
Poatma Jr., te Amsterdam, voor ƒ41,000. 

•lat, 26 Febr.: liet verbouwen der oude sehonl tot 

Êostkantoor met woning; ingekomen 9 bilj., als: 
. J. Averdijk, te Wijhe, ƒ 8685 

J. Willighagen, * Zwolle. „ 6987 
A. J. Mensink, „ Deventer, „ 6480 
J. • Witteveen, „ idem „ 6475 
B. v. d. Worp, - idem „ 6443 
R. t. d. Spoel, „ idem „ 6384 
A. G. Bellman, „ idem „ 6375 
W. J. Kolkert, „ idem „ 6348 
A. J. Markerink, „ idem „ 6334 

Amaterdam, 27 Febr.: bij onderhandsche aanbe
steding aan den molen De Haan, is het bouwen al
daar van een st oomhout zaagmolen, voor rekening vnn 
P. Langeveld Jz.t gegund aan A. Paans, te Amsterdam, 
voor / 28,000. 

Vervolg der Berichten en Mededelingen, 

B I N N E N L A N D 
Utrecht. De Hoofdcommissie tot viering van de 

Unie van Utrecht, en afgevaardigden uit de plaat
selijke commissièn der gewestelijke hoofdsteden, he
nevens uit die van Amsterdam en Rotterdam, heb
ben het voornemen tot stichting van liet reeds ont
worpen gedenkteeken opgegeven. In bet geheel was 
er ingeschreven voor bijnn ƒ17,000, waarvan Utrecht 
de helft had bijeengebracht. Te Amsterdam, Rot
terdam en 's-Hage werden slechts enkele honderden 
guldens toegezegd. 

De Commissie van uitvoering voor het gedenktee
ken heeft zich daarop ontbonden verklaard. 

Leiden. Burgemeester en Wethouders hebben 
den Gemeenteraad voorgesteld, aan H. C. F. Cou-
wenberg te 's-Hage en J. L. J. Jansen te Hillegora 
de gevraagde vergunning te verleenen, wat betreft 
den aanleg van stoomtramwegen van 's-Graven-
hage en van Haarlem naar Leiden, onder bepaling, 
dat zij in overleg moeten treden met de concessio
narissen van de paardenspoorwegen in die gemeente 
ten aanzien van het gebruikmaken van die wegen, 
omdat de stationsweg en de straten binnen de ge
meente het leggen van een dubbel spoor niet toelaten ; 
gelijk overleg moet plaats hebben met het bestuur 
van de spoorwegmaatschappij Leiden—Woerden, wat 
betreft de brug over het kanaal buiten de Witte-
poort. 

Waalwijk. Naar wij vernemen, is door den 
Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid aan 
J. van den Elzen ; civiel-ingenieur alhier en W. C. 
van Heusden c. s., te 's-Hertogenbowb , in antwoord 
op bun verzoek om concessie voor den aanleg van 
stoomtramwegen, van hier op Tilburg, te kennen 
gegeven, dat, aangezien die lijnen zullen worden 
gelegd op wegen . die geene Rijkswegen zijn en waar
op geene Rijkswerken bestaan, zij vooraf de-vergun
ning tot aanleg van de eigenaars of beheerders van 
de wegen, waarop de rails zouden worden gelegd, 
moeten verkregen hebben. Na het erlangen dc hier 
bedoelde vergunning is de Minister genegen, de aan
vragen in gunstige overweging te nemen. 

Advertentien. 
Ambtenaren ter Provinciale G r i l l e . 

De GEDEPUTEERDE STATEN van FRIESLAND 
roepen bij deze op Sollicitanten naar de betrekkingen 
van Adjunct Commies le klasse en Adjunct-
Commies 2e klasse ter Provinciale Griffie, res
pectievelijk op een jaarwedde van f 1200 en f 1000. 

Zij, die door overlegging van een of ander diploma 
het bewijs kunnen leveren van degelijk onderwijn 
te hebben genoten, of die in gelijksoortige betrek
kingen werkzaam zijn geweest, zullen daarvoor meer 
bijzonder in aanmerking komen. 

De Sollicitanten gelieven hunne eigenhandig, op 
zegel geschreven verzoekschriften, met bij behoorende 
stukken, aan Gedeputeerde Staten in te zenden, 
vóór 1 Maart e. k. 

Leeuwarden, 14 Fehruarij 1879. 
De Gedeputeerde Staten van Friesland, 

VAN IIAIUNXMA THOE SLOOTEN, Voorz. 
VAN BLOM, Griffier. 

DIJKGRAAF en HOOG-HEEMRADEN van den 
HONDSBOSSCHE bn DUINEN TOT PETTEN 
zijn voornemens, op Dingsdag den 18 Maart i879, 
des middags ten 12 ure, in het logement de Toe
last tc Mkmaar aan te besteden: 

Het eenjarig onderhoud van- en uit
voeren van- eenige werken aan de 
Hondsbossohe Zeewering en eenige 
binnenwerken, 

waarvan het bestek ter lezing ligt aan het Gemeene-
landshuis in den Hazepolder, in de Sociëteit te 
Sliedrccht, iu de drie Snoeken te Hardinxveld, 
in het Vosje, te Amsterdam en in de Toelast en 
de Burg te Alkmaar, terwijl het tegen 50 cents 
verkrijgbaar is ter Seerctarie van den Hondsboische 
te Alkmaar. 

Nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofd
opzichter C. J. BOLLEE te Hazepolder, door wien 
van den 10 tot en met den 15 Maart e. k. aan
wijzing in loco zal worden gedaan. 

Dijkgraaf en Hoog-Heemraden voorn., 
II. F. VAN* LEEUWEN, Dgkgraaf. 
A. P. BURGER, Secretarie. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 18**" Maart lé79, des voor-
middags ten 11 ure, aan het Centraalbureau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 220. 
Het maken van eene wachters woning 

aan den overweg bij kilometerpaal 
16.370, op den spoorweg van Breda 
naar Botterdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 29 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 27*"" February 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur C. W. 
P. MIELING te Botterdam en is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te hekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
8""> Maart 1879. 

Utrecht, den 20» , e n February 1879. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den iS*" Maart 1879, des voor-

middags ten 11 ure, aan bet Centiaalburcaii der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 221. 

Het in vier perceelen leveren van 
eikenhouten dwarsliggers en van vier
kant beslagen eiken wisselhout en 
brugliggers, ten behoeve van den 
spoorweg Almelo-Salzberg-en en Pruis-
sische Grens—Qronau. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. 14 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 28s,'•" Februari) 1879 ter 
lezing aan het Ceiitraalburenu bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Zutphen en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraal
bureau der Maatschappij en door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

Utrecht, den 27 M « Fehruarij 1879. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SOM

MELSDIJK zijn . voornemens, behoudens nadere 
goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie, op Woensdag den 12 iVaarH879, des 
namiddags ten 12'/, ure, ten Raadhuize dier Ge
meente publiek aan te besteden: 

Het bouwen van een SCHOOL met 
8 lokalen voor 384 leerlingen, en 
eene ONDER WIJZERS WONIN Q. 

De levering der Schoolameublementen, 
het maken van Beschoeiing, Grond-
aanplemping enz. enz., een en ander 
op kad. perseelen No. U i l en 593, 
sectie B, Gemeente Sommelsdijk. 

Bestek en teekeningen liggen vnn af 18 Februari 
1879 ter inzage en overname ten Raadhuize dei-
Gemeente Sommelsdijk, en zijn de bestekken aldaar, 
zoowel als bij de Firma M. WIJT EN ZONEN te 
Botterdam, verkrijgbaar tegen belaling van/" 1.50. 
Overtrekken der teekeningen zijn tegen betaling 
van f 7 mede bij laatstgenoemde firma verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal worden gegeven ter plaatse op 
Woensdag 5 Maart 1879, des voormiddags ten 
9 ure, door den'met den bouw belasten Architect 
J. 1. VAN WANING, te Rotterdam. 

# Burgemeester en Wethouders van 
Sommelsdijk, 

De Rurgemeester, 
VAN DUIJVENDIJK. 

De Secretaris, 
C. JOPPE Gzn. , Weth. 

Sommelsdijk, 15 februari 1879. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 
VAN 

VAL DB TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor dec 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &> C». te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

F A B R I E K D E H O L L A Ï X D S C I I Ë I J S S E L 
O E J O I G H & C ° . 

Civiel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijke» tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- 4 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 3 per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Kotels. Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine» 
Steen- en Tegelvormmachines. IJveren Kap- en Brugoonstruotlën enz. 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam , worden bij alle 

H A R D S T E E N - en M A R M E R W E R K E N , 
ook voortdurend vervaardigd; 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S , 
Een groot welingelicht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede in marmeren MEU 

BELBLADEN. Alles net en solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

Door P. GOUDA QUINT, te Arnhem, is uitgegeven: 

G E S C H I E D E N I S V A N D E B O U W S T I J L E N 
IN Dl. 

HOOFDTIJDPERKKX DER ARCHITECTUUR, 
DOOR 

1:1 4.1: v 4.1 <;•:• , . 
Ilongleeraar voor de Houwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren 
Prijs: Ingenaaid ƒ16.— Gebonden in Prachtband ƒ 2 0 — 

Dit werk, het ééiiige 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 n 
Kunstbeoefeuaar, maar voor iederen Timmerman, Metselaar en Schilder, kortom voor lederen Handwerks
man, die van zijn vak iets meer wil weten, van gewicht. Het bevat in duidelijken en beknopte» vorm, en 
opgehelderd door ruim 600 uitmuntende figuren, de geschiedenis der Houwkunst van de vroegste oudheid 
tot op onze dagen. De verschillende Bouwstijlen worden door den Schrijver behandeld als deel uitmakend.' 
van de geschiedenis der beschaving van de menschheid; hij geeft telkens eerst een overzicht van het land 
en het volk, cn beschrijft dan de Monumenten van vroegeren en latere» tijd, in hunne ligging, bouw
orde, versieringswijze, enz., alles door afbeeldingen verduidelijkt. Verder bewijst dit boek grooten dienst 
bij de toepassing der Kunstnijverheid en Versieriiigskunst, of de studie van het Ornumeni , terwijl in dl 
Inleiding, als hoogst belangrijk deel van het werk, de grondbeginselen der Aesthetics, ook in liet rekking 
tot de overige kunsten, worden uiteengezet. 

SOCIËTEIT „TROUW BOET BLIJKEN" 
te H A A R L E M . 

A a n b e s t e d i n g . 
Den 25 Maart a. s. des naniiddigs ten 2 ure, zal 

worden aanbesteed: 
Het sloopen en het weder opbouwen 

van voornoemd Societeits-gebouw. 
Bestekken en teekeningen zijn na den 10 Maart 

tegen betaling van 3 gulden verkrijgbaar aau boven-
vermelde Sociëteit. 

Inlichtingen op het terrein worden gegeven den 
24 Maart, des voormiddag» ten 10 ure. 

Namens Hoofden der Sociëteit 
t Trouw moet Blijken" 

A. J. VAN BEEK, Arch. 
Haarlem, 28 Febr. 1879. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZUT

PHEN, zijn voornemens op den 7den Maart 1879, 
des namiddags ten éen ure, ten Raadhuize aan te 
besteden: 

Het graafwerk, opnemen, leggen en 
verleggen, met gedeeltelijke bijleve
ring van materiaal van een gedeelte 
der hoofdbuizenleidingen met de aan
sluitende afleidingen, ten dienste van 
de Gasfabriek der gemeente Zutphen. 

Bestek en voorwaarden welke tegen inzending van 
50 cent verkrijgbaar worden gesteld, liggen van 
heden ter inzage op de secretarie en ten kantore 
der Gasfabriek. 1 " 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI 
UOHS, WARANIIA'S, STOEPEN, ein. etu. alsmedi 
BEKLKEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder 
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. J . O O R , 
F i r m a A X T . D B W I L D , 

Seheepmakershaven N". en Jufferstraat N". *iC. 

R O T T E R D A M . 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 10 
Maart 1879, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhuis, in het openbaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het aanplempen en ophoogen van 
een gedeelte Water in de Singelgracht 
bij de voormalige Leidschepoort. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling van ƒ0.15. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
kantore van den Stads-Ingenieur, kamer no. 93, op 
het Raadhuis, des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEN TEX. 

14 February 1870. De Secretaris, 
BEROSHA, I. S. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o i n l i i n i i i e r l a b r i e k a n t e n . 

G e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R E N P A N N E N . 
G e ï l l u s t r e e r d e beschr i jv ingen 

dezer in Duitschland op een groot aantal Rijke
en openbare gebouwen aangeblafte en, wegens htfl 
duurzaamheid en goedkoopheid, door verscheidem 
bouwkundigen aanbcvolenc 

D A K B E D E K K I N G 
worden op aanvraag toegezonden door 

LOUIS NA6EL, Arnhem 

KLOOS & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- cu TalèlbazalUgrueveii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, UHDISSTKES, YDUItVASTK STKKNES, (SI 

Nieuwehaven N.z'gde 55, Hottrrdnm. 

H . & J . S Ü Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandêche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande KETEl.s worden h 
den kortst mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R T J E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- ÉS 

van KE1JENGROEVEN. 
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Reeds werd in dit blad met een enkel woord van 
bet overlijden van dezen beroemden architect gewag 
gemaakt. Eenige bijzonderheden betreffende zijn le
ven en werken nullen misschien niet onwelkom zijn. 

Due was de laatst overgeblevene van de kleine 
groep van bouwkunstenaars, die omstreeks 1830 den 
strijd begonnen tegen het classicisme van het eerste 
keizerrijk. Hiertoe behoorden onder anderen Labrouste, 
de ontwerper van de Bibliotbèque S" Genevieve en 
van de Bibliothèque nationale, Duban, die de Ecole 
des beaux arts ontwierp en het kasteel le Blois res-
Uatfoarde en Vaudoycr, wiens naam aan het Con
servatoire des arts et métiers en aan de kathedraal 
van Marseille verbonden is. Hun streven was het 
bestudeeren der Fransche renaissance, vooral van die 
uit het vroegste tijdperk. Due is voornamelijk be
kend door da Juli-zuil en den herbouw van het Pa
lais de Justice, waarvoor hij in 1809 den prijs 
van honderd duizend francs ontving, die uitgeloofd 
was voor den ontwerper van het schoonste bouw
werk dier dagen; zeker een welverdiende belooning. 

Due behaalde in 1825, pas drie en twintig jaar 
oud, den Prix de Rome. Den tijd dien hij in Italië 
doorbracht, besteedde hij om verschillende opmetingen 
van Etruskische gebouwen en van Grieksche tem[iels 
op Sicilië te verrichten. Zooals dit bij de kweeke-
lingen van de villa Médieis gebruikelijk is, stelde 
bij na zijn terugkomst uit de Eeuwige Stad een ont
werp tot restauratie van een antiek gebouw tentoon. 
Zijn keus was gevallen op het Colyscum en zijn 
teekeningen, die van veel smaak en studie getuigden , 
Hotitun i «ii «eerste geprezen. 

Het eigenaardige in het talent van Due bestond 
vooral daarin, dat hij aan zuiverheid van stijl een 
goede constructie wist te paren. De nieuwe gevel 
van het Palais de Justice en de versiering van de 
verschillende zalen zijn dan ook werken van blijvende 
waarde, die zeker verdienen bestudeerd te worden. 

Als alle werkelijk groote mannen was Due altijd 
zeer bescheiden en meende , hoewel zeer ten onrechte, 
dat hij volstrekt ongeschikt was om iemand in de 
bouwkunst op te leiden, waarom bij dan ook het 
professoraat sian de Ecole des beaux arts standvastig 
bleef weigeren. Toch heeft hij menigeen, die hem 
teekeningen tor beoordeeling voorlegde, door een 
goeden raad, soms door een enkelen wenk meer 
geleerd, dan dikwijls door vervelende colleges geduw 
wordt. 

Daar Due tevens een practise!) man was, verzuimde 
hij de détails geenszins, daar hij wel besefte dat een 
grootsch plan alleen nog geen kunstwerk is, maar dat 
het op de uitvoering vooral aankomt. Hij hield er 
van alles zooveel mogelijk zelf na te gaan , en me
nigmaal kon men hem, zelfs toen hij reeds op hoogen 
leeftijd was gekomen, nog met jeugdige veerkracht 
de ladders van het Palais de Justice op-en-af zien 
klimmen, om te zien of alles in orde was. Wie hem 
nog verleden jaar dus werkzaam zag, bad zeker niet 
gedacht, dat die wakkere oude man reeds zoo spoe
dig door den dood zou zijn weggerukt. 

Het Institut de France, dat hem en de zijnen eerst 
geweerd had, omdat zij niet de geijkte vormen 
van de klassieken wilden navolgen, moest in later 
tijd voor de openbare meening zwichten eu nam de 
vroegere tegenstandei-s in zijn kring op. Due won 
bij nadere kennismaking zijn meieleden van bet In
stitut geheel, zoodat er weldra een andere geest 
heei-ochte. 

De Fransche bouwkunst verliest in Due een harer 
beste beoefenaars; zijn heengaan heeft een leege 
plaats doen ontstaan, die moeilijk weer ingenomen 
zal worden. 

A. Febr. 79. W. 

RAPPORTEN 
DER 

JURY VAN BEOORDEELING 
BENOEMD DOOR NU WIJLEN Z. K. H. PRINS HENDRIK 

DER NEDERLANDEN 
AAN HET 

C O M I T É V A N U I T V O E R I N G 
IN ZAKt: IIKT 

NATIONAAL HULDEBLIJK, 
Toen, in Augustus 1878, het ^Comité van 

Uitvoering", in zake het «Nationaal Huldeblijk*' 
aan nu wijlen Z. K. II. Prins Hendrik der Neder
landen, tot allo kunstenaars, geboren in het Koning
rijk der Nederlanden, eene uitnoodiging tot deelname 
aan een' wedstrijd voor tTwee Fonteinen'', welke 
op het voorplein van het Paleis tc Soestdijk zouden 
geplaatst worden, richtte, ontving het op den, in 
het Pogramma der Prijsvraag, voorgeschreven da
tum, twee-en-vijftig prijsantwoorden, die in handen 
werden gesteld van den booggeschatten Vorst, met 

beleefd verzoek daaruit eene voorloopige keuze te 
willen doen. 

Bij eene missive van den 14d*n October 1878 
geweid het »Comité van Uitvoering'1 echter de 
mededeeling: »dat het dc wensch van Z. K. H. 
was er eene lijst van leden eener Jury worde 
opgemaakt en daarna aan Z. K. H. ter goedkeu
ring voorgelegd." 

Uit een tiental, door het * Comité van Uitvoering" 
aan nu wijlen Z. K. II. voorgedragen personen, 
wenschte de Prins, bij de beoordeeling der ontwerpen, 
terzijde te worden gestaan door de heeren: C. Cli
nicus, Voorzitter der Maatschappij: nArti et Ami-
citae " te Amsterdam, J. Mari II. ten Kate, 
Kunstschilder, te 's Ilage, L. Liugeman, Lid van 
het • • College van Rijksadviseurs voor de gedenktee-
kenen van geschiedenis en kunst," te Baarn , J. 
G. van Niftrik, Voorzitter van de u Maatschappij 
tot Bevordering der Bouwkunst," ie. Amsterdam, 
Chs. Rochussen , Kunstschilder, te Rotterdam. 

Allen namen die vereerende opdracht aan en wer
den — met uitzondering van deu heer ('lis. Rochus
sen tc Botterdam , die tloor familie-aangelegen heden 
verhinderd was en daardoor ook later aan de be
raadslagingen der Jury geen deel kon nemen — op 
den ö' i c n November A'. P°., namens nu wijlen Z. 
K. II. Prins Hendrik, door het ttComité van Uit
voering" geinstal leen I. 

Reeds dienzelfden dag toog de aJurg van Beoor-
deeling" aau 't werk en bracht zij, eenige weken 
later, het navolgende Rapport uit omtrent dc 

KEUZE UIT DE INGEZONDEN TEEKENINGEN. 
«De «Jury van Beoordeeling'1 der plannen, inge

komen naai' aanleiding eener prijsvraag voor oTwee 
Fonteinen," welke op het voorplein van het lustslot 
te Soestdijk opgerigt zullen wordei, geeft zich de 
eer te rapportecren: 

aNadat op den 6d'n November j.1., de Jury door 
Uwe Commissie was geïnstalleerd, heeft ze, gevolg 
gevende aan Uwen wensch, aanstonds hai-e taak 
aanvaard en werd in die eerste bijeenkomst bepaald, 
dat elk der leden voor zich eene keuze zou doen 
van een zestal der plannen, teneinde, zoo mogelijk, 
in eene volgende bijeenkomst tot eene voordracht te 
geraken." 

«Die tweede bijeenkomst mrd vastgesteld en had 
plaats op Woensdag den 13d,n November. Er bleek 
nu volkomen overeenstemming te bestaan over twee 
der ontwerpen, zijnde 

N". 10, gemerkt Bes Dubia, 
» 47, » Art Longa, Vita brevis, 

terwijl bij meerderheid van stemmen daaraan wenlen 
toegevoegd het volgende 5-tal, als: 

N°. 29, gemerkt Cofistantia, 
» 32, o Het "aderlandt getrouwe 

Blijf ick tot in der doot, 
• 30, d O. G. 
• 25, gemerkt Prins Hendrik, 
» 36, » Eldorado. 

«Uit dit zevental koos, na rijp beraad, de Jury drie 
ontwerpen, zijnde No. 10, gemerkt Bes Dubia, 

d 47, " Art longa. Vita brevis, 
d 39, i> Constantia, 

waarvan , overeenkomstig Art. VII van het Programma 
der Prijsvraag, wordt voorgesteld de ontwerpers dier 
plannen uittcnoodigen een model in pleister te leve
ren , op ten minste '/io âr w a r ö grootte." 

nlntusschen acht de Jury zich verplicht Uwe Com
missie voor te stellen, om bij uwe aanschrijving 
daartoe aan de ontwerpers, hun de volgende opmer
kingen meê te deelen, met verzoek om daaraan, 
voor zooveel zij zulks wenschelijk mogen achten, te 
gei ut iet te komen, als; 

i u Omtrent het ontwerp oitcs Dubia"." 
»De profilleering van het voetstuk, even als de 

vorm van het bassin, verraden zeer weinig architec
tonische kennis; een en ander moeten noodzakelijk 
worden gewijzigd en verbeterd; de onsierlijke palen 
om het bassin behooren achterwege te blijven." 

»Hoewel, zooals reeds hierboven is gezegd, de 
Jury eenstemmig was in haar oordeel over de voor
treffelijkheid van dit ontwerp, mag zij niet verheelen, 
dat dit plan niet volkomen aanspraak heeft op origi
naliteit, wijl eene sterke overeenstemming met de 
bekende oFontane delle Tartanige" te Rome, niet 
te miskennen is." 

wil" Met betrekking tot het ontwerp sArslonga, 
Vita brevis." 

oDe versiering der wapens, op den rand om het 
bassin met kronen, wordt niet doelmatig geacht; 
de Jury stelt voor, den ontwerper in overweging te 
geven, die door een ander ornement te vervangen." 

vin de memorie, hij dit ontwerp behoorende , zegt 
de ontwerper: 

• Het geheel zal worden uitgevoerd in duurzamen 
•zandsteen, behalve de portretten" enz." 

nDe Jury heeft weinig vertrouwen in de duur
zaamheid van zandsteen voor fonteinen en vreest 
vooral voor het verkleuren en het met groene en 
zwarte vlekken uitslaan van dien steen, waardoor 
het geheel een minder aangenaam aanzien zal ver
krijgen. Zij wenscht dus den ontwerper in beden
king tc geven eene andere meer deugdelijke steen
soort te kiezer.; terwijl voor het geval hij zandsteen 
zal willen blijven gebruiken, hij worde uitgenoodigd 
de door hem bedoelden zandsteen nader te omschrij
ven met vermelding van de werken waartoe die is 
aangewend." 

b3° Van het ontwerp ^Constantia" acht de Jury 
het bekronende beeld nPax" boven het bassin te 
groot en de voeting van dat beeld min aangenaam 
van vorm." 

»Ook bij dit ontwerp moet de Jury bedenking 
opperen tegen een deel van het voor de uitvoering 
voorgestelde materieel; volgens hare meening is de 
Savonnière (eene Fransche steensoort), zelfs de beste, 
die van de Banc Royal, te zacht en niet duurzaam 
genoeg voor den bouw van fonteuien, blootgesteld 
aan wisseling van nat en droog, in ons klimaat 
met groote verandering in temperatuur." 

•Na het vermelden van de zakelijke uitkomst, 
waartoe de Jury kwam, acht zij zich verplicht in 
korte Hoorden mat te deelen dc wijze van beoor-
deeling door haar gevolgd. Zij heeft gemeend, dat 
het uwe bedoeling niet was van haar te verlangen 
eene kritische beschouwing van al de ingekomen 52 
stuks ontwerpen; zij vergenoegt zich dus te wijzen 
op het hoogst bevredigende resultaat, dat de op
roeping had om meê te werken aan de beantwoor
ding der prijsvraag. Zij ziet daarin een doorslaand 
bewijs van den lust, waarmee, de kunstenaai-s van 
Nederland zich geroepen achten te werken en te 
streven, waar het geldt hunne symphatie te toonen 
voor den geeérbiedigden Prins Hendrik. De ernst 
van dat stn'ven blijkt te meer uit de kunstvolle wijze 
van uitvoering van het meerendeel dier ontwerpen." 

uBij de beoordeeling daarvan moest de Jiuy zich 
iu hoofdzaak rekenschap geven van de plaats, waar 
en de omgeving, waarin de fonteinen zullen wonlen 
opgericht, en zag zij zich genoodzaakt, dikwijls rnet 
leedwezen ontwerpen buiten beschouwing te laten, 
die, hoe sierlijk en uitmuntend door monumentale 
en architectonische vormen, niet konden geacht wor
den geschikt te zijn om te voldoen, in een park 
van een lustslot tegenover betrekkelijk lage gebouwen." 

o Eene tweede maat van beoonleeling vond de Jury 
in de bij het programma vastgestelde bouwsom voor 
de beide fonteinen, en hoezeer de Jury zich het recht 
niet heeft aangematigd om twijfel te opperen, tegen 
de stilzwijgende belofte om volgens het programma 
de fonteinen voor de vastgestelde som te zullen leve
ren, achtte zij zich toch ten plicht, om die ontwer
en buiten aanmerking te houden, die bij te kolos
sale afmetingen en rijke ornementatie, gegronden 
twijfel gaven of niet de ontwerpei-s zich ter goeder 
trouw vergisten in hunne berekeningen." 

• Wat het laatste punt betreft is het opgevallen, 
dat het meerendeel der ontwerpers zich, blijkens 
hunne memoriën, over de kostenvraag weinig hebben 
gemoeid, eu kan het dus wellicht niet overbodig zijn 
om den ontwerjiers van bet aanbevolen drietal nog
maals ernstig te herinneren aan de bepalingen van 
Art. Ill van het Programma." 

Amsterdam, 13 November 1878. 
De nJury van Beoordeeling" voornoemd: 

(w. g.) Mari ten Kate , 
» L. Lindeman, 
• C. CUN£US, 
» i. G. van Niftrik. 

Op voordragt der Jury verzocht het tComitévan 
Uitvoering" nu, overeenkomstig Art. VII van het 
Programma, aan de inzenders der teekeningen met 
de motto's: Hes Dubia, Ars longa, Vita brevis, 
Constantia, een model van hun ontwerp in pleister 
te leveren en riep het, na ontvangst der modellen, 
den 17den Januarij 1879, de leden der »Jury van 
Beoordeeling" andermaal bijéén tot het doen van 
een voorstel voor de keuze uit do drie ontwerpen 
en tot het toekennen der 

Bekroningen. 
Bij schrijven van den 3dcn Februarij was het 

oordeel der Jury als volgt: 
•olies Dubia in model is geen getrouwe repro

ductie van dat ontwerp in teekening. Dc drager van 
het hooge bassin, de voeting van de fontein, het 
groote bassin, de stand der beelden zijn belangrijk 
gewijzigd; de dolphijnen onder de voeten en onder 
de knieën der beelden vervangen door slangen, de 
schelpen daaronder van geheel anderen vorm." 

• Voor al die wijzigingen geeft de ontwerper geen 
motieven op; hij heeft kennelijk getracht om de 

sterke overeenstemming van het geteekende ontwerp 
met de •fonfotte delle Tartarugc" te Rome, waarop 
de Jury in baar rapport van 13 November a. p. 
wees, te verminderen , doch is daarin niet gelukkig 
geslaagd." 

• Terwijl toch de aangewezen treffende gelijkenis 
weinig verminderde, verloor het model in vergelijking 
met de teekening in kunstwaarde; de aangename 
ongedwongenheid , de bevallige doorzichtigheid die de 
teekening beloofde mist het model; dc zware kegel
vormige drager ter vervanging van de ronde piëde
stal, onder het hooge bassin aatigebragt, geeft, in 
verband met deu niet zoo gelukkigen stand der beel
den , aan het geheel eeu' minder aangenamen vorm 
dan de teekening deed verwachten." 

»Ars tonga, Vita brevis is der Jury in model 
tegengevallen; het moge zijn, dat de mindere zorg, 
die de vervaardiger, zooals hij in zijn begeleidend 
schrijven zegt, wegens deu korten tijd, aau de uit
voering beeft kunnen wijden, daarvan een deel der 
schuld draagt, het model heeft niet geleverd wat 
de teekening beloofde; de aangename ranke vorm 
van de voeting op de teekening, is in model onbe
vallig zwaar; het blijkt dan ook dat hier van de 
eerste is afgeweken door die voeting omstreeks »/1 

van een meter breeder te maken." 
• De kronen boven de wapenschilden op den rand 

van het bassin, die de Jury iu baar rapport van 
13 November afkeurde, heeft de ontwerper door 
onbeduidende figuren van onaangenameu vorm ver
vangen." 

^Constantia heelt in model gewonnen boven het 
aanzien op de teekening, grootendeels ten gevolge 
van wijzigingen die de ontwerper heeft aangebragt 
en goed gemotiveerd in de, bij het model overge
legde, beschrijving." 

»De Jury acht dit model het best geslaagd en 
beveelt eventueel de uitvoering van de fonteinen naar 
ilit model aan; zij moet evenwel opmerken dat de 
vier omgekeerde gekop|>elde consols, als drager onder 
het hooge bassin, waarboven zich het bekronende beeld 
verheft, geen gelukkige vervanger is van de voeting 
die de Jury in haar rapport van 13 November ver
oordeelde. De Jury geeft in overweging om die 
consols te vervangen door dolphijnen, wier staarten 
tot een bundel vereenigd, als drager kunnen dienen." 

• In strijd met de meening der Jury acht de ont
werper het bekronende beeld niet te groot; ofschoon 
erkennende dat de meening der Jury door het mo
del eenigermate is gewijzigd, raadt zij om, zoo tot 
de uitvoering mogt worden besloten , de fontein in 
een model van ruw bout op de ware grootte op het 
terrein op te stellen, ten einde de onderlinge ver
houding der deelen te onderzoeken." 

»Met het voor de uitvoering voorgestelde materieel 
kan de Jury zich wel vereenigen." 

• Aan het slot harer taak heeft de Jury de eer 
U, Mijne heeren! voor te stellen om, ingevolge het 
3* lid van Art. VII van het Programma der Prijs
vraag , toe te kennen: 

dc 1* premie van ƒ 5 0 0 aan den ontwerper van 
» Constantia", 

de 2* premie van ƒ300 aan dien van »Ars longa, 
Vita brevis", 

de 3» premie van ƒ 200 aan dien van *Res Dubia". 
Amsterdam, 3 Februari 1879. 

De oJury van Beoordeeltng*' voornoemd : 
{w. g.) L. Linoeman, 

b C. CuNjGUS, 
» J. G. van Niftrik, 
)> M. ten Kate. 

Na ontvangst van dit eind-rapport, waarmede het 
»Comité van Uitvoering" zich geheel kon vereenigen, 
ging het in zijne 1.1. bijeenkomst over tot het openen 
der bij de teekeningen ingezonden naambriefjes. 

Als vervaardiger van het ontwerp o Constantia" 
maakte zich de heer W. B. G. Molkenboer, Latraar 
aan de RijksHoogerc Burgerschool, te Leeuwarden, 
bekend. 

• Ars longa, Vila brevis" bleek te zyn ontworpen 
en uitgevoerd door den heer F. L. Stracké Jzn., 
beeldhouwer te 's-IIertogenbosch. 

Het naambriefje evenwel, ingezonden bij het derde 
bekroonde ontwerp, behield slechts opgave van een 
adres in de hoofdstad, waar de naam van den ont-
werper te vernemen was. Aan het opgegeven adres 
werd dan ook een nieuw couvert afgegeven, waarin 
de heer F. Stracké — zich ook wel noemende Had. 
Stracké — te Amsterdam, zich als ontwerper van 
olie* Dubia", aanmeldde. 

Tot de uitvoering van het met de eerste premie 
bekroonde ontwerp kan voorshands nog niet worden 
overgegaan. 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 8 Maart 1879. 

Bij den diepen rauw waarin de Vorstelijke Weduwe 
verkeert, is het Haar wensen — even als het in 
overeenstemming zal zijn met de gevoelens van alle 
landgenooten die met Haar treuren bij het graf van 
den geliefden Prins — , dat er eenige tijd verloopt 
•alvorens er gevolg wordt gegeven aan eene zaak, 
waaraan voor II. K. H. zoo weemoedige herinnerin
gen verbonden zijn, maar waarop Zij, als •Hulde
blijk van het Ncderlandsche Volk" aan Haar be
minden en diep betreurden Gemaal, nu wijlen Z. 
K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, den groot-
sten prijs blijft stellen." 

Amsterdam, 28 Februari 1879. 
Het tComité van Uitvoering" voornoemd; 
Jhr. Mr. C. J. A. oen Tkx, Voorzitter, 
J. BüISSF.VAIN, 
B. HEtDRlNO, 
N. Trakranen, 
J. H. Brandes J.Hzn. , Secretaris. 

DE VERBETERING VAN DEN WATERWEG 
LANGS ROTTERDAM NAAR ZEE. 

Uittreksel uit het Voorloopig Verslag van de 
Staatscommissie, benoemd bij koninklijk besluit 
van 4 December 1877. 

In den aanhef van haar in den loop dezer week 
verschenen Verslag, herinnert de Commissie, Jat 
haar, ingevolge koninklijk besluit van 4 December 
1877, de volgende vraagpunten waren voorgelegd: 

a. Kunnen de algemeene grondtrekken, aange
geven in art. 2 der wet van 24 Januari i M03 
(Staatsblad n°. 4) alsnog onveranderd gelden voor 
de verbetering van den waterweg langs Rotterdam 
naar zee? 

bo. Zoo ja, op welke wijze kan met de meest 
mogelijke zekerheid en spoed dit werk volgens die 
grondtrekken worden voortgezet en voltooid? Zoo 
neen, welke wijzigingen in die grondtrekken zijn 
noodzakelijk gebleken, en op welke wijze kan de 
verbetering van den waterweg thans spoedig eu ze
ker wonlen totstandgebracht?" 

Na vervolgens te hebben medegedeeld dat hare 
samenstelling gedurende den loop barer werkzaam
heden onveranderd is gebleven, verklaart de Com
missie de uitkomsten harer onderzoekingen, welke 
om de na te melden redenen slechts gedeeltelijk ge
ëindigd zijn, in haar verslag te hebben neder-
gelegd. 

Vooraf geeft zij een staat van de werken, die ten 
behoeve van den waterweg tot 1 Januari 1878 zijn 
aanbesteed en, na verrekening der meer of minder 
gedane werken, en met inbegrip der onteigenings-
kosten, zijn uitgevoerd voor de daarbij vermelde 
sommen: 

Eindcijfers 
der 

kosten. 

Oorspron
kelijke 
raming. 

f 4,489,842 ƒ1,103,517 

6,012,001 3,000,000 

538,901 422,000 

1,045,400 
95,348 

731,245 

208,400 
200,000 
330,000 

ƒ12,912,737 f5,863,917 

f 3,222,000 

A. Doorsnijding van den 
Hoek van Holland, met 
graaf- en baggerwerk, 
ook tusschen de dammen 
in zee 

B. Dammen in zee, met bij-
hehoorende werken. . 

C. Afdamming van het 
Scheur 

D. Werken in bet Scheur 
en de Nieuwe-Maas . 

E. Verschillende werken . 
F. Onderhoud der werken. 

Te zamen. . . 

Verder is nog besteed tot 
uitvoering van graaf- en 
baggerwerk, vermeld in 
bet slot onder A, een 
bedrag van 
Na den toestand der werken vermeld te hebben, 

zooals de Commissie dien bij de aanvaarding karei-
taak vond, geeft zij de hulpmiddelen op, die haar 
bij het onderzoek ten dienste stonden, voornamelijk 
bestaande uit de hydrografische kaarten, vanwege 
het departement van Marine uitgegeven en de (of
schoon nog niet in druk verschenen) kaarten der 
rivier tot in zee, de laatsten door de zorg van het 
medelid, den hoofdingenieur Rose, geantografeerd; 
terwijl de beer P. Caland alle gevraagde inlichtin
gen verschafte. Het antwoord op eene missive, aan 
laatstgemelde gericht, dd. 2 September 1878, gaf 
de Commissie aanleiding, teneinde eene juiste ken
nis van den tegenwoordigen toestand der rivier te 
verkrijgen, dat alsnog waarnemingen mochten ge
schieden omtrent den loop der getijen cn de stroom
snelheid, zoowel bij en buiten de hoofden in zee, 
afe hij den Oosthoek van Rozenburg, waar de Nieu
we* en Oude-Maas bij elkander komen, en tevens 
omtrent de wuterverdeeling op dit punt. Zij wendde 
zich daarom tot den Minister van Waterstaat, Han
del en Nijverheid, door wiens tusschenkomst dan 
ook, en met medewerking der Ministers van Oorlog 
en van Marine, die waarnemingen, onder leiding 
barer medeleden , kapitein-lui tenant-ter-zee Roodzant 
en hoofdingenieur Rose, geschied zijn. 

Reide waarnemingen slaagden goed, en wat die 
in zee betrof, meende de Commissie met de verkre
gen uitkomsten te kunnen volstaan. Die op de rivier 
echter geschiedden onder buitengewone omstandig
heden , daar, zooals gedurende het geheele voorjaar, 
zich ook op de dagen der waarnemingen hoog opper-
water voordeed. 

De Commissie was dan ook van oordeel, dat die 
omstandigheden niet toelieten om de uitkomsten dier 
waarnemingen alleen tot grondslag te nemen voor 
het door haar uit te brengen verslag, cn zij wendde 
zich daarom andermaal tot den Minister van Water
staat, enz. met verzoek, die stroommetingen te 
willen doen herhalen. Ook aan dit verzoek is vol
daan, en de waarnemingen zijn voor de tweede maal 
in de laatste dagen van September 11. geschied, bij 
een stand van het opperwater van eenig decimeters 

boven den middelbaren rivierstand. De uitkomsten 
van deze waarnemingen, wier becijfering een zeer 
geruimen tijd kost, zijn haar nog niet bekend. 

Tot het verkrijgen eener juiste kennis van den 
loop der getijen, de stroomsnelheid en de waterver-
decling op dc rivier, /""dat de Commissie daarop 
hare beschouwingen zou kunnen gronden, acht zij 
het echter wenschelijk, dat dergelijke waarnemingen 
nogmaals, cn dan bij lagen rivierstand, geschieden. 

Intusschen is het voor die waarnemingen geschikte 
seizoen voorbij, zoodat, al mocht de stand der rivier 
gedurende de wintermaanden daartoe gunstig worden, 
de korte dagen het met vrucht herhalen dier waar
nemingen beletten. 

Door dit onvermijdelijk oponthoud is de Commissie 
nog niet instaat, eeno volledige beantwoording der 
haar gestelde vragen te geven. Dit heeft haar echter 
niet belet, reeds nu omtrent sommige punten eene 
besliste inecning te kunnen uitspreken. 

De Commissie meent het werk, zooals het volgens 
het plan van den Raad van Waterstaat zou worden 
uitgevoerd, te kunnen omschrijven als volgt: 

• Eene open rivier, waarvan de mond kunstmatig 
in zee is uitgebracht tot aan de doorgaande diepte, 
welke de schepen van 05 decimeter diepgang behoe
ven , om ook hij laagwnter te kunnen binnenvallen, 
en zonder oponthoud naar Rotterdam te kunnen 
opvaren, en welke rivier en mond zoodanig zijn ge
vormd, dat de vloed ruim en krachtig kin binnen
treden, teneinde door het uitstroomen van dat vloed
water, versterkt door het gedurende dei vloed opge
houden en bij eb al komende opperwater, de diepte 
te vormen en te onderhouden." 

De vraag, of het stelsel eener epen rivier hier 
terecht boven alle andere dooi1 den Raad van Wa
terstaat beoordeelde plannen is gekezen, werd, met 
uitzondering van een lid, den kaptón-ter-zee Buys-
kes, door de overige leden toestemmend beantwoonl, 
terwijl allen eenstemmig van oordeel waren, dat 
thans bij dit stelsel moet worden volhaid. 

De Commissie moet zich a.zoo ook bepaaldelijk 
verklaren tegen het denkbeeld, om de uitmonding 
in zee door sluizen, welke aar den boven- of beneden-
mond der doorgraving zoudet: moeten gebouwd wor
den, af te sluiten, daar alsdan de oude riviermond 
weder langs Brielle of langs Maassluis, door het dan 
weder te openen Scheur, voor den afvoer van het 
bovenwater zonde moeten geleid worden. Deze mond 
zou echter, als vroeger, weder spoedig verzanden, 
en, hoewel dit voor de scheepvaart beneden de slui
zen wellicht onverschillig geacht wordt, zoo mag toch 
niet uit het oog verloren woiden, dat daardoor de 
vloed weder minder krachtig zou intreden, en alzoo 
de rivier tot en boven Rotterdam voortdurend ach
teruit zou gaan. 

De Commissie is daarentegen van oordeel, dat bij 
het aangenomen stelsel moet worden volhard, en 
is overtuigd, dat de waterweg door het afstroomend 
bovenwater en de werking van eb en vloed op vol
doende diepte zal worden gehouden. Immers blijkt 
uit de, als Bijlage no. VIII bij het verslag gevoegde 
berekening, omtrent de hoeveelheid grond, welke 
zich tusschen en vóór de hoofden heeft neergezet, 
en die, welke uit de doorgraving is weggeruimd , 
dat tot in het voorjaar van 1877 ongeveer acht 
millioen kubieke meter uit de doorgraving is wegge
schuurd, waarvan vijf millioen tusschen en vóór de 
hoofden is neergezet, en diic millioen in diep water, 
buiten de hoofden, is gebracht, zoodat niet enkel 
al wat de zee bij vloed mocht hebben aangevoerd, 
of wat door debnvenrieier mocht zijn aangebracht, 
is weggeschuurd door de eb, maar daarenboven 
nog eene hoeveelheid grond van drie millioen 
kubieke meter. 

Deze uitkomst hij den op verre na nog niet vol
tooiden toestand der doorgraving, waardoor voortdu
rend grond naar buiten werd gebracht, en teven» 
de ruime doorstrooming van water wenl verhinderd, 
heeft hare overtuiging versterkt, dat in diezelfde 
richting moet worden voortgewerkt, mits er gezorgd 
worde, dat verdere verruiming der doorgraving zoo
veel mogelijk kunstmatig geschiede. 

Na deze overweging, heeft de Commissie onder
zocht, waaraan het te wijten is, dat het werktot-
nutoe niet aan de verwachting voldoet. Als eerste en 
voornaamste oorzaak van het niet-slagen meeat zij 
te moeten stellen, dat in 't geheele plan te veel aan 
de werking der natuur is overgelaten. Zij houdt 
zich overtuigd, dat, indien dc doorgraving, alvorens 
in verbinding met de zee tc zijn gesteld, op die 
afmetingen ware gebracht, welke zij in verhouding 
tot het Scheur moest hebben, — terwijl dan later 
niet aan de natuur moest zijn overgelaten, maar 
door graaf- en baggerwerk werkelijk moest zijn uit
gevoerd , haar die verdere afmetingen te geven, welke 
zij bij de trapsgewijze verbetering van het Scheur 
zou hebben moeten verkrijgen — geen hinder van 
verondieping zou zijn ondervonden. Hierbij zij ech
ter opgemerkt, dut dan het geraamde cijfer van 
f 6,300,000 meermalen zou te boven gegaan zijn. 

De Commissie vermeent alsnu, dat men vóór alles 
de doorgraving geheel moet brengen op de gevorderde 
afmetingen; immers geeft de groote onevenredigheid 
van de breedte tusschen de hoofden, en die in de 
doorgraving, aanleiding tot plotselinge verandering 
in den stroom, en het eerste vereischte om eene 
gelijkmatige diepte te behouden — geleidelijke over
gangen van de verschillende profielen tot elkander — 
woidt daardoor gemist. Het nadeelige van die nauwe 
doorgraving, en de daardoor veroorzaakte opstopping, 
blijkt ook uit verscheidene feiten. 

1". De hoeveelheid water, die bij eb door de door-
graving wordt afgevoerd, verschilt betrekkelijk weinig 
bij beogen en lagen rivierstand j terwijl gemiddeld 
uit zeven waarnemingen in de jaren 1875—1877, 
bij een gemiddelden stand te Keulen lager dan den 
middelbaren, gevonden werd een afvoer door dei door
graving, per getij, van ruim negen-en dertig millioen 
kubieke meter, werd op den llden en 12den April 
1878, bij een stand te Keulen van ongeveer 2 meter 
boven den middelbaren rivierstand, een afvoer van 
41 ii 42 millioen kubieke meter per getij waarge
nomen , eene vermeerdering derhalve van slechts zes 
ten honderd ruim; terwijl op de Oude-Maas op die 
dagen een afvoer werd waargenomen van ruim ne

gentig ten honderd meer, dan de afvoer in Maart 
1872 bedroeg, bij een stand te Keulen van ongeveer 
vijftig centimeter onder den middelbaren; 2". blijft 
het hoogte-verschil tusschen eb eu vloed langs de 
Nieuwe-Maas nog te ver beneden het hoogte-verschil, 
dat in zee wordt waargenomen. 

De invloed, die van eene verruiming van de dooi -
graving op het profiel tusschen dc dummen mag 
worden verwacht, kan bij benadering in cijfers wonlen 
uitgedrukt. 

De hoogte van het vloedwater in zee is natuurlijk 
geheet onafhankelijk van de doorgraving, en, binnen 
zekere grenzen.j is dit eveneens het gevnl met den 
stand van de rivier aan den bovenmond; de snelheid 
van het inkomende water bij vloed door de door
graving , in hoofdzaak afhankelijk van die beide 
standen, zal dus bij verruiming ongeveer dezelfde 
blijven, en derhalve zal de hoeveelheid vloed water, 
die binnentreedt, zooal niet in dezelfde verhou
ding als het profiel der doorgraving, toch zeer 
zeker aanzienlijk vermeerderen. 

Aangezien de gemiddelde diepte tusschen de dam
men sinds 1873 slechts zeer geringe veranderingen 
heeft ondergaan, blijkt dat met de tegenwoordige 
hoeveelheid duorstruotnend water eene gemiddelde 
diepte van 2.70 ii 2 80 Af. beneden lang water, 
of bij de gemiddelde breedte over die lengte, van 
8G0 M. tusschen dc hoof den , een profiel van 2300 
« 2400 vierkante SI. beneden laagwater kun 
worden onderhouden. 

De slotsom der Commissie is deze: 
• Wij meenen te mogen stellen, vooreerst: dat de 

hoeveelheid grond, welke zich tusschen de hoofden 
heeft neergezet, minder is dan die uit de doorgra
ving is weggeschuurd, zoodat ook in bet geval, dat 
er nog zand door de zee is aangevoerd, de stroom 
sterk genoeg blijkt om dat zand, en bet onder ge
wone omstandigheden door de hovenrivier aangevoenle, 
op te ruimen, en den vaarweg op de diepte te hou
den : en ten andere: dat uit het profiel tusschen de 
hoofden, dat tOtnutCU enkel door de natuurlijke wer
king van den stroom is onderhouden, met recht mag 
worden afgeleid, dat, wanneer de stroom door ver
ruiming der doorgraving krachtiger zal zijn gemaakt, 
de aanvoer van nieuwen grond uit de doorgraving 
zal zijn opgehouden en de verdere noodige werken 
zullen zijn uitgevoerd , ook de gewenschte diepte in 
de monding zal verkregen worden. 

»Het vormen eener behoorlijke vaargeul, uitslui
tend door uitbaggering tusschen en vóór de dammen, 
zooals dikwijls ter sprake is gebracht, is, naar ons 
oordeel, veel te kostbaar niet alleen, doch op zoo 
ruime schaal, als zij hier zou moeten geschieden, 
met het oog op den daartoe gevorderden tijd , nage
noeg ondoenlijk. 

«Echter meenen wij één opmerking niet achter
wege te moge houden, eu daardoor reeds aanstonds 
tegen mogelijke, aanvankelijke teleurstelling te waar
schuwen, Indien namelijk, gelijk wij verwachten, 
die uitschuring zich inderdaad in dc monding zal 
voordoen, en de groote massa, die daar ligt, verder 
naar ice zal worden gevoerd, volgt daaruit nog 
geenszins , dat aanstonds eene diepere vaargeul ml 
verkregen worden. Immers is het leer wel mogelijk, 
gelijk totnutoe ook gebleken is, dat, zoolang de ge
heele bank niet is doorgeschuui d, zich de vaargeul 
aanhoudend verplaatst, en hare diepte afwisselende 
blijft, zonder dat men tot eenige nadeelige gevolg
trekking der verruiming , op grond van verplaatsing 
van zand, zou mogen besluiten." 

De Commissie meent er, ten slotte, ten sterkste 
op te moeten aandringen, dat de verruiming dei-
doorgraving zoo kluchtig mogelijk worde voortgezet. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

GEPATENTEERDE DAKBEDEKKING 
van 

GEGALVANISEERD IJZER. 
Aanhoudende en telkens herhaalde proefnemingen 

hebben geleerd, dat bet ijzer op de beste wijze tegen 
roest beveiligd kan worden, als het met eeno laag 
zink overtrokken of zoogenaamd gegalvaniseerd wordt. 
Door de groote verwantschap van ijzer cn zink wor
den beide metalen innig met elkander verecnigd, 
dat bij eene behandeling van ijzer met lood of tin 
niet bet geval is. De invloed van den dampkring 
bevordert de vorming van een oxyde-huid op het ge
galvaniseerde ijzer en het is daaraan te danken, dat 
het metaal voor de verdere inwerking der lucht ge
vrijwaard wordt. 

Het ligt voor de hand dat het gegalvaniseerde 
ijzer voor allerlei doeleinden gebruikt wonlt, en onder 
de verschillende toejiassingen trof ons die van de 
dakbedekking, welke naar het stelsel van Hilger ge-
legd wordt. Het voordeel dezer dakl>cdekking ligt 
in de weinige zwaarte en de soliede constructie, 
waardoor de gebouwen voor lekkages ten eeneniale 
gevrijwaard worden; voegt men daarbij de omstan
digheid, dat deze pannen niet op eene doorgaande 
bedekking behoeven gelegd te worden, dan blijkt 
het duidelijk dat de uitgave minder groot is dan die 
voor de gewone rinkbedekkingen. Voor woonhuizen 
verdient het echter aanbeveling, de gebruikelijke dak -
bebonling aan te brengen. 

De gepatenteerde dakpannen van Hilger bestaan uit 
twee soorten, heele en halve; de heele pannen heb
ben in het midden een wel en het gebruik van halve 
pannen aan de einden maakt, dat er een goed ver
band verkregen wordt. Daar allen door persing ge
maakt worden, Iaat de overdekking niets te wenschen 
over, en op zeer ooideelkundige wijze is het gevaar voor 
het opzuigen van water voorkomen. Op een quadraat 
meter worden drie geheele pannen gelegd, zoodat de 
bedekking weinig arbeid vordert. Omtrent dc wijze 
van bevestiging en nadere bij zonder heden verwijzen 
wij naar de beschryving, die door afbeeldigen ver
duidelijkt en op franco aanvrage te verkrijgen is in 
het magazijn voor Landbouwwerktuigen van den heer 
Louis Nagel te Amhem. 

Volgens die beschrijving is de gepatenteerde dakpan 
van Hilger als dakbedekking gebruikt voor het station 
te Hanover (13,000 M1.), het paleis van justitie te 
Stutgart (2500 M1.), de kazernes te Saarburg 
(15,000 M>.) en die te St.-Avold (9,000 M1.). 

MuntJaf, 10 Ma art. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van koloniën i 

de levering vnn ijzerwerk voor dc onderstellen van % 
stuks spoorwegrijtuigen cn bagagewagens, ten dienstt 
van de Staatsspoorwegen op Java. 

Leieen, te 12 uren, door burg. cn woth.: de ver
schillende onderboudswerkcu hehoorende tot hot 
Utrccblscbe jaagpad, iu 4 perc. 

Amaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: liet 
aanplempen ca ophoogen van ecu gedeelte water 
dc Siugelgracht bij de voormalige Ijcidschepoort. 

(irenlngen, tc 12','j uren, door burg. eu weth.: lo. 
liet bouwen van een schoolgebouw iu het Klooster: 
2o. het lege en van riolen aan bet Zuidcrdiep, langs 
het Kattendiep en in de Kadcmarkt. 

Vreeiegaat, te 3 ureu, door kerkvoogden dor Her-
gemeente, iu het gemeentehuis: liet doen eener be
langrijke vertimmering aau de kerk dier gemeente, 
Aanw. te 10 uren. 

Arnhem, 'savouds S uren, door het bestuur der 
A niiii'iu-. Trntooiislcllingsvcrccniging, ton kantore 
in dc Korteatraat: bet mnken van een gebouw voor 
den internationalen wedstrijd, op het terrein vóór de 
hoogcre burgerschool, groot ongeveer 1800 M'. Inl. 
bij dc architecten Vnn Gendt cn Nieraad. 

Mntcleerd. door de administratie vr.n het Kroon 
domnin, in l>c Gouden Leeuw; lo. het bouwen ecuer 
uieuwe schuur met karhuis op de bouwhoeve in den 
Koningsoordnolder onder Dintcloord, in pacht bij C 
M. Stuik; zo. het doen van vernieuwingen cn her
stellingen aan de gebouwen cn getimmerten van 13 
bouwhoeven, geleden onder Dintcloord, in pacht bi; 
verschillenden. 

steenbergen, door Arnout Mutsacrs te Tilburg, 
J. J. van Loon: liet houwen eener bocrenhuizing met 
keet en schuur, met bijlevering van alle benoodigde 
materialen, iu de Haarlemmermeer, aan deu Aalsmeer 
derwegi in de nabijheid van het fort Schiphol. 

Dlnadag, II Maart. 
Ilardliikavrld, te 11 uren, door T. Swcts Az., it 

het logement De 8 Snoeken: bet afbrokeu eu ut 
dt-ropbouwen van een woonhuis. 

fieldrrmalaen. te 11 uren, door het polderbestuur 
de levering van 500 M 1 grove grint. 

Hn-tti», le 11 uren, door den eerstaanw. ingeniciu 
te Dordrecht, in Het Hof van Holland ; het ééujarirj 
onderhond van de kazernrgebonwen enz. tc Breda, 
onder hot hchecr der genie te Dordrecht. Bilj. in* 
10 Maart, vóór 8 uren, op bet bureau der gcuie tr 
Breda. 

Mijdrecht, te 11 uren, iu het. raadhuis: dc lcv< 
riug van ongeveer 250 M 1 grint en ongeveer 450 M1 

kootasch, voor cn op de wegen der .'Jc bedijking aldaar 
Retterdam, tc 1 z uren, vanwego het ministerie vau 

financiën, aan het gebouw der prov. inspectie vau dc 
Laadsgeboowen •. het onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan bet voormalig Oostiudisch 
Huis tc Rotterdam, ged. 79, '80 cn '81. 

fltrijen, te 12 uren, door het bestuur cn dc com
missie belast met dc stichting van 2 gemcensehappe-
lijkc stoomgemalen voor dc polders liet Oudelaml-
vau-Strijen en Oud-Bonavontura, onder de gemeente 
Slrijcn, in het koffiehuis van Nagtegaah lo. een ho
rizontaal-werkend stoomwerktuig met stoomketels 
scheprad en verder aanhooren, benevens een tweede 
scheprad met aanhooren voor strijkgemaal, euz. 

PtirmiTcnJf, te 12'/, uren, door den architect II 
P. van dm aardweg, in den Dooie: het bouwen van 
2 woonhuizen, lang elk 10 M., breed S M., waarin 
bakkerij, herberg, winkel enz., op een terrein aan dm 
Üosterweg bij den I'urmcrenderweg in do Purmer, 
gemeente Monnikendam. 

Imslerdam, door A. Pnans: het schilderen van-en 
het levrren vau het benoodigde glaswerk voor GO perc, 
samen ISO wouingen, op bet Funeii, aldaar. 

\m»trrdam, door den architect J. Servais: de bouw 
van eene villa te Hilversum. 

Retterdam, in hei Timmerhuis: lo. eenig witters-
werk; -o. de levering, van: a. IJ stuks hardstcenn 
grafzerken, h. Duilsche steenkolen voor de oostelijk 
cu westelijke stoomgemalen, 0. idem voor dc stoom
boot in het overzetveer bij Charlois. 

Weenadag, 11 Maart. 
'a-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. het voortzetten van het lijn pad langs den 
linkeroever van het Zwartewater, van 7410 M. beneden 
de Hassclter brug op bet benedeneinde van het be
staande jaagpad tot 235 M. lengte beneden waart l> 
Raming f 1960; 2o. het maken van een peilput, tefï 
en gebouwtje voor eene zelfregistrecrende peilschaal 
bij Westervoort. Raming /4650: So. het uitvoeren 
van werkcu tot verruiming van don bovenmond van 
het Mallegat, onder de gemeenten Dordrecht en Dub
beldam. Raming /128,300. 

's-Hage, tc II uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: de binncubouw van bet nieuwe departe
ment van justitie. Raming /" 198,500. 

Barncveld, te 11 uren. ten gemeentehuize: lie' 
bouwen vau een schoollokaal c. s. te Voorthuizeu 
Inl. bij den opzichter Haanschotcn. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het maken van cenïgc werken op de hn1t> 
Rossen en op het station Nijmegen. Inl. bij aal 
hooflingenieur, te Arnhem en den scctieingcnicur, " 
Nijmegen. Raming/7250; 2o. de levering ran staler 
spoorstaven met ijzeren eindverbindingen en van baió" 
bouten, in 2 perc. Raming: perc. 1 /"357.000, pert 
2 /10,000. 

Lent, te 12 uren, door het R. K. kerkbestuur, i° 
Het Molentje: het maken en leveren van 2fi eiken
houten kerkbanken. 

Mummrlftriijk, le 12% uren, door b.irg. CU wil' 
het bouweu vau een school met S lokalen voor lH 
leerlingen, en eene onderwijzerswouing; dc levering 
der schoolamcublementen; hut maken van bescbociiuf 
grondaanplemping enz. enz., een cn ander op kad 
perceelen nos. 1111 eu 593, sectie B, gem. S • 
dijk. Inl. bij den architect J. I. van Waning. 

•Jpannreek, te 1 uur, in het raadhuis: het mnke' 
van een gebouw met schoorsteen en bijkomende • * 
ken, voor een stoomgemaal ten dienste van den poles' 
Spaubroekerkaag. 

Hrlewegen, bij den burgemeester: dc levering v»3 

ongeveer 70 stère griut, vrij op den wal aan de liav' 
te Ellewoutsdijk. 

Buldfcern, door Wed. K. Bakker, bij II. Ros: kj 
bouwen van een logement met doorreed. Inl. bij H 
Holthuis, te Noordhorn. 

Hmltde, bij den administrerrrnd kerkvoogd A 1' 
Pot: eenige veranderiug aan dc zitbanken der 11 
vormde kerk. 

Leeuwarden: het bouwen vnn een fabrieksgebou* 
Inl. bij A. Bosch, molenmaker, aldaar. Bestek H 
bij R. Vermeulen, in bouwmaterialcu. 

Wemmele, door burg. cn weth. van Hennaarder> 
deel: dc levering van 000 stère grint, ten dienste W 
kunstwegen. 

I,.nür-rd.««, 13 Maart. 
l'trecht, te 11 uren, door dc maatschappij tot eti 

van Staatsspoorwegen, aan het ccntrnalbureau: bét 
4 perceelen leveren van eikenhouten dwarsliggers1 

van vierkant beslagen eiken wisselhout cu brugliggf' 
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ten behoeve van den spoorweg Almeloo—Salxbergen 
en Pruisische grens—Gronau. 

Amaterdam, te 12 uron, door den architect J. R. 
Beuiissen, in het Café Neuf, hock Ferdinand-Bol- en 
Jacob-van-Campeustraten : het bouwen van een maga
zijn met 3 bovenhuizen cn uitbouw, gelegen aan de 
Qucllijnstraat. Aanw. 11 Maart, tc 11 uren. 

*oord hrork , te 12 tl ren , tl oor A. J. Hamster, bij 
Wed. L. K. Stcernbcrg: het herstellen van het voor
gebouw en daaraan bouwen van eene groote schuur, 
gelegen te Korengaat. 

Nijmegen, te 1 uur, door de commissie voor dc 
ontmanteling, ten raadhuize.' lo. de levering van 
250,000 straatklinkers; 2o. bet begrinten van wogen 
eu trottoirs, met den aanleg van goten, en bet be
straten mot klinkers van een trottoir. 

Francker, 'savonds T*/L uren, bij E. L. de Boer: 
het beportlanden enz. van het logement De Valk, al
daar. Inl. bij den stadsbouwmeester E. II. AlkemaKz. 

Purmerende, door kcr krent meestere u van du Evan-

Eelisch-Lutherschc gemeente, de bovenbouw voor een 
erk van genoemde gemeente. 
Lemmer, door het dijkshestuur van het waterschap 

Zeven-Grietcnijen-cn-Staa-Slooten: het verbouv. en van 
dc herberg met boerderij aan deTacozijt onder Sondel. 

Vrijdag, 14 Maart. 
'•-Batch, to lO'/i uren, door het ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van bet prov. best-: het 
doen van buitcugewono herstellingen aan dc schipbrug 
over de Maas bij Hcdel. Aanw. 10 Maart. Ra
ming / 800. 

Zwalle, te 12 uren, door het ministerie van water
staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet uit
voeren vau eenige verbeteringen aan dc woning van 
den ontvanger der sluisgcldcn tc 'Zwartsluis, hehoo
rende tot de werken van het Meppelerdiep. Ra
ming /1400. 

Leeuwarden, te 12'/, uren, door het ministerie van 
waterstaat enz, aan het gebouw vau bet prov. best.: 
het herstellen on gedeeltelijk vernieuwen der beschoei
ing langs do oostzijde van do Willemshaven tc Har
lingen. Kaming / 3500. 

Marum, door J. de Boer: het afbreken en weder-
opbouwen van een voorgebouw en eenige meerdere 
vertimmering. Aanw. van 10—12 uron. 

Zaterdag, 15 Maart. 
Haaaelt, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 

bet uitdiepen van dc Turfhaven en het ophoogen vau 
deu Turf wal. 

Anna-Paulawna, tc II uren, aan het raadlmis: 
het verdiepen der bcrmsloot aau den Lagendijk, tus
schen deu Grasweg on deu Boermansweg. 

Leiden, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden van Rijnland, in het Gemecnelandslmis -. het 
maken van eene woning voor den machinist van Rijn
lands stoomgemaal tc Gouda. Inl. bij deu opzichter, 
to Gouda cn den ingenieur, te Leiden. 

Vaarhaut, te 12 uren, door bet gemeentebestuur: 
het bouwen vau oene school met ouderwijzerswoning 
aldaar. 

flneck, tc 2 uren, door het gemeentebest: het ver
bouwen van de Ijatijnsclie school tot gymnasium op 
het Oud-Kerkhof. 

Franeaer, te 12 urm, ter secretarie: het maken 
van een gemetselden ierput enz. van ongeveer 53 M 3 

inhoud, lui, bij den stadsbouwmeester. Aanw. 12 
Maart, te 11 uren. 

lak went, door het gemeentebestuur: de levering 
van 60 stère schoongewasschen riviergrint cu 60 stère 
keislag, franco vóór den wal vóór 1 Oct. 

Wratrrvelde, door Wed. Mr. J. Tonckcns: het 
irrsivi-u va» een kanaal lang 895 M., looponde uit de 
2c Wijk te Veenhiiizen naar Westervclde, het maken 
van een kapitalen houten duiker onder bet kanaal on 
eenige verdere daarmee in verhand staande werken. 
Bilj. inz. 14 Maart bij Mr. J. Tonckens, te Westervelde. 

Maandag, 17 Maart. 
i romtoiri. te 11 uren, door burg. en weth.: dc 

levering vau 130 M J goed gehorde bruine Eysdensche 
onderhoudsgrint, op den weg tusschen Cromvoirt en 
Deuteren. 

Amaterdam, tc 12 uren, door burg. en woth.: het 
leveren van steenkolen ten behoeve van do stoom
werktuigen der gemeente, van Maart '79 tot uit0. 
Febr. 1880. 

Apeldeern, te 12 uren, door burg. en weth.-. het 
leggen van p. m. GOO str. M. kunstweg in Broekland, 
niet bijlevering van bet benoodigde, zoomede 30 M* 
berggrmt Aanw. 15 Maart, te 9 uren. 

liordrerht, bij L- J. van den Steenhovcn en Co.: 
bet verrichten van eenige aardewerken aan bel stoom
gemaal Zeeburg bij Amsterdam. 

I'ranrher, door liet gemeentebestuur van Franekc-
radecl: de levering van 500 stère zuiver gewasschen 
riviergrint. 

Dlnadag, 19 Maart. 
rtrarht, te 11 uren, door dc maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aau liet centraalbureau: bet 
maken vsd cene wachterswoniug aan den overweg bij 
kilometerpaal 10.370 on den spoorweg van Breda naar 
Rotterdam. Raming ƒ 2900. 

Rergen-ap-Zaam, te 11 uren, door don eerstaanw. 
Ingenieur tc Dordrecht, in De Draak: het éénjarig 
onderhoud van dc kazernegebouwen enz. tc Bcrgen-
op-Zooui. Bilj. inz. 17 Maart, vóór 3 uren, op liet 
bureau der genie te Bergen-op-Zoom. 

'a-Hage, te 12 uren, door het miuisteric van 
justitie : de levering van rerschillcude benoodigdheden, 
ten behoeve der Rijksgestichten Ommcrscbans en 
"Veenhuizen, van 1 April—1 Oct. '79. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden van don Hondsbosschc en Duinen tot Petten, 
in De Toelast: het eenjarig onderhoud van- en het 
uitvoeren van eonigo werkon aan do Hondsbossehe 
zeewering en eenige binnenwerken. Aanw. door den 
hoofdopzichter C. J. Bollee te Hazepolder, 10—15 
Maart. 

Caaelle, te 2 uren, door G. Vermeulen Wz., bij 
Jan Dekkers op de Nieuwe Vaart: het bouwen eener 
zeer belangrijke huizing met aanhoorige gebouwen en 
werken. Aanw. te lO'/t uren. 

Nlcuwalda, te 3 uren, door het waterschap Old-
ambt, bij A. H. Kuiper: lo. liet verlagen en herstel
len der leenbeschoeiiug noord west zijde van hetZijldiep 
tc Termuuterzijl eu het maken vau een nieuwen val 
met ijzeren liggers voor de ophaalbrug te Nieuwolda, 
iu 2 perc; 2o. het leggen van 12 nieuwe pompen van 
ijzeraard buizen en hout in de Ringsloot te Midwolda 
en deu Oudeweg te Muntendam, in 2 perc. 

flt.-Jacablenaraehle, te 3 uren, door net waterschap 
Het Oud-Bildt, ten Strandhuize: het verhoogen eu 
verzwaren vau den zeedijk of armdjjk ouderSt-Jacobi-
parochie, zijnde dc zeewering van dat waterschap, 

frelegen tusschen don Westhoek en Dijkshoek, ter 
engte van p. m. 1500 M. Aanw. te 11 uren. 

Waenadag, IB Maart. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken op het station Nijmegen. 
Inl. bij den heomiagenieur, te Arnhem en den sectie
ingenieur, te Nijmegen. Aauw. 10 en 12 Maart, tel
kens te 1 uur. Raming f 43,150. 

Kidderkerfc, te 12 uren, door burg. cn weth.: het 
bouweu vau ocuc school cn ouderwijzerswoning in het 

zuidelijk gedeelte der gemeente langs den Pruünendijk. 
Aanw. 15 Maart, te 11 uren. 

Honderd»*, SB Haart. 
«ehledam, tc 12 uren, door de bisschoppelijke 

commissie voor den bouw eener kerk enz. op het H. 
Land bij Brielle, bij A. van Vclzen: de bouw eener 
kerk met custoswomog en omgangen, geheel in hout 
op steenen voet. Inl. bij den architect E. J. Margry, 
te Rotterdam. Aauw. 13 Maart, na aankomst der 
boot, die te 8'/., uren ran Rotterdam vertrekt. 

Vrijdag. II Maart. 
flneeh, tc 11 uren, ia den „Nieuwe Doele": het 

afbreken van een bestaand en het bouweu van een 
nieuw woonhuis voor de Hans-Boelens-fondatie aldaar. 
Inl. bij deu architect A. Brcunissen Troost. 

Leeuwarden, te 11'/, uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
de voortzetting der verbetering van de noorderzcewe-
gen te Harlingen, behoorende tot de verbetering der 
naven aldaar. Aanw. 15 cn 17 Maart. Naming 
/ 15,700. 

Zaterdag, t l Maart. 
Cendrlngen, te 10 uren, door den architect Brink 

Evers, bij Wed. Avenarius: eene aanzienlijke restau
ratie aan dc kerk en aan den toren, cn het aan
brengen ran eene spits of torenkap. Inl. bij ge
noemden architect te Ellekom. Aanw. 15 Maart, te 
10 uren. Bilj. inz. 21 Maart, bij den president
kerkvoogd Vuillant. 

IHnadag, 10 Maart. 
Utrecht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eene overdekte bergplaats voor brand
stoffen op het stationsemplacement Vlissingen (lokaal), 
ten behoeve van den spoorweg Rosondaal—Vlissingen. 
In,, bij den sectieingenieur te Berge u-op-Zoom. Aanw. 
13 Maart. 

Waenadag, SB Maart. 
'a-Haar, te II uren, door het minist. van waterstaat 

enz.: het uitvoeren vau graaf- en baggerwerk op het 
benedendeel der Nicuwc-Mcrwcde, gedeeltelijk door 
middel van Rijks-stoombâ gervaartuigen, met de be
diening cn het onderhoud dier vaartuigen tot eu met 
31 Maart '80. Aanw. 22 Maart. Raming ƒ 136,900. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het onderhouden van eenige werken van 
en bij den Staatsspoorweg tc Amsterdam. Aanw. 13 
en 15 Maart, te 11 uren. Raming ƒ12,800. 

'a-Hage, to 2 uren, door het ministerie vau water
staat enz.: het onderhouden van- cn het doen van 
ccnigc herstellingen aan het ijkkantoor tc Amsterdam, 
ged. '79, '80 en SI. Inl. hij den ingenieur-architect 
voor dc Landsgebouwen J. Singels, to 's-Hagc en den 
hoofdopzichter U. D. Wijndela de Jongh, te Amsterdam. 
Aanw. den Sen dag vóór do besteding. Raming ƒ 1785. 

Honderdm, ST Maart. 
Haarlem, te 2'/, uren, door bet ministerie van wa

terstaat, aan bet gebouw van het prov. bestuur: het 
herstellen en verbetereu van dc Kijks-zeewerkeu op 
Marken. Aanw. 22 Maart. Raming ƒ16,000. 

Vrijdag, SB Haart. 
'a-Baarh, te lO'/j uren, door het minist. van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
verbeteren der bogrinting en bcstratini» van een ge
deelte rechter onderbeim der Zuid-Willemsvaart in 
Noord-Brabant. Aanw. 22 Maart. Ramiug /9500. 

Leeuwarden, te 12'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., nan het gebouw van het prov. best: 
lo. het éénjarig onderhoud van de Rijks-haven- en 
zeemerken tc Harlingen, in 2 perc. Raming: perc. 1 
f 30,000, perc. 2 /"2500; 2o. het gedeeltelijk vernieu
wen van de paalwerken ter weerszijde van de Mol-
kwcrumerzijl. Ramiug /450. Aanw. van beideu 22 
en 24 Maart. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie vau water
staat: de verbouwing van het postkantoor met direc
teurswoning te 'a-Hage. Inl. bij den bouwkundige 
voor de landsgebouwen C. H. Peters, te 's-Hage. 
Aanw. 22 Maart, te 12 uren. 

Saterdag , SB Haart. 
Leeuwarden, tc 12 ureu, ten gcincentehuize: het 

vernieuwen van de Vrouwenpoortsbrug. Bilj. iuz. 28 
Maart, vóór 'savouds 8 uren. 

Hlnndert, te 2 uren, door den rentmeester der 
domeingoederen vau Z, K. H. Prins Fredcrik der 
Nederlanden, ten raadhuize: bot doen van vernieu
wingen en herstellingen aan onderscheidene gebouwen 
onder Klundcrt. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Sleuwkeep, 22 Febr.: het vernieuwen van dc hou

ten schutsluis van de fiindeeriug nf, cn eenige repa-
ratien aan de fundamenten aan Slikkoudam, gemeente 
Nieuwkoop; ingok. 5 bilj., als: 
P. Leendera, te Utrecht, / 10,843 
H. Griffioen, „ Breukelen, „ 9,049 
C. Verweij, „ Mijdrecht en 

A. Verweij, „ Uilhoorn, „ 7,199 
W. -.an Lokhorst, „ Wilnis, „ 6,995 
J. J. Valkcnct, „ Nieuwkoop, „ 5,897 
gegund. 

AInlauterdam , 22 Febr.: het bouwen van een post-
on telegraafkantoor mot directeurswoning; ingekomen 
10 bilj., als: 
A. Voth, te Papendrccht, ƒ 12,035 
L. C. v. d. Hcrk, „ Alblasserdam, „ 12/125 
J. v. d. Vlugt, „ Dordrecht, „ 11,995 
P. van Schagen, „ Alblasserdam, „ 11,940 
L. de Kloe, „ idem „ 11,790 
P- Boele, „ idem „ 11.750 
A. van Nugtercn, „ idem „ 11,646 
W. Pruijt, „ Lckkerkerk, „ 11,400 
P. Staat, „ Krimpen a/d Lek, „ 10,900 
Gebr. Stuiver, „ Lekkerkerk, „ 10,480 

Beldrep, 22 Febr.: het bouwen vau een heeronhuis 
met 2 bijgebouwen en een schansmuur; minste inschr. 
was A. van Gaal, te Gcldrop, voor ƒ15,355. 

nauwerd, 22 Febr.: het bouwen van een behuizing 
en schuur aldaar, voor de familie El zes te Saaksum-
huizen; ingek. 17 bilj., als: 
J. Postema, te Den-Ham, / 14,737 
J. van Dijk, „ Bedum, „ 13,947 
S. Dekker, „ idem „ 13,500 
J. Storm, „ Garmorwolde, „ 13,395 
T. Bos, „ Bedum, „ 12,989 
K. Westerdijk, „ Uithuizen, „ 12,830 
J. Zeldearust. „ Warfum, „ 12,689 
W. Korks, „ Grijpskerk. „ 12,484 
J. Pot, „ Stedum, „ 12,398 
S. Vos, „ Sauwerd, „ 12,397 
K. Danhof, „ Bafloo, „ 12,300 
H. Ridder. „ Stedum, „ 11,700 
G. Wolthuis, „ Bedum, „ 11,630 
S. Ubels, „ idem „ 11,690 
J. Dekker, „ Stedum, „ 11,333 
E. de Jong, „ Eenrum, „ 11,244 
F. HuUel,er, , Kloosterburen, „ 10,990 

Zwalle, 24 Febr.: het afbreken on wedcropbouwen 
van een pakhuis iu de Waterstraat; ingekomen 13 
bilj., als: 
J. Scbunnk. te Zwolle, ƒ 2847. 
Van der Sluis en Otten, „ idem „ 2395. 
H. Koedijk, „ idem „ 2222.22 
A. v. d. Beid, „ idem „ 2179. 

II. van 't Haar, 
B. W. de Biccour. 
H- Lubbers, 
J. WilJighagen. 
O. van Unen, 
L. Krook, 
L. Meiier, 
J. de Groot, 

te Zwolle, ƒ 2086. 
,. idem „ 2039. 
„ idem „ 1987. 
• idem „ 1978. 

idem „ 1949. 
» idem „ 1933. 
>, idom „ 1880. 
m idem „ 1874. 

A. van Straten, „ idem „ 1844. 
firenlngen, 24 Febr.: het bouwen eener kapel, 

waaronder grafkelder, op dc R. K. begraafplaats; 
minste inschr. was J. Walker, te Qroninpen, voor 
/" 8985. 

Haarlem, 25 Febr.: het metselwerk van 30 arbei
derswoningen, gelegen aan de Oranjeboomslaan te 
Haarlem ; ingek. 4 bilj., als : 
Gebr. Schornagel, te Haarlem, /15,148 
P. v. d. Weegh, „ idem „ 14,994 
P. J. Mierlo, „ Sloten, „ 14,990 
J. A. Weonekes Jr., „ Haarlem, „ 13,627 

Busaum, 25 Febr.: het bouwen van 3 villa's met 
stalling cn koetshuis aldaar, onder beheer van den 
architect J. R. Bonussen, tc Amsterdam; gejfund aan 
W. Peoters, te Amsterdam, voor ƒ36,888. 

Crenlngen, 26 Febr.: la het bouwen van eene 
nieuwe winkelbehuizing, werkplaats enz., onder be
heer van den architect K. Hoekzema; gegund aan H. 
Nieland, te Warfum, voor ƒ5500, 

2o. het bouwen eener behuizing aan de Agricola-
straat, ouder beheer van dcnzelfden architect; gegund 
aan J. Poelman, to Groningen, voor ƒ1720. 

Vrijenban, 26 Febr.: de levering aan het gemeente
bestuur van 300 stère grint; minste inschr. was L. 
de Boo, te Vrijenban, voor ƒ2.35 per stère. 

Ilaendam, 26 Febr.: het bouwen van een woon-en 
winkeliiuis met bakkerij te Ilpendam; ingekomen 9 
bilj-, ali: 
L. Pasterkamp, te Durgerdam, ƒ 5200. 
J. Nieuwstad, „ „ 4200. 
J- Band, „ Purmorcnd, „ 4170. 
Wed, C. Oderkerk, „ idem „ 4169. 
U. Klaver, „ Ilpendam, „ 4154.53 
J- Vet, „ Purmerend, „ 3932. 
A. Eisenberg, M idem „ 3897. 
I. B. Brune, „ idem „ 3789. 
E. de Lange, „ idem „ 3779. 

ZwUndrecht, 27 Febr.: het bouwen van een woon
huis aan de Kerkstraat aldaar; ingekomen 14 bil
jetten, als: 
J. Visser Jz., te 's-Gravendeel, ƒ 4900 
P. Visser Jz., „ idem „ 4885 
Jan Degens en Zn., „ Dordrecht, „ 4585 
0. J. v. d. Made, „ idem . 4475 
P. Onder de Lindeu, „ Hoogvliet, „ 4392 
J. Meijboom, „ idem „ 4390 
A. Onder de Linden, „ Heerjansdam, „ 43S9 
W. vau Hulst, „ Zwijudrecht, „ 4221 
M. Barth. „ Ilendrik-Ido-Amb., „ 4192 
J. P. F. Kraus, „ Dordrecht, „ 4180 
P. v. d. Net, „ Zwijndrecht, „ 3994 
B. de Bond, „ idem „ 3905 
M. P. Boroe, „ Papendrecht, „ 3843 
F. J. Wulfse, „ Zwijndrecht, „ 3841 

Wlllemaeerd, 27 Febr.: het bouwen vau een bc-
heid plateau op den Zuidwal; minste inschrijver was 
J. F. Philips, voor ƒ 1752. 

Langweer, 27 Febr.- het bouweu eener openbare 
school voor lager onderwijs en onderwijzerswoning, 
aan den straatweg van Sneek naar de Lemmer; minste 
inschr. was W. J. Geissen, te Woudsend, voor ƒ8549. 

Zlerlks.ee, 27 Febr.: het leveren vau 725 M' grint 
voor de grintwegen in Schouwen, en van 300 M 1 

grint voor den weg tusschen den Schelphock en 
Repard; minste inschr. waren Gebr. Peters, te Nij
megen, a ƒ1.77 voor de grintwegen en a ƒ1.92 voor 
genoemden weg, beiden per M 1. 

Bedum, 27 Febr.: het bouweu van eene behuizing 
aldaar, onder beheer van den architect J. Tilbusscher, 
minste inschr. was L Los, te Bedum, voor / 3725. 

Leeuwarden, 28 Febr.: het vernieuwen van eeu 
gedeelte van bet Westcrhavenhoofd en van het paal
werk met biunenkist, ten noorden van het Buitenland; 
minste inschr. was L. H. van Noord, te Lemmer, 
voor ƒ 17.895. 

Middelburg. 28 Febr.: het onderhouden van- en 
het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
Rijkskweekschool te Middelburg, ged. '79, ingek. 4 
bilj., als: 
C. JU van Sorge, te Middelburg, ƒ 1819 
H. P. van do Roe, „ idem „ 1793 
P. Krijger, „ idem „ 1784 
P. J. Jansscns, „ idem „ 1725 

Haaatrirht, 3 Maart: het bouwen van bazaltmuron 
langs den schutkolk van sluis no. 16 der Zuid-Wil
lemsvaart in de gem. Nederweert; minste inschr. was 
J. Laudy, te Sittard, voor ƒ13,700. 

'a-Hage, 3 Maart: het doen van vernieuwingen aan-
en het onderhouden van de marine- of oude zeeharen 
te Hellevoetsluis tot 31 Dec. '79; minste inschr. was 
J. van der Vlugt Jr., te Dordrecht, voor ƒ930. 

'•-Hage, 3 Maart: bet verbeteren van den kanaal-
weg in de Ooslduinen; minste inschr. waren Kraaije-
veld en Van der Vlugt, te 's Hage, voor ƒ1700. 

Bell», 4 Maart: de levoriug aan de artillerie-stapel
en coastructiemagazijnen van 2550 KG. mesaingplaat; 
minste inschr. waren R. S. Stokvis en Zonen, te 
Rotterdam, voor / 77.90 per 100 KG. 

Crenlngen, 4 Maart: lo. het maken van paalbe-
heüngen met aardtalud daarboven van Groningen naar 
Uithuizen en Mensingeweer; ingek. 9biljetten, als: 
H. A. Smit, te Ulrum, f 11,639 
J. Veendijk, „ Obergum, „ 11,200 
K Wassing, „ Groningen, „ 10,864 
J. Klippus, „ Bedum, „ 10,700 
A. J. Benninga, „ Groningen, „ 10,475 
B. H. Harkema Wz., „ idem m 10,433 
V¥\ B. Harkema, „ Warfhuixen, „ 10,190 
T. Bos, „ Bedum, „ 9,780 
G- C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 7,547 

2o. het verrichten van hetzelfde werk en wel van 
Groningen naar Stroobos; ingekomen 9 bilj., als: 
J. Klippui-, te Bedum, ƒ 10,230 
J. Veendijk, „ Obergum, „ 10,100 
II. J. Kroon Jz., „ Groningen, „ 9,995 
U. H. Harkema Wz., „ idem „ 9,863 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, 9,764 
J. Wallinga, „ Haren, „ 9,450 
T- Bos, „ Bedum, „ 8,900 
G. C. M. Rottinghuis, ,, Delfzijl, „ 8,177 
J. Doornbosch, „ Huizum, „ 8,084 

3o. het verleggen van deu kunstweg van de Fire-
lingoosluis tot de draaibrug over do buitenaluis van 
het Eemskanaal; ingek. II biljetten, als: 
J. van Buren, te Delfzijl, f 6893 
li. Brand Dz., ,, Giesendam, „ 6690 
M. Roelfsema, „ Wrarfhuizen, „ 6598 
S. de Wit, „ Groningen, „ 6493 
D- Kramer, „ Appiugedam, „ 6470 
ü. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 5947 
A. J. Benniuga, „ Bedum, „ 5885 
J. Veltkamp, m idem M 5870 
J. J. Siit7.es, „ Farmsum, „ 5840 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, „ 5390 
E. J. Brons, „ Wagenborgen, „ 5458 • 

a-Hage, 5 Maart: het bouwen eener wachterswo
ning en het maken van verschillende werken tusschen 
dc stations der Staatsspoorwegen Arnhem eu Eist; 
iugek. 3 bilj., als: 

Hillen, te Grave, ƒ 17,790 
A. Kiaassen, „ Oosterbeek, „ 16,950 
A. 8. Schaafsma, „ Harlingen, „ 16,873 

Haarlem, 6 Maart: lo. het bouwen eener school 
en onderwij ters woning te Umuiden; minste inschr. was 
D. Tanninga, te Amsterdam, voor ƒ17,341. 

2o. bet bouwen eener onderwijzerswouing te Krom
menie; minste inschr. was W. do Jomr. te Helder, 
voor /6990. 

Arnhem, 7 Maart: bet bouwen van wachterswonin
gen bij de Apeldoornscbe en Koodhoornsche sluizen 
op het Apcldoornschc kanaal; miustc inschr. was A. 
Rouwenhorst, tc Apeldoorn, voor ƒ7265. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
'8-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Neerlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen i 

benoemd: bij dc Staatsspoorwegen: bij de 
exploitatie van de lijn Socrabaia-Pasocroean-Malang: 
tot opzichter 3c klasse A. C. F. van der Straeten 
en L. C. C. Oliflers; tot onderopzichter le klasse 
F. de Vink, L. E. Jacob, H. Swarts en J. P. van 
Stenis; tot machinist 2e klasse J. E. de Meijier; 
bij de lijn Bandong-Tjitjalengka: tot opzichter 3e klasse 
P. P. J. L. Droeshout; tot machinist bij den stoom-
baggermolen te Batavia, de le machinist J. F. A. 
Boerenbeker, met den personeelen titel van werktuig
kundige bij den Waterstaat; 

ontslagen: eervol, de ondcropzichter 2e klasse bij 
den aanleg van de lijn Soerabaia-Pasoeroean-Malang 
A. Bartel; uit zijne betrekking bij den aanleg van 
de üjn Buitenzorg-Bandong-Tjitjalengka, de onder-
opzichter 2e klasse J. Munboven; 

tijdelijk benoemd- tot opzichter 2e klasse bij de 
Staatsspoorwegen op Java, W. J. van der Kemp; 

aerfeend: een tweejarig verlof naar Nederland, 
wegens ziekte, aan den opzichter le klasse hij den 
Waterstaat I. E. Schcffer; een tweejarig verlof naar 
Nederland, wegens meer dan twaalf jaren onafge
broken dienst in deze gewesten, aan den opzichter 
2e klasse bij den Waterstaat J. Ii. Hemmes. 

— Bij ministerieele beschikking is, ingevolge mach
tiging des Konings, aan S. Brons, te Kralingen 
cn Jos. Levelt, te Rotterdam, vergunning verleend 
voor den aanleg en de exploitatie, met eene snel
heid van hoogstens 15 kilometer per uur, van een 
stoomtramweg van Breda langs Oosterhout naar 
Geertruidenberg. 

— Bij beschikking van 28 Februari 1879, no. 
32, afd. Handel en Nijverheid, is, ingevolge mach
tiging des Konings, de op naam van E. Otlet, te 
Brussel en P. van der Hofstodt, te Brugge, ge
stelde, vroeger aan C. Soetens verleende concessie 
voor den aanleg en de exploitatie van een paarden
spoorweg tusschen 's-Gravenhage cn Delft, overge
schreven op de Haagsche Tratnway-maatschappij , 
gevestigd te 's-Gravcnhage. 

— Bij ministerieele beschikking is de aan D. A. 
en M. Verschure, te Rotterdam, verleende vergunning 
voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee tusschen Rotterdam en Oosterhout 
overgeschreven op naam van de firma M. Verschure 
& Zoon, gevestigd te Rotterdam. 

— In de Staatscourant van 19 dezer is opge
nomen het maandverslag omtrent de werkzaamheden 
aan den bouw van de havenwerken voor Batavia 
oyer November. De Nederl. Industrieel releveert 
uit dat verslag, dat, terwijl de vier baggermolens 
van de Engelsche firma Wingate en Co. allen iu re
paratie waren, de Horneo en Sumatra geregeld 
werkten; maar dat de fabriek dezer twee bagger
molens, de eenige, die uitmuntend voldoen en on
afgebroken werken, zorgvuldig wordt verzwegen. 

nBujk van een warm hart voor de nationale nij
verheid (zegt het blad) zal niemand daarin kunnen 
lezen ; van personeele hatelijkheid behoort een officieel 
rapport nooit eenig bewijs te geven. Er blijft dus 
alleen over te denken aan verregaande slordigheid. 
Welnu, wij betreuren die ten hoogste en haasten 
ons haar te herstellen, want wij dragen er, voor 
de eer der Nederlandsche industrie, roem op, dat 
de éénige twee groote baggermolens, die onafgebro
ken haren plicht volbrengen , afkomstig zijn van de 
fabriek der heeren Christie, Nolet en De Kuyper, 
te Schoondcrloo (Delfshaven).*' 

Amsterdam. In het lokaal Eensgezindheid 
werd Vrijdag 28 Februari een vergadering gehouden 
van aandeelhouders in de Nederlandsen.-Indische Droog
dokmaatschappij , onder voorzitterschap van den heer 
A. A. Bienfait. Vertegenwoordigd waren 431 aan
deelen. Het doel dezer vergadering was een voorstel 
van commissarissen betreffende het sluiten eener nieuwe 
overeenkomst met de aannemers. Aan de memorie 
van toebchting tot dit voorstel is het volgende ont
leend : 

•Toen 5 Maart 1878 het gewijzigd contract met 
Raalte, Behrend & Co. werd aangegaan , verwachtte 
de Maatschappij dat de heer Donald, als uitvoerder, 
aan de nieuwe bepalingen van dat contract zou vol
doen , dat het groote dok den 31sten Maart 1878 
en het kleine met het etablissement te Batavia op 
30 Juni d. a. v. zou worden opgeleverd, onder voor
behoud dat de Maatschappij een beding ten behoeve 
van het gioote dok zou doen maken. Elke mail be
richtte echter nieuwe teleurstellingen, tot 23 Au
gustus jl., toen het bericht kwam : terwijl dc heer 
Donald het dok beproefde, weigerden de pompen, 
tengevolge waarvan het dok is gezonken en de 
machinekamei-s tien voet onder water liggen. Het 
groote dok was dus, in weerwil vau de gemaakte 
bedding, grootendeels gezonken. De heer Donald 
had die beproeving geheel eigenmachtig gedaan. 
Na aankomst vim den beer Lindeman» wenl met de 
heeren Raalte, Behrend 8c Co. een conferentie ge
houden , maar inmiddels failleerde de Citg-of-Glas-
gow-bank eu door haar de firma Hauiia'Donald 
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& Wilson, de onder-aannemers, belast met de uit
voering van bet contract met de heeren RaaUe, 
Behrend & Co" 

De grondslagen der nieuwe overeenkomst met 
laatstgenoemde firma zijn: 

Betaling door de heeren R. B. & Co. aan de Dok-
maatschappij van £10,000 in contanten en £ 4580 
in preferente aandeelen cn een voorschot van £ 5500 
a 4 pCt., in te gaan na de lichting van het groote 
dok en af te lossen, wanneer de Maatschappij daar
toe instaat is, of te verrekenen met de som, die 
bij eventueele niet-oplevering door R. , B. & Co. 
zal worden vergoed. 

Tegenover deze betaling neemt de Dokmaatschappij 
het kleine dok en etablissement te Batavia, in den 
staat waarin zich deze bevinden en belast zich met 
de afwerking en voltooiing daarvan. 

Ten opzichte van het groote dok, dat gezonken 
ligt en door de aannemers geassureerd is voor 
£ 15.000, tracht de overeenkomst aldus te voorzien: 
lo. het wordt binnen een bejiaalden tijd gelicht en 
behoorlijk afgewerkt, opgeleverd. Alsdan ontvangen 
de heeren R. B. & Co. de 523 aandeelen , nog te 
hunnen behoeve gedeponeerd ; 2o. het wordt gelicht 
en onwaard geacht om afgewerkt te worden ; 3o. het 
wordt niet gelicht en moet dus als wrak worden 
beschouwd. En beide laatste gevallen verliezen R. 
B. & Co. alle aanspraak op die aandeelen en beta
len daarenboven £ 15,000 contant, £ 7000 in aan
deelen en 4000 obligatiën. 

Bij aanneming van het voorstel vertrekt de heer 
Lindernann ten spoedigste naar Java, om het kleine 
dok en het etablissement op het eiland Amsterdam 
te laten afwerken eu in exploitatie te brengen. 

Na langdurige discussie werd het voorstel van 
Commissarissen in stemming gebracht en aangenomen ; 
slechts 17 aandeelen verklaarden zich ertegen. 

— Bij den Raad dezer gemeente is een adres 
ingekomen, waarin aangeboden wordt de gemeente 
een nieuw, vergroot beursgebouw, voor den handel 
in zijn geheelen omvang, ten geschenke te geven. 
De aanbieders zouden gedurende zestig jaren de in
komsten genieten van de onderverdieping, die uit 
winkellokalen bestaat, en venier de buten, die de 
verhuruig van de overige lokalen afwerpt. 

Amaterdam. Voortdurend wordt in sommige 
bladen gesproken over de groote daling der prijzen 
van den grond. Als een bewijs voor de waarheid 
van dit beweren wonlt thans in een dier bladen aan
gevoerd , dat de Kanaalmaatschappij in publieke veiling 
gronden heelt verkocht voor ƒ 3000 per hakt., waar
voor zij indertijd aan de gemeente Amsterdam f 0000 
gevraagd had en waarvoor zij ten vorigen jare in pu
blieke veiling geen f 4000 had kunnen maken, waarom 
ze weiden opgehouden. Misschien ligt het aan ons, 
maar wij vatten het klemmende van dit argument niet. 

Zoolang er nog 3000 gulden voor een bunder Land 
wordt betaald, is er nog geen vree» vooral te groote 
waarvermindering. («• * D.j 

— In de «Brakke Grond" alhier zijn veertien bouw
terreinen aan het Leidscheplein, langs de brug, in 
veiling gebracht. Een jwrceel is opgehouden; de 
overige brachten ƒ134,009 op, zijnde gemiddeld 
f 80 per centiare. 

Amsterdam. Verleden week had de jaarverga
dering plaats van de alhier gevestigde Vereeniging 
ten behoeve van de Arbeidersklasse, welke zich ten 
doel stelt den nijveren arbeider goede en goedkoope 
woningen in huur en in eigendom te bezorgen. De 
toestand der Vereeniging bleek bloeiend te zijn. Zij 
bezit thans 574 woningen Het dividend voor de 
aandeelhouders werd op 5 pet. bepaald. 

— Door de heeren Brandon en Van Goor, be-
stuurderen der Amstcrdamsche Meik-inrichting, is 
eenige tijd geleden aanvrage gedaan om op ver
schillende plaatsen in de hoofdstad drinkhuisjes te 
mogen plaatsen , waar tegen een geringen prijs ver
sche melk van de beste hoedanigheid per glas zal 
verkrijgbaar gesteld worden. 

Naar het schijnt, zijn Burgemeester en Wethou
ders niet ongeneigd, dit goede voornemen, dat ze
ker ieders ondersteuning verdient, te helpen ver
wezenlijken. 

— Men zendt ons de rapporten van de Jury van 
beoonleeling, benoemd dooi nu wijlen Z. K. 11. Prins 
Hendrik der Nederlanden, aan het Comité van uit
voering in zake het Nationaal Huldeblijk. Wij hebben 
gemeend deze stukken in het weekblad te moeten 
opnemen, daar vele lezers met belangstelling daarvan 
kennis zullen nemen. 

Rotterdam. De eerste steen voor de werken 
der Rutterdaiosche Tramway-maatschappij is gelegd 
door een der concessionarissen, den heer Van Maurik. 
Bij die gelegenheid heeft het niet ontbroken aan 
toespraken, wuarbij met voldoening up de voorloopige 
resultaten der onderneming gewezen werd. Waai-
schijnlijk doelt dit op de noteering der aandeelen, 
die boven pari verhandeld worden, daar van andere 
resultaten tutbeden geen sprake kan zijn. 

Leiden. Omtrent het gedenkteeken voor Leiden's 
ontzet was sedert lang niets gehoord. Thans wordt door 
het Leidsch Dagblad het volgende gemeld: 

Het bedrag der beschikbare gelden voor het ge
denkteeken van Leiden's ontzet is nu gestegen tot 
f 80,113.59*. Intusschen wonlt de nrbeid door den 
heer Koelman geregeld voortgezet. De twee laatste 
bas-relicfs zijn voltooid en wonlen in de fabriek van 
de heeren Enthoven & Co. gegoten. De vier wapens, 
die het gedenkteeken zullen versieren: dat van Leiden 
en die van de drie wuterschappen Rijnland, Delf
land en Schieland, zijn in brons geheel gereed. Het 
standbeeld zelf is in bewerking en vordert goed. 
Indien de geldelijke middelen toereikende waren, zou 
het gedenkteeken binnen den tijd van een jaar 
kunnen verrijzen. Doch er ontbreekt nog altijd bijna 
vijf duizend gulden; en als die som alleen gevonden 
moet worden door de oploopende renten , dan kan 
het nog lang duren eer het plan verwezenlijk wordt 

Utrecht. De wedstrijd voor traraway-Iocomo-
tieve-;, met den noodigen ophef door de Stichtscbe 
Tram way maatschappij aangekondigd, is tot nader 

order uitgesteld. Volgons het Utrechtsch Dagblad 
Ugt de reden daarvoor in de omstandigheid, dat 
vooraf een paar bruggen moeten worden versterkt 
en zal de dienst aanvankelijk met paarden begonnen 
worden. 

— De Gemeenten* id beeft met algemeene stem
men besloten concessie te verleenen voor den aanleg 
en de exploitatie eener drinkwaterleiding, en waar
schijnlijk in verband daarmede werd het voorstel 
van Burgemeester cn Wethouders ingetrokken om 
/13000 voor de putboiing op het Vreeburg toe te 
staan. Wegens ongiinstigen toestand der gemeentekas 
werd besloten, voorloopig geen abattoir op te richten. 

Amersfoort. Bij de mededeeling van het om
vallen van den kapitalen ringmuur van oen der 
kazernes, brengt het Utreehtsch Dagblad in herin
nering, dat reeds voor eenige jaren hierterstede grand 
gekocht werd voor eene nieuwe kazerne en dat een 
der oude kazernes zoo slecht is, dat de bekapping 
door schoren in het verband wordt gehouden. Het 
wordt waarlijk tijd, dat de toestand der kazernes op 
afdoende wijze verbeterd wonlt. Velen dezer ge
bouwen werden afgckeunl, maar in weerwil daarvan 
woi-den zij door de troepen bewoond en deze han
delwijze der Regeering verdient afkeuring. Er wonlen 
inderdaad kapitale sommen voor het Departement van 
Oorlog toegestaan, zoodat redelijkerwijze gevergd 
mag worden, dat het hoognoodige voor huisvesting 
der troepen daaruit gekweten wordt. 

Arnhem. De bouw der lokalen voor le aan
staande tentoonstelling Vordert met rasse schreden; 
de inrichting van het geheel beloeft veel goeds en 
de commissie verdient lof voor de groutsehe wijze, 
waarop zij de zaak heeft aangevat. De Gemeente
raad heeft opnieuw een bewijs van belangstelling 
gegeven door voor een bedrag van / 5000 iu het 
waarborgfonds deel te nemen. 

— De berichten, die in sommige dagbladen voor
komen, als zou het vereisclue kapitaal voorde spoor-
weglijn Nijmegen—Den Bosch aangeboden zijn en 
de lijn Arnhem—Nijmegen met half Mei in exploitatie 
gebracht worden, vereischen nadere bevestiging. Wij 
vermeenen op grond van bekomen inlichtingen de 
verzekering te kunnen geven, dat er de eerste maanden 
geene sprake kan zijn van de opening der lijn Arn
hem—Nijmegen. Daartoe toch zal het noodig zijn, 
dat de belangrijke verzakkingen iu het aardewerk 
der oprillen bij de brug over den Rijn tot staan 
komen. 

Zevenwolden. De zoozeer gewenschte verbin
ding van Friesland en Groningen zal waarschijnlijk 
vooreerst nog niet plaats hebben. Wel heeft de 
Raad van Ooststellingwerf besloten deze gemeente 
door een kunstweg te verbinden met de gemeente 
Leek (Groningen), maar tusschen die beiden ligt eeu 
stuk heideveld, behuoreude tot de gemeente Norg 
(Drente). Geen van de twee eerstgenoemde gemeenten 
wenscht dit te bestraten en evenmin de gemeente 
Norg, terwijl men bovendien vreest, dat geene 
subsidie van wege het Rijk zal worden verleend. 

Adver ten t i én . 

A a n b e s t e d i n g ; 
der S o c i ë t e i t „ T r o u w moet blijken" 

te H A A R L E M , 
tot nadere aankondiging 

r i T C I E M T E L D . 
Bestekken en teekeningeu zoomede niet verkrijgbaar. 

Namens Hoofden der Sociëteit, 
A. J. VAN BEEK, Arch. 

Haarlem, 6 Maart '79. 

A a n b e s t e d i n g , 
ten Gemeentehuize van Leeuwarden, op Zaturdag 
den 29 Maart 1879, des middags te 12 uur, 
van het vernieuwen van de Vrouwen-
poortsbrug aldaar. 

Bestekken en inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Directeur der Gemeentewerken. 

De inschrijvingsbilletten moeten worden bezorgd 
ter Secretarie der Gemeente, uiterlijk den 28 
Maart 1879, vóór 's avonds acht uur. 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER es WETHOUDERS van SOM-

MELSDIJK zijn voornemens, behoudens nadere 
goedkeuring van Heeren Gedeputeerde Staten dezer 
Provincie, op Woensdag den 12 Maart 1879, des 
namiddags ten 12'/, ure, ten Raadhuize dier Ge
meente publiek aan te besteden: 

Het bouwen van een SCHOOL met 
6 lokalen voor 384 leerlingen, en 
eene ONDERWIJZERSWONINQ. 

De levering der Schoolameublementen, 
het maken van Beschoeiing, Grond-
aanplemping enz. enz., een en ander 
op kad. perceelen No. 1111 en 593, 
sectie B, Gemeente Bommelsdijk. 

Bestek en teekeningeu liggen van af 18 Februari 
1879 ter inzage en overname ten Raadhuize der 
Gemeente Sommelsdijk, en zijn de bestekken aldaar, 
zoowel als bij de Firma M. WIJT EN ZONEN te 
Rotterdam, verkrijgbaar tegen betaling van/" 1.50. 
Overtrekken der teekeningen zijn tegen betaling 
van f 7 mede bij laatstgenoemde firma verkrygbaar. 

Aanwijzing zul wonlen gegeven ter plaatse op 
Woensdag 5 Maart 1879, des voormiddags ten 
9 ure, door den met den bouw belasten Architect 
J. I. VAN WANING, te Rotterdam. 

Burgemeester cn Wethouders van 
Sommelsdijk, 

De Burgemeester, 
VAN DUIJVENDIJK. 

De Secretaris, 
C. JOPPE Gzn. , Weth. 

Sommelsdijk, 15 Februari 1879. 

NATIONAAL HULDEBLIJK 

Z. K 
AAN NU WIJLEN 

H. Prins HENDRIK 
DER NEDERLANDEN. 

Het «Comité van Uitvoering'' bericht aan 
belanghebbenden, dat de Rapporten dei - Jury van 
Beoordeeling" thans, op franco aanvrage, koste
loos verkrijgbaar zijn, en herinnert voorts den in
zenders der niet bekroonde ontwerpen er alsnog tot 
Woensdag 12 Maart a. s., 's daags van 10 tot 
2 uren, aan het Bureau der Hoofd-Commissie, 
Heerengracht 460, gelegenheid bestaat tot het af
halen der teekeningeu. 

Namens het * Comité van Uitvoering": 
Jhr. Mr. C. J. A. DEN TEX, Voorzitter. 
J. H. BRANDES J.Hzn., Secretaris. 

Amsterdam, 3 Maart 1879. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGEMEESTER on WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag 17 
Maart 1879, ten 12 ure iles middag., ou het 
Raadhui», in het openhaar bij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Bet leveren van Steenkolen ten be
hoeve van de Stoomwerktuigen der 
gemeente van Maart 1879 tot alt'. 
February 1880. 

De voorwaarden dezer aanbesteding zijn uitslui
tend te verkrijgen ter Drukkerij dei1 gemeente tegen 
betaling van ƒ 0.15. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen ten 
kanujre van den Stads-Ingenieur, katner no. 1)2, op 
bet Raadhuis, des ochtends van 10—12 ure. 

Rurgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, DEM TEX. 

5 Maart 1871). De Secretaris, 
DE N'EUFVILLE. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

OpDingidag den 25,l'B Maart 1879, des voor
middags ten 11 ure, aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
hij de Moreelse Laan le Utrecht, van: 

Bestek n». 222. 
Het maken van eene overdekte Berg

plaats voor brandstoffen op het 
stations-emplacement Vlissingen (lo
kaal) tan behoeve van den spoorweg 
van Roosendaal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 20 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 3d*n Maart 1879 ter 
lezing aan liet Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Bergen 
op Zoom eu is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur tu Bergen op Zoom. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
13*" Maait 1879. 

Utrecht, den l" , e n Maait 1879. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zullen- en TaTelbazalt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BKÜINSTKKN, VUURVAST! STKKNEN, ESZ. 

yieuwehaven N.zijde 55, Kotti-rdain. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 

BREDA. 
S t o o m l i m i i i e r l a b r i e k a n t e n . 

GEMEENTE 

Ontmanteling der Vesting. 
DE COMMISSIE voor dc Ontmanteling der opge

heven Vesting Nijmegen, zal op Domiciling den 18 
Maart 1879, des namiddags te e'en uur, in het 
openbuar ten Raadhuize, aanbesteden: 

De levering van 250.000 stuks 
Straatklinkers. 

De gedrukte voorwaarden liggen van af 6 Maart 
ter inzage op de Gemeente-Secretarie, waar zij tevens 
tegen beuling van ƒ0.25 per exemplaar te ver
krijgen zijn. 

Inlichtingen geeft de Heer HOFKAMP, Opzichter 
voor de Ontmanteling te Nijmegen. 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R U E D A R T O I S IO. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandëche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bakende typen 
en reparation aan beslaande KETELS wonlen in 
den kortst mogelijken lijd geleverd en uitgevoerd. 

MAGAZIJN VAN W E R R T U M 

G e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R E N P A N N E N . 
G e ï l l u s t r e e r d e b e s c h r i j v i n g e n 

dezer in Duitsehland op een groot aantal Rijks-
en oi>enbaiv gebouwen aangebragte en , wegens hare 
duurzaamheid en goedkoopheid, door verscheidene 
bouwkundigen aanbevolene 

D A K B E D E K K I N G 
worden op aanvraag toegezonden door 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 

~ h \ H O L S K O E R le A r n h e m . 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet-instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

M o z a l k T e g e l s voor M o e r e n 
in KEUKEN', WINKELS, VESTIIIUI.KS, mlllll-
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDINII van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G > J . O O R , 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Seheepmakershaven ÏV°. 02 cn Jufferstraat ÏV". 56. 
ROTTERDAM. 

A L O M V E R K R I J G B A A R : 

H O L L A N D I B L A S T 
DOOtt 

Mr. P. F. llUBItKCHT. 
Openbaar schrijven aan allen die eenigen 

omslag betalen in de Hoogheemraadschap
pen van Hijnland, van Amsteltand, van 
den Lekdijk-Bovendams. 
Prijs / O.tiO Uitgave van D. A. THIEME. 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam, worden bij alle 

HARDSTEEN- en MARMER WERKEN, 
ook voortdurend vervaardigd: 

M A R M E R E N S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingelicht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, abmede iu marmeren MEU

BELBLADEN. Alles net eu solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I . I S S K I 
D E J O \ C I I & ( \ 

C l v l o l - I n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stooinbaggermolena iu hout- of 
ijzereonstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 9000 M a per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen Ketels, Drijfwerken. Locomobielen. Heimachines, Steen- en Tegelvormmachines, XJseren Kap- en Brugoonstructlën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L w . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L X>E1 T R A V E R S , 
geeft berigt dat door haar tot eenige A (l E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K . E R S a O», te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orden voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden al. aan de Fabriek, Beltweg Nu. 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . IT 0 . 11. 
Tl '.I inInitn.V — #1 H 11 H K 'I O 3 II 

Z a t e r d a g 15 M a a r t 1879. 

D E O P M E R K E R . 
• 

" W E E K B L A D 
• 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F. W. VAN GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Z.t«rd.ga. I'nj.. per 3 masudea f 1 M e n «bonneert zich voor 
Mn jus.rg.ug. AJbunderlijke nouunen bij vooruitbeetclUne; 16 ceata. 

Al le stukken «n advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Van 1—5 regel» /*!.—, verder voor eiken regel pluUrtiimte 20 cent» en 10 ceuu 
voor een Dommer nn hetnlsd. Advertentién voor het buitenland JH-cenUperregeL 

Gedrukt by G. W. VAN DER WIEL & C° te Arnhem. — Alle «tukken en advertentién te adresieeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGsn. te Arnhem. — Uitgave van ü. A, THIEME. 

HET LEVEN VAN EEN WERKMAN. 
Vroeger las men slechts levensschetsen van vor

sten , diplomaten, veldheeren eu andere personen, 
lie aan het volk veel geld kosten, het bedriegen, 
liet gebruiken als kaïionnetivleesch enz. Tegenwoor
dig begint men zieh bezig te houden met hen, die 
werken en het volk verrijken. Maar bij velen is de 
liefde voor den werkenden stand nog slechts in den 
mond, iu troonredenen, kamerspeeches enz. Hij is 
reed om geëxploiteerd te wonlen. Om iets te doen 
iu de nieuwe richting, zal ik een en ander mede
deelen omtrent Leclnire, huisschilder te Parijs, 
iii 1872 oeerlenen, reeds bekend aan de lezers van 
dit weekblad door het aandeel, dat hij zijnen arbei
ders in de winsten zijner onderneming schonk, en 
uueohotlt in de Biographie d'un homme utile. 
Leclaire, peintre en bdtiments, door "ftilBilt 
HoiiKltT , oud-lid van deu Staatsraad. Parijs, Sandoz 
hi Eischbacher, 1879. 

Leetaire heeft eeu der moeilijkste dingen gedaan; 
hij heeft een maatschappelijke proef genomen , gelijk 
uidereu physischc of chemische proeven nemen, en 
hij beeft iu een smeltkroes geworpen: zijn geld, 
zijn tijd en zijn hart. Men heeft boeken geschreven 
over de organisatie vnn den arbeid (Louis Blanc en 
zijn navolgers), hij heeft den arbeid georganiseerd 
in zijn werkplaats, wat minder gemakkelijk is. Te
gelijkertijd heeft hij fortuin gemaakt. Des te beter. 
Ware bij te gronde gericht gewoidcn, hij zou niet 
veel navolgers hebben gevonden, en de les zou ver
loten zijn gegaan. 

Jean Leclaire, zoon van een armen schoenmaker, 
wenl geboren in 18UI, in een dorp van het dejKtr-
tiiiient der Yonue. Wat zijn opvoeding was, kan men 
wel raden. twee of drie jaren doorgebracht op de 
lagere school, waarna het kind, ternauwernood kun
nende lezen en schrijven, den kost begon te verdie
nen door schapen en koeien te boeden. Reurtelings 
benler, metselaars-leerling, maaier, dorscher —, 
dat was zijn leven totdat bij zeventien jaren oud 
was. Hij had nog een andere bezigheid, wel-is-
waar niet zeer voordeelig : hij kreeg slagen en deelde 
it uit. In die jaren der kindsheid was hij zeer le
vendig en zelfs een weinig » heftig.Daaromtrent be
nent in zijn dorp nog sen overlevering. Wat! is die 
knaap dezelfde man, die later harmonie in de wereld 
der nijveren moest droomen en beproeven den pa-
• i - 'ii nader te brengen tot den werkman t Men 
spreke nu nog langer over vocatie! 

Met een troep maaiers verlaat Leclaire zijn dorp. 
Zoo komt hij tot Parijs, maar hoe werk te vinden 
i'ii welk werk? 

Het toeval brengt hem op het plein Le Chatelet, 
een verzamelplaats van de knechts der huisschil
ders. Op zijn goed gezicht wonlt hij geworven als 
leerling. Wil men weten, boe omstreeks 1818 
het leven van een schildcrsknecht was9 Kleuren 
wrijven , het karretje trekken, boodschappen doen 
lüiider eind door heel Parijs; tot loon , des morgens 
een stuk brood, het avondeten bij deu »patroon" 
ol baas, en vijf centen daags. Dat gebrek in den 
beginne vergat Leclaire nooit; hij wreekte er zich 
Over op zijn manier door aan anderen het leven ge
makkelijker te maken dan het voor hem geweest 
was. Vijftig jaren later vertelde do [«troon gewor
den leerling zijn geschiedenis aan zijn rondom hem 
geschaalde werklieden cn eindigde aldus: »Onze ge
zellen zullen kunnen oonleelen over het verschil tus
schen de manier, waarop zij behandeld worden en 
38 manier waarop men het mij deed." 

Op twintigjarigen leeftijd verstaat Leclaire zijn 
beroep grondig, hij wint een behoorlijk loon. Hij 
spaart om boeken te kooi>en, teneinde zich te verzekeren 
tegen de kansen van de trekking der loterij in het 
Wen. Weldra begint hij een zaak met een kapitaal, 
• '-••>' nuI door ontberingen (nauwlijks duizend francs). 

Op vijf-en-twiiitigjarigen leeftijd is hij reeds baas; 
bij is evenwel nog werkman. Men ziet hem op 
de ladder, met de kwast in de hand, hen aanmoe
digen, die hem omringen, nu eens beknorrende, dan 
veder schertsende. Hij beeft wat men niet umschrij-

kan, die inwendig); vlam, welke zich mededeelt 
"tn den naaste, die hoogste gave van den meester, 
'ie zijn hooniers met hartstocht bezielt of van den 
«invoerder, die zijn soldaten medesleept. 

Leclaire werd een der eerste aannemers van Parijs. 
Geschraagd door uitstekende mannen — geleenlen 
' 'i kapitalisten — , ondernam hij een reeks onder-
• »ekingen, die zeer gelukkige uitkomsten voor den 
'Igeineenen gezondheidstoestand gaven. I>e Traag 
' v«e: het loodwit, oorzaak van de bedenkelijkste 
lekten bij de werklieden, te vervangen door een 
dfstandigheid, die dezelfde goede eigenschapen 
"•"it. zonder aan dezelfde gevaren bloot te stellen. 
•Iet zinkwit was bekend, maar de prijs ervan was 
kl hoog. Leclaire ontdekte een goedkoop fabrikaat, 

en het vraagstuk was opgelost. Toch was het er verre 
af, dat de technische vraagstukken al zijn tijd in 
beslag nemen. Hij was rijk geworden en meende, 
dat de rijkdom hem geen rechten gaf, maar plich
ten oplegde tegenover hen, die de mede-arbeidei's van 
zijn vermogen waren geweest. Door de practijk 
der dingen onderricht, wist hij , dat bet moeilijkste 
voor deu werkman is i het begin en het einde, de 
leerlingsjaren en de oude dag. 

Hij kon zich niet vereenigen met het denkbeeld, 
dat zij, die zijn arbeid, zijn ins[ianuingen en zijn 
verwachtingen gedeeld zouden hebben, een ellendig 
leven konden eindigen op cep-*ellendige legerstede in 
een gasthuis. »\Vat zou men kunnen doen", zegt 
hij ergens, «voor die edele overblijfselen der werk
plaats, die men overal afwijst als gereedschap, on
geschikt geworden voor eenigen dienst ?" En hij voegt 
erbij: sik leed door dezen indruk, dat, op den 
dag, waarop ik mijn rust zou gaan nemen, de werk
lieden, die aau mij gehecht zouden zijn gebleven, 
niet hetzelfde zouden kunnen doen. Ik meende, dat 
ik geen volkomen geluk zou genieten bij de herinnering 
aan bet lot, dat zij moesten ondergaan, die ertoe 
zouden hebben hijgedragen om mij instaat testellen 
een gelukkigen ouden dag te beleven." 

Deze woorden hebben door hun eenvoud iets aan
doenlijks, daarin ligt een geheel zedelijk portret, 
een levende en oprechte physionomie. 

Wat zal Leclaire doen ? Hij sticht een hulpkas, 
een pensioenkas: later maakt hij, door aan de werk
lieden, die geregeld in zijn /.tak arbeiden, eeu aan
deel der winst te laten, van hen zijn compagnons. 

Nu dagen van alle kanten de moeilijk heden op. 
Het bestuur verbiedt hem zijn werklieden te ver-
eenigeu, de openbare lueening beschuldigt hem van 
socialisme, zelfs tie werklieden verdenken zijn be
doelingen. Welnu, Leclaire wil bun welzijn, en hij 
zul bet bevorderen al ware het tegen hun wil. Op 
zekeren dag, omstreeks 1840, komt hij in de werk
plaats en smijt een zakvol goud op de tafel: »Daar 
is uw aindeel iu de winst over het laatste jaar!" 
De zak werd geopend en bevatte twaalf duizend francs. 

Die ufeitelijke les" droeg vrucht. 
Men begreep, dat er in Leclaire meer stak dan 

een aannemer, die door behendig uitgedeelde premieii, 
zijn lieden tot arbeid aanzet. Inderdaad zag Leclaire 
hooger. Van den werkman, dien hij tot zijn deel
genoot wilde maken, eischte hij meer dan aanhou
denden arbeid: hij eischte een geregeld en waanlig 
leven gelijk het zijne. Door rondom hem den geest 
van vooruitziendheid, de gewoonte van oide, den 
eerbied voor tucht te ontwikkelen, wilde hij een keur-
personeel vormen, en hij is erin geslaagd. 

Het is een soort van gild, maar een vrij en o|>en 
gild; men moet zijn proeven hebben afgelegd om er
in le wonlen opgenomen; men blijft er slechts in 
als men de achting van zijn lastgevers cn van zijn 
gelijken verdient 

Wie zal rechter zijn iu die tcedere vraagstukken? 
Wie zal de uitdrijving uitspreken als zij noodzakelijk 
zal zijn.' Leclaire droeg deze zorg op aau een comité 
vau opzieners ol'geëmployeerden en van werklieden, 
ouder het voorzitterschap van den nputruoii." De 
werklieden bebben er de meerderheid; de schuldige 
wonlt geouiileeld door zijn gelijken of pairs. Het 
denkbeeld kan stout toeschijnen, en toch heeft de 
ervaring bewezen, dat Leclaire zich niet vergist had 
door een heroep te doen op den korpsgeest in wat 
hij verhevens beeft. Hij heelt, om zoo te zeggen, 
door het zedelijk gezag, door de kracht der meening, 
in zijn werkplaatsen de strenge tucht gevestigd, die 
men er nog heden vindt. 

••Men moet," schreef hij zelf in 1872, ode aan
geklaagden zien als zij voor deze rechtbank komen, 
die de patroon presideert. Er zijn er die zoo ont
roerd zijn, dat zij geen woord kunnen uitbrengen om 
zich te verdedigen en huilen als kinderen. De een 
ontvangt een raad, een berisping; de ander, die bij 
herhaling schuldig is, wonlt veroordeeld om één, 
twee, soms drie maanden buiten den winkel te gaan 
werken, en na verloop van hun straftijd komen zij 
hun plaats weer innemen zonder te morren. Moet 
ik er deze verschrikkelijke omstandigheid bij vermel
den , dat in ons buis de dronkaards zich verlieteren 
of zich van kant maken? Reeds vier zijn op die 
wijze aau hun eind gekomen, en ware men er niet 
bijtijds bij geweest, zou men er vijf hebben geteld." 

Ziedaar het werk van Leclaire. Het boezemt den 
zedenleeraar nog meer belangstelling in dan den staats
huishoudkundige. Uit het oogpunt der staatshuishoud
kunde kun men bedenkingen opperen; men kan zich 
afvragen, of de groote nijverheid met hare aanzien
lijke kapitalen, met hare vreeselijke kansen even 
gemakkelijk de toekenning vau een deel der winst 
zou dragen als de voorstanders van dit stelsel wanen. 
Uit het zedelijk oogpunt is dit niet 't geval, en 

het betoog is afdoend geweest. In een tijd van 
snerpend individualisme eu onvruchtbare afzondering 
heeft Leclaire bewezen, niet met redeneeringen maar 
met feiten, dat men, door tie menscheii te vereenigen 
tot een groep, door een baud tusschen hen te 
sebep|ien, door hen onderling voor elkander verant
woordelijk (solidaire) te muketi, door ieder te wen
nen aan het bejagen van de achting der anderen 
als een noodwendig goed, hen langzamerhand ver
heft tot een hoogere zedel ijk beid. 

Leclaire is gestorven, zijn opvolger is ook ge
storven , en het werk heeft hen overleefd,: is dit niet 
de beste loftuiting op den stichter? 

Jeau Leclaire is in 1872 ontslapen te Herblay. 
Hij leefde er stil sinds eenige jaren, en hij bad op 
zijn kaartjes doen drukken : Leclaire , kluizenaar 
te Herblay. Zijn vrouw was hem in het graf vóór-
gegaan. Zij was de vertrouweling zijner ontwerpen 
geweest, zij had haar aandeel gehad in zijn droorne-
rijen; hij bleef door de herinnering met haar leven, 
en bij eiken maaltijd wilde hij, dat een boni gezet 
wenl voor de plaats die zij had ingenomen. Nu 
afgezondenl, droefgivstig, ziek, vond hij het vuur der 
gelukkige jaren terug ais men hem sprak over zijn 
oude werklieden. Hij schreef brochures iu hun belang. 
Zijn stijl was misschien niet altijd volgens deregels 
der spraakkunstenaren, en hij kende de geheimen 
der spelling niet, maar wat doet er dit toe? Toen 
eens een vriend, aan wiens oerdeel hij het handschrift 
eener brochure onderworpen had, er eenige gram
mat inile verbeteringen in aangebracht had, riep 
Leclaire uit: Monsieur, vous dénaturez mes pensees; 
je me mogue pas mal da francais'. Zijn brieven, 
waarvan zijn levensbeschrijver eenige uittreksels ge
geven beeft, getuigen van de gedachte die zijn leven 
vervuld heeft : den stolfelijken en vooral den zedelijken 
toestand der werklieden te verbeteren. In een dezer 
brieven, gericht aim zijn opvolger, vindt rnen dezen 
volzin, die de innigste geduchte, den bodem van het 
hart doet kennen: * Spaar u zeiven. Vergeet niet, 
dat gij u niet toebehoort en dat wij een maatschap-
[lelijke roeping vervullen." 

«Illusie!" roept gij uit. 
Ach, mochten de rijken en machthebbenden nooit 

mindere illusies kennen! 
4 Maart, 1879. P. L. 

DE RESTAURATIE DER LOTERIJZAAL. 
(Ingezonden.) 

Naar de dagbladen hebben medegedeeld, heeft de 
Minister van Binnenlaiulsehe Zaken goedgevonden, 
den Rijksadviseurs gezamenlijk hun afscheid te verlee
nen. In hoever deze maatregel zijn nut hebben zal 
voor de vaderlandsche kunst en vooral voor de schoone 
overblijfselen van middeleeuwsche kunst, in wier bezit 
wij ons nog mogen verheugen, weten wij niet, maar 
het afscheid-geven aan genoemd instituut in zijn ge
heel acht men minder raadzaam, want vrat zal daar
van het natuurlijk gevolg wezen.' Dit namelijk: 
dat de referendaris, op wiens instigatie alles wat ge
schied is, gebeuren moest, thans geheel-en-al mees
ter is en met onze kunst, onze kunstenaars en met 
ons geld kan handelen, zooals hem believen zal. 

Teneinde een voorbeeld aan te halen van de 
weinig rationeele wijze van bouwen, gebruikelijk bij 
de restnureering onzer oude monumenten, wijzen wij 
op een lakend Haagsch monument, de Loterijzaal 
op het Binnenhof. 

De voorgevel dier zaal is gerestaureerd en, zoo
als het OOjrdeel van de heeren uitvoerders luidt, op 
eene ;>tadellose" wijze. Ik en meer mijner vakgc-
nooten hebben op die nTadellosigkeit" het een en ander 
af te wijzen. 

Dc gevel der Loterijzaal is bij opmeting gebleken, 
zeer foutief te zijn gebouwd; de afmetingen ervan 
zijn zeer slonlig en onnauwkeurig genomen of in het 
oog gehouden , een gebrek hetwelk gebouwen uit dat 
tijdperk meer bezitten. 

Had ine» echter naar wijze van dien de restauratie 
van den gevel ingericht, dan zou het onnauwkeurige 
dier lijnen niet zoo in het oog zijn gevallen, doch men 
heeft nu geheel naar de moderne begrippen van op
bouw gehandeld, en daarom het geheele doel. het 
in toonbaren toestand brengen van den gevel, totaal 
gemist 

Wat heeft men gedaan ? Men heeft den muur, 
waar bij door de zoogenaamde restauratie-Rose, 
geleden bad of ontsteld was, met nieuwe, zeer pas-
sende baksteenen verbeterd, doch, o gruwel! deraam-
Opening cn blinde vensters met een maaswerk, dat 
wil zeggen eene traceering, in gehouwen steen ver
sierd , wat volstrekt niet in bet plan der origineele 
areh iter tuur lag; evenmin als de steenen lijstbe-
kroning van den gevel, die, hoewel zeer slecht 
bovendien, geheel-en-al Viollet le Due kopieert. 

Eeu en ander bad niet iu gehuiiwen steen ultge-

voenl of geplaatst dienen te worden, maar wanneer 
men, zooals het l>choort, in den strikten zin van den 
bouwmeester had willen werken, moest men die 
zaken in buksteenbouw hebben uitgevoerd. 

Hoe zullen de twee flaiikeereude torens gerestau
reerd worden , wanneer men op die wijze wil voort
gaan ? Ja, dan zullen deze een geheel ander, vreemd 
aanzien krijgen en zoodoende volkomen het ka
rakter der hekltnon Itnirtlllir, welke bet geheele 
gebouw droeg, missen , om daarvoor een zeer 
vreemdsoortig huitenlandsch cachet te krijgen , voor 
een gebouw, dat om zijne tnulitïéii den Nederlander 
san het harte gaat. Waarom dus de baksteenbouw-
wijze bier aanwezig opgeollerd aan tviie Fnmsche 
kopie , die zooals ik boven zeide, nog allerongeluk
kigst is uitgevallen. 

Hetgeen ik hier zeide over de baksteen-structuur 
van het gebouw, is ook van toej*assing op de stoep, 
welke men bezig is op te richten. Die spaliuese bard-
steenen Stoep, waaraan, evenals de lijstafdekking 
des gevels, geen de minste overblijfselen van vroe-
geren tijd meer te vinden waren. Hier had men 
evenzeer de bak steen-structuur kunnen en moeten 
toepassen. 

Natuurlijk had men dan alle sailptuur-nnietueu-
teering gemist, maar bet geheel zou er beter 
uitzien. 

Waarom men na eeue oordeelkundige opmeting vau 
den gevel, niet tot het resultaat is gekomen , dat zonder 
de midden-asse te verplaatsen er geene geordende ver-
deeling des gevels mogelijk was, is het mij toch een 
raadsel, hoe de architect vnn deze restauratie ertoe 
beeft kunnen komen, de lijn der gevelafdekkiug 
zóó te nemen als zij nu is. Die bouwkunste
naar had moeten zorgen, wanneer hij logisch gere
deneerd had, dat de gevel zixjveel hooger werd uit
getrokken, dat de horizontale distantie van de gevel
lijn tot de torens gelijk werd, eu dan de daklijn uit 
het oog gevallen was, of het eene been der gevel
lijnen schuiner of minder schuin dan het andere te 
makeu, en daarmede de lijn der bestaande kap te 
dekken. Dit zou zeer goed mogelijk geweest zijn en 
veel fraaier dan de tegenwoordige toestand des ge
vels, welke nu direct den aanschouwer zijn gebre
ken vertoont. 

Of zou misschien deze aantooning vau de verkeenle, 
onzuivere constructie der kap moeten dienen om eene 
verdere restaureering van het binnenste der Loterij
zaal te doen inzien? Ik weet bet niet, maar waar
schijnlijk wel. 

De Loterijzaal zat zoodoende het Land nogopiets 
te staan komen. 

lEen Opmerker" 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage, Door den Gouverneur-Generaal 

van Neerlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen : 

benoemd: bij de Staatsspoorwegen: tot ingenieur 
2e klasse, J. K. Kempees; tot adjunct-ingenieur le 
Usees, Th. F. A. Delpnit, beiden daartoe gesteld 
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal; — 
bij den Waterstaat enz.: tot adspirant-ingenieur, 
J. Heken, W. B. van Goor en A. J. Cohen Stuart, 
allen daartoe gesteld ter beschikking van den Gou
verneur-Generaal; — bij het Mijnwezen: tot boor-
measter le klasse voor den dienst, van het grond-
peilwezen, tie boormeesters 2e klasse P. Stadelmau 
en G. C. Gruyter; 

Oiwsfepifii eervol, uit den dienst der Bataviasche 
havenwerken, de 2e werktuigkundige J. L. de Grave. 

— Uit het voorloopig verslag der Tweede Kamer 
over het wetsontwerp, houdende bepaling van een 
nieuwen termijn voor de voltooiing van het Noord
zeekanaal en uitstel van terugbetaling van door deu 
Staat aan de Amstcrdamsche Kanaalmaatschappij ter 
leen verstrekte gelden, blijkt, dat bij overweging iu 
de afdeelingen der Kamer van dat ontwerp vele leden 
zich geneigd toonden doanuiu hunne toestemming te 
geven. Niet dan schoorvoetend en alleen omdat in 
den tegenwooi-digen stand dezer zaak voorshands 
nauwlijks een andere uitweg mogelijk scheen, kwa
men zij echter tot diw verklaring. De te nemen be
slissing had toch uit meer dan één oogpunt eene 
Iwdenkelijke zijde. Al dadelijk moest de vraag rijzen: 
heeft de Kanaalmaatschappij nog een wettig bestaan; 
is hare concessie niet vervallen? Dit leidde men af 
uit art. 4 der wet van 24 Dec. 1877, waarbij de 
termijn voor de voltooiing van het Kanaal met de 
havenwerken op 1 Oct. 1878 was gesteld, alsmede 
uit no. 4 van artikel 31 en artikel 38 der concessie. 
Hiertegen weid van andere zijden opgemerkt, «lat 
eeue concessie als deze niet wel als vanzelf vervallen 
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kan «orden beschouwd, maar dat voor het opheffen 
daarvan eene uitdrukkelijke verklaring van Regeerings-
wege noodig is. Men drong er bij de Regeering op 
aan het wetsontwerp zoodanig in te richten, dat 
over het voortdurend wettig bestaan der Kanaalmaat* 
schappij, nadat hare concessie geacht kon worden 
van rechtswege vervallen te zijn , geen twijfel kan be
staan. Eenige leden waren van meening, dat de con
cessie'1''̂  'slechts vanzelf vervallen is, maar dat de 
da'i,' voortvloeiende vervallenverklaring dadelijk 
haar volledig gevolg behoort te hebben. Als hoofd
zaak beschouwde men de vraag, of de Kanaalmaat
schappij , indien de voorgestelde verlenging van ter
mijnen werd verleend, financieel bij machte zijn zou 
de haar opgelegde taak behoorlijk ten einde te bren
gen. Sommige leden waren niet vreemd aan het ge
voelen dat de Staat, desnoods door de Maatschappij, 
bet werk kon laten voltooien. 

— Bij ministerieele beschikking is de aan de firma 
N. Heizei en Co. te Gorinchem verleende concessie 
voor een stoomsleepdienst tusschen Gorinchem cn 
Geldermalsen , overgeschreven op naam van de direc
tie der Nederbetuwsche Beetwortelsuikerfabriek, met 
gelijktijdige intrekking vnn de verleende vergunning 
voor een stoombootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee. 

— De spoorweglijn Batavia—Buitenzorg is niet 
door de Regeering overgenomen, doch er zal een 
overeenkomst gesloten worden, krachtens welke de 
Staatslijn van Tandjong-Priok zal aansluiten bij 
eerstgenoemde lijn en deze op bare beurt in verbin
ding gebracht zal wonten met den StaatssjMorweg 
te Buitenzorg. 

Krachtens deze overeenkomst zal de ezploitatic der 
bestaande hjn Batavia—Buitenzorg niet overgaan op 
den Staat, maar zal laatstgcmelde naar een vast te 
stellen tarief betalen voor het op deze lijn loopen 
zijner treinen. (Sant. Cf) 

Amsterdam. Op verzoek van het Gemeentebe* 
stuur hebben commissarissen der Kweekschool voor 
machinisten zich bereid verklaard, jaarlijks twee 
plaatsen kosteloos beschikbaar te stellen voor twee 
externe leerlingen, mits zij aan het gewone toela
tingsexamen voldoen. 

— In de vergadering van aandeelhouders der 
Hilversumsche katoenspinnerij en weverij , werd het 
dividend over het afgeloopen jaar op 10 percent be
paald : dat van de Veenendaatsche spinnerij bedraagt 
ƒ 240 over aandeelen groot f 5000, overeenkomende 
met 4.8 percent. 

— Bij den Gemeenteraad is een adres ingekomen, 
w*aarin aangeboden wordt der gemeente een nieuw, 
vergroot, doelmatig beursgebouw voor den algemcencn-, 
den graan- en den effectenhandel ten geschenke te 
geven. Natuurlijk berust dit aanbod op zekere voor
waarden. In hoofdzaak zijn deze als volgt: de be
staande beurs wordt afgebroken, het terrein wordt 
tot voorbij de Papenbrug aangeplempt, daarop ver
rijst een beursgebouw, waarvan de onderverdieping 
uit winkellokalcn bestaat; de inkomsten van deze 
lokalen komen gedurende zestig jaren ten bate van 
de aanbieders; verdere baten vinden tleze uit de ver
huring van vergaderlokalen, toegangsprijzen tot dc 
oeurs, verpachting van het buffet, verhuring van 
lokalen voor post en telegraaf, en wat er verder 
mocht voorkomen. Alles, bouwen, verhuren, ver
pachten , wordt onder behoorlijk toezicht van de ge
meente gesteld. 

Het schetsontwerp is van de stadsbouwmeesters 
B. de Greef Jz. cn W. Springer. 

— Dezer dagen had, onder leiding van Dr. C. F. 
Westerman, de Gde algemeene jaarvergadering plaats 
van aandeelhouders der Amstcrdamsche Omnibusmaat
schappij. De Voorzitter vestigde er de aandacht op, 
dat al werden dit jaar geen nieuwe wegen aange
legd , het toch geen jaar van rust was voor het Be
stuur, dat zich had beziggehouden met voorbereiding 
van de plans of ontwei-ping van nieuwe lijnen. 

Uit het jaarverslag, vervolgens door den directeur 
K. H. Schadd uitgebracht , bleek, dat de détailteeke-
ningen voor den aanleg van de lijn Dam—Buitenkant 
gereed zijn en dat met de werken, na goedkeuring 
dier teekeningen door het Gemeentebestuur, onmid-
delijk kan worden aangevangen. 

De geprojecteerde lijn Dam—Haarlemmerplein werd 
gewijzigd in dien zin, dat zij in verbinding met het 
hulpstation zal gebracht worden, en zoodra de ver
breeding der Tesselschekade totstand is gekomen , 
wordt daarmede aangevangen. Venier werden de 
aanvragen voorbereid eener lijn Dam—Plantage met 
dubbel spoor en de spoorverdubbeling der lijn Plan
tage—Leidscheplein. 

Het kapitaal bleef groot 1 millioen, benevens 
/ 265,000 aan obligation en het zuiver winstsaldo, 
daarmede over 1878 verworven, beloopt f 246,991.61, 
of ruim 10 "Zo-

Het totaal vervoer was 6,404,806 personen of ge
middeld van 9 tot 10 personen per rit in de omni
bussen en van 12—13 per rit in de trams. 

Het aantal omnibussen der Maatschappij bedraagt 
31 — in den loop van het jaar werden er 9 ver
kocht — , het aantal tramwagens 47, het aantal 
paarden 341. De waarde dezer paarden bedraagt 
voor de A. O. M. per stuk /370, een prijs zeker 
verre beneden den werkelijken, tengevolge der jaar
lijksche 10 pCt afschrijving van de inkoopswaarde. 
In het geheel kocht de Maatschappij 610 paarden 
aan en heeft o. a. nog 22 paarden in dienst, in 
1872 gekocht. Aangekocht werden in het afgeloopen 
jaar 103, en 93 paarden werden verkocht of stierven. 
Gemiddeld kostte een paard aan voeder en onderhoud 
f 1.10 per dag. 

Het totaal der uitkeering aan de gemeente Am
sterdam gedaan bedroeg dit jaar f 65,000. Aan 
onïngeleverde abonnementskaarten wordt nog eene 
waarde van f 10,000 berekend. Het gansche per
soneel ontving op nieuwjaarsdag een week loon gratis, 
en verder stortte de Maatschappij f WO in de 
ondersteuningskas. De reservekas bedraagt ruim 
f 100,000 voor onvoorziene omstandigheden. 

Hij de algemeene bespreking werd op de bekrom
pen plaats voor 8 personen op eene bank in den 
tram gewezen, en ook op de wenschelijkheidt de 

wagens der verschillende lijnen verschillend te schil
deren. 

Na goedkeuring der verantwoording en herbe
noeming van de Commissie tot het nazien der boeken, 
dankte een der aandeelhouders, onder luide instem
ming der aanwezigen, bet bestuur voor hetgeen het 
weder dit jaar verricht had, zoo voor de Amster-
damsche burgerij als voor de deelhebbers. 

Arnhem. De Vereeniging sArtibus Sacrum" 
heeft het voornemen , van 27 Juli tot 24 Augustus 
e. k. een tentoonstelling te houden van werken van 
levende Nederlandsche meesters. De lokalen der 
Hooge re Burgerschool zijn door den Gemeenteraad 
voor dit doel welwillend afgestaan; het programma 
is vastgesteld en zal dezer dagen aan belanghebben
den worden toegezonden. Evenals in 1871 en 1875 
bestaat het voornemen, aan deze tentoonstelling een 
verloting van kunstwerken te verbinden. 

De commissie voor de tentoonstelling bestaat uit 
het bestuur der Vereeniging en de heeren W. E. 
Frowein, J. van Hellenberg llubar, W. A. Nicola 
en J. Werner Baron van Pallandt, terwijl de heeren 
L. G. A. Graaf van Limburg Stirum, Commissaris 
des Konings in de Provincie Gelderland en Mr. F. 
M. C. Pels Rijcken, Burgemeester van Arnhem, 
als eereleden der commissie zijn toegetreden. 

— De hoofdingenieur L. A. Reuvens, thans te 
Zwolle, wordt met 1" April a. s. definitief ontheven 
van de betrekking van provinciaal ingenieur van Gel
derland , als wanneer dc onlangs benoemde ingenieur 
M. A. van Idsinga zijne function als provinciaal in
genieur aanvaardt. 

— De heer llabets, pastoor te Vroenhoven en 
voorzitter van het Oudheidkundig Genootschap te 
Maastricht, begint dezer dagen nasporingen naar 
Romeinsche villa's cn heirbanen in die gemeente. De 
Uomcinschc heirbaan liep van Bavay over Tongeren 
en Maastricht naar Keulen, en het is te hopen, dat 
hij in de nabijheid van Maastricht worde terugge
vonden , zoodat met eenige zekerheid kan worden 
bepaald boe die baan door deze stad heeft geloopen. 
De Regeering heeft /"300 voor dit onderzoek be
schikbaar gesteld en de uitslag wordt met belang
stelling tegemoet gezien. 

Zwolle. Directeuren der Maatschappij tot ex
ploitatie van veestallen en veetransporten in Nederland 
hebben bij den Gemeenteraad een plan ingezonden 
tot verbetering en uitbreiding der tegenwoordige vee
markt, zoodat daarop behoorlijk 1300 stuks vee 
kunnen worden geplaatst. De kosten zijn geraamd 
op circa /12,600. 

Haarlem. Dc Gemeenteraad heeft een belangrijk 
besluit genomen, waai-door de toegang tot de Groote 
Houtstraat met 5 meter zal worden verbreed. Deze 
vermeenlering van breedte wordt verkregen door 
aankoop van een strook gronds van de sociëteit 
Trouw moet blijken. Het geschikte oogenblik tot 
dezen aankoop was gekomen, daar de sociëteit het 
voornemen had eeu nieuw gebouw te stichten; het 
uitstellen der reeds aangekondigde besteding was een 
gevolg der onderhandelingen. De verbetering der 
passage in het middendeel der stad wettigt ten 
volle dc daaraan verbonden uitgave van ƒ35,000. 

Hoortl. Spoedig hoopt men hierterstede een mu
seum voor oude kunst te zien stichten; de voorloo-
pige maatregelen daartoe zijn reeds genomen. De 
bovenlokalen van het voormalige gerechtshof, bekend 
onder den naam van het Tribunaal t aan de Roo-
desteen, zijn bestemd om het reeds aanwezige te 
ontvangen en men hoopt en twijfelt niet aan den 
goeden geest van lloorn's ingezetenen, die bezitters 
zijn van oud- en zeldzaamheden, om die öf ten ge
schenke aan te bieden, öf in bruikleen aldaar te 
bewaren en ter bezichtiging te geven, wanneer als
dan de benedenzalen, die voorloopig ten dienste van 
het Staatsspoor zijn, ook voor het museum zullen 
ingericht worden. 

Schiedam. Men verneemt dat er drie aanvra
gers zijn om concessie voor een tramway van hier 
op Rotterdam. Geen hunner zal echter de conces
sie bekomen, eensdeels omdat de dijk te smal is, 
anderdeels omdat Schieland bezwaar heeft tegen het 
telkens werken in den dijk. Nu zou een der aan
vragers een rechtstreekschen weg op Rotterdam wil
len aanleggen, als hij daarvoor een onteigeningswet 
zou kunnen bekomen. 

Delfshaven De bekende ijzergieterij van de 
firma Christie, Nolet en De Kuyper heeft gevaar 
geloopen door brand vernield te worden. De lucht
politie werd den reeds ontstanen brand gewaar en 
slaagde erin, met behulp van een paar werklieden, 
het gevaar meester te worden. 

Tilburg. De Raad besloot in beginsel den civiel-
ingenieur J. van den Elzen concessie te verleenen 
tot het leggen van rails op de wegen der gemeente 
ten behoeve van een stoomtramweg. 

BoekaaokondigiDg. 

Holland in Last door Mr. P. E. 
Hubrecht. Openbaar schrijven aan 
allen die eenigen omslag betalen in 
de Hoogheemraadschappen van Rijn
land , van Amstelland en van den Lek. 
dijk-Bovendams. 's-Gravenhage bij 
D. A. Thieme. 

De brochure is ontleend aan de bescheiden, die door 
de besturen der Waterschappen van Rijnland , Am
stelland en Lijkdijk-Bovendams in druk uitgegeven 
zijn. De Schrijver stelt zich daarbij tot doel de 
oogen van velen te openen en vooral van de inge
landen , die van de gedrukte stukken weinig of geen 
kennis hebben genomen, hoewel het toch uit die 
bescheiden meer en meer blijkt dat het voornemen 
rijpt om hen het gelach te doen betalen. 

Schrijver wijst erop dat de besturen der Hoog
heemraadschappen , met wetgevende en uitvoerende 
macht bekleed, tevens de vertegenwoordigers der 

ingelanden zijn en dat er uiterst zeldzaam gelegen
heid tot gedachtenwisseling over gemeenschappelijke 
belangen tusschen de vertegenwoordigden bestaat. 
De geheele organisatie heeft een republikeinsch be
ginsel , maar vertoont het beeld eener republiek niet 
dan uiterst zwak. Het gevolg dier inrichting is, dat 
er door ingelanden in schijn wordt beslist, maar dat 
de meerderheid dikwerf anders gezind is dan die 
harer vertegenwoordiging. 

Alsnu overgaande tot de bespreking van het voor
nemen om den ingelanden van de Hoogheemraad
schappen van Lekdijk-Bovendams, Rijnland en Am
stelland een buitengewonen omslag van ongeveer 
tien gulden per Hektare te doen betalen, behandelt 
Schrijver achtereenvolgens dc volgende hoofdpunten : 

1. waartoe worden die twee millioen gulden ge
vraagd? 

2. door wie? en van wie? 
3. is het rechtmatig dat dit alzoo geschiede? 
4. zoo neen, wat moet dan gebeuren? 
Uit de redactie der vragen valt het al spoedig in 

het oog dat de Schrijver van meening is dat de 
buitengewone omslag niet door de ingelanden der drie 
genoemde Hoogheemi*aadschappen moet betaald wor
den. Die omslag moet dienen om twee millioen gul
den te zamen te brengen en daaruit de kosten te 
kwijten voor de voorgenomen verhooging van den 
Lekdijk Bovendams cn de daaruit voortvloeiende ver
zwaring van dien rivierdijk. De voorgenomen ver
hooging zou geschieden tot ongeveer 0,5 M. boven 
de hoogte van de Zuider Lekdijken en binnen twee, 
hoogstens drie jaren kunnen voltooid zijn. De uit
voering daarvan is hoogst noodzakelijk om de rede
nen , die daarvoor in de brochure worden aangegeven. 

Nu het nut der voorgenomen verhooging onbe
twistbaar is, ligt de vraag het tweede punt: wie 
het geld vraagt en van wien ? aan dc beurt. De be
sturen der drie Hoogheem iuadschapi>en hebben zich 
reeds voorwaardelijk bereid verklaard hun aandeel 
in de kosten volgens bundersgewijzen omslag te dra
gen. De bezorgdheid, die zich van die besturen heeft 
meester gemaakt, spoort hen tot handelen aan, 
maar het blijft een bedenkelijk verschijnsel dat noch 
van den Staat noch van de betrokken provinciën 
geldelijke hulp verwacht kan worden. De gelden 
moeten dienen om den Noorder Lekdijk Bovendams 
te verhoogen, waardoor drie provinciën beschermd 
worden en neemt m-n daarbij in aanmerking, dat 
die verhooging gevorderd wordt, wijl de Zuider Lek
dijk na 1855 met toestemming der Regeering ver
hoogd werd, dan volgt daaruit dat de laatste ver
antwoordelijk is voor directe en onmiddelijke gevolgen 
daarvan voor de aangrenzende dijkvakken, en dat zij 
zich niet onttrekken kan aan het bijdragen van 
gelden, voor de keering van de te wachten onheilen 
gevonlerd. 

Bij dc beantwoording der vraag: wie zal dat be
talen? wordt in herinnering gebracht: «dien water 
ileert, die water keert." Het waterschap Lekdijk 
Bovendams met zijn 33.000 dijkplichtige hektoren zou 
volgens dit beginsel tot betaling van twee millioen 
gulden gehouden zijn en daartoe zelfs verplicht kun
nen worden. En toch wordt met de toepassing ge
draald, wellicht omdat het nemen van strenge maat
regelen onbillijk wordt geacht. Waarom anders 
hebben Rijnland en Amstelland zich verbonden tot 
bundersgewijzen omslag ook voor de ingelanden dezer 
waterschappen, die niet tot bijdragen gehouden zijn? 
Schrijver ontkent de rechtmatigheid vnn den omslag, 
die de drie verbonden besturen der Hoogheemraad
schappen wenschen te heffen en steunt zijne meening 
op dc volgende redeneering. De Zuider Lekdijk was 
vroeger een veiligheidsklep ten bate van den Noorder 
Lekdijk, thans is deze bijkans een overlaat geworden 
ten gunste van den eersten, waartoe hij noch be
stemd , noch in staat is. Vroeger werd steeds gezorgd 
dat Holland door den hoogsten dijk omringd was, zoo
dat de zuidelijke streken noodzakelijk meer gevaar 
liepen dan de noordelijke, maar sedert 1855 werd 
die toestand veranderd. Dc gevolgen daarvan komen 
voor rekening van de Regeering, wijl zij het opper
toezicht had en alle werken met hare goedkeuring 
werden ten uitvoer gelegd. Door het verhoogen van 
den Noorder Lekdijk komt Holland uit last, maar 
wie moet de daaraan verbonden kosten betalen ? Rijn
land en Amstelland hebben het onbillijke ingezien om 
Lekdijk Bovendams te doen betalen en door de daad 
getoond dit gevoelen te deelen; hunne handeling om 
voorwaardelijk tien gulden per bunder te hellen ver
dient lof, maar waartoe zou deze bijdrage rtrekken, 
als Lekdijk Bovendams niet genoodzaakt kon worden 
om de kosten te betalen nu het niets dan zijn plicht 
gedaan heeft. 

Bij den Noorder Lekdijk staat het vast dat die 
toestand door 's menschen toedoen met goedkeuring 
der overheid geschapen werd en dat dit geschiedde 
trots alle zorgen van het Bestuur. Voor de nu 
noodzakelijke verhooging kan in billijkheid de wet 
van 1855 niet worden toegepast; afgraving van den 
Zuider Lekdijk tot de vroegere hoogte mag niet aanbe
volen worden, zoodat de genoemde verhooging noodig 
is en ten spoedigste moet worden uitgevoerd , omdat 
Holland, drie provinciën, voor alles moeten bewaard 
worden voor de onafzienbare ramp, die komen kan. 
Daarmede is niet lang te dralen. Schrijver komt 
tot de volgende conclusie. 

lo. de Noorder Lekdijk moet verhoogd worden 
liefst in één jaar; 

2o. het bestuur van den Lekdijk Bovendams wordt 
met de uitvoering voor Rijks rekening belast, onder 
toezicht en goedkeuring van don Staat; 

3o. by weigering van het waterschap om tot die 
uitvoering voor Rijks rekening over te gaan, volge 
ten spoedigste de toe|>assing der wet van 1855; 

4o. bij de wet wordt in dit geheel bijzondere ge
val voorzien en de kosten der verhooging moeten 
ten laste van het Rijk gebracht worden. 

Na deze toelichting wordt de lezing der waarlijk 
interessante brochure aan de vele belanghebbenden 
in deze zaak aanbevolen en ook aan hen, die op de 
hoogte wenschen te blijven van de eigenaardige toe
standen, die de gesteldheid van onzen bodem mede
brengt. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 17 Maart. 

('ronitoirt, tc 11 uren, door burg. cn weth.: do 
levering van 130 M 1 goed gehorde bruine Eysdensche 
onderhoudsgrint, op don «eg tussclien Cromroirt eu 
Deu téren 

imaterdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het 
leveren van steenkolen teu behoeve van de stoom
werktuigen der gemeente, van Maart '79 tot uil0. 
Febr. 1880. 

•peldaarn, te 12 uren, door burg. en wctll.: het 
leggen van p. m. 000 str. M. kunstweg in Broekland, 
met bijlevering van het benoodigde, zoomede 30 \P 
berggnnt. 

Lride», te 12 uren, door burg. en weth.: het 
maken van een draaibrugje op de Middelstegracbt bij 
de Vlecresteeg. 

liordrerhi, te 12 uren, ten raadhuize: het maken 
en leveren vau 8 stel schooltafels met banken. 

Deventer, te 4 uren, door E. van Putten 1 het 
bouwen van 2 woningen en een winkelhuis iu de 
Korte-Zandslraat. 

Hoorn, te 7 uren. in het Park: het doen van ver
bouwingen aau perceel Wijk 3, no. CO. 

lioriirechi, bij L. J. ran den Steenlioven en Co.: 
het verrichten van eenige aardewerken aan bet stoom
gemaal Zeeburg bij Amsterdam. 

fraawker, door het gemeente bestuur van Franeke-
radeel: de levering vaa 500 stère zuiver gewasschen 
riviergriat. 

Dla-dag, 1m Maart. 
liirrlii, tc 11 uren, door de maatschappij tot cxpl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eene wacliterswoning aan deu overweg bij 
kilomctcrpaal 16.370 op den spoorweg van Breda naar 
Botterdam. Raming ƒ 2900. 

Hergen-ap-Zaam , tc 11 uren, door den eeritaanw, 
intrenieur tc Dordrecht, in Do Draak : het éénjarig 
onderhoud van dc kazernegebouwen enz. te Bergen-
op-Zoom. Bilj. inz. 17 Maart, vóór 8 uren, op liet 
bureau der genie te Bcrgon-op-Zoom. 

Huge, te 12 uren, door het ministerie van 
justitie: de levering van verschillende benoodigdlieden, 
ten behoeve der Rijksgeatichten Omtnerschans cu 
Veenhuizen, van 1 April—1 Oct. '79. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden van den Hondsbossche cu Duinen tot Petten, 
in De Toelast: bet eenjarig onderhoud van- en liet 
uitvoeren vau ecnigo werken aau dc Hondsbossche 
zeewering en eenige biuneuwerken. 

trnkem, te 1 uur, door dc commissie voor dc 
gemeontereintging, te haren kantore: de levering van 
magazijusgoedoreu. 

i'itpeiie, te 2 uron, door G. Vermeulen Wz., bij 
Jan Dekkers op dc Nieuwe Vaart: het bouwen eener 
teer belangrijke buizing met aanhoorige gebouwen ca 
werken. Aanw. te 10'/, uren. 

Xlewwalda, te 3 uren, door het waterschap Old-
ambt, bij A. H. Kuiper: lo. hot verlagen en herstel
len der teea beschoeiing noord west zijde van liet Zijldiep 
tc Termunterzijl eu het maken van een nieuwen val 
met ijzeren liggers voor de ophaalbrug tc Niouwoldn, 
in 2 perc; 2o. het leggen van 12 nieuwe pompen van 
ijzeraard buizen en bout in de K insloot tc Midwolda 
en den Oudewcg te Muntendam, in 2 perc. 

at.-Jacakleparachle, te 3 uren, door het waterschap 
Het Oud-Bildt, ten Strandhuizc: het vcrlioogen en 
verzwaren van den zeedijk of armdijk onder öt.-,lacohv-
parochie, zijnde de zeewering vnn dut waterschap, 
gelegen tusschen deu Westhoek eu Dijkshock, ter 
lengte van p. m. 1500 M. Aanw. tc II uren. 

Koelen, 's avonds 5 uren, door het polderbestuur, 
aan de Brug: het aanvoeren aan dc Waalkade te 
Tie! vau p. m. 400 M 3 grir.t. 

HifmiliK, III Haart. 
•ndardrndam, te 11 uren, in bat waterschapshuis 

van Hunsingoo: lo. het amoveeren van de Zuide-
ma'stil in don zandweg van Elcns naar Niekerk eu 
daarvoor in dc plaats nou wen eener vaste brug; 2a 
idem idem eener vaste brug met beweegbaar gedeelte. 

Vll.igr, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van eenige werken op het station Nijmegen. 
Inl. bij den hoofdingenieur, tc Arnhem en deu sectic-
iugeuieur, te Nijmegen. Raming ƒ43,150. 

Kldderkerh, te 12 uren, door burg. cn wetb.: het 
bouwen van eene school cn onderwijzerswouing in hc) 
zuidelijk gedeelte der gemeente langs den Pruimcndijk. 

Hilversum, te 2 uren, door het gemeentebest.: bet 
bestraten met keien van bet Naarder Eind, met daar
mede in verband staande straat- cu grondwerken. 

Arnhem, savonds 8 uren, ten kantore van de 
Teutoons!elltngsvcreeuiging, in dc Kortcstraat: bet 
bonaen van een lokaal voor den internationalen wed
strijd, groot ongeveer 1800 M». Inl. bij de architecten 
Van Gendt cn Nieraad. (Herbestoding.) 

Bolaward, door hot diiksbestuur van Wonscrad eels 
Zuiderzeedijken l het verdiepen door uitbaggering vau 
een gedeelte dijkvaart, van den zuidkant der Piamer-
brug tot nevens de woning van F. Veldhuis te Mak-
kum, over eene lengte van 1754 M. Bilj, inz. bij den 
secretaris J. Binkes, te Bolsward. 

Danderdaf, 20 Maart. 
Hein, te 10 uren, door dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland, op hetGemecuelaudsbuis: liet vervoeren 
en verplanten van 10,000 bos riet op en laug» bet 
strand van Delfland. 

HellevaeUlwIs, te 10 uren, door den eerstaan*-
ingenieur, in kamer A16 van kazerne no. 1: het één
jarig onderhoud lo. van de werken, 2o. van de ka-
zeruegebouwen enz. te Briellc. Bilj. inz. 19 Maart, 
op het bureau der genie te Hellevoetsluis. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van marine 
het maken van een woongebouw voor den dieast van 
bet loodswezen aan dc haven vaa IJmuiden, met dep 
aankleve van dien. 

Breda, te 11 uren, door den architect J. M. Ma-
rijnen, ia Het Hof vau Holland: het bouwen van een 

faviljoeii met muziektempel in het Valkenberg aldaar 
nl. bij genoemden architect. 
Schiedam, te IS uren, door dc bisschoppelijk' 

commissie voor den bouw eener kerk enz. op bet H 
Land bij Bridle, bij ,\. vau Velzeu: de bouw eene' 
kerk met custoswoning en omgangen, geheel in hout 
op steenen voet. Inl. bij den architect E. J. Marga
te Rotterdam. 

wirrum, te 3 uren, door bet bestuur van het wa
terschap Contributie Zcedijken-van-Westdongeradeel • 
het verzwaren van een gedeelte der buitenglooiin? 
van den zeedijk, ten oosten, westen en nevens Wierun) 
ier getamelijke lengte van p. m. 2S00 M. 

Halwerd, door het waterschapsbestuur van de» 
Buitenpolder-bowesten-HoIwerd, bij den dijkgraaf '1 
de Groot: het verhoogen en verzwaren van den sec 
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dijk van genoemden polder over eene lengte van p. 
in" 3050 M. Aanw. te 10 uren. 

Vrl|daf, H Maart. 
sneeh, tc 11 uren, in den „Nieuwe Doele": bet 

afbreken van een bestaand en het bouweu van eeu 
nieuw woonhuis voor de Hans-Boetens-fondaÜe aldaar, 
lnl. bij den architect A. Breunissen Troost. 

Leeuwarden, te II1/, uren, dooi het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
de voortzetting der verbetering van de noorderzcewe-
gen te Harlingen, behoorende tot de verbetering der 
Haven aldaar. Aanw. 17 Maart. Raming ƒ 15,700. 

dolrie, te 3 uren, door het R. K. kerkbestuur, bij 
W. van Puijenbroek: het afbreken van een huis en 
bouwen van een liefdegesticht met bijbenooroude 
werken. 

Zaterdag, 11 Maart. 
Amsterdam, te 10 uren, door deu cerstaanw, in

genieur, op het bureau der genie Plantage-Middel laan 
70: lo. het éénjarig onderhoud der werken te Am
sterdam. Raming /2400; 2o. idem der kazernege
bouwen aldaar. Raming ƒ0000; 3o. eene verving van 
idem aldaar. Raming ƒ1800; lo. het maken vau be
stratingen, 2 mestbakken en bet verharden van pleinen 
bij de cavaleriekazerne aldaar. Raming /2800. Bilj. 
inz. 21 Maart, voor 3 uren, op het bureau der genie. 

Gendrlngea., te 10 uron, door den architect Brink 
Evers, bij Wed. Avenariua: eene aanzienlijke restau
ratie aan de kerk en aan den toren, en het aan
brengen vau eene spits of torenkap. lnl. bh ge
noemden architect te Ellekom. Bilj. ini. 21 Maart, 
bij den president- kerkvoogd Vaillant. 

Oud-Hevriutid, te 11 uren, door het bestuur der 
waterkeering van deu cal. polder, ten raadbuize: bet 
maken van werken tot voorziening van den val van 
8 Jan. '79, aan den oever van genoemden polder. 

Wllhelmlnadara, te 11 uren, door het bestuurder 
waterkeering van den cal. polder Oost-Bevelaud, iu 
het gemeentehuis: het maken van werken tot voor
ziening van den val van 8 Jan. '79. 

Wllhalmlnadarp, te 12 uren, door het dijksbest. 
van den Wilbelminapoldcr, iu h*>t gemeentehuis: liet 
maken van werken tot voorziening van den val van 
8 Jan. '79, uan den oever van genoemden polder-

Baarland, door burg. en wetb.: de levering van 70 
MJ onderhoudsgrint. 

IMn.da*-, SS Maart. 
Ulrerhl, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eene overdekte bergplaats voor brand
stollen op het statiousemplacement Vlissingen (lokaal), 
teu behoeve van den spoorweg Rosoudaal—Vlissingen. 
Inl. bij den sectieingcuieur te Bergen-op-Zoom. Ra-
min? ƒ2100. 

Arnhem, te 12 uren, door den dijkstoel van liet 
polderdistrict Aruhcmscbo-en Velpsche-Broek, op het 
gemeentehuis : de levering van 250 M 1 grove gewas
schen grint 

Weenaaac, SM Maart. 
'a-Hage, tc II uren, door bet rainist. van waterstaat 

enz.: bet uitvoeren vau graaf- en baggerwerk op het 
benedendeel der Nieuwc-Merwedc, gedeeltelijk door 
middel van Rijks-stoombâ gcrvoartuigen, met de be
diening en het onderhoud dier vaartuigen tot ea met 
31 Maart '80. Aauw. 22 Maart. Raming ƒ 136,900. 

Amaterdam, te 11 ureu, door het ministerie vau 
koloniën, aan bet koloniaal etablissement: dc levering, 
in 47 perc, van: Newcastle stecnkoleu; divers staal; 
divers ijzer; gietijzer; divers koper; koperen vlampij
pen; patrijspoortjes cn patentglazcn; lood, zink enz.; 
gereedschappen; hang- en sluitwerk; ijzeren geldkis
ten ; houtsetiroeven. draad-, klinknagels en spijkors: 
vijlen; trom behoeften; gespen, gordelptaten enz.; 
oliefleschjes; signaalhoorns en trompetten; snoeren 
tot idem; verfwaren; wasschijven; roodc menie cu 
zinkwit; lijnolie en traan; divers borstelwerk; vlaggo-
doek; kalmink; grauw linnen; springzeildoek; bruin 
juchtleder; kocbaar; fijn- en pakwerk; garen, pek
draad enz.; algemeene behoeften; houten pakkisten; 
blikken bussen; papier, linnen, touwwerk, diverse 
behoeften, voor verpakking. 

Zwolle, te 11 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
in hot Hotel de Zeven Provinciën: het éénjarig on
derhoud der kazerncgebouwon enz. le Zwolle. Raming 
ƒ900. Bilj. inz. 25 Maart, vóór 3 ureu, aan genoemd 
hotel. 

'•-llago, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat enz.: bet onderhouden van eenige werken van 
en bij den Staatsspoorweg te Amsterdam. Raming 
ƒ12,800. 

VHage, to 2 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het onderhouden van- cn liet doen vau 
eenige herstellingen aan hot ijkkantoor tc Amsterdam, 
ged. '79, '80 en 81. Inl. bij deu ingenieur-architect 
voor de Landsgebouwen J. Singels, te *s-Hago en den 
hoofdopzichter G. D. Wijiidelade Jongh, le Amsterdam. 
Aanw. den 8cn dag vóór de besteding. Raming ƒ 1785. 

Berkel, to 4 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen eoncr school met onderwijzerswoiiing te Ber
kel. Inl. bij den bouwkuudigc F. Goijaerts, te Tilburg. 
Aanw. te 2 uren. 

Donderdag, 27 Maart. 
Amcramart, te 11 uren, door don eerstaanw. inge

nieur, in de sociëteit Amicitia: het éénjarig onderhoud 
van dc kazeroegebouwen enz. tc Amersfoort. Bilj. 
inz. 26 Maart, te 3 uren, op het bureau van den in
genieur voornoemd. 

strljen, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van eene vierde school met afzonderlijk 
staande onderwijzerswouing aan den Oudelandscbcn 
dijk in die gemeente, benevens de levering van bet 
benoodigde schooUmeubleraeat. Aanw. 26 Maart, te 
10 uren. 

Lachen., te 1 uur, in Het Wapen van Leiden i het 
bouwen van een kerk met katecnisoerkamer voor de 
Remonstrantsche gemeente aldaar. Inl. bij den archi
tect J. Bosch, aldaar. 

Ktien, tc 2 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen van een bazaltmuur langs den westelijken 
oever van de haven te Leur, bezuiden de brug, lang 
49.26 M. met het uitdiepen van een gedeelte der haven 
over 80 M. lengte. 

Haarlem, te 2'/s uren, door het ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
herstellen en verbeteren van de Rijks-zeoworkeu op 
Marken. Aanw. 22 Maart. Raming ƒ 16,000. 

Vrijdag, IB Maart. 
VBonc-Ii, te I"'! uren, door hel minist. van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
verbeteren der begrinting en bestrating van een ge
deelte rechter onderbetm der Zuid-Willemsvaart in 
Noord-Brabant. Aanw. 22 Maart. Raming ƒ9500. 

Hm «dijk, te 12 uren, door het polderbestuur van 
K wad ijkerkoog, bij J. Molenaar: het maken van een 
gedeelte polderkade, het graven van een toegangska
naal enz., alsmede bet maken van een machiiiegebouw 
met schoorsteen, kolenbergplaats en woonhuis voor 
den machinist, alles ten dienste van het te stichten 
stoomgemaal. Inl. bij den bouwkundige W. Francken, 
te Edam. Aanw. 26 Maart, te 12 uren. 

Leeuwarden, tc 12',/, uren, door het ministerie van 
waterstaat ene., aan het gebouw van bet prov. best.: 
lo. het éénjarig onderhond van de Rijks-baven- en 
zeemerken te Harlingen, in 2 perc. Raming: perc. 1 
f 30,000, perc. 2 ƒ2500; 2o. bet gedeeltelijk vernieu
wen van de paalwerken ter weerszijde van de Mol-
kwerumerzijl. Raming /450. Aanw. van beiden 22 
en 24 Maart. 

'••Hagc, te 1 uur, door het ministerie van water
staat: de verbouwing van liet postkantoor met direc
teurswoning te 's-Hage. Inl. bij den bouwkundige 

I voor de landsgebouwen C. H. Peters, te 's-Hage. 
j Aanw. 22 Maart, te 12 uren. 

•atordag, SM Maart. 
sehakierum, te 11 uren, door den burgemeester 

van Barradeo!: lo. het stichten van eon nieuw school 
gebouw te Wijualdum. Aanw. 25 Maart, te 10 uren: 
2o. de levering van p. m. 600 stère grint. 

Leeuwarden, tc 12 uren, ten gemcentehnizo: lo. 
het vernieuwen van de Vrouwenpoortsbrug. Bilj. ine. 
28 Maart, vóór 'savonds 8 uren; 2o. te 121/-. uren: 
a. de levering van 56,600 heele en 2000 halve Ben-
Ahainkeicn of wel, ter keuzo van de aanbesteders, 
52,000 heele eu 1900 halve Fauconvalkeien; b. van 
600 M. Escaussijnsclio kantsteeuen. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het witten 
en schoonmaken van lokalen en het verrichten van 
eenig timm-r- en verfwerk ia eenige stedelijke ge
bouwen. Aanw. 24 Maart, te 10 uren. 

klutidert. te 2 uren, door den rentmeester der 
domeingoederen van Z. K. H. Prins Froderik der 
Nederlanden, ten raadhuize: bol doen van vernieu
wingen en herstellingen aan onderscheidene gebouwen 
onder Klundert. 

Zurich, te 3 uren, door het diiksbestuur der Vijf-
Deelcn-Zeedijken-Buitendijks, bij Wed. M. A. Dijkstra: 
de gewone werken aau de zeeweringen van dit water
schap voor '79. Aanw. 24 Maart, te 2 uren. 

Maandag, ai Maart. 
Amsterdam, te 11 uren, door den commandant 

der marine: lo. het maken vnn een gebouw bestemd 
tot takclzoldcr en bergplaats van machiredcelen op 
's Rijks werf te Amsterdam ; 2o. het maken van kaai-
mureu aan de zuid- en westzijde van die werf. Aanw. 
24 Maart. 

Eindhoven, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
bet leveren van 88,000 stuks heele en 2000 stuks 
lialve straatkeien (petit granit) en 38,600 stuks straat
keien uit de groeven van Quenast. 

ninodag, 1 April. 
Utrecht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aau bet Centraalbureau: bet 
maken van eeno bergplaats voor takkenbossen en 
coaks op het statiousemplacement Breda, teu behoeve 
van den spoorweg Breda—Maastricht. In), bij den 
sectieiugenieur Mieling. te Rotterdam. Aanw. 20 Maart. 

'a-Hage, te 1 uur, door bet ministerie vau financiën: 
het onderhouden van- en het doen ven eenige her
stellingen aan het gebouw on het Buitenhof te's-Hage, 
waarin de bureau's voor de hypotheken en het ka
daster gevestigd zijn, ged. '79 en '80, Aanw. den 
8en dag vóór de besteding. 

Harlingen, door I et dijksbestuur der Vijf-Declen-
Zeedijken-Buitendijks: de levering van 150 last zuilen-
bazalt van 40—50 centimeter lengte en van 25—35 
centimeter zwaarte, te leveren vóór of op 15 Juui 
a. s. op aan te wijzen plaats aldaar. 

Weenadag, S April, 
a-Hage, te 11 ureu, door liet ministerie van water

staat enz.: lo. bet verbouwen van loknlou voor da 
Eerste Kamer der Staleu>Gcncraal op bet Binnenhof. 
Aanw. 26 en 27 Maarl. Raming ƒ92,900; 2o. het 
verrichten van uenigc werken aan bet gebouw gen. 
het Oud.Stadboudcrlijk Kwartier. Aaiw. 24 en 26 
Maart, te 10 uren. Raming ƒ 23,080 ; 3o. het muken 
van een peilput eu gebouwtje voor eene zelfregis-
treerende peilschaal aan dc buitenzijde van den dijk 
van de Alblasserwaard, langs deu rechteroever van 
de Beneden-Mcrwede, bij dijkpaal no. 63 te Sliedrecbt. 
Aanw. 28 en 29 Maart Raming / 4630. 

Hellevaetalula, te ll 1/* uren, ter griffie der marine : 
het opruimen van een gedeelte houten beschoeiing en 
het daarvoor maken van eeu kaaimuur en fundocringen 
voor overdekkingsloodscn, welke aan dien kaaimuur 
grenzen. Aanw. 25 Maart, van IU—12 en vau 2—4 
uren. 

Utrecht, te 12'/, uur, door de Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij : de levering van mâ azijnsgoe-
deren. Bilj. ins. 1 April bij de directie. 

Katerdag, ft April. 
Bccrta, te 5 uren, door burg. en weth.: de leve

ring vau 550 stère verbrijzelde keien op den kunstweg 
uver de Kroon, Stads-nicuwe polder en den Oudedijk. 

Maandag, f April. 
'a-Hage, te IIVj uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het bezinken on bestorton van den Oostcrnol aan den 
Oudclandschen zeedijk op Goedereedc, behoorende tot 
de zecwerkeu in Zuid-Holland. Aanw. ged. de week 
vóór de besteding. Raming / 105,000. 

Donderdag, 10 April. 
'••Hagc, te 12 uren, door liet ministerie van kolo

niën: de levering van ijzer- en faardatcenwerk voor 
138 loodsdcuron en 320 wcgafsluitingen, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Java. 

'•-Hagc, te 2 uren, door het ministerie van kolo
niën : de levering van 18 draaischijven compleet, ton 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Dlnadag, IB April. 
Zevenbergen, door bet gemeentebestuur: de leve

ring vau 200 M 1 goed gehorde onderhoud sgriot. 
•p later te kepalon datum. 

Bordrecht, door den architect H. W. Veth, in 
Koophandel ea Zeevaart: het maken eener paalfun-
deering met daarbij behoorende metselwerken, ten 
dienste eener later te bouwen villa op een terrein, 
gelegen aan de samenkomst van de Johan-de-Witt-
straat en 's Lands werf. 

liranlngen, door Jhr. E. de Wendt Alberda van 
Ekenstein: bet bouwen van eene boeren behuizing. 
Bestek en teekening liggen bij J. Meijerink, te Dok
kumer-N ieuwezijlen. Aanw. 22 Maart, te 3 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Meppol, 25 Febr.: de levering van6.370M1 grenen

hout voor brugstrooken, 1.350 M* eikenhout voor 
brnggedek, per M 1 op eon der stations van hetNoor-
dernct der Staatsspoorwegen: 

eikenhout grenenhout 
Ambagtsheer, te Utrecht, ƒ 97.60 ƒ 42.50 
D. C.van Walree, te Brummen, 90. 49.50 
Visser en Van Kiesen, te Grouw, 89. 43. 
P. Kempenaars, te Udenhout, 84. 
F. H. van Eerden, te Aalten, 84. 
A G. Wijers en Zonen, te 

Zul fon, 89. 43. 
De Boer en Van der Goot, 

te Hoogezand, 82. 48. 
A. Meilink D.Hz., te Borkuloo, 75. 

. 1 Maart: de sleehtlngswerken 
a. hij net b, in hution 

laboratorium. Vught 
C. Boelhouwer, te Gie-

sendam, f 3189 
T. Smits Ma., te Wijk, ƒ 5900 
C. van Zwol, te Made, 8833 5536 
A. Geldens, te Oss, 2790 5428 
A. F. van Seters, te Vuglit, 5030 
F. van Bokhoven, te Orthen, 4480 
A. de Leeuw, te Cromvoirt, 4096 
H.Gloudemans.teBerlikum, 2660 3497 
J. van Eerd, te VBosch, 1665 3745 
G. Vorbruggen, te Dreumel, 249» 3387 
J. G. T. Aerdcn, te 's-Bosch, 1496 

Larrn, 1 Maart: lo. dc vergrooling der Vcrwoldscbe 
school; minste inschrijver was T. Eggink Dz,, te La
ren, voor ƒ 2435. 

2o. bet bouwen van een school in Exel onder Laren; 
minste inschrijver was dezelfde, voor /9382. 

3o. het bouwen van een onderwijzers woning in 
Ezel; mi li te inschr. was dezelfde, voor ƒ5221. 

Massa ingek. 4 biljetten, als: 
J, Oethof on D. Assink, te Lochem, ƒ 18,300 
G. J. Tor Meniën, „ Almen, „ 18,000 
A. J. Nosaent en A. Beyers, „ Laren, „ 17,640 
Gobr. Reerink, ,, idem „ 17,247 

hunt, l Maart: het afbreken van het bestaande 
achterhuis van de herberg De Zwaan en het bouwen 
van een nieuw woonhuis aldaar; minste inschr. was 
A. U. Verhey, te Nijmegen, voor ƒ8475; niet gegund. 

••eek, 1 Maart: lo. het herzetten vaa 350 M. 
steenglooüng in de Waterdijken ten zuidwesten van 
deu Zonneveldsdiik, met bet verhoogen en verzwaren 
van den nevensliggenden dijk, in 2 perc; minste in
schrijver was: 1« perc. lang 200 M., H. L. Cusveller, 
te Staveren, voor ƒ6934; 2c perc. lang 150 M., 
dezelfde, voor ƒ5084. 

Zutren, 3 Maart: lo. het bouwen van 10 prove
nierswoningen voor het Bornhof; minste inschr. was 
J. R. Hamer, te Zutfen, voor ƒ13,300. 

2o. het doen van eenige werkon aan het vrouwen
huis in het Bornhof; minste inschr. waren A. Garve-
link en Zoon, te Zutfen, voor ƒ478.60. 

st.-Maarten, 3 Maart: het 3jarig onderhoud der in de 
banne van St.-Maarten gelegen grintwegen met de leve
rantie per jaar van 180 M 1 irrint en 40 M* geklopte 
puin, benevens het verleggen van circa 100 str. M-
straatweg in het dorp aldaar met bijlovering der daarvoor 
benoodigde materialen; minste inschr. was J. Olden
burg, tc Bergen, voor ƒ 3690. 

Reaenhurg, 1 Maart: het maken vaneen bedijking 
voor den Noordbankpolder; minste inschr. waren: 

le perc. A. Lugthart Lx., to Made, A4500; 
2e „ J. Verschoor, te Ammerstol, ƒ4750; 
3e „ L. Dekker, te Puttershoek, ƒ4540; 
4e „ A. van Gils, te Terheiden, ƒ 1250. 
Ilenakraek, 3 Matrt: het bonwen van een stoom

vijzelgemaal met toebehooreo; ingekomen 17 bilj., als: 
J. v. d. Bussen, te Oudkarspel, ƒ 21,900 
A. Lak, „ Midwouj, „ 19,648 
M. Kistemaker, „ Hensbroek, „ 19,626 
J. Bakker, „ Valkoog, „ 17,971 
J. C. Visser, „ Hoorn, „ 17,800 
A. Molenaar, „ idem „ 17,780 
C. Blankevoort, „ Monnikendam, „ 17,433 
A. Stam, „ Heerbugowaard, „ 17,270 
H. Poppen, ,, Hugowaard, „ 17,259 
K. Bof, „ Burgerbrug. „ 17,100 
P. Koomen, „ Lutje winkel, „ 16,700 
P. J. Blauw, „ Hoorn, „ 16,667 
H. de Groot, „ Knollendam, „ l(t,321 
C. Blom, „ Moerbeek „ 16,223 
J. Kooter, „ Wognum, „ 15,596 
5. Wit, „ Oterleek, „ 15,551 
W. Rus, „ Nieuwe-Niedorp, „ 15,499 
gegund aan S. Wit. 

Wlldervank, 5 Maart: bet maken van een gebouw 
voor het stoomwatergemaa! van Boven-Westeruiep en 
het maken vau een vijzel of schroef, in 2 perc.; 
minste inschr. waren: 

le perc. Huizing en Smit, te Wildervank, ƒ3850; 
2e „ J. B. de Haan, te Veendam, f 755. 
Mneimonde, 5 Maart: de levering van 550 stère 

grint en 50 stère grmtzand; minste inschr. was VV. 
Verhey, te Werkendam, a ƒ1.35 5 per stère grint en 
f 1.30 per stère grintsand. 

BwUndrecht, 5 Maart: het bouwen van 2 nieuwe 
scholen met on der w ijzers woninncn enz.; ingekomen 
H bilj.. «is: 

school 1 school 2 toUal 
J. van der Tas, te 

Charlois, / 26,900 / 33,900 / 60,800 
M. Tieleman, te Kra-

lingen, 26,673 32,6i3 69,316 
L. LabriJD, te Putters

hoek, 26,160 29,830 66,980 
J. J. van Sluisdam, 

te Dordrecht, 25,954 31,520 67,474 
A. Veth As., tc Panen-

drecht, 25,637 30,840 56,477 
T. van Gent, te /.wijn-

drecht, 24,930 28,690 53,620 
J. t. d. Tricht, te 

Heerjansdam, 24,800 30,300 55,100 
J- Buurman, te Put

tershoek, 24,682 30,277 64,959 
F. 1. Wullse, te 

Zwijndrocht, 24,484 29,770 54,254 
J. . . d. Vlugt, te 

Dordrecht, 24,250 31,350 55,600 
II. Degens en A. du 

Vijn, idem, 22,869 27,993 50,862 
J. P. K. Kraus, idem, 22,400 29,216 51,615 
N. Klaus, iüom, 21,994 26,997 48,991 
J. Degens en Zn., idem, 21,200 24,990 46,250 

'<-'l»a-t, 6 Maart: de levering bij de directie der 
marine te Hellevoetsluis van : 

lo. Kigasche masten: Ambagtsheer en Van der 
Meniën, te Amsterdam, /10,672; 

10. idem dekdelen, 6o. dennen delen : Eindnoten en 
Zoon, te Zwolle, resp. '1840 en /1662.60; 

3o. grenen balk- en Noordsche delen: H. J. Plant 
en Co., te Schiedam, ƒ3132; 

*<>• idtnn ribben, schrooten en latten, 7o. dennen 
idem idem: Houtkooperij „'t Anker", te Leiden, resp. 
ftm en f 1854.50; 

5o. vuren delen: Blauwboer en Co., te 't Zandt, 
»M998. 

11. kknm, 6 Maart: bet verhoogen en verswaren 
van den seedijk om dien polder gelegen; ingekomen 
20 biljetten, als: 
W. A. 8wets, te Hardinksveld, / 82,400 
J. F. Bakker, „ Kollura, „ 78,385 
L. Kalis Kt, „ Sliedrecht, „ 68,880 
A. U. Huijskes, „ Hedel. , 68,746 
K- van Tongeren, „ Heerenveen, „ 67,000 
6. Vlot Uj.. „ Hardinksveld, , 66,740 
W. II. Harkema, „ Warfhuiien, „ 66,660 
C. P. Bakker, „ Staveren, „ 65,945 

R. Havinga, te Winschoten en 
J. Kruising*, „ Blijham, / 66,380 

A. v. il Heijden, „ Hardinksveld, „ 66,400 
O. Praamstra, „ Veenwouden, „ 62,666 
A. I. Beuninga, , Bedum, „ 62,484 
E. Westra, , Gorredijk, . 61,987 
O. C. M. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 60,839 
E. S. de Boer, „ Lemmer, . 69.900 
W. T. v. d. Veer, „ Marsum, „ 59.490 
C. v. d. Heijden, „ Hardinksveld, „ 57,980 
C. de Jong, „ idem „ 66,450 
J. en K. Ö. Keuning, „ Ternaard, „ 56,414 
C. Sterk Ha., „ Heukelum, „ 53,998 

Hl.-..um, 6 Maart: lo. het afbreken van 2 oude 
huiaen en het bouwen van een nieuwe dubbele wo
ning; ingekomen 2 biljetten, als: 
G. Brugsma, te Praneker, / 3074 
M. Schotanus, „ Boksum, „ 2943 

2o. het doen van aanzienlijke herstellingen aan den 
dorpstoren; ingekomen 4 bilj., als: 
J. H. Gros, te Wijns, / 3600 
P. Braaksma, „ Bergum, „ 3300 
T. Snoelstra, „ Tjummarum, „ 3270 
M. Schotanus, „ Boksum, „ 2943 

Or.nliu.il, 6 Maart: het afbreken eener oude- en 
het bouweu van eene nieuwe winkelbehuizing met 
verdieping voor D. Faber, onder beheer vau den ar
chitect k. Hoekiema; ingek. 14 bilj., als: 
J. de Vries, te Groningen, ƒ 8531 
E. W. Wietsema, „ idem „ 8242 
J. Zeldenrust, „ Warfum, ., 7800 
B. Schuur, „ Groningen, „ 7767 
G. Meulink, „ idem „ 7750 
E. Berkenbosoh, „ idem „ 7579 
K. Fekkes, „ idem „ 7492 
T. Keukens, „ Bedum, „ 7386 
G. A. de Kuiter, „ Groningen, „ G950 
M. Mammen, „ idem „ 6843 
J. Dekker, „ Stedum, „ 0666 
T. Bos, „ Bedum, „ 6460 
II. Smit, „ idem „ 6445 
H. Maathuis, „ St.-Annen, „ 6222 
gegund. 

filenaam, 7 Maart: het bouwen van 2 onder. 
wijserswoningen en scholen: minste inschr. waren: le 
perc. J. v. d. Vlugt, tc Dordrecht, voor f 19,800, 
2e perc. P. de Kok, te Gicsendam, voor /"20,800. 

zw.lle, 7 Maart: liet maken van 2 gemetselde 
waterkeerendo duikers nabij Hasselt, ter vervanging 
van de houten schuifduikers nos. 1 en 2derDedems-
vaart, en het maken van een schaal mot hoofdjes over 
eene waterleiding in Zuider-Streukel; minste inschr. 
was L. Krook, te Zwolle, voor /1870. 

Leeuwarden, 7 Maart: lo. het onderhoud van de 
sluiseo, do sluiswachterswoning enz. te Munnekezijl; 
minste inschr. was J. Kerkstra, te Munnekeziiicn, 
voor /1680. 

2o. het vernieuwen der vaste brug in de Leegte 
over den Frieschen tak der Lauwers; minste insenr. 
was A. J. v. d. Werh", te Dokkum, voor/1888. 

'.-Hags, 7 Maart- lo. de aanleg eener telegraaflijn 
langs den spoorweg tusschen Arnhem en Nijmegen; 
ingekomen 12 bilj., als: 
E. A. Loeflen, tc Arnhem, / 4855. 
•I- Hillon, „ Grave, „ 4775. 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 4753. 
H. W. v. d. Waarden, „ Nijmegen, „ 4696. 
J- Cats, „ Joure, „ 4643. 
J. Lestrade, „ Dieren, „ 4570. 
J. C. v. d. Kiev, „ Amsterdam, . 4547. 
C. J. Tierol», , Roscndaal, „ 4528.80 
Q, J. Huurman, „ Deventer, „ 4497, 
W. van Dijk, „ Jutfaas, „ 4199. 
A. Lestrade, „ Arnhem, „ 4150. 
F. Streefland. , Sliedrecht, „ 3997. 

2o. idem eener idem van Dedemsvaart naar Koe
verden; ingek. 6 biljetten, als: 
H. W. Ohereins en 

J. Joffers, te Smilde, / 3490 
J- Cats, . Joure, „ 3193 
P. Boerhof, . Smiide, „ 3089 
J. Lestrade, . Dieren. „ 2916 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 2883 
H. v. d. Sluys, „ Zwolle, » 2791 

3o. het leveren, bereiden tegen bederf, vervoeren 
en opslaan van palen en schoorpalen, voor de behoefte 
van de Rijkstelegraaf in '80; ingekomen 6 bilj., als: 
V. d. Made en Gips, te 

Dordrecht, 3 pet beneden tarief 
B. H. Clerci, te Bokstel, 9>/, . „ „ 
J. A. v. il Eerden Wz. en 

F. Clerci, idem, 18'/, „ „ „ 
H. vsd Wijlick Hafmans, 

te Kessel, 20J/, „ . „ 
P. H. van Hoogerwou, te 

Bokstel, 24 „ „ „ 
J. J. van der Eerden Pz., 

idem, 25'/, „ „ » 
lUam.donk, 8 Maart: de opbouw eener Herv. kerk 

mot torentje en ameublement; minste inschr. wareD 
Van Dis en Vorsluijs, te Fijnaart, voor ƒ24,975. 

*t.-4.in.rar.>rliie, 8 Maart: bet bouwen van eene 
school met onderwijzerswoning aldaar; ingekomen 16 
biljetten, als: 
D. K. Wetterauw, te SL-Jacobiepar., / 27,462 
J. Dokter, „ Leeuwarden, „ 26,962 
S. J..:.Miia, „ idem „ 26,845 
P. J. v. d. Leij, „ Vrouwenpar., „ 26,825 
G. Riewald, „ St.-Annapar, „ 26,592 
L. L. Elsinga, „ Ternaard, „ 26,366 
F. Duhoux. „ Oldebildtzijl, „ 26,080 
M. A. Holwerda, . Hijum, „ 26,000 
A. J. v. d. Meij, , Berliknm, . 25,947 
W. W. de Jong, „ Wanswerd, „ 25,400 
J. K. Kalt, „ Ureterp, „ 24,978 
1). Q. Keuning, „ SL-Annapar., „ 23,981 
K. Keuning, „ Ternaard, . 23,970 
E. L. Hiemstra, „ Hallum, . 23,876 
A. B. Gelders, „ Hallum, „ 23,723 
L. v. d. Meulen, „ Brant join, , 23,232 

i;.oninzeil, 8 Maart: bet maken eener winkelpui, 
benevens het vertimmeren eener behuizing, onder be
heer van den achitect K. Hoekzema; gegund aan K. 
Fekkes, te Groningen, voor /992. 

'a-Hage, 10 Maart: de levering van ijzerwerk voor 
de onderstellen van 90 stuks spoorwegrijtuigen en 
bagagewagens, voor de Staatsspoorwegen op Java; 
minste inschrijver was de Sociéte des ateliers de con
struction de la Dyle, te Leuven, voor ƒ35,973. 

a.m.t«raera, 10 Maart: het aanplempen en ophoo-
gen van een gedeelte water in de Singelgracht bij de 
voormalige Leidschepoort; minste inschr. was W. 
Ambagtsheer, te Amsterdam, voor ƒ8200. 

Arnhem. 10 Maart: het maken van een gebouw 
voor den internationalen wedstrijd, behoorende bij de 
Tentoonstelling, vóór de boogere burgerschool; inge
komen 9 bilj., als: 
G. van Berkuro, tc Arnhem, ƒ 29,738 
A. A. Flipae, „ idem „ 27,620 
H. Heuvels, „ idem „ 26,900 
J. H. Stevens, „ idem „ 26,666 
K. J. Weijers, . idem „ 25,927 
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f 25,749 
,, 25,133 
m 24,500 
„ 19,358 

Th. Eibers, te Arnhem, 
J. P. Welting, m idem 
H. t. d. Sand, „ idem 
Westerveld en J. Barten, „ idem 

niet gegund. 
i.r.iiÉ»iKrii. 10 Maart: lo. het legecn van afwute 

ringsriolen langs het Zuiderdiep ent.; minste inschr. 
was L. Thörbrugger, te Groniugen, voor ƒ0237. 

2o. idem «an idem in de Rademarkt; minste inschr. 
was A. de Vries, te Groningen, voor ƒ1715. 

3o. het bouweu van een schoolgebouw in bet 
Klooster: minste inschr. was J. Toesiuan, te Gronin-
gen, voor ƒ18,497. 

Craolegaal, 10 Maart: het doen eener belangrijke 
vertimmering aan de kerk der Herv. gemeente; ingek. 
6 bilj, als 
A. Nanninga. te Niekerk, ƒ 4160 
J. Postema. „ Den-Ham, ,. 3789 
G. 1). v. d. Meulen, „ Augustinusga, „ 3548 
J. G. Dreesman, * Grijpskerk, ,, «43 
A. Teninga, Grootegast, „ 3456 
J. Pijnakker, „ Kollum, ,, 3150 

Am-teraam . 11 Maart: bet schilderen van-en het 
leveren van het benoodigde glaswerk voor 180 wonin
gen, op het Funen; ingekomen 8 bilj., als: 
E. H. Heijer, te Amsterdam, / 13.9S5. 
F. W. Petri, „ idem „ 13,524. 
V. d. Hoeve en Hejnc, „ idem „ 11,980. 
W. Bus, i idem „ 9,100. 
Sterk, „ Bodegraven, „ 8,888. 
Gebr. Heidbuurt, „ Amsterdam, „ 8,555. 
Hekelaar cu Zn., „ Wormervoer, „ 8,000. 
N. Henri Heidbuurt, „ Amsterdam, „ 7,999.99 

Katleraam, 12 Maart: de levering vau 12 sluks 
hardsteencu grafzerken; ingek. 5 biljetten, als: 

in massa 
Geb 1). en P. Huurman, te l>elft, ƒ 817 
Van Noorden en Scliwerzel, „ Rotterdam, „ 712 
W. Hoven cn Zn., 's-Hage, „ 678 
J. A. H. Justema Jr., „ Rotterdam, „ 655 
C. Bosman, .. idem „ 590 

VHage, 12 Maart: bet maken vau riool leid ingeu 
te Scheveningen; minste iuschr. was J. Roozenburg, 
te 's-Hage, voor ƒ7821. 

'a-Hage, 12 Maart: lo. de binnenbouw van het 
nieuwe departement van justitie; ingek. 7 bilj., als: 
W. A. O. Jansen, to Utrecht, ƒ 228,400 
W. P. Tcenwiue, „ 's-Hage, . 226,900 
P. Verbruggen, „ Waddinksveeu, „ 224,900 
J. van Lite Jr en 

A. P. van Dm* • 's-Hage, „ 223,500 
L. de Rooij, „ idem 222,000 
K. Bleekei, „ Zutfen, „ 220,000 
W. S. Kolkert, „ l*evonter, „ 197,800 

2o. het uitvoeren van werken tot verruiming van 
den bovonmond van het Mallcgat, onder de gemeenten 
Dordrecht en Dubbeldam; ingek. 10 bilj., als: 
C. Hoogendoorn Kz., to (ïiesendam, ƒ 137,000 
J. Volker ., Itordrecht, „ 133,500 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 132,800 
J. v. d. Velde, „ Papendrech', „ 125,980 
W. Petcrsc de Vries, „ Rossum, „ 124,390 
G. Dekker en ü. Wolzak, „ Dordrecht, „ 123,400 
A. Volker Kz.. „ Sliederecht, „ 121,800 
P. v. Wijngaarden Uz.. „ idem „ 120,700 
J. C. van Hattum. „ idem „ 117,600 
L. A. van Haaften, „ idem „ 106,600 

3o. het voortzetten van het lijnpad langs den linker-
oever van het Zwartewater, van 7410 M. beneden de 
Hauelter brug op het benedeneinde van het be
staande jaagpad tot 235 M. lengte benedenwaarts; 
ingek. 6 oih., als: 
H Kroes, te Hasselt, ƒ 1917 
E. Scholten, „ Zwollerkerspel, „ 1895 
Ë. Doorn, ,, Gencmuiden, ,, 1797 
J. Wijnholt, „ Kampen, „ 3 765 
G. J. Lucassen, „ idem ,, 1746 
L. van Dallsen Wz., „ Genemuiden, „ 1732 

4o. het maken van eeu peilput', terp en gebouwtje 
voor eenezelfregistreereiide peilschaal bij Westervoort; 
ingekomen 4 bilj., als: 
B. Geurtsen. te Duiven, ƒ 5996 
J. H. Rouwenhorst, „ Harderwijk, „ 5165 
G. v. d. Hen. ,, Ammerstol, M 4430 
H. J. Masselink, „ Doetinchem, „ 4239 

5o. het maken van eenige werken op de halte 
Ressen en op bet station Nijmegen, ten behoeve 
der Staatsspoorwegen; ingek. 8 bilj., als: 
A. H. Verbey, te Nijmegen, ƒ 7899 
P. v. d. Koolwijk, „ idem ,, 7790 
C. Verburgh Jr., ,, idem - 7748 

6o. de levering vau stalen spoorstaven met ijzeren 
eindverbindingen en van baakbouten, in 2 perc.; le 
ferc. ingekomen 8 bilj, als: 
'nion Actien-Gesellscnaft fiir Bergbau, Eisen- und 
Stablindustrie, te Dortmund, ƒ 334,516. 

(iute-Hoffnungshütte, 
Actiën-Vereiu für Berg
bau und Hüttenbetrieb, „OberhauseuII,,, 332,262. 

Rhcinische Stahlwerke, „ Ruhrort, „ 305,953.20 
Société anonyme des 
Aciéries d'Angleur, „ Renory, n 298,242. 

Société John Cockerill, „ Seraing, „ 298,085. 
Pbocnix Actien-Gesell-
schaft, „ Laar bij 

Ruhrort, „ 294,943. 
Hoorder Bcrgwerks- und 
Hütteu-Verein, „ Hoerder, 294,579. 

Barrow Hamatite Stee) Company limited, 
te Barruw in Finness, Lancashire, „ 290,212.59 
2e perc. ingek. 4 bilj., ala: 

R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam, ƒ 9204.70 
Firma Gebr. Doppler, „ Maastricht, „ 8830. 
Adhemar Le Roy en Co., „ Molenbeek St.-

Jean bij Brussel, „ 8540. 
Mijnsscn en Co., „ Amsterdam, „ 8507.50 

rir.thi, 13 Maart: bet in 4 perceelen leveren van 
eikenhouten dwarsliggers en van vierkant beslagen 
eiken wisselhout en brugliggers, ten behoeve van den 
spoorweg Almcloo—Sulzberger en Pruisische grens— 
Gronau ; ingekomen 6 bilj., als: 

Je pc. 2c pc. 3e pc. 4e pc. 
J. B. Groothuis, te 

Denekamp, ƒ 4797 ƒ 4580 / 3930 ƒ 2649 
H. Jansen, te Didam, 4525 
B. L. Buijvoets, 

te Ootmurauro, 4452 4395 3956 2457 

P. v. d. Plas, te 
Udfnhout, 

F. Stipp, te Ems-
detten, 

F. en •'- Hulsberg, 
te Boe hum, 

in massa ƒ 15,187 

4900 3838 2700 

in massa / 16,300 

5175 4295 2845 
\i|iiir>tri-n 13 Maart: lo. bet begrinten van wegen 

eu trottoirs, welke op de geslechte vestingwerken 
volgens bestek no. 1 zijn aangelegd, de aanleg van 
goteu langs die wegen en het bestraten met klinkers 
van een trottoir; ingek 3 biljetten, als: 

G. J Groot, te St.-Anna, ƒ 18,618 
G. Goedhart, n Dordrecht, , 17,800 
A. D. v. Seters en Co., „ Nijmegen, „ 17,600 

2o. bet levering van 250,000 stuks straatklinkers, 
aan de Waal of aau de Molenpoort: ingekomen 3 
bilj., als: 
W. K. Borgcrs, te Wcurt, ƒ 1687 en ƒ 1797 
Wed. W. G. van Heukelnm-

Terwindt, te Doornenburg, 1689 „ 1789 
B. Jansen en Van der Loo, 

te Nijmegen, 1647.50 
allen per 100,000 stuks. 

3o. bet vervoeren van 41,150 stuks Luiksche keien 
van de Waal uaar de Molenpoort; eenige inschr. was 
P. Peters, te Nijmegen, voor / 175.65; alles gegund. 

NammelaaHlh , 12 Maart: bat bouwen van een school 
met 8 lokalen on onderwijzers woning, delevering der 
schoolameublementen enz.; ingek. 3 bilj-, als: 
J. Weeda on Zonen, tc Ond-Beiorlaud en 

Wed. J. Meijer, „ Sommelsdijk, ƒ 53,«rH 
J. J. Speelman, „ Hoogvliet, * 51,4(14 
A. Langejan, „ Krahngen cn 

C. J. Mosterdijk, „ Sommelsdijk, „ 49,790 

\ 7 " « a r i o a -

Brandblussching door zwavelkoolstof; in 
plaats van door zwavel. Over dit ondenverp komt 
in het Novembernummer van liet Tijdschrift van 
Nyverheid een inededeeling voor, die de algeineene 
aandacht verdient. Te Parijs worden thans schoor
steenbranden door genoemde zwavel verbinding ge-
bluscht. Te dien einde worden p. in. 100 gram in 
1 of '2 platte borden ontstoken. Bij 't gebruik van 
zwavel moet de schoorsteen boven eerst gesloten 
worden, en als de teni|r«rutuur niet hoog genoeg is, 
smelt de zwavel en verbrandt niet voldoende. De 
zwavelkoolstof verbrandt spoediger en beter en neemt 
beter de zuurstof op, zoodat er een gas ontstaat, 
dat uit % zwavelig/uur en '/, koolzuur bestaat — 
beide niet brandbare gassen. Het kilogr. zuivere 
zwavelkoolstof kost in de Hollandsche Chemische Fa
briek te Amsterdam, bij aankoop in het groot, 
f 0.35, en is dus betrekkelijk niet duur. 

Ontgravingen te Olympia. Aan eene offi-
cieele roededeeling ontleenen wij bet volgende over
zicht van de uitkomsten van dien belangwekkenden 
arbeid: Aangezien de Grieksch-Rouieinsche kunst 
door eene geheele reeks vun standbeelden vertegen-
wooi-digd is, begrijpt men, dat voor de geschiedenis 
der plastiek zooveel lx>uwstof is verworven, dat er 
jaren zullen noodig wezen voor de wetenschap om 
die te rangschikken. Daarenboven hebben de reeds 
verrichte werkzaamheden twee dei-den van de oude 
tempelgebouwen aan het daglicht gebracht. 

Thans blijft nog over den volledigen omtrek van 
het tempelgebied vast te stellen, de nog binnen dien 
omtrek bedolven beeldwerken en opschriften uit to 
graven en de reeds gedeeltelijk ontbloote grondves
ten van het gymnasium en van het stadium tot 
volkomen duidelijkheid te biengen. 

Is dat een en ander geschied, dan kan het Duit
sche Rijk zich verhoovaardigen op een voltooiden 
arbeid, zooals totnutoe geen tweede natie heeft 
totstandgebracht met gelijke onbaatzuchtigheid. 

(Speet.) 

Bescherming van rieten daken tegen 
brand. De commandant der Aiusterdainsche brand
weer deelt een zeer eenvoudig, maar doeltreffend 
middel mede tot bescherming van rieten daken tegen 
brand. Een mengsel, samengesteld uit 7/io klei, 
y, 0 zand, Vin paardenniest en '/,„ ongebluschte 
kalk, alles goed dooreengemengd, onder toevoeging 
van zooveel water, dat het de dikte van cement 
verkrijgt, wonlt ter dikte van 1 cM. met een trof
fel over het riet vun bet duk gestreken. Alle scheu
ren en reten, die zich onder het aanstrijken modi-
ten vertoonon, worden tevens door het mengsel ge
vuld. De kosten zijn BÓO gering, dat deze niemand 
behoeven al' te schrikken. De uitgaven namelijk: om 
een oppervlakte dak van 100 vierk. meter te be
dekken, bedragen slechts f 4, welke kosten nog ver
minderd kunnen worden, als de eigenaar, zooals 
dat gewoonlijk wel het geval zal zijn, eenige der 
opgenoemde zelfstandigheden omniet heeft. 

Behoedmiddel voor het verbranden van 
kleederen. De stoomk<'tel-insjiecteur Siebdrath, iu 
Dresden, heeft daaromtrent vergelijkende proeven 
genomen, nadat arbeidsters in een fabriek in sterke 
mate door 't in brand geraken van hare kleederen 
waren gewond. Het drenken van kleederen met 
aluin gaf niets; ook kregen de sudlen daanloor ecu 
onoogelijk aanzien. Daarentegen gaf een 5 percents 
oplossing van phosphorzure ammoniak volkomen be
vredigende resulaten. De klcedereu branden daarbij 
niet meer met een vlam, maar worden eenvoudig 
verkoold. Een oplossing van 5 [tet. aluin en van 
5 pet. phosphorzure ammoniak, tot het drukken van 
linnen en katoenen kleederen gebezigd, gal'hetzelfde 
resulaat: zelfs als men kruit op de gedrukte goede
ren legde, verpotte dat bij 't ontsteken, maar liet 
de kleederen onverbrnnd. De kosten wonlen bere
kend op f 1.50 per kleed. Door nattigheid (was-
schen enz.) kunnen de goederen hunne onverbrand-
baarheid weer verliezen. Natuurlijk kunnen ze in 
die gevallen andermaal gedrenkt worden. 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

R o d a o t i o 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j « l u i r - i i v o n d neigen u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
iner aangenomen. 

Advertenties. 
GEBROEDERS D I J K E R M A N , 

B R E D A . 

S t o o m t i m u i e r l a b r i e k a n t e n . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

Verkoop van gebruikte Zandwagens mat 
Assen en Wielen en losse Stellen Assen 
met Wielen, hebbende deel uitgemaakt van 
het rollend materieel der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en lig
gende op de terreinen der werkplaatsen te 
Tilburg en Zwolle. 

De voorwaarden van verkoop liggen vu af 15 
Maait 1879 ter lezing aan het Centraalbureau dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspooi wegen hij 
de Moreelse laan te Utrecht en aan de bureaux van 
de Ingenieurs, Chefs der werkplaatsen te Tilburg 
eu tc Zwolle cn zijn aldaar op jranro aanvrage te 
bekomen. 

Inlichtingen zijn op bovengemelde plaatsen te ver
krijgen. 

lnschrijvings-billetten volgens het bij de voorwaar
den van verkoop vastgesteld model woitlen ingewacht 
uiterlijk den 31 Maart e. k., des middags t«n 12 ure, 
aan genoemd Centraalbureau tc Utrecht. 

lie Directeur Generaal. 

Utrecht, 14 Maart 1879. 

A T T E N T I E . 
EEN J0NGMENSCH, Duitscher, (Architect) die 

de Hollandsche, Fransche en Engelsche taal magtig 
is, en die de Bouwakademie tc Holzminden door-
loopcn heeft, /.«'kt plaatsing als ARCHITECT. 
T E E K E N A A R , o fTEEKENMEESTER: ge-
brigschriften van vroegere betresJdngen staan ten 
dienste. 

Adres met franco brieven onder letter A. Z. hij 
den Boekhandelaar I. WEDDING tc Harderwijk. 

A A N B E S T E D I N G 
ten Gemeentehuize van LEEUWARDEN, op Zater
dag den 20 Maart 1879, des namiddags te 12'/, 
uur, van de levering van: 

A. 56600 heele en 2000 halve BEN-
AHAIN K E U E N of wel, ter keuze 
van de aanbesteders 52000 heele- en 
1900 halve FAUCONVAL K E U E N 

B. 600 Meter ESCAUSSIJNSCHE KANT -
STEENEN. 

Voorwaarden cn inlichtingen zijn te bekomen bij 
den Directeur der gemeen te werken. 

De inschrijvingsbilletten moeten worden besOTgd 
ter Secretarie der gemeente uiterlijk op Vrijdag den 
28 Maart 1879 VÓÓT 's avonds acht uur. 

A a n b e s t e d i n g , 
ten Gemeentehuize van Leeuwarden, op Zaturdag 
den 29 Maart 1879, des middags te 12 uur, 
van het vernieuwen van de Vrouwen-
poortsbrug aldaar. 

Bestekkeu en inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Directeur der Gemeentewerken. 

De inschrijvingsbillettcn moeten worden bezorgd 
ter Secretarie der Gemeente, uiterlijk den 28 
Maart 1879, vóór 's avonds acht uur. 

Maatschappij tot Exploitatie Tan 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag deu l * " April 1879, des voor-
middags ten 11 un;, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 223. 
Het maken van eene BERGPLAATS 

voor takkebossen en coaks op het 
stations-emplacement Breda, ten be
hoeve van den spoorweg van Breda 
naar Maastricht. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 19 vim het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 10*" Haart 1879 ter 
lezing aan het Centraal bureau hij de Moreelse Laan 
en san het bureau van den Sectie-Ingenieur C. W. 
P. MIEI.ING te Rotterdam cn is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op liet terrein zal geschieden den 
80*" Maart 1879. 

Utrecht, den 8«« Maart 1879. 

Op Donderdag den 27 Maart c. k. 's middags 
om een uur. zal in het Logement ut.T wapen van 
leiden te LOCHEM, worden besteed: 

Het bouwen van een Kerk met Ka 
techizeerkamer voor de Remonstrant -
sche gemeente alhier. 

Bestek en teekeningen Uggen van at den 1 7 Maart 
in voornoemd logement ter inzage. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen bij den ar-
chitekt J. BOSCH te Locitem, bij wien tevens be
stekken a 50 ct. verkrijgbaar zijn. 

Aan de Steenhouwerij van D. WEEGEWIJS, Rapenburg 43 te Amsterdam, worden bij all 

H A R D S T E E N , e n M A R M E R W E R K E N . 
ook vooildiirend vervaardigd: 

J I A K M K K X S C H O O R S T E E N M A N T E L S . 
Een groot welingcrieht MAGAZIJN is daarvan steeds ruim gesorteerd, alsmede 

BELBLADEN Alles net eu solide bewerkt, tegen zeer billijke prijzen. 
marmeren MKU 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V - A - I j r > £ 3 T R A V E R S , 
gegil berigt dat duor haar tut eemge A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zij,, aangesteld: 
F O L E . E R S & C". te A m s t e r d a m , 

door wie ouk tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor gehad Seder-
land aangenomen o|» gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Italtweg N". 3, le Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I J S S E L 
I I i : J O I G H & c ° . 

C i v l e l - i n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombaggermolene in bout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen «ysteem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 1 [>er 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketela, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines, 
Steen- en Tegel vormmachines, IJzeren Kap- en Brugconatructlen enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandBche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande KETELS wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. '' 

M o z a l k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
üi KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, eni. eni. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

O . J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakerthaven A u. CU en Jufferstraat N". 56. 
R O T T E R D A M . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en TaTelba/jlt-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschei) en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BltïïlSSTEES, VUURVASTE STEENES, ESZ. 

Sieuwehaven N.zyde 55, Itottcrritiin. 

B . H 0 L S B 0 E R te A r n h e m . 
FABRIEK en MIG AZIJN van Instrumenten 

voor wetensrhapjielijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- eu 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. eni. 

A L O M V E R K R I J G B A A R : 

H O L L A N D I I L A S T 

Mr. V. F. IIUBRECUT. 
Openbaar schrijven aan allen die eenigen 

omslag betalen in de Hoogheemraadschap
pen van Rijnland, van Amstelland, van 
den Lekdijk-Bovendams. 
Prijs / O . f O Uitgave van D. A. THIEME. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . JT°. 12. Z a t e r d a g 22 M a a r t 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : P . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 
I Pn> par S maanden f \M. Men aboanoart nok ' 

een jaargang. Afionderlgke nommers bij vooruitbestelliiiK 16 cent.. 

stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 
Vin 1—5 regel, 'ft,—, verder voor eikeu regel plaatsruimte 20 cent. en lOeen» 
vuor ecu n niii nier v;iii bet blad. Advertentien voor het buitenland 25centaperregel. 

Oodriikt by G. W. VAN DER WIEL k C°. te Arnhem. — Alle stukken en advertentien te adressseren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGm. te Arnhem. — Uitgave van D. A. THIEME. 

LANDINGS PONTON TE BIRKENHEAD, 
fiij den bouw van de landingsponton in de Mer

sey bij liirkenhead werd gebruikgemaakt voor bet 
indrijven van palen van de meer en meer in zwang 
komende hydraulische methode. Ook om die reden 
mag de volgende beseh rij ving VSO de inrichting en 
bouw van deze jwiiton (ontleend aan de oMin. of 
Proc. of the Inst, of Civil Engineers", 1870—77, 
Part. IV) niet zonder belang worden genoemd. 

De landingspon ton in de Mersey bij liirkenhead 
wenl door het Havenl>estuur aldaar gelwuwd, ten
einde het verkeer van de kustscheepvaart met de 
spoorwegen te vergemakkelijken, en ligt tegenover 
de gocderenstations. Eene lange, smalle zandbank, 
die zich langs den kaaimuur aldaar uitstrekt, was 
ooi-zaak, dat men de ponton minstens 60 meter 
van den kaaimuur muest verwijderen, om bij eiken 
waterstand drijvende te kunnen blijven. 

De brugliggers van een oude landings) k>h ton wer
den voor de nieuwe inrichting gebezigd; hierdoor 
was het noodig, op 15 meter afsUtud vau de kaai 
pijlers te bouwen. 

De landingsponton bestaat uit "22 kleine pontons 
van 3 meter breedte en 1.50 meter hoogte; 12 
ervan zijn 21 meter lang; de 10 overigen, welke 
tevens tot ondersteuning der brugliggers dienen, zijn 
27 meter lang; aan de vooruitspringende gedeelten 
kunnen booten eu kleine vaartuigen aanleggen. De 
pantone zijn uit 0 millimeter dik plaatijzer gecon
strueerd, door 3 waterdichte schotten in 4 vakken 
afgedeeld, en door T ijzei-s van 75 bij 44 millimeter 
zijden en 6 millimeter dikte, op afstanden van 92 
centimeter verstijfd. Totnutoe bleek die verstijving 
voldoende tegen den waterdruk en den golfslag; 
overigens zijn de pontons er niet op berekend, de 
slingeringen, tengevolge van den golfslag, legen te 
gaan: hiertoe dienen de Inngsliggers en dekbalken 
van het platform. De 22 POUtOM zijn namelijk door 
5 langsliggers verbonden, waarover weder dwars
liggers bevestigd zijn , die ten slotte het platlbrm van 
• 07 meter lengte en 22 meter breedte met gebogen 
dek dragen. De langsliggers zijn plaatijzeren balken 
van eene constante breedte van 01 centimeter en 
overeenkomstig de kromming van beldek, 91, 109 
en 117 c.M. hoogte. De dwarsdekbalken hebben 
eene constante I-vorniige doorsnede, eene hoogte 
van 31 c.M. en liggen op een afstand van 1.22 
M. midden op midden. Zij zijn veel sterker dan 
noodig is voor eenige op het dek le brengen belasting, 
omdat zij, als boven gezegd, ook de spanningen 
moeten opnemen, die door de golfbeweging worden 
veroorzaakt. Het dek eindelijk bestaat uit vuren
houten planken van 15 c.M. breedte en 10 c.M. 
hoogte met tusschenruiuitcn van 24 m.M. , waarop 
weder een vloer van 50 m.M. is aangebracht, die 
SUggenonun en vernieuwd kan worden zonder de 
overige constructie ann te raken. Itonduin de ponton 
ie een leuning aangebracht, terwijl op afstanden van 
1.22 M. verticale halken van 31 c.M. iu 't kwadraat 
tot onderliggers dienen voor wrijf balken, welke iu 
lengten van 7.30 tot 11.00 M. uit Ainerikannsch 
olmenhout op 1.22 M. diepte aan kettingen zijn 
opgehangen. De pontons wenlen op de wcif van 
den aannemer te Seacombegebouwd, bij springvloed 
van stapel gelaten cn naar de bouwplaats gevoerd; 
de langsliggers werden in stukken van 12.20 M. 
lengte op de pontons gebracht en daar Ui zamen 
geklonken, terwijl de dwarsliggers in de volle lengte 
wenlen aangevoerd en bevestigd. 

Zuoals uit de beschrijving volgt, dragen dc pontons 
weinig bij tot de sterkte der constructie, wat wel 
het geval zou zijn, wanneer slechts één enkele 
groote ponton gebruikt wenl. Men zou hieruit kun
nen alleiden, dat de laatste constructie tot bezuini-
niging van materiaal moest leiden; in de practijk 
h dit evenwel niet het geval. Wordt toch het inge-
duuijielde deel der constructie aan te sterke span
ningen onderworpen, dan is het moeilijk de ponton 
waterdicht te houden, en zou bij n>|>aratie ofschoon-
'naking van tijd tot tijd de geheele ponton moeten 
Weggenomen worden. Dij het gebruikmaken van 
kleine afzonderlijke pontons kunnen deze volkomen 
waterdicht gehouden en voor schoonmaking afzon
derlijk verwijderd worden, zonder den dienst van 
•ss geheelen aanleg te verbreken. 

De vorengenoemde pijlers, die dc landingsbrug 
enigen, zouden aanvankelijk massief worden gemet-
Mdd; hiertegen verzette zich evenwel het rivierbe-
•tOttr, en daarom werd besloten lederen pijler uit 
32 gietijzeren palen samen te stellen. De constructie 
werd niettemin zóó sterk genomen, als het gekozen 
systeem dit slechts toeliet, wat met het oog op het 
onzienlijke gewicht der bruggen en de groote s|ian-
°>ngcn, die door schokken in de pijlers kunnen 
optrejeti, alleszins gerechtvaardigd is. Roven den 
grond hebben de palen 31 c.M. middellijn en eene 

ijzerdikte van 25 m.M., onder den grond is de mid
dellijn 32 c.M. en de ijzerdikte 32 m.M. Zij staan 
in 5 rijen, en de uiterste palen hellen aan alle 
vier zijden onder eene helling van 1 op 4 naar de 
middelste verticaal sUiaude. Dubbele hoekijzers van 
89 bij 89 m.M. zijde en 13 m.M. «likte, aan de 
palen gebout, verbinden deze onderling; die verstij
vingen komen voor op afstanden van 1.98 M., 5.08 
M. en 8.08 M. van den bovenkant der palen; deze 
laatsten zelf zijn nog door een 31 c.M. dik zwaar 
gietstuk vereenigd, waarin de palen ingelatei 
niet lood aangegoten zijn. Tusschen de horizontale 
hoekijzers zijn Andreaskruisen van T ijzer, zwaar 
152 X 102 m.M. en 13 m.M. dik. aangebracht cn 
met tie hoekijzers samengebout. 

Voor het maken der pijlerjtikken wenl een vaste 
steiger gebouwd, (he met den kaaimuur verbonden was, 

Hij boring bleek de bodem te bestaan uit eene 
zandlaag van 8 80 fcf, dikte , waaronder leem, dik 
2.70 M., vervolgens kiezel, dik ».80 M. en eindelijk 
rotssteen. De zandlaag was evenwel niet steenen en 
rotsstukken doorniengd. 

Daar men nu vreesde, dat deze steenen de hy
draulische methode voor 't indrijven der palen niet 
zou doen gelukken, besloot men eerst schroefpalen 
te gebruiken. Deze hadden G1 c.M. lange spitse 
einden, met eene schroef met twee gangen en 76 
tot 203 m.M. breedte. Aan den paalkop werd een 
gangspil van 5.50 M. middellijn bevestigd, daarom 
een touw zonder eind geslagen en dit laatste door 
middel van een kaapstander, waaraan negen man 
werkten, bewogen. Het toestel bi-acht in liet touw 
eene spanning vau meer dan 8 ton teweeg; de 
paal drong snel door het zand, maar op de diepte 
van 1 80 M. ging het reeds moeilijk , en op eene 
diepte van 2.10 tot 2.40 M. braken twee dezer 
schroef|«ilen. — Nu beproefde men het met van onde
ren open palen zonder punt eu met slechts één vlakken 
schroefgang , maar met geen beter resultaat. Tus
schen 2.10 en 2.40 fcf. diepte ging bet inschroeven 
zoo moeilijk, dat de schroeven, waarmede de gang
spil op deu [Kialkop was bevestigd, 11} m.M. flaps 
groeven in het gietijzer sneden. 

Toen wenl het beien beproefd. Ken van onderen 
Open paal wenl aan de onderzijde voorzien van een 
ring van 100 m.M. breedte en 10 m.M. dikte, en 
onder een heiblok van 711 kilogram nrasite en 
4.60 fcf. valhoogte gebracht, welke hoogte nog tot 
5.80 fcf. kon wonlen vermeerderd. Toen de paal 
tot de diepte van 2.10 M was ingedrongen, zonk 
hij bij eiken slag niet meer dan 0 millimeter. 

Noch door schroeven, noch door heien konden 
dus de palen dieper dan 2.40 M. worden ingedreven, 
ee;.e diepte, die dour de mogelijkheid van eene be
weeglijkheid der eaudbedding als geheel onvoldoende 
moest worden liescliouwd. Er bleef dus niets over 
dan de toepassing der livdraulische methode. 

Daartoe werd in 't eerst één der gepunte schroef-
[talen aan de onderzijde zoodanig afgesneden, dat eene 
owning van 70 m.M. ontstond, en daardoor eene 51 
m.M. dikke buis van 41 m.M. inwendige wijdte ge
bracht. Deze buis reikte lot op het steigerwerk, en 
werd door middel van eene gewone kaoetsjoekbuis met 
een gewonen stoominjector verbonden. Toen de paal 
begon le zinken, gaf de injector te weinig water, maur 
werd niettemin gebruikt, omdat er op 't oogenblik 
geeiifpomp voorhanden was Toch gal' de injector eene 
constante drukking van 0.7 K.(i. per vierkanten centi
meter op de hoogte van 't steigerwerk, en bereikie 
zelfs de hoogte van 7 kilogram per vierkanten centi
meter, zonder dat de kaoetsjoekbuis lekken bekwam. 
Met deze onvolkomen hulpmiddelen gelukte het den 
proefpaa! 3.70 meter diep te doen zakken, en besloot 
men de proefneming verder voort te zetten. De 
injector werd hierop venrangSO door eene machine 
met twee cilinders van ieder (90 m.M. middellijn 
en een zuigendag van 305 in.M. cn twee plunger-
pompen van 152 m.M. middellijn cn 305 m.M. 
zuigerslag, die met eene snelheid van circa 1U0 
omwentelingen per minuut werkte. De verticaal 
staande ketel was 2.44 M. hoog, had eene middel
lijn van 1.07 M. en werkte met eene gemiddelde 
stoomsjianiiing van 3.5 K.O. par vierkanten centimeter. 

Verder werd een paal gegoten, die aan de onder
zijde door een schijf gesloten was, door wier midden 
de waterbuis werd gevoerd, en die voorzien was van 
vier radiaal geplaatste getande ribben. In twee uren 
tijd» was deze paal 5.50 fcf, diep gezonken; het 
water maakte in 't zand om den paal heen eene 
holte, waarin de steenen vielen, en eindelijk bleef de 
paal op deze staan, en kon men hem door geen jwra-
pen meer diejier doen zinken. Hierop werd een 
touw om den paal geslagen en deze gedraaid, opdat 
de getande ribben door de steenen zouden dringen 
of ze opzijde drijven; door draaien cn gelijktijdig 
pompen bracht men den paal nog 60 c.M. dieper, 

in 't geheel dus 6.10 If. diep. Op deze zelfde diepte 
wei-den nu alle overige palen ingedreven. Gewoonlijk 
werkten de pompen zoodanig, dat de waterdruk in 
de buis 1.4 K.G. per vierkanten centimeter bedroeg ; 
door 't gewicht der waterkolom was evenwel de 
drukking aan de onderzijde 2.45 K.G. per vierkanten 
centimeter. 

Bij de scheef in te drijven palen werd de schijf 
aan de onderzijde horizontaal, dus niet loodrecht op 
de as geplaatst, opdat het zand gelijkmatig om de 
paJen verwijderd zou wonlen en deze niet naar buiten 
zouden kunnen overgaan. Op die wijze gelukte het 
zinken der scheeve palen even gemakkelijk als dat 
der verticale. 

Toen alle |ialen Ingedreven waren, werden zij niet 
beton gevuld , liestaande uit één deal portland-cement 
en 6 deelen grint. Daarna werd iedere paal afzonder
lijk beproefd door een balk over den kop te leggen, 
dezen aan de andere palen le bevestigen cn tusschen 
balk en paalkop eene livdraulische dommekracht te 
laten werken. Hierbij bleek, dat de palen, dii 
gemakkelijk ingedrongen waren, zich bij een druk 
van 8 tot 10 ton begonnen te bewegen, terwijl 
de palen, die op steenen gestooten hadden, 14 tot 
15 ton druk uithielden. In bijna alle gevallen 
kwam de paal, nadat de drukking ophield, over 
een vierde gedeelte der indrukking die hij onder
gaan bad, weder omhoog. 

Om deu voet der pijlen te beschutten voor zandweg-
spoeliugen, werd een belonlaag van 1.40 M. dikte 
om de palen gegoten, bestaande uit één deel port
land-cement en C deelen steenslag. Dit betonbed 
versterkte natuurlijk ook de verbinding der palen 
onderling. Een maand na de gieting wenlen de 
pijlei-s opnieuw belast, door op ietier 150 ton te 
brengen, maar er was geene beweging te bespeuren. 

De brugliggers, die leder 130 ton wegen, moes
ten over een vrij aaninerkelijken afstand over land 
wonlen veroverd; dit geschiedde, door de onderste 
randen met hout te beklcedcn en nu de liggers duor 
middel van glijdplanken over gietijzeren rollen van 
5.80 M. lengte en 3:1 c.M. dikte, die op de be
schikbare spoorwegraiIs lagen, te verschuiven. Een 
stooinlier met 2 cilinders van 127 m.M. middellijn 
en ;i05 m.M. zuigei-slaglengtc werd nu op het rij vlak 

brug opgesteld en trok den ligger aan een 
140 m.M. dikken manilla-kabel, die over katrol, 
chijven Mep en aan de rails bevestigd was, verder. 

Slechts iu de bogen, waar de ligger opgeheven en 
rollen omgelegd moesten worden, wenl eenige 

moeilijkheid ondervonden; waar geen spoor beschik
baar was, werden halken gelegd en op die wijze dc 
lieide ligger* naar de bouwplaats vervoerd, waar zij 

enwijdig aan den rivieroever kwamen tc liggen. 
Door glijdplanken werden zij nu zóó verschoven, 
lat hel eene eind des liggers op den pijler, het 
andcie op den kaaimuur lag; hierop werd tijdens 
Viagwater eene praam vau 150 ton draagvermogen 
labij het midden en eene kleinere bij het over den 
pijler uitstekende vrije gedeelte ouder den ligger ge
bracht, zoodat deze bij hoogwater van pijler en 
kaaimuur werd o| geheven. Gedurende de ebbe 
werden de schejien zóó gedraaid, dat bij het uitre
ien van 't Jaagwater de brugligger in het midden 
op den pijler lag, evenwijdig aan den rivieroever. Bij 
den eerstvolgenden gimstigen vloed wenl nu de geheel 
gemonteerde IsudiugtpOOtOO naar de bouwplaat* ge-
leepten voorloopig met4 kabels vnn 180 m.M. dikte 

aau den kaaimuur vastgemaakt, en tevens aan twee 
nkers van ieder 1270 K.G. met kabels van 36 

m.M. dikte verankerd. 

Ten slotte wenlen weder bij laagwater pramen 
onder den brugligger gebracht en deze bij 't vol
gende hoogwater in zijne definitieve ligging met het 
ééne eind op den pijler en 'l andere op de lun-
dlngspontsn geplaatst. Dit werk gelukte na vele 
moeiten en gevaren; vooreeist is de hevigheid der 
tijstrouiningen, die in de Mersey 3.60 M. snelheid 
]«r seconde bereiken, zeer gevaarlijk voor het op 
schip vervoeren van zulke groote lasten, en boven
dien kan een sterke golfslag vreeselijke schade aan
richten. Zoo geschiedde het eenmaal, toen éénder 
brugliggers juist in de hoogte geheven op de pra
men rustte, dat een plotseling opstekende storm 
zulk een golfslag veroorzaakte, dat de houten klos 
sen, waarop de ligger rustte, door de slingeringen 
<ler vaartuigen en dc daardoor ontstaande wrijving 
in brand geraakten en de lust weder neergelaten 
moest uorden. 

De definitieve bevestiging van de lnndings|>on-
ton geschiedde aan 2 palen op 't land stoande, van 
ieder waarvan twee kettingen naar de ponton zijn 
uitgebracht. Deze kettingen hebben schalmen van 
305 m.M. lengte cn 184 m.M. breedte en bestaan 
uit rondijzer van 51 m.M. dikte. Iedere ketting 
werd op eene s|ianning van 43 ton beproefd. 

De geheele aanleg van de ponton kostte 57000 
Pd. Sterling; hij wenl uitgevoerd door Ch. Graham 
Smith onder de leiding van Lystn. 

S». 

DE LICHTTOREN VAN AH-MEN. 
Van Louis Kiguier's wetenschappelijke opstellen iu 

een Parijsch blad is weder een deeltje herdrukt ge
worden , het 22e. Daarin komen vele bladzijden 
voor die de belangstelling van den ingenieur ver
dienen, b. v. wat hij mededeelt over den lichttoren 
van Ar-Men. Deze wonlt gebouwd aan het uiteinde 
der Chauxsée de Sein. Men geeft dezen naam aan 
een reeks klippen, die zich iu zee uitstrekken tot een 
afstand van tien kilometer voorbij liet eiland Sein 
en de punt Kinistère. De zee beukt die rotsen bijna 
onafgebroken niet versehrikkelijk geweld. De zeelie
den vreesen ze dan ook zeer. 

In 1800 werden door de Commissie voor de lichtto
rens in Frankrijk studi.-u aangevangen, om ie beproe
ven of het niet mogelijk zou zijn opeen der rotsen, die 
bij eb uitsteken, een lichttoren van den eersten rang 
te bouwen. Iu I860 stelde de ingenieur der bruggen 
en wegen Ploix voor, dien bouw te volvoeren op dc 
rots Ar-Men, ofschoon het onmogelijk scheen deze 
onderneming tot een goed einde te brengen. Die 
ruts is slechts bij zeldzame windrichtingen bereik
baar. Men had er nooit dichterbij kunnen komen 
dan op 15 meter afstand. De syndicus der zee
lieden van de kust slaagde er evenwel in, er te 
aandan. Men bevond dat de rots zeven tot acht 
meter breedte heeft en twaalf tot vijftien lengte 
bij laagwater; dat zij aan de oostzijde bijna lood
recht is en aan den tegenovergestelden kant een 
zachte glooiing heeft, eu uit vrij ban! gneiss bestaat. 

Om de grondslagen te leggen, boorde men over 
de geheele oppervlakte die het gebouw beslaan moest 
en daar buiten gaten met een stootbeitel ifleurct), 
diep 30 centimeter, op 1 meter van elkander. Ér 
zouden verticale wiggen (goujons) in bevestigd wor
den om het metselwerk te verbinden met de rots. 
Dergelijke wiggen en sterke horizontale ijzeren ket
tingen zouden ook in het metselwerk worden ge
bracht, naarmate het zich verhief, ma weei-suuid 
te bieden aau alle ontwrichting. 

De boring van de gaten werd toevertrouwd aan 
den moed en de handigheid der visschers van het 
eiland Sein , gewoon te leven tusschen de klippen der 
Chaussée. Zoodra men de rots Ar-Men bereiken kon, 
kwamen er vissclierssehuiten, die elk twee man ont
scheepten. Voorzien van hun kurken lijfgordel, gin
gen deze mannen op de rots liggen, en klampten 
er zich met ééne hand aan vast. Terwijl zij in de 
andere hand den hamer of den stootbeitel hielden , 
Werkten zij too snel mogelijk voort, elk oogenblik be
dekt door de golven , die over hun hoofden lieenrolden. 

Als een hunner door het geweld van den stroom 
werd medegesleept, liep hij gevaar, tegen de klip 
te worden verpletterd, maar dadelijk kwam een 
vaartuig hem halen urn hem tut den arbeid terug 
te brengen. 

Tegen het eind van den werktijd van 1807 had 
men de rots slechts reren malen kunnen bereiken. 
Men had slechts acht werkuren gehad, waarin men 
vijftien gaten geboord had. Het volgende jaar waren 

estien landingen, achttien werkuren en men 
boorde veertig nieuwe gaten, flet afbikken, voor hot 
vlaklcggen van de eerste lagen metselwerk gevor-
lerd, werd ook uitgevoerd. 

In 1869 werd het eerste metselwerk ondernomen. 
Een knap zeeman stond op den uitkijk. Als hij een 
kalmte berichtte, haastte men zich te metselen met 
ruwe breuksteen eu cement. Zoodra de zeeman 
een groote golf aankondigde, klemde men zich vast, 
om niet te worden weggesleurd. 

Onder deze bezwarende voorwaarden had men te
gen bet eind van den werktijd in 1869 vijl en twin
tig toerling-el metselwerk voltooid, wat men in bet 
volgende jaar onbeschudigd terugvond. 

In 1877 overtroffen het getal eu dc duur der 
landingen alle vroegere uitkomsten , naar de bouw
stoffen moesten worden opgevoerd tot een hoogte 
die steeds toenam. Men was genaderd tot metsel
werk dat veel tijd vordenle, zoodat men slechte 40 
teerling-dccimeter of kub. palm in het uur gereed 
kreeg. 

De basis van zeven el middellijn stijgt tot het 
hoogste vloedpeil. De toren steekt nu 12.30 M. 
boven dat peil uit. Hel geheele metselwerk zal een 
inhoud hebben van ruim 700 M'. Men hoopt bin
nen drie jaren klair te zijn. De toren is van den 
tweeden rang; hij zal zich 28 meter boven hoog
water verheffen. 

X. 
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Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § In de llevue universelle des mines van 
1878 komt een studie van Passelecq voor, over de 
voordeelen van aloe-vuzels boven ijzerdraud met be
trekking tot onderhoudskosten, veiligheid, enz. Aan 
aloë wordt de voorkeur gegeven. Man zou in 
onze overzeesche bezittingen er de proef mede kun
nen nemen. De uitkomsten van staaldraad zullen 
later worden medegedeeld. 

— § Volgens de theorie van Prof. Keiler (Zeit-
schrift des Oesterr. Arch.- und Ing,- Vereins, 1878, 
bl. 169) blijken de totliuden door Neustadt, Reu-
leaux en anderen aangenomen afmetingen van scha
kel-kettingen ongenoegzaam te zijn. Hij geeft een 
nieuw berekende tabel. 

— § De ingenieur Mengel geeft in de Allge-
meine liauzeitung de uitkomsten van theoretische 
onderzoekingen, volgens welke bochten in ipnorwe-
gen, zelfs als zij in grooten getale en met kleine 
stralen voorkomen, veel minder bijdragen tot de 
zoogenaamde virtueele of werkelijke baanlengte dan 
sterke stijgingen. 

— § De Maschinen-Constructeur van 1878 geeft 
een beschrijving en beoordeeling van Westinghouse's 
snelheidsmeter voor spoortreinen. 

— Dat de bouw van kazernes in België groote 
uitgaven vordert, bleek dezer dagen in de zitting dei-
Kamer, toen de rapporteur voor de begrooting van 
Oorlog op het feit wees, dat de nieuwe kazerne voor 
het regiment der Guides te Brussel viermaal meer 
gekost heeft dan du raming. Het oorspronkelijk 
toegestane rredict van 820.0(H) francs was met du 
kapitale som van 2% millioen overschreden. 

De oud-minister Malou bracht tot verdediging 
van het gebeurde 'm het midden, dat voor het 
bouwen van nieuwe kazernes een crediet van 30 
millioen was toegestaan en dat de som, die voor 
den bouw der model-kazerne te Brussel boven de 
bcgrooting besteed was, bij de andere kazernes blijken 
zou minder noodig te zijn, waardoor het crediet niet 
overschreden zou worden. 

— Te Glasgow op het George-plcin werd Dinsdag 
een kolossaal brenzen standbeeld van David Livingstone 
onthuld. Dit is het dertiende standbeeld op het 
George-plein. 

B I N N E N L A N D 
's Gravenhage. Z. M. dc Koning-Groothertog 

heeft den heer Reps, te Munster, hoofdinspecteur 
der exploitatie op den Wustfaalschun Spoorweg, tot 
officier der orde van de Eikekroon benoemd. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkin
gen genomen. 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, 
wegens ziekte, aan den ingenieur 3e klasse bij den 
Waterstaat enz. J. Nuhout van der Veen, en aan 
den opzichter le hIneen J. Wilhelmus; 

benoemd : bij den dienst der Batavische havenwer
ken, tot 3e-werktuigkundige de machinist R. Donald
son ; tot machinist J. R. Sunncr; 

overgeplaatst: van Siboga naar Padung, de op
zichter 2e klasse G. Ihne; van Pndang naar Fort-
de-K ock, de opzichter 3e klasse E. F. Godin; van 
Pocrworedjo naar Batavia, dc opzichter 2c klasse 
C. L. de Stoop. 

— Aan W. Defais, te V Hertogenbosch, is tot 
wederopzegging vergunning verleend voor een stoom-
bootdienst tot vervoer van personen, goederen en 
vee, alsmede tot het sleepen van schepen tusschen 
's-Hert ogen boech en Roermond. 

— Aan Th. Landwehr, te Delft, is tot weder
opzegging vergunning verleend voor een stoomsleep-
dienst op alle stroomen, rivieren en kanalen van 
het Rijk, waar sleepbooten worden toegelaten. 

— Met ingang van 1 Mei is aan dun heer J. A. 
Jurriaansc, chef van het bouwdepartement der Ncdcr-
landsche kolonie Suriname, op zijn verzoek, eervol 
ontslag uit 's lands dienst verleend; en zijn benoemd : 
1U. tot chef van het bouwdepartement de beer A. 
van *t Hoogerhuijs, opzichter; 2". tot opzichter de 
élève-opzichtur A. P. J. Heidweiler; 3°. tot élève-
opzichter C. .1. Sprong. 

Amaterdam. Als een aandenken aan de ten
toonstelling van voorwerpen van kunst cu nijverheid, 
door den werkman in zijn vrijen tijd vervaardigd, 
is aan alle leden der commissie aangeboden een 
bronzen medaille, die aan de voorzijde een kapiteel 
uit den rijk vers ierden Korintischen bouwstijl ver
toont, waarop een Romeiiische lamp staat, en welk 
kapiteel met verschillende voorwerpen van kunst
nijverheid is omgeven. Op de keerzijde is een 
lauwerkrans met het randschrift: »Z. M. de Koning 
Willem III, Beschermheer. Amsterdam 1878." 

— Weldra zal in Arti et Amicitiae gelegenheid wor
den aangeboden een reeks aquarellen van Prof. Carl 
Werner te bewonderen. Prof. Werner behoort met 
Hildebraiidt en Passim tot de beste aquarellisten eu 
vond in Engeland sedert lang algemeene waardee
ring. 

Werner is een Saks, maar bracht, zooals ook 
uit zijne onderwerpen blijkt, een groot deel van 
zijn leven in het Zuiden door, d. i. zoowel in Spanje 
als Italië; ju, zijn liefde voor de kunst dreef hem 
ook naar Egypte, waar hij tot aan de grenzen van 
Nubie doordrong. 

In 1875 bezocht hij Griekenland, doch moest 
door de cholera van zijn plan , ook naar Konstauti-
nopel te gaan , afzien , en weldra dwong een ern
stige kwaal hem zoo spoedig mogelijk naar het 
Noorden terug te keeren, waar hij langen tijd aan 
het dekbed gekluisterd bleef en niet werken kon. 
Gelukkig herstelde hij, en nu trok hij weer naar 
het Zuiden, en wel naar Sicilië, 't Zijn de vruch
ten van deze laatste ruis die in Arti zullen wonlen 
tentoongesteld. 

— In de laatst gehouden raadsvergadering kwam 
het voorstel tot stichting van een gemeen te «licht
fabriek aan du orde en tot het, in verband daar
mede, intrekken der concenrion, verleend aan C. de 

Bruijii 8c Zonen en aan dc Amstcrdamsche Pijpgas-
Compagnie. De voorzitter en de heer Van Tienhoven 
wilden liefst de gemeente niet als gasfabrikant zien 
optreden; dan toch is er tegenwerking van allerlei aard 
te wachten, un behalve dat, vindt men meer han
delsgeest bij particulieren, waardoor zij voor indus-
trieelen meer geschikt zijn. Daarom wenschen zij 
in overleg te treden met de gasfabrieken, teneinde 
voor de gemeente gelijke voonleelcn tc bedingen als 
te Parijs. De heer Insinger wil ook alleen dc con
cessie opzeggen om betere voorwaarden te verkrijgen, 
geenszins om de stad gelegenheid te geven zelf een 
fabriek op te richten en te exploiteeren. 

De heer Texcira heeft de vraag geopperd, of'men 
niet de zekerheid hebben moet, dat, wanneer een 
ander stelsel van verlichting in 't belang der gemeente 
kan worden ingevoerd, men du nieuwe concessie kan 
onheilen. De beer Van Tienhoven zegt, dat reeds 
de bnotntnde bepalingen der concessie van dien aard 
zijn, dat de gemeente de macht heeft de conces
sionarissen daartoe te nopen, De wenschelijkbeid, 
om op andere plaatsen de gasfabrieken te doen ver
rijzen , stuit af op het feit, dat de bestaande gas
fabrieken den grond, waar zij staan, voor nog langen 
tijd tu erfpacht bezitten. 

De heer .litta wil, evenals de heer Tak, de zaak 
terugzenden naar het Dagelijkscli Bestuur om een 
nieuw rapport te bekomen, doch is tegen het voor
stel van de heeren Van Tienhoven un Den Te.\. Dat 
men de concessie intrekt, is z. i. niet onbillijk : men 
beeft op die mogelijkheid immers gerekend en reeds 
genoeg geprofiteerd bij een monopolie gedurende vele 
jaren. 

De heer Van Gelder wil met dun Voorzitter de 
concessie aan de gasfabrieken opleggen, maar niet 
in overleg treden met die fabrieken, >im haar nieuwe 
voorwaarden te stellen. Spreker wil evenals elders, 
een gemeente&briek. Hier bestaat monopolie, en 
daarom moet de gemeente deu verbruiker hescher-
inen; de gemeente kan de fabrieken desnoods ovur-
tiernen, alzoo kunnen zij gemakkuliJK liquideeren. 

De heeren Pel eu Heiuekou wiLen ook de voor
dracht terugzenden. De laatste m-ide , omdat erin 
de toelichting sprake is van een derde vereuniging, 
die over concessie onderhandeld heeft Het Dage
lijkscli Bestuur kan dan misschien nog beter licht 
in deze zaak verschaften. 

De heer Regtdoorzee wil alleen de concession in
trekken, un dan later een nieuwe voordracht in
dienen. 

Na eenige discussie wordt besloten dc concessie 
uiterlijk tegen 1 Sept. 1887 aan de beide gasfabrie
ken op te zeggen, terwijl het Dagelijkscli Bestuur 
wordt opgedragen later nieuwe voorstellen tc doen. 

— De Nedurlanilsche Maatschappij voor Tuinbouw 
en Plantkunde, afdeeling Amsterdam, schrijft een 
wedstrijd uit tusschen kweekersknechts en leerlingen, 
tu houden op 12—15 September e. k., in het lokaal 
Flora, Weteringschans aldaar. Het programma is te 
verkrijgen bij de commissie van uitvoering; .lohs. van 
den Berg, Jac. P. R. Galesloot, .1. H. Reeling, 
Mr. J. F. Wertheim cn F. Halverhout. 

— De Twenteche Lundbouwmaatschappij zal in 
den loop van het jaar een tentoonstelling houden op 
Carelshaven bij Dulden. 

Groningen. Door het Gemeentebestuur is tot 
opzichter over de kanalen, rivieren, monden, kunst
werken en gebouwen der gemeente, gelegen in het 
terrein onder Ter A|>el en Ter Haar, benoemd de 
heer Prummel te Nieuwe-Pekela. Ingevolge het be
sluit van tien Raad geschiedt de lienoeming voor
loopig voor den tijd van één jaar, te rekenen vnn 1 
Mei 1879 en is de jaarlijksche belooning op ƒ400 
gesteld. 

Haarlem. De Gemeenteraad heeft den heer I. L. J. 
Jansen, te Hillegom, concessie verleend tot aanleg en 
exploitatie van een tramway van het Plein langs 
den Wagenweg tot aan de grens der gemeente, mits 
door hem tegelijkertijd worde aangelegd cn geëxploi
teerd een tramway van het pont waar de weg van 
de Haarlemsche Tramwayn iaat schappij in den Mout 
aan de Dreef eindigt, door Heemstede, dc Glip 
en Bennebroek en door de Bennebroekerlaan naar 
den rijksstraatweg, en zoo hij één van beide lijnen 
slechts wil aanleggen, dan de laatstgenoemde, welke 
voor een gedeelte zal loopen over wegen en gron
den , die aan de gemeente in eigendom toebohooren. 

— In eene algemeene vergadering der Algemeene 
vereeniging van bloembollencultuur werden adressen 
vastgesteld aan den Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid en aan Gedeputeerde Staten van Noord
en Z u id-hol land, ter zake van du gevaren, welke in 
het algemeen en voor hut bloembollen vak in het 
hijzonder dreigen bij uune als zeer mogelijk erkende 
overstrooming van den Lekdijk-bovendams of Noorder-
Lekdijk, Aan verschillende besturen en vereen igingun, 
die bij de zaak belang hebben, zullen afdrukken 
dier adressen wonlen gezonden. 

Zwolle. Du directeur der gemeentereiniging, de 
heer A. Sluiter, is op 74-jarigen leeftijd overleden. 

Tilburg. Door den heer Van Tulder zijn inder
tijd van de erven van Z. M. Willem II aangekocht 
eenige gronden in het Willemspark alhier. Volgens 
de bestaande provinciale reglementen is hij verplicht 
die wegen in goeden staat te onderhouden. Totnogtoe 
echter is hij in gebreke gebleven die wegen, welke 
in een cllendigen toestand verkeeren, te bestraten, 
en om zich van die verplichting te ontslaan, heeft 
hij de gronden bij notarieele akte aan zekeren per
soon, die niets bezit, in eigendom overgedragen. 
Na eene gehouden schouwing is hiervan door Bur
gemeester en Wethouders proces-verbaal opgemaakt 
en den heer Van Tulden beteekend, en mocht na 
verloop van 14 dagen de toestand nog dezelfde zijn, 
dan zal het proces-verbaal aan Gedeputeerde Staten 
wonlen opgezonden. 

Nieuweschans. Op dun 18 Maart had de 
verkooping plaats van 20 kavels geslechten vesting-
grond en twee overhoukun vnn den Staatsspoorweg. 
De eersten besloegen eene oppervlakte van 2 H.a. 
67 A. 27 Ca. en de laatsten van 30 A. 45 Co., 
waarvoor te zamun de som van f 10.605 verkregen 
werd. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, «4 Maart. 

Lelden, t« 12 uren, door burg. en wetli.: bet maken 
van een loods, dienende tot het uitkloppen van 
tapijten. 

IHnadag, IS Maart. 
Utrecht, te 11 uron, door de maatschappij tot ox.pl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van eene overdekte bergplaats voor brand
stollen op het stationsemplacemcnt Vlissingen (lokaal), 
ten behoeve van den spoorweg Rosendaal—Vlissingen. 
Raming ƒ8100. 

Laren (Geld.), bij Wed. Ezcrman: bet vernieuwen 
dor landbouwerswoning Oud-Vrielink. 

Horn-dim, a« Maart. 
'a-llage, te 11 uren, door het minist. van waterstaat 

enz.: liet uitvoeren vnn graaf- en baggerwerk op het 
benedendeel der N'ieuwe-Merwcde, gedeeltelijk door 
middel van Kijks-stoombaugervanrtuigen, met de be
diening en bet onderhond dier vaartuigen tot cn met 
31 Maart '80. Raming ƒ 186,900. 

Amaterdam, tc 11 uren, door het ministerie vau 
koloniën, aan liet koloniaal etablissement s dc levering, 
ia 17 perc., van: Newcastle steenkolen; divers staal; 
divers ijzer; gietijzer; divers koper: koperen vlampij-
pon; patrijspoortjes cn pat ent glazen; lood, zink enz.; 
gereedschappen; hang- cn sluitwerk; ijzeren geldkis
ten; houtsclirocven; draad-, klinknagels cn spijkers: 
vijlen, trom behoeften; guspen, gordelpinten ens.; 
olicflesclijes; signaalhoorns cn trompetten; snoeren 
tot idem; verfwaren: wssschijven; roode monie en 
zinkwit; lijnolie cu traan; divers borstelwerk; vlagge-
doek; kalmink; grauw linnen; spriugzcildock; bruin 
juchtleder; koehaar; fijn- en pakwerk; garen, pek
draad enz.; algemeene behoeften; houten pakkisten; 
blikken bussen; papier, linnen, touwwerk, diverse 
behoeften, voor verpakking. 

Zwalle, tc 11 uren, door don eerslnanw. ingenieur, 
in liet Hotel de Zeven Provinciën: het éénjarig on
derhoud der kazernegebouwen enz. Ie Zwolle. Raming 
ƒ900. Bilj. iuz. 25 Maart, vóór 3 ureu, aan genoemd 
hotel. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie vnn water
staat onz.: het onderhouden vau eenige werken van 
cn bij den Staatsspoorweg te Amsterdam. Raming 
ƒ 12,800. 

Zullen, tc 18 uren, door hot R, K. armbestuur, in 
De Prins: hel bouwen van een tuinmuur achter Let 
St.-EIisabctsgesticht. Aanw. 24 Maart., te 10 uren. 

'a-Hage, to 2 uren, door het ministerie van water
staat enz.; het onderhouden van- en het doon van 
eenige herstellingen aau liet ijkkautoor te Amsterdam, 
ged. '79, '80 en Bl. Inl. bij den ingenieur-architect 
voor de Landsgebouwen J. Singels, te 's-Hage en den 
hoofdopzichter (i. D. Wijudels de Jongh, tc Amsterdam. 
Raming ƒ 17S5. 

Amsterdam, te 3 uren, door regenten van het 
Evaug.-Luth. Diakenie-wces-, oudemaimen-en-vrouweu-
huis : bet éénjarig onderhoud en eenige vernieuwingen 
aan dit gebouw, met schoolgebouw, zieken- en beste-
delingshuis enz. 

Berkel, te 4 uren, door liet gemeentebestuur: het 
bouwen eener school met onderwijzerswouing te Ber
kel. Inl. bij den bouwkundige F. Goijaerts, tc Tilburg. 
Aanw. to 2 uren. 

Donderdag, 27 Maart. 
laaereOBeri, to 11 ureu. door den eerstaanw. inge

nieur, in de sociëteit Amicitia: het éénjarig onderhoud 
van de kazerucgcbouweii enz. te Amersfoort. Bilj. 
inz. 26 Maart, te 3 ureu, op het bureau vau den in
genieur voornoemd. 

Heuaden, tc 11 uren, door den eerstaauw. ingcu. 
te Gcertruidenberg, in Het Wapen van Amsterdam: 
het éénjarig onderhoud lo. van de werken te Heus
den, 2o. vau de kazcruogebouweu enz. aldaar. Bilj. 
inz. 26 Maart, te 3 ureD, aan bet bureau der genie 
te Heusden. 

"trijen, tc 12 ureu, door het gemeentebestuur: 
het bouwen van ccne vierde school met afzonderlijk 
stasnde onderwijzerswouing aan den Oudclandsclien 
dijk in die gemeente, bc-ucvena de levering van het 
benoodigde schoolamuublcmcut. Aanw. 26 Maart, te 
10 uren. 

Nt.-Maartemtdijk, te 12 uren, door het waterschaps
bestuur, in bet gemeentehuis: de levering van 350 
M a grint. 

Urenlngeii, tc lS'/i uren, door burg. on wetli.: dc 
levering van ruwe of onbewerkte Naamscbe vloeren. 

Nijmegen, te 1 uur, door dc commissie voor den 
uitleg der stad Nijmegen, ten raadhuizc: het bestra
ten van de Verleugde-Molenstraat, bet maken van 
trottoirbestrating en het plaatsen van trottoirbanden. 

Leehoas . te 1 uur, in Het Wapen van loeiden: het 
bouwen van een kerk mot katechiseerkamer voor de 
Remonstrantse lie gemeente aldaar, lui. bij den archi
tect J. Bosch, aldaar. 

Etlen, te 2 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouweu van een bazaltmuur langs den westelijken 
oever van de haven le Leur, bezuiden de brug, lang 
49.26 M. met het uitdiepen van oen gedeelte der haveu 
over 80 M. lengte. 

Haarlem, te 2'/i uren, door het ministerie van wa
terstaat, aan bet gebouw van bet prov. bestuur: het 
herstellen en verbeteren van dc Rijks-zeewerkou op 
Marken. Raming ƒ 16,000. 

Vrijdag. SS Maart. 
'a-Beach, te lO'/j uren, door het minist. van water

staat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: het 
verbeteren der bogrinting en bestrating van een ge
deelte rechter onderbei m der Zuid-Willemsvaart in 
Noord-Brabant. Raming / 9500. 

VIlMlngen, te 11 uren, door den eerstaanw. ingen. 
te Dordrecht, in bet Hoofdwnchtbuis: liet éénjarig 
onderdon i lo. van do werken tc Vlissingen en te 
Kammekcns, 2o. vnn de kazerncgebouwen enz. te 
Vlissingen eu te Middelburg. Bilj. int, 27 Maart, 
op het bureau der gouie tc Vlissingen. 

ti ratting en, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het bouwen van eene sluismeesterswoning bijdeschut-
cn uitwateringsluis te Zoutkamp. 

KwadUV te 12 uren, door het polderbestuur van 
K wad ijkerkoog, bij J. Molenaar: het maken van een 
gedeelte polnlcrkade, het graven van een toegangska
naal ens., alsmede het maken van een machinegebouw 
met schoorsteen, kolenbergplaats en woonhuis voor 
den machinist, alles ten dienste van het te stichten 
stoomgemaal. Inl. bij den bouwkundige W. Francken, 
te Edam. Aanw. 24 Maart, te 12 uren. 

Leeuwarden, tc 12'/* uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het éénjarig onderhoud van dc Rijks-haven- en 
zeewerken te Harlingen, in 2 perc. Raming: perc. 1 
f 30,000, perc. 2 /2500; 2o. het gedeeltelijk vernieu
wen vau de paalwerken ter weerszijde van de Mol-
kwermnerzijl. Raming /450. Aauw. van beiden 24 
Maart. 

'••Hage, te 1 uur, door het. ministerie van water-
slaat: de verbouwing vnn het postkantoor met direc
teurswoning te 's-Hage. Inl. bij den bouwkundige 
voor dc landsgebouwen C. H. Peters, te 's-Hage. 

Arnhem, te I uur, door den burgemeester: lo. het 
onderhoud van de gomeentcgchouwen, in 4 perc: 2o. 
idem van dc schoolgebouwen, in 4 perc. 

Zulten, te 2 uren, ton raadhuize: lo. de levering 
van 100 privétonncn, 8 ijzeren vuilnisbakken, een 
tonnenwagen: 2o. het verrichten van eenige werken 
aan hot gymnasium. 

Wlruwenheam, te 3 uren. door het gemeentebest.: 
het opbreken vnn deu bcstaandon straatweg, benevens 
oniler-profiel-brengen on maken vau eene grintbaau, 
ter lengte van 1480 M. 

tirenlngen, 'savonds 8 uren, door deu architect K. 
Hockzema, in Het Wapen van Zuid-Holland: het 
vertimmeren en opbouwon van eene heeronbehuizing 
aldaar. Aanw. 25 Maart, te 11 uren. 

Lemmer, door het waterschapsbestuur der Lenister-
poldcrs: het leveren un bouwen van eene houten 
schutsluis met bijbehonrendo werken in de poldervaart 
onder Follcga. 

Henlaweratal, hij don burgemeester: lo. bet bouwen 
van een wnaglokaal tc Langweer; 2o. het uitbreken 
van p.m. 26 M. balsteenbestrating en daarna weder 
bestrating met straatklinkers, alsmede bet bestraten 
van den zoogenaamden Stevenshook eu den Opslag aan 
de Vaart te Langweer; 3o. het bestraten van ucn dee! 
van den Opslag aau de Vaart tc Idskenliuizcu. 

Zaterdag, Z« Maart. 
Verlnchem, te 10 uren, door den eerstaanw. in

genieur, op hét bureau der genie: het éénjarig onder
houd lo. dr-r werken te Gorincbcm en Asperen (Ra
ming /3S00), go, dor kazerncgebouwen enz. te 
Gorinchem (Raming ƒ3800.) Bilj. iuz. 28 Maart, 
vóór 3 uren. 

Nchnbirrum, te II uren, door don burgemeester 
van Barradeel: lo. het slichten van eeu nieuw school
gebouw tc Wijnaldum. Aauw. 25 Maart, tc 10 uren: 
2o. dc levering van p. m. 600 stère grint. 

Ilirkitliern, to 11 uren, bij K. Govcrs: het maken 
.van een gebouw niet schoorsteen cu bijkomende wer
ken voor een stoomvijzelgemaal ten dienste vau deu 
polder Schagerwaard. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentel)uizc: lo. 
het vernieuwen van du Vrouwenpoortï-brug. Bilj. iuz. 
2S Maart, vóór 'savouds 8 uren; 2o. te 12'/j ureu: 
a. de levering vau 56,600 heele en 8000 halve Ben-
Ahftinkeicn of wel, ter keuzo vau de aanbesteders, 
52,000 heele cn 1900 halve Faueonvalkcien; b. vau 
600 M. Escaussijnscbo kautsteenen. 

Snerk, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de le
veringvan: La 888,000 straat-waal klinkers; 2o. 100,000 
eerste soort Priesobe künkermoppen j Bo, 40,000 bak-
klinkers; to. 1250 M1 zand voor bestrating. 

Utrerht, to 1 uur, door burg. en weth.: liet witten 
en schoonmaken van lokalen cu hot verrichten van 
eenig timmer- cn rerfwerk in eenige stedelijke ge
houwen. Aauw. 24 Maart, tc 10 uron. 

Klundert, te 2 ureu, door den rentmeester der 
domeingoederen van Z. K. H. Prins Frederik der 
Nederlanden, ten raadhuize: tiet doen van vernieu
wingen en herstellingen aan onderscheidene gebouwen 
onder Klundert. 

Zurich, tc 3 uren, door het dijkshestuur dor Vijf-
Declen-Zeedijken-Buitendijks, bij Wed. M. A. Dijkstra: 
de gewone werken aan de zeeweringen van dit water
schap voor '79. Aanw. 84 Maart, te 2 uren. 

Maandag, 31 Maart. 
Amaterdam, te 11 uren, door den commandant 

der marine: lo. het maken vau een gebouw bestemd 
tol takclzolder en bergplaats van mar hi redcelen op 
's Rijks worf to Amsterdam; 2o. het maken van kaai
muren aan de zuid- en westzijde van die werf. Aanw. 
24 Maart. 

Ferwerd, te II uren. iloor het gemeentebestuur vau 
Fcrwerdoradecl: de levering van 900 stère grint en 
200 stère hardu puin. 

'•-Hage, tc 11'/ï uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: het 
onderhonden van- eu bet doon van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aau du gebouwen der polytechnische 
school te Delft, ged. '79. Aanw. 24 Manrl. Raming 
ƒ 30(10. 

Alkmaar, te 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden van de 1'itwatoreudc Sluizen in Kenncinerland 
en Westfriesland, in De Toelast: bet maken van eeu 
bazaltmuur Ier lengte van 80 M. aan dc noordzijde 
der Edammer zeehaven, langs eeu deel vau het Pur-
merlandje. 

Bergambacht, te 12 uren, door het bestuur van den 
polder Bergambacht, in het voormalig Rechthuis: lo. 
bet maken vau een machine-cn ketelbuis, schoorsteen, 
woning voor den machinist en stoker en verdere daar-
bijbeliooreude werken; 2o. liet leveren en stellen van 
een stoomwerktuig met scheprad, stoomketels, enz. 

Kindhaven, te 12 uren, door bet gcmccntebosl uur: 
het leveren van 88.000 stuks heele cn 2000 stuks 
halve straatkeien (petit grauit) en 38,600 stuks straat
keien uit dc groeven van Qucnast. 

Reegum, to 12 uren, door burg. en weth. van 
Tietjcrksteradeel, op bot gemeentehui»: bet herstelleu 
van de vaste houten brug over de Murk, onder Oen-
kerk. Aanw. 27 Maart, te 11 uren. 

Hergunt, te 12 uren, door burg. en wetli. van 
Tietjerksteradeel, in het gemeentehuis: het wegruimen 
van do bestaande- eu bet bouwen van eene bouten 
beschoeiing langs den Opslag te Itergu mor nieuws tuti. 
Aanw. 29 Maart, to 2 uren. 

Htlpheut, te 2 uren, door hot R. K- kerkbostuur, 
bij lt. vnn Oers: het bouwen van een liefdegesticht 
met seholeu en verder aauhooren aldaar, lui. bij den 
bouwkundige F. Goijaerts, te Tilburg. 

Ileegfcaraael, door hot kerkbestuur der Herv. ge
meente: bet bouwen van eeue naai- en brefjohool met 
woning voor de onderwijzeres, consistoriekamer enz-
Inl. bij de architecten K. Swagerman en A. Stouljcv 
dijk, resp. te Bovcnkarspcl cu Kukhuizen. 

ninsdag, I April. 
Utrecht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aau liet Centraalbureau: bel 
maken vau cone bergplaats voor takkenbossen cu 
coaks op het stationseniplacement Breda, ten behoeve 
van den spoorweg Breda—Maastricht. Inl. bij den 
seetieingeuiuur Mieling. tu Rotterdam. Raming ƒ2250. 

'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van financiën: 
het onderhouden van- cn tiet doeu ven eenige her
stellingen aan het gebouw oii het Buitenhof tc 's-Hage, 
waarin de bureau's voor do hypotheken en het ka
daster gevestigd zijn, gctrl. '79 eu '80. Aanw. den 
8en dag vóór de besteding. 

Arnhem, tc 1 uur, door den burgemeester: lo. 
het onderhoud van eenige gemeentewerken ged. '79'. 
2o. het verbeteren en onderhouden der wogen, singels; 
pleinen cn voetpaden in de gemeente, god. 1 jaar: 
3o. du levering van pot- nn sierplnuten. Aanw. 25 
Maart, van do. 1 tc 10, van no, 2 tc II uren. 

Amsterdam, door commissarissen der stadB-bank-
van-lconing: bet gedeeltelijk uitgraven en met zand 
aanvullen van een terrein iu de Couradstraat, tusschen 
de Coehoorn- en Cruquinsstraten, voor den bouw 
eener hulp-bank-vnn-leeuing. Aanw. door den archi
tect W, Hamer, 25 Maart, tc 11 uren. 

Harlingen, door let dijkshestuur der Vijf-Doelen-
Zeedijken-Buitendijks: do levering van 150 last zuilen
bazalt van 40—50 centimeter lengte cu van 25—35 
centimeter zwaarte, te leveren vóór of op 15 Juni 
a. s. op aan te wijzen plaats aldaar. 

Willemstad, door dc genie, in De Hoop: lo. liet 
maken vau eene zoldoring in dc artillerieloods binnen 
hot fort Prins-Frederik bij Ooltgensplaat; 2o. bet 
éénjarig onderhoud van de werken; 3o. idem vnn dc 
kazernegebouwen aldaar. Bilj. int* 31 Maart, vóór 3 
uren, op het bureau der genie. 

Waenadaf, 2 April. 
'a-Hage, te 11 uren, door net ministerie van water

staat euz.: lo. het verbouwen vau lokalen voor de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof. 
Aauw. 26 en 27 Maart. Raming ƒ92,900; 2o. liet 
verrichten van eenige werken aan bet. gebonw gen. 
het Oud-Stadhouderlijk Kwartier. Aanw. 24 on 26 
Maart, te 10 uren. Raming ƒ 88*080 ; 3o. het maken 
van een pcilput cn gebouwtje voor eene zclfregis-
trecrende peilschaal aan dc buitenzijde van den dijk 
van de Alblasserwaard, langs den rechteroever van 
de Bcncdca-Mcrwoda, bij dijkpaal no. 63 te Sliedrecht. 
Aanw. 28 cn 29 Maart. Raming / 4630. 

flteenderen, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
de levering van 300 M s grint. 

Helleveetalula, te l l l ' , uren, ter griffie der marine : 
het opruimen van een gedeelte houten beschoeiing cn 
het daarvoor maken van een kaaimuur en fundueringon 
voor overdekkingSIoodsea, welke aan dien kaaimuur 
grenzen. Aanw. 25 Maart, van 10—12 eu van 2—4 
uren. 

Utrecht, tc ISVi ,ll,r> door de Nederlandscho Rijn
spoorwegmaatschappij : dc levering van magazijnsgoe-
deren. bilj. ins. 1 April bij de directie. 

Limmen, to 1 uur, door dijkgraaf cn heemraden 
van deu (iroot-Limmcrpolder, in De Eendracht: het 
maken der gehouwen tot stichting van eeu stoomge
maal voor dien polder, Aanw. 31 Maart, te 1 uur, 
aan deu Zuidcnuoluu nabij Akersloot. 

nerdreehl, te 1 uur, ten kantore van dc gasfa
briek: dr levering van ongeveer 54,000 HL. Kng. 
gaskolen. 

Almkerk, tc 2 uren, door de gemeentebesturen van 
Almkcrk en Emmikbovcu, in het raadhuis: het af
breken eener school cn oudorwijzerswoning; het bou
weu van eene openbare school met. onderwijzerswoning 
en schoolineubelcn, benevens daarmee in verbaud 
stnaudc werken. Int. bij de architecten Vonk eu 
Holwerda, tc Emmikhovcn, Raming f 13,011 

Ferwerd, bij (i. S. Sijtsma: het bouwen eener voor-
huiziug cn vertim me ring aan hals en schuur op Jansma 
State, Dij Ferwerd. Aanw. 31 Maart, tc 10 uren. 

Ilanderdag, 3 April. 
I'uimjk. te 1 uur, door hot polderbestuur, bij J. 

van Gelder: het maken van een grintweg, van de 
Blaa wee leis onder Appeltcru tot aan den Lindeboom 
te Puiflijk, met bïjleveriug der materialeu. Aanw. te 
10 uron. 

Beugen, to 3 uren, door burg. cn weth.: bot maken 
eener aardebaau, met daarin behoorenilo kunstwerken, 
met liet gedeeltelijk bcgrinten en gedeeltelijk met klin
kers laten dier baan, van bet gehucht Startwijk 
over Rijkevoort naar den prov. weg van St.-Antonis 
naar Wanroy, lang 5649 M. Aanw. tc 9'/j uren. 

i.im hrm. door de directie der sociëteit De Harmonie: 
het bouwen van een sociteitslokaal met kasteleins* 
woning. Inl. bij don architect J. Bosch, aldaar. 

Vrijdag, 4 April. 
'••Beach, te L01/] uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan liet gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. het maken vau een ijzeren onderbouw voor de 
brug over de Zuid-Willemsvaart, genaamd dc Hees-
wijksche brug, onder du gemeente Scliijudel. Raming 
ƒ8700; 2o. het doen van buitengewone herstellingen 
aan du schipbrug over du Maas bij llcdel. Raming 
ƒ4490. Aanw. van beide 31 Maart. 

Helft, te 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- en eonstruciieuingazijnen: de levering van: 
perc. 1, 1000 KG. koperplaat, dik 0.0009 M., perc. 2, 
1500 KG. messingplaat, dik 0.0005 M , perc. 3, 80,000 
KG. grove Eng. steenkolen, perc. 4, 150,000 KG. Bjuc 
Rocrschc mnchiuckolcii. 

Arnhem, te 12 uren, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van- en liet doen van 
eenige vernieuwingen eu herstellingen aan de gebou
wen der Rijkslaiidbouwschool le Wut'cningon. Aanw. 
28 Maart, te 1 uur. 

Zaterdag, A April. 
Vftravevandc, te 10'/, uren, door burg. cn wetli.: 

lo. het bouwen van eeue school en ouderwijzerswo-
uing te Hoek-van-Holland, met bijlcvcring van school-
ameublement; 2o. hol maken van een gebouw, ingericht 
voor 2 onderwijzerswoniiigon aldaar. Aanw. 29 Maart, 
to 11 uren, te Hoek-van-Holland, te 2 uren te 
's-Gravcsaudc, door den bouwkundige P.C. Oosthoek, 
te 's-IIage. 

Beerta, tc 5 uren, door burg. cn weth.: de leve
ring van 550 3tère verbrijzelde keien op deu kunstweg 
over de Kroon, Stads-nieuwe polder cn den Oudedijk. 

Maandag, 7 April. 
Hellevaetalnis, te 10 uren, door den eerstaanw. 

ingenieur, in kamer A16 vau kazerne no. 1: bot één
jarig onderhoud lo. van de werken, 2o. van de ka-
zeruegebouwen aldaar. Bilj. iuz. 6 April, vóór 3 uren. 

'a-llage, te ll'/i ureu, door bet ministerie van wa
terstaat ent., aan bet gebouw van het prov. bestuur: 
bet bezinken on bestorten van den Oosternol nan den 
Oudclaudschcn zeedijk op (ioedercede, behoorendc tot 
de zeewerken in Zuid-Holland. Aauw. ged. de weck 
vóór do besteding. Raming / 105,000. 

Amaterdam, tc 12 uren, door bet gemoentchestuur: 
bet verrichten van eenige herstellingen en vernieuwin
gen , benevens het onderhouden gedurende bet jaar 
1879, aan de buizen, torens, poorten, euz., de ge
bouwen ten behoeve van het onderwijs, van de po
litie en der brandweer, benevens die op de algemeene 
begraafplaatsen. Aanw. 27 Maart, te 9 uren. 

Amaterdam, te 12 uren, door het.gemeeutebestuur: 
hel uitbrcideu van de houthaven. Inl. bij den stads
ingenieur op het raadhuis van 10 tot 12 uren. Ra
ming ƒ 500.000. 

Illnsdag, h April. 
Waudrlchem, te 10 uren, door deu eerstaanw. 

ingenieur te Gorinchem, in het koffiehuis Bollevue: 
lo. het éénjarig onderhoud der werken te Won-
drichem, Loevesteiu enz. (Raming /3800); 2o. idem 
der kazerncgebouwen te Woudrichcm en Ijoevostein 
(Raming ƒ700). Bilj. inz. 7 April, vóór 3 ureu, op 
hot bureau van den opzichter van for till cation, tc 
Woudrichem. 

HarllMgen, tc 11 uren, ter secretarie van Vijf-Dec-
len-Zeedijken-Binnendijks: het aanleggen eener stoen

glooiing en bet vorzwuren van den zeedijk daarnevens, 
over eene lengte van 500 M., tusschen steen 16 en 19 
onder Oostorbiorum, in '79 en '80. Aanw. 2'J en 30 
Maart cn 2 April, telkens te 9 ureu. 

Derdrecht, te 12 uren, in het raadhuis: het ma
ken vau een gebouw ten dienste vau hot gymnasium 
te Dordrecht. Aanw. 5 April, te 2 uren. 

Waenadag, V April. 
'•-Hage, te 11 ureu, door hot ministerie van wa

terstaat enz.: het wegruimen vau een san den Hoek-van-
Holland, onder dc gemeente 's-Gravesande gezonken 
stukken wrak van het gestrande vaartuig „Thyra" 
afkomstig. Aanw. 4 cn 5 April. 

Danderdag, IO April. 
'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo

niën: de levering van ijzer- en hardstcenwerk voor 
138 loodsdcuron en 320 wegafsluitingen, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Java. 

'a-llage, te 2 uren, door het ministerie van kolo
niën: do levoring vau 18 draaischijven compleet, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Haarlem, te 2'/i uren, door bet ministerie vau 
waterstaat euz., aan bet gebouw van tiet prov. best.: 
het bouweu van ocu tolhuis op den Rijks-grooten weg 
le kl. no. 1, bij de Hak keiaars brug, gcm. Muideu. 
Aanw. 5 April. Raming ƒ 5500. 

Maandag, 14 April. 
Amaterdam, te 12 ureu, ten behoeve van het cen-

Iraal-magazijn vnn kleeding, uitrusting enz.: de leve
ring van 60,000 M. donkerblauw ordinair laken, iu 15 
perc, en 20,000 M. lichtblauw idem, in 10 perc. 

lllnadag, IA April. 
'a»llage, lo 1 uur, door het ministerie van financien : 

bet onderhouden van- cn bot doeu van eenige her
stellingen aan het gobouw, waarin gevestigd is het 
kantoor van dc hypotheken rn het Kadaster op bet 
Klooster te Maastricht, ged. 79 en '80. 

Zevenbergen, door hef gemeentebestuur: de leve
ring van 200 M 3 good gehorde onderboudsgrint. 

Handerdag, IT April. 
Utrecht, tc 11 uren, door dc maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, ten behoeve van het ver-
nieuwingsfouds: de leveriug in 2 perc. van staten 
spoorstaven, stalen iasokplaten en ijzcreu eindnieten, 
haak- cn schroefbouten met moeren en moerplaatjcs. 

Vrijdag, IS April. 
Leeuwardeu, tc 11 'L ureu. door het ministerie vau 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het vernieuwen der brug te Ottdesebouw, inden Rijks-
grooten weg van Leeuwarden naar de Overijsolseho 
grens. Aanw. 9 en 12 April. Raming ƒ 20,250. 

Op later le bepalen datum. 
Katlerdam, door de directe dor Rotterdamschc Tram-

wegmaatschappij: lo. de levering van 40 M 1. beslageu 
«u beeaagd dennenhout voor steekbouten cn dwars
liggers; 2o. het aanleggen van eene waterleiding in eu 
bij dc in aanbouw zijnde gebouwen iu delzak-Hubert-
itraat, Inl. bij W. D. van Mourik Dz., 25 Maart, 
van 10—12 uren. 

Wltmaraam, door bet bestuur van den Panuckoek-
sterpoldcr: het bouwen van eone woning bij deu 
molen onder Witmarsum. 

Atloop van Aanbestedingen. 
Brummen, 7 Maart: het bouwen van 2 schoollo

kalen en 2 slaapzalen aan dc villa 'tOudu Kromhout; 
ingek. 4 bilj., als: 
J. Smcerdijk, te Brummen, ƒ 6998 
G. Boerstool, „ idem „ 8989 
A. Klauderman, „ idem „ 689Ü 
W. Wclsing, „ idem „ 67S6 

Utrecht, 7 Maart: het makeu van 2 remisen voor 
locomotieven en rijtuigen voor den tramweg van Den 
Haag naar Sclieveuingen, en het doon van andere 
werken op het station Den Haag; minste inschrijvers 
waren Tom en Van Bergen Henegouwen, te 's-Hage, 
voor ƒ 18,995. 

Renten, 7 Maart: tiet bouwen van een torcu aan 
dc Herv. kerk; gegund aan P. M. de Vries, te Lem
mer, voor ƒ5472. 

Bergen-ep-Zaam, 8 Maart; dc leveriug van 68,000 
stuks Qucnast keien: gegund nau A. Daverveldt, tc 
Wouw, 65,000 stuks n ƒ77.95, 1500 stuks a ƒ150.80, 
1500 stuks a ƒ42.80 per 1000 stuks. 

Utrecht, 8 .Maart: het onderhouden van het zand
en jaagpad tusschen Breukolen en Ouderkerk, met 
al de gebouwen, bruggen, sctioeiingen enz. tot dit 
zand- eu jaagpad beboorcude, van den dag vau de 
goedkeuring der besteding tol 31 Dcc. '79, in 2 perc; 
minste inschr. waren: 

le perc, van Breukelcn naar Abcoude, W.v.Scbaik, 
te Nicuwersluis, voor ƒ1210; 

2e perc, vau den Voetangel naar Ouderkerk, J. v. 
Schaik, te Utrecht, voor ƒ896. 

.at.-Annapararhlc. 8 Maart: het bouwen eener 
school voor gewoon lager onderwijs met onderwijzers-
woning aldaar; iugokomen 16 bilj., als: 
I). K. Wittcrauw, te St.-Jacobiepar., ƒ 27,462 
J. Doktor, „ Leeuwarden, „ 26,962 
S. Jansma, „ idom „ 20,845 
P. J. v. d. Leij, „ Vrouwenparochie. ,, 26,825 
G. Ricwald, „ St.-Aunaparocbie, „ 98,698 
L. L Elzinga, „ Teruaard, „ 26,366 
F. Duhoux, „ Oudebittzijl, „ 26,080 
M. A. Holwerda, „ llijuin, „ 80,000 
A. J. v. d. Moij, „ Jtcrlikum, „ 25,947 
W. W. de Jong, „ Wanswerd, „ 25,400 
J. K. Kalt, „ Ureterp, „ 24,978 
1). G. Keuuing, „ St.-Auunparochie, „ 23,931 
K Keuuing, „ Ternaara, „ 23,970. 
E. L. Hiemstra. „ Hnllum, ,, 23,876 
A. B. (ielders, „ idem „ 23,723 
L. v. d. Meulen, „ Brantgum, . „ 23,232 

Breda 11 Maart: het ééujarig onderhoud der ka
zerncgebouwen aldaar; ingck. 5 bilj., als: 
A. van (.labbeek, te Breda, f 12,840 
J. Schoenmakers, „ idem „ 11,607 
J. Mol. „ idem „ 11,546 
A. Mol, „ idem „ 11,514 
C. J. Marijneu, „ idem „ 11,346 

HardlnkHveld, 11 .Maart: het afbreken eu wedcr
opbouwen van een woonhuis; ingck. 6 biljetten, als: 
A. A. van lttcrson, te Rhenoy, ƒ 0899. 
C. de Kok, „ Hardinksreld, „ 6499. 
G Maliepaard, „ Kralingen, „ 5730. 
H. van Houweninge, „ (Ücscndam, „ 5698. 
J. C. Koeiiraads, „ Hardiuksveld, 5500. 
F. G. de Geus, „ idem „ 5328.53 

fttrljen, 11 Maart: het maken van 2 stoomgemalen 
voor Het Oudoland-van-Strijon en Oud-Bonavontura: 

le perc. machinerjén, ingekomen 11 biljetten, als: 
Sachsisotie Maschiuon-

fabrik, te Chemnitz, ƒ 49,512 
Kolnische Mascbincnbau 

Actieu-Gesellschaft, „ 45,850 
Haunovetschc Masclnueii-

bau Actien-Gesellschafl, „ 40.200 

ƒ 40,000 
„ 35,000 

„ 34,375 

Actien-Gcscllschaft 
Issetburgor Hütte, 

E. H. Begemanu, te Helmond, 
Evrard, Van Duyll en 

De KruitT. „ Dolfshaven, 
Zwolschc fabriek van stoom-

cn andere worktuigen, „ 33,8)9 
W. van Goethem, 

J. Real lier en Co., „ Brussel, „ 30.G67 
Cosiju en Co., „ Gouda, „ 30,490 
Van Schie, Annokkec en 

Van Zooien, , Schiedam, „ 27,100 
Penn en Bauduin, „ Dordrecht, „ 24,700 

2e en 3e perc. machincgobouwen: 
acht. muien bov. molon 

Tonic Lammcrs Cs., te 
Strijen, ƒ 28,000 

B. Westmaas, idem ƒ 37,000 
T. Lammors D.Hz., idem, 24,875 29,989 
J. v. d. Nadort, idem, 24,874 29,986 
W. Lammers, idem, 24,873 29,985 
A. D, Lucas, idem, 24,500 29,399 
J. vanDricl, tc Cillaarshoek, 24,982 28,930 
C. van der Wiel, te 

Dubbeldam, 24,172 28,419 
N. Klaus, tc Dordrecht 21,989 26,436 
J. Visser Üz., to Papondrecht, 22,000 23,845 
J. van der Vlugt ,)r., te 

Dordrecht, 20,480 23,480 
4e perc. machinist woningen; ingck. 9 bitj., als: 

J. A. HF. Lucas, tc Lngc-Zwaiuwe, ƒ 7S00 
T. W. v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ 6999 
C. Oprei, „ Strijen, • 5750 
B. Bcrvoets, „ idom „ 5700 
C. Lammers, idem, „ idem „ 5GG3 
.1. van Driel, „ Cillaarshoek, „ 5529 
T. Lammers, „ Strijen, ,, 5163 
W. Lammers, „ idem „ 5159 
J. v. d. Nadort, „ idem „ 5158 

5c perc. duikers, ingck- 18 bilj., als: 
J. A. N. Lucas, te Lage-Zwaluwc, ƒ 2799. 
C. in 't Veld Dz., „ Dubbeldam, „ 2549. 
T. W. v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ 2549. 
A. Bijl, „ 'a-Gravendeel, „ 2444. 
B. Bcrvocti, „ Strijen, „ 2350. 
J. van Driel, „ Cillaarshoek, „ 2275. 
J. Monster, „ Strijen, „ 2270. 
M. Vervoorn, „ 's-Gravendeol, „ 2222. 
C. Lammers, „ Strijen, „ 2125, 
J. Visser Rz., „ 's-Gravcudeel, „ 1999.99 
W. Lammers, „ Strijeu, „ 1988. 
J. v. d. Nadort, „ idem „ 1987. 
T. Lammers D.Hz., „ idem „ 1986. 

Ililvernum, 11 Maart: liet bouwen van eene villa: 
ingck. 11 bilj., als: 
G. Majoor, te Bussum, ƒ 84,800 
J. Maks, „ Amsterdam, „ 33.9S7 
Cru vil' en Schouten, „ idem „ 33.MI0 
J. J". Boekholte, „ idem „ 33,800 
A. vau Rbijn, „ Hilversum, „ 88,850 
J. C. T. Zweesaardt, „ idem „ 32,245 
T. B. Vrakking, „ Bussum, „ 31,874 
Schoonenburg en Maks, „ Amsterdam, „ 28,770 
L. dc Rijk, „ Hilversum, „ 88,080 
P. Andriesscu, „ idem „ 27,990 
A. Keurs, „ idem „ 27,977 
geguud aan Koers en Andriossen tc Hilversum. 

I'urmerend, 11 Maart: het bouwen van 2 woon
huizen, waarin bakkerij, herberg, winkels enz. aan den 
Honnikendammerweg in de Purmer; ingekomen 11 
bilj, als: 
C. Steen, to Votcndam, ƒ 7295 
A. Steur, „ idem „ 7280 
E. de Lange, „ Puimercud, „ 6697 
E. dc Bruin, „ idem „ 6679 
II. do Groot, „ Knollendam, „ 6426 
J. Vet cu L. van Zou, „ 1'urmerend, 6393 
Wed. C. Üderkerk, „ idem „ 6387 
J. do Vries, „ idem » 6379 
P. dc Groot, „ idem „ 6370 
J. Band, „ idem „ 6353 
J. Nieuwslad, „ Beets, ,, 5580 

Delft, II Maart: de leveriug vau ongeveer 55,000 
HL. Eng. gaskolen: minste inschr. waren Visser en 
Van de bande, te Dordrecht, West-Pelaw Maiu, a 
/0 .57»' 1 M per HL. 

Lent, 12 Maart: dc levering vau 24 stuks eiken
houten kerkbanken mot vuren vloer op eiken ribben 
iu de R. K. kerk: ingekomen 8 bilj,, als: 
G. Rijntjos, tc Nijmegen, ƒ 2055. 
A. C. Poot, „ Vianen, „ 1989. 
A. A. Flipse, „ Arnhem, „ 1800. 
A. &. Ibes, „ Lent, „ 1718.72 
J. H. Stevens, „ Arnhem, „ 1625. 
J. Jauscu, „ Zetten, „ 1000. 
J. T. Kerkhof, „ Nijmegen, „ 1187. 
W. A. K. Kok, „ Arnhem, „ 1168. 
gegund. 

Barneveld, 12 Maart: hot bouwen van eene school 
te Voorthuizun; ingekomen 3 bilj., als: 
K. Van Wagensveld eu 

A. v. d. Fliert, te Barneveld, ƒ 18,200 
J. Kadstaak, „ Apeldoorn, „ 17,880 
11. de Boer, „ Barneveld, „ 17,090 

RazrnhoTg, 12 Maart: bet bouwen van een woon
huis met aanbouw voor Wed. P. C. Kleijwegt; ingek. 
6 bilj., als: 
A. Dekker, te Oostvoornc, ƒ1840 
F. van Toledo, „ idem „ 1830 
L. dc Neef, „ Brielle, „ 1794 
W. v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ I5S0 
J. v. d. Vlugt, „ idem „ 1575 
K. Oostorlce, „ idem „ 1594 
gegund. 

Furmerend, 12 Maart: liet bouwen eener kerk ten 
dienste der Évang.-Lutb. gemeente; ingekomen 10 
biljetten, als: 
J. Je Vries, te Purnierend, ƒ 35,999 
J. Vet, „ idem „ 32,489 
kt Worp, „ idem „ 80,800 
C. Meijer, „ Amsterdam, „ 29,534 
11. J. Westcrveld, „ Purmereud, „ 89,848 
H. de Groot, „ Knollendam, ,. 29.322 
J. Westenbergcr, „ Weesp, „ 28,900 
J. Plas, „ Pnrmeread, „ 28,973 
A. Eisenbergen, „ idem „ 28,744 

*e«rdbraefc, 13 Maart: het herstellen van een 
voorgebouw en het bouwen vau eeue groote schuur; 
inj.-k. 12 bilj., als: 
H. Brons, te Scheemda, f 12.5SO 
G. Groen, „ Siddcburen, „ 12,205 
H. Olthof, „ Noord broek, „ 12,200 
E. Klipbuis, „ Studskauoat, „ 11,477 
G. Haikeus, „ Oostwold, „ 11,111 
H. Dik, „ Winschoten, „ 10,780 
EL II. Schrcudcr, „ Zuidbroek, „ 9,950 
J. Buurke, „ Noordbroek, „ 9.769 
II. E Schellens, „ Schildwolde, „ 8,880 
II. cn B. Robcrs en 

G. Peutinga, „ Noonlbrnek, „ 8,863 
H. Geertsema, „ Nieuwe-Pekela, „ 8,129 
A. Dannjc, „ Noordbroek, „ 7,599 

'••Baaeh, 14 Manrt: hei uitvoeren van buitenge
wone herstellingen aau de schipbrug over dc Maas 

bij Hedct; minste iuschr. was L. Mol, tc Hedcl, 
voor / 797. 

Leeuwarden, 14 Maart: het herstellen cn gedeel
telijk vernieuwen der beschoeiing langs de oostzijde 
der Willemshaven te Harlingen; minste inschr. was 
A. S. Schaafsma, to Harlingen, voor ƒ3044. 

Zwalle, 14 Maart: bet uitvoeren van eenige ver-
boteringen aan dc woning van den ontvanger der 
sluisgelden te Zwartsluis; minste inschr. was G. Slot, 
te Zwnrtsluis, voor ƒ1674. 

snerk, 15 Maart: de verbouwing van dc Latijnschc 
school tot gymnasium; ingek. 10 bilj., als: 
J. C. Schotanus Az., te Sueek, ƒ 19,860 
F. Prins, „ idom „ 15,875 
F. J. v. d. Steole. „ idem „ 15,545 
N. P. Molenaar, „ idem „ 15,350 
M. Schuurmans, „ IJlst, „ 14,973 
C. Faber en P. Bijvoots, „ Sneck, „ 14,254 
C. II. Visser, „ idem „ 14,214 
J. de (iraaf, „ idem „ 13.748 
S. Sjanrdemu, „ Oppenhuizen, „ 13,332 
S. F. Postma, „ Woudsend, „ 12,877 

Itreehl, 18 Maart: bet maken van eeue wachters-
woning aan den overweg bij kilomcterpaal 10.370, op 
den spoorweg Breda - Rotterdam; geen biljetten in
gekomen. 

SieuweldH, IS Maart: lo. het verlaguu en herstel
len der tccnbcscbociiug tc Terinuuterzijl en liet ma
ken van een nieuwen val voor de klapbrug tc 
Nieuwoldn, in 2 perc; minste inschr. waren: 

perc. 1, E. Buurma, tc Otcnlum, voor ƒ849; 
„ 2, A. E. Stijkcl, te Appingedam, voor ƒ500. 

2o. hut leggen van 12 nieuwe pompen in hot 4e en 
Sc onderdeel, in 2 perc; minste luschrijvcrs waren: 

perc 1, L. Verwcr, te Nieuwolda, voor ƒ392; 
perc. 2, .). v. d. Veen, te Noordbrock, voor ƒ159. 
Arnhem, 19 Maart: het bouwen van eou lokaal 

voor den internationalen wedstrijd, tijdeus dc Ten
toonstelling: ingekomen 10 bilj., als: 
G. van Berknm, te Arnhem, ƒ 27,300 
A. A. Flipse, „ idem „ 27,000 
II. Heuvel,. „ idem „ 26,900 
J. H. Stevens, „ idem „ 26,660 
Th. Eibers, „ idem „ 25,749 
J. P. Welsing, „ idem „ 25,411 
G. J. Lucassen cn 

Welling, „ idem „ 84,498 
F. Berutsen, „ idem „ 24,180 
E. Wansink, „ idem „ 23,000 
ü. .1. Westcrveld cn 

J. Barten, „ idem „ 22,680 
gegund aan E. Wansink. 

Amaterdam, 19 Maart: bet maken der fundeerings-
werken voor een schouwburgzaal in de Plantagc-
Franschc laan, onder keheer van deu architect Y. 
Bijvoets Gz.; minste inschrijver was W. Versluis Wz., 
te Amsterdam, voor ƒ2997. 

'• Huge, 19 Maart: het makon van eenige werken 
op bet station Nijmegen: ingekomen 6 bilj., als: 
K. Bleeker, te Zutfon, ƒ 42,698 
C. A. v. d. Brand, „ Nijmegen, „ 42,000 
C. Verbiirgli Jr., „ idem „ 41,096 
C. Verheul, ̂  „ Hardiuksveld, „ 40,493 
L. J. v. d. Steenhoven 

cn Co., „ Dordrecht, „ 39,770 
A. D. v. Setcrs en Co., „ Nijmegen, „ 38,888 

Ridderkerk. 19 Maart: hot bouwen van eene 
openbare school met onderwijzerswouing aan den 
Pruimrndijk; minste inschr. was J. Buurman, tu 
Pattershoek, voor ƒ26,294. 

'a-llage, 20 Maart: bet maken van een woonge
bouw voor den dienst vau tiet loodswezen aan de 
haveu van Umuiden; minste inschr. waren Gebr. 
Mohrman, te Helder, voor ƒ13,700. 

Arnhem, 20 Maart: hut uitvoeren vau eenige ver
vers- eu bebnngenwerken in bet inwendige der prov. 
gebouwen; minste inschr. waren F. Simmelink cn C. 
Klap, te Arnhem, voor A617. 

Onderdrndam. l!) Maart : liet amoveeren der Zuidc-
ma'stil en daarvoor in de plaats bouwen a. eener 
vaste brug, h. eener vaste brug met boweegbaai ge-
deulte; ingekomen 11 bilj., als: 

vaste brug beweegb. brug 
K. Wiclaud, te Wirdum, ƒ 5429 / 7729 
L. Brandos, te Houwerzij], 4015 7190 
G. Sijtenia, tc Pieterzijl. 4772 7174 
3. v. d. Veen, te Mensin-

gewcer, 4827 6927 
R. Hunse, te Assen, 5121 6847 
R. Jeltes, te Houwerzijl, 4126 0387 
F. Bos, te Bedum, 44A6 6364 
L. Brand, te Giosendam, 4901 6262 
A. E.Stijkel. tcAppinged., 4945 6245 
K. EL Danhof, te Bafloo, 4389 6895 
A. Woldringb.le Zoutkamp, 4190 5450 
Raming 5000 7200 

Vervolg der Itericliten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. De aan .1. Blokland Jzn. ver
leende vergunning voor eeu stoouisleepdienst op nlle 
Stroomen, rivieren en kanalen van bet Rijk. is over
geschreven op naam van C. van der Plas Jzn. te 
Hardinksveld. 

— Den 21 dezer had du jaarlijksche algemeene 
vuig:iduring plaats van leden der Vereuniging: »de 
Industrieschool voor meisjes tu 's-G raven hage" onder 
voorzitterschap van DOT. J. Heemskerk Az. 

Uit het vei-slag, door den secretaris inr. C. Rtieb 
uitgebracht, ontleenen wij dat hut afgulnopen jaar 
voor het Dames-Comité un het Bestuur redenen tot 
tevredenheid opleverde. Ofschoon de school, eerst 
sedert twee jaren in werking, nog op geen bepaalde 
resultaten kan wijzen, meent bet Bestuur de over
tuiging omtrent haar levensvatbaarheid alleszins te 
mogen handhaven. 

Onbekendheid met dun aard cn de strekking van 
hut industrieel ouderwijs voor meisjes mag als de 
voornaamste oorzaak worVn aangemerkt, waarom 
de school totnntoe door een betrekkelijk klein getal 
leerlingen wonlt bezocht. Bet bekende vui-srhijnsol, 
dat nieuwe denkbeelden en nieuwe instellingen in 
den aanvang gewoonlijk met tegenwerking en voor
oordeel hebben te kampen, is ook hier merkbaar. 
I lorlnuildulijk bleek, dat omtrent het industrieel 
onderwijs voor muisjes bij velen nog verkeerde en 
overdreven begrippen bneraohen. 

Vandaar het verschijnsel dat enkele leerlingen, 
na korten tijd de lussen tu hebben gevolgd, de school 
weder verlieten, hetgeen te meur worth betreurd, 
omdat zich onder haar onkelen bevonden , die blijken 
gegeven hadden van goeden lutnleg. 

Het zou echter onjuist zijn daaruit eenige ongun
stige gevolgtrekking te maken ten aanzien van hut 
onderwijs ol' de inrichting der school in het alge
meen. Dat de school, vóór twee jntvn met 17 leer-
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•ingen geopend, er up uit. December II. 38 telde, 
moge ten bewijze strekken, dat het onderwijs altoos 
door eenige meisjes en baar ouders wordt op prijs 
gesteld. Het te spoedig afscheid nemen van alle 
onderwijs door leerlingen is ten onzent helaas een 
te algemeen verschijnsel, om te verwachten, dat dit 
lich ook niet aan dc Industrieschool zou openharen. 
Geruime tijd zal er nog vorloopen, alvorens velen 
zullen doordrongen zijn van het verkeerde om hun 
kinderen in de maatschappij te doen optreden, zon
der dat zij daarbij de noodige mate van kennis be
zitten. 

Gelukkig ontbreekt hel dan ook niet aan blijken, 
dat de school in staat is goede vruchten af te wer
pen , waarvoor in dc eerste plaats alle lof wonlt toe
gebracht aan de din-ctrice, die voortdurend meteen 
niet genoeg te waanleeren ijver en juisten takt haar 
dikwerf niet gemakkelijke taak voortzet. 

Het verslag geeft dnarna een overzicht van het 
gegeven onderwijs in het teekeiien, de wiskunde, 
het rekenen, boekhouden en de natuurkunde. 

Voor zoover nieuwe vakken betreft, meende het 
bestuur zich gedurende dezen cursus te moeten lie* 
palen bij de invoering van het onderwijs in bet ma
ken van kunstbloemen en het kartonwerken, het 
eerste vooralsnog beperkt tot het vervaardigen van 
bloemen van papier. 

Na het uitbrengen van het verslag wenl de reke
ning cn verantwoording van den penningmeester over 
187H aan de orde gesteld; overeenkomstig liet. rap
port, door den heer Sluiter namens de commissie 
tot het nazien dier rekening uitgebracht, wenl zij 
onder dankbetuiging aan den penningmeester vastge
steld. De rekening sluit in ontvangst met / 10,173,97 
en in uitgaaf met f 10,171.58; batig saldo op lo. 
Januari II. /"2,30. 

Tot bestutu-sleden weiden teti slotte herkozen de 
heeren Mrs. Heemskerk en Rueh. 

Rotterdam. De gemeen te-gasfabriek op Fyen-
oord is thans voltooid, terwijl ook het buizennet is 
gelegd. Het kan echter nog wel eenigen tijd duren, 
eer de fabriek in werking komt, daar er totnogtoe 
zeer weinig aanvragen oin aansluiting zijn. Het heeft 
zich ook niet bevestigd dat de groote ijzerfabriek op 
Fyenoord (die een eigen gasfabriek heeft) er toe zal 
overgaan gemeentelijk gas te branden. 

Utrecht. Volgens het Vtrechtsch Tagblad be
staat bij de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen het voornemen een weduwenfonds ten 
behoeve harer ambtenaren op te richten. 

A d v e r t e n t i é n . 

BURGEMEESTER r.s WETHOUDERS van WA-
GEXIXGE.X i-oepen op sollicitanten naar de betrek
king van G E M E E N T E -OPZIGTER, op eene 
jaarwedde van f 700. 

Ver ischten zijn: grondige kennis van aard- en 
graafwerken, van bouwmaterialen, cn van 
het opmaken van bestekken voor aanbeste
dingen. 

Zich aan te melden met vrachtvrije brieven en 
stukken van hekwaamhoid vóór 1 April 1879, hij 
den Burgemeester. 

tevens T E E K E N A A R , voorzien van zon- goedi 
getuigschriften wegens uitgevoenle werken, zoekt 
plaatsing. 

Brieven franco, Motto «Opzichter" aan 't bu
reel van De Opmerker. 

Openbare Aanbesteding. 
BURGKMKESTER cn WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen up Maandag 7 
April 1879, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhui*, in het ujienbaar hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het verrigten van eenige herstellin
gen en vernieuwingen benevens het on
derhonden gedurende het jaar 1879, aan 

de Huizen, Torens, Foorten eni., 
de Gebouwen ten behoeve van het 
Onderwijs, van de Politie en der Brand
weer, benevens die op de Algemeene 
Begraafplaatsen. 

Do aanwijzing zal geschieden Donderdag 27 Maart 
e. k., des vooi-middags 9 ure, te beginnen aan de 
Stads-Drukkerij in de Nes. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
het bureau van den Stads-Architect, des morgens 
van 10—12 ure, op het Raadhuis. 

De voorwaarden dezer aanbesushng kunnen ver
kregen worden ter Drukkerij der gemeente tegen 
betaling van / 0.90. 

Burgemeester en Wethouders voorn., 
Amsterdam, TROMP, Weth. 

21 Maait 1879. I)e Secretaris, • 
DE NEL'FVILLE. 

Openbare A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER n WETHOUDERS der ge

meente AMSTERDAM zullen op Maandag' 7 
April 1879, ten 12 ure des middags, op het 
Raadhui*, in het o|icnhaar hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het uitbreiden van de Houthaven. 
Raming ƒ 500,000. 

De voorwaarden dezer aanbesteding met hijbehoo-
rende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen ter 
Drukkerij der gemeente, tegen betaling van ƒ 1.75. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
kantore van den Stads-Ingcnieur, op het Raadhuis, 
des ochtends van 10—12 uur. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
.Imtterdam, TROMP, Weth. 
Maart 1879. De Secretarie, 

DE NEUFVILLE. 

Departement van F i n a n c i ë n . 
U N D S - G E B O U V V E N . 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dingsdag, den 15*" April 1879. des namid

dags ten 1 ure, zal, onder goedkeuring van den 
Minister van Financmn, aan het gebouw van ge
noemd departement, wonlen aanbesteed : 

Het onderhonden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan het ge
bouw waarin gevestigd is het kantoor 
van de Hypotheken en het Kadaster 
op het Klooster te Maastricht, gedu
rende de jaren 1879 en 1880. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 441 der Algemeene Voorschriften. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Ministerie van 
Financien en aan de bureaux der Landsgebouwen te 
's Gravenbagc, van het Provinciaal Bestuur van Lim
burg en van den bewaarder der Hy|iothekcn en van 
het Kadaster te Maastricht. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ingenieur-
Architect der Landsgebouwen J. SINGELS te's Ora-
venhage en den Hoofdopzigter G. D. WIJNDELS 
DE JONG te Amstenlam. 

Aanwijzing zul wonlen giilaari op 7 April 1879. 
's Gravenhagc, 5 Maart 1879. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

BARTSTKA. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dingsdag den 8"ten .4pWM878, des middags 

ten Twaalf uur, zal iu liet Raadhuis der Gemeente 
DORDRECHT, bij enkele inschrijving, worden 
aanbesteed: 

Het maken van een Gebouw ten 
dienste van het Gymnasium te Dor
drecht , met de leverantie der daartoe 
benoodigde Materialen. 

Het bestek ligt ter inzage en is, op franco aan
vrage, tegen Maling van f\.— per exemplaar, 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; het ligt 
tevens, met de teekening, ter inzage aan het Bureau 
der Gemeentewerken, alwaar de noodige inlichtingen 
te bekomen zijn en aanwijzing /al geschieden op 
Za'urdag den 5 April te voren, des namiddags 
ten twee uur. 

De inschrijvingsbilletten moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dag der aanbesteding, 
vóór des middags twaalf uur. 

O n t m a n t e l i n g v a n U J j m e g e n . 
DE COMMISSIE VOOR DEN UITLEG DER STAD 

NIJMEGEN' ml op Donderdag 27 Maart 1879, 
des namiddags 1 uur, in het openbaar ten Raad
huize aanbesteden: 

Het bestraten van de verlengde Mo
lenstraat ; 

Het maken van Trottoirbestrating, en 
Het plaatsen van Trottoirbanden, enz. 

Bestek en voorwaarden zijn verkrijgbaar ter Ge
meente-Secretarie tegen betaling van 25 cents; na
dere inlichtingen geeft de Heer W. C. A. HOF
KAMP, Opzichter tier sloopingswerken te Nijmegen. 

Aanwijzing op het terrein Dinsdag en Woensdag 
23 en 20 Maan. 

A a n b e s t e d i n g . 
Dc BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM zal 

Vrijdag 28 Maart 1879, 'snamiddags 1 uur, in 
het openhaar ten Oemsentehoiie aanbesteden: 

1.j, Het onderhoud van de Gemeente-
gebouwen, in vier perceelen. 

So, Het onderhoud van de Schoolge
bouwen, in vier perceelen. 

Teekeningeu ter inzage op het Bureau der Pu
blieke Werken: bestekken tegen betaling ter Secre
tarie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
De BURGEMEESTER dei-gemeente ARNHEM zal 

Dinsdag 1 April 1879, 's namiddags 1 uur, in het 
openbaar ten Gemeentehuize aanbesteden: 

lo. Het onderhoud van eenige Gemeen
tewerken gedurende het Jaar 1879. 

2o. Het Verbeteren en Onderhouden 
der Wegen, Singels , Pleinen en Voet
paden in de gemeente, gedurende één 
Jaar. 

.'lo. De levering van Pot- en Sierplan
ten voor Bloemperken in de Wande
lingen en op de Nieuwe Algemeene 
Begraafplaats. 

Aanwijzing Dinsdag SS Maart a. s. voor het sub 
I 's morgens 10 uur en voor het sub 2 'l morgens 
II uur, beiden te beginnen op het Bureau dei-
Publieke Werken. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg, 
baar. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

VERNIÈÏIWINGSFONDS. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 17J™ April 1879, des voor-

raiddags ten 11 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tet Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 35. 
De levering in twee perceelen van Sta

len Spoorstaven, Stalen Laschpla-
ten en IJzeren Eindplaten, Haak- en 
Schroefbouten met Moeren en Moer. 
plaatjes. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 31 van het bestek. 

Hot bestek ligt van den 20"«" Maait 1879 ter 
lezing aan het Ccnti-aalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan de bureaux van dc Sectie-Ingenieurs te Mep
pel cn Rotterdam en is op franco aanvraag op ge-
melde phtshwn te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven op het Centraalbu
reau der Miuitschappij. 

Utrecht, den lO'l™ Maart 1879. 

Mozalk Tegels voor Vloeren 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

uitsluitend Agentschap voor Nctler-
lantl cn deszelfs Koloniën. 

O - . J . O O R , 
Firma A X T . D E WILD 

Scheepmakershaven N". 89 cn Jufferstraat N". 5tj' 

R O T T E R D A M . 

S I 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N . 
B R E D A . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 I O 

L U I K . 
Hgeuen en npWtanMe van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F l b W 
t u s s c h e n V e l s e n e n U m u i d e n . 

G o e d g e k e u r d b i j K o n i n k l i j k b e e u n i t v i m d e n I O « e p t e i n l x , , -

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

Groothandel in le qualiteit POKTLAND-CKMENT, onder anderen de PORTLAND-OKMKXT vau het merk .Stübx" 
te St-t'tt 111, 

Agentuur der PLATTE UEPEKSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van Echt. 
der oudste fabriek 

Inlichtingen ook te bekomen 

l 's-Hage 
i 's-Bosch 

Deventer 
1 Dordrecht 

A in hem 

bij den Heer P. MOUTON. 
» » » SNIJDERS van GEFFEN. 
• * » H. II. BELTMAN. 
» de Heeren Gebrs. EK. 
* • » T. VAN DER BACH Sc C". 

K L O O S & V A N L I I Y I B U R G H . 
Eigenaars van Zullen- en Taielhazalt-irnieven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaar» in Duittchen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
kalk, bruinsteen, vuurvaste steenes, enz. 

Nieuwehaven N.zijde 55, Holterdain. 

B. I10LSB0ER te Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten tan 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandêche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bflttantfn KETELS worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

A L O M V E R K R I J G B A A R : 

H O L L A N D I I L A S T 
DOOR 

Mr. P. F. HUBRECHT. 
Openbaar schrijven aan allen die eenigen 

omslag betalen in de Hoogheemraadschap
pen van Rijnland, van Amstelland, van 
den Lekdijk-Bovendams. 
p n > / O . M . Uitgave van D. A. THIEME. 

Gerukt bij G. W. VAN DER WIEL Sc C°. f 

F A B R I E K D E I I O L L i A I I S C I Ï E I J S S E L 
_ » K J O S T G H & C ° . 
d v l e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r 

leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten v,„ at„„™K. . 
ijzerc.nstn.etie, volg,,, eigen .ystcm, gehikt voor l e d pte 7 c ^ ^ \ V T « T ^ t " 

N e u c h a t e L A s f ) ^ ^ 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 
VAN 

V . A . J L . D E T R A V E R S , 
-•eft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor'den 

verkoop van ASPHALT in broeden zijn aangesteld: 
F O L K E R S & C°. te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en ordAr. , , , „ j 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek; ItellTveg N" 3"te" X ^ m 

D E D I R E C T I E 

T E E K E N P A P I E B E N 
v a n C A R L S C H L E I C H E R & S C H Ü L L t e D u r e n . 

Alle soorten papier van bovengenoemde Firma, waarvan bij voortduring in de verschillen, •, , ,' 

P a ^ k s p r f e t e t ï r ^ ^ ^ — < — * ^ ™ X ^ £ £ * t 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 

V O O R B O U W K U N D I G E N , 

v a n T h . J . D O B B E , t e U t r e c h t . 
A n h e m ~ A U ' * ' U k k e n " , d W , , , n t i ê ° * ' d r ™ « » * - ""'•cur F. W. VAN Gh'NDT JO.-. „ Arnhem, - „ , „ » . , u ». A , thiEM8,~ 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . 13. I Z a t e r d a g 29 M a a r t 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M f E R S en W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

VwKhünt Zaterdags. Prijs per 3 muaden f 1.65. M.a .boaneert rich voor 
Ma jtt.rg.ng. Afionderlyke nominer. bij voortiitbestelliiuc 16 cent». 

Al le stekken en advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Van 1—6 regel* f\.—, verder roorelkcu regel plaatsruimte 20 centi eu 10 cents 
voor eeii nouwier vau het hlud. Advertentién voor het buitenland 25 cents per regel. 

IETS OVER PHOSPHORBRONS EN ZIJN' 
GEBRUIK VOOlt STGOMSCHÜIVEN. 

Voor ongeveer een tiental jaren wenl onder den 
nouin van Phosphotomus (bronze-phosphorcux) een 
alliage in den handel gebracht, bestaande uit koper, 
tin en een weinig phosphorus, welk metaal mengsel 
groote voordeelen boven het gewone brons bleek te 
bezitten. Proeven daarmede genomen door Kirkaldy 
in Engeland, overste Uchatins te Weenen, professor 
S[»angenberg te Berlijn en vele anderen, bewezen 
den grooten weerstand tegen uitrekkende cn vooral 
wringende krachten, alsmede de groote hardheid van 
dit metaal. De bekende eigenschap van brons, om 
bij hei-smelting aan de lucht zuurstof op te nemen, 
was de eerste aanleiding tot bet onderzoek, in hoe
verre eene kleinere of grooteiv hoeveelheid phospho
rus invloed zou uitoefenen op de deugdelijkheid van 
brons. Door liet absorbeeren toch van zuurstof en 
liet daardoor vormen vau tinoxydc werd de kwaliteit 
vau brons zéér veriuimlerd, ut wijl van den anderen 
kant door trek proeven «rat bewezen, dat koper met 
'/j tut l ° / 0 phospborgehalte eeue meer dan dubbel 
zoo groote vustheid bezat als zuiver koper. (') 

Dit onderzoek, door Dr. Künzel ingesteld, leerde, 
dat de bijvoeging van tot 8*/, % phosphorus 
dn absolute vastheid tot op tweemaal de grootte 
kou brengen van die van het beste gewone oxyde-
vrije, d. w. z. kunstmatig gedesoxydeerde, brons; 
dal de uitrekking vóór het breken hiunloor lot op 
het zesvomlige kou Wonlen vergroot, en dal de tiai'il-
heiil hij bepaalde samenstellingen die van staal kon 
evei ia ren. 

(Je oor/aak van dezen belangrijken invloed van 
cent' kleine hoevuul)lelil phosphorus schrijft <le uit-
vimliT van het phosphorbrons toe aan de vorming 
van eene kristalliseerende, in hooge mate constante 
\crhin<ling van 1 deel phosphorus en 9 daden tin, 
welk alliage, vtwl op zink gelijkende, een smeltpunt 
beeft, dat 150* C. hooger is dan dat van tin. 

Nu zijn steeds alliages van twee meUilen, welke 
beiden iu gesmolten toestand bij langzame afkoeling 
kiisiallLseeren (koper en zink), of wel alliages van twee 
metalen, welke geen van beiden kristalliseereii (lood 
en tin), veel homogener dan die metaalmengsels, 
waarvan het eéne metaal niet cn het andere wel neiging 
tot kristal vorming toont. Deze laatste mengsels ver
vallen bij het langzaam afkoelen steeds in twee of 
meer legeeiingen. Het kristalliseerende phosphortin 
maakt dus, dut het phosphorbmiis steeds homegener 
en van meer constante samenstelling is dan het ge
wone brans. 

In het in 1870 verschenen werk van de uitvin
ders G. Mouten -ire-Levy en C. Kiinzel, getiteld: 
• Essais sur l'empioi de divers alliages et spécialc-
ment du Broiize-pbospboreux pour la coulee des 
bouches ii feu", worden ook vermeld de proeven 
door David Kirkaldy te Londen genomen. Volgens 
dezen was de weerstand van phosphorbrons tegen uit
rekking gemiddeld: 

3G047 pond |>er vierkanten duim 
of: '2535 kilogram per cMJ 

terwijl de gemiddelde weei-stand van gewoon brOOI 
2315(1 pond per vierkanten duim of 1628 kilogram 
per cMa bedroeg. 

Volgens de proeven van overste Uchatius te Wee
nen was de weerstand tegen uitrekking 
van phosphorbrons 3340 tot 5660 KG. pr. cM1 

van gewoon gcscbutmetaal 2200 • • » 
van geschutstaal 5000 » • b 

Proeven, genomen op de keizerlijk-diiiLsche werf 
te Kiel gaven voor phosphorbrons eene vastheid tegen 
uitrekking, varieerendc van 3020 tot 4570 KG. 
PW elf*. Zeer belangrijke resultaten werden verder 
verkregen door professor Ludwig Spangenberg, die, 
/ooals bekend is, de proeven van A. Wohler over 
den invloed van herhaalde belastingen op ijzer eu 
staal, voortzette. (*) 

Hij onderwierp het in de fabriek vau Georg Hóper 
en Co. te Iserlohn vervaardigde Dr. Künzel'sche phos-
l'hii-brons aan vergelijkende pi-oevcn met gewoon 
brons, geleveid door de ContiaenuMVasscrwerks 
Gesellschaft Neptun te Berlijn. 

Gedeeltelijk zijn deze proeven reeds vermeld in 
een opstel van ingenieur Maune over phosphorbrons, 
vertaald voorkomende in het «Tijdschrift van het 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, jaargang 
1873—74, 4de aflevering," en dEngineering, 12 
September 1873." Zij zijn evenwel eerst den 
1'trn October 1874 geheel afgesloten. De metaal
staven werden daarbij aan herliaalde rekkingen en 
verbuigingen onderwerpen, Uit de breuk plaats vond. 

O) Een kupcrnlliaee, bestaande uit 91% koper en »»/, 
pboiphorui, werd reed» aedert 1854 duur II. de Ruviz-Mont-
«kat en De Fontenay bereid. 

(V) „Uebrr daa Verhalten der Metalk' bei wiederholten 
AnttrengunKeu", mitgetheilt von Ludwig Spangenberg. Berlin, 
Verlag vou Emit und Koru. 1875. 

Tol vollediger overzicht zijn de proeven vau pro
fessor Sjiaugeuberg op phosphorbrons hieronder iu 
haar geheel ingclascht. 

A. l*roeven met herhaaldelijk getrokken staven. 

Volg-
nummer. 

M.i\ 
ning ver 

O M i n 
centenaars. 

Aantal uitrek
kingen tot aau 

het breken. 

a. I'hospliorlirons. 
(Ouiî meed.) l 

i 
NH. N-.; 

250 
200 
150 
125 
125 

waszerr liur.l 

147850 
40M35U 

273UHI 
1548020 
ttSOOOO 

4. I'litoiihurbrous. 
1 (ie.weed.) 

1 
'1 

1 

200 
150 
125 

5.1D0CI 
na 2.6IKI000 nog 
„iiuebrokcii. 

1621300 

c. Gewutiu bron». 
1 
ï 
3 
i 

200 
200 
150 
100 

0 
4*00 
0300 

.',lt?i',ni 

De getallen spreken duidelijk genoeg. Terwijl 
gewoon brons in één geval reeds brak vóór dat de 
spanning van 200 etn. per vierk. Zoll (1462 K.G. 
per c.M i) was bereikt, weerstond bet bij dezitUile 
belasting in een tweede geval slechts 4200 uitrek
kingen, terwijl phosphorbrotis eerst na 408350 uit
rekkingen brak. Bij eene belasting van 150 etn, 
per vlerk. Zoll (10.-6 K.G. per c.M.a; hield ge
woon brons 6300 en phospborbraiis tot 2731161 
uitrekkingen uit. Uü de Uibel is tevens zichtbiuir, 
dut gesmeed , d. i. koud gehamerd phosphorbrons 
geen gWMtare absolute vastheid bezit dan het gego
ten metaal; bij drukking zou dit wellicht wel bet 
geval kunnen zijn. 

B. Proeven met staven, die herhaaldelijk 
naar ècne zijde werden gebogen. 

Volg
nummer. 

Ma*, .pan
ning jwr Q 

Zuil in een* 
teuaar. in ile 
uiterste vezel. 

Aantal t— 
tot aan bet breken. 

1 200 802080 
2 180 8151811 

Pliu.pnorbrons. 3 150 5075160 Pliu.pnorbrons. 
4 120 na 10000000 bniiin-

gennogongebrokeu. 

Gewoon brung. 
1 
2 
3 
4 

200 
180 
150 
120 

102650 
151310 
837760 

na 10400000 buigin
gen uogongabrukeu. 

Ook deze tabel toont het groote weerstandsver
mogen van phusphorbrons aau. (s) 

Dc belangwekkendste uitkomsten geeft evenwel de 
3de tabel. 

C. Proeven met staven, die herhaaldelijk in 
twee richtingen werden gebogen. 

Volg-
nummer. 

Max. -|i;ni-
• Z->fl in 
centenaars. 

Aantal verdraaiin
gen tot 

oau net kreken. 

WL-stfaalsch 
ijzer. 1 210 131306 

Gietstaal vau 
1'irili uuil Sou*. 2 MO na 64'J78O0 werd 

de proef gestaakt. 

Gesmeed 

Phoipkorbron». 

a 

5 

240—320 
300—360 

360 

na 14010800 werd 
de prucf gestaakt. 

4032660 
na 1301000 nog 

ongebrokf-n 

Hierbij is op te merken, dat staaf phosphorbrons 
no 3 bij 240 ctr. spanning 7743000 malen werd 
verdraaid; vervolgens bij 300 ctr. spanning 3093800 
iii,iItn en verder bij 320 ctr. spanning 3180000 maal 

•J' Uit de twee tabellen tiet men ook, boe zeer de resul
taten van rek- eu buigproevcu uiteen kuuneu loupen, en 
hoe men du* niet uit de verhouding van eeu materiaal tegen-
over de éene wijze van belasting mag beiluitcu tot dc ver
houding tegcuover eeue andere bela»tiug»wijie. Terwijl liet 
gewone brons bij axiale belasting reeds brak vóór dat de 
maximum spanning per eenheid van oppervlak was bereikt, 
werd deze laatste spanuing bij transversale belasting uict 
alleen volkomen gedragen, maar hield bet uiHteriaal zelfs 
honderdduizend herhaalde beproevingen uit. Kin dergelijk 
verschil iu de uitkomsten vau rek- eu buigproevcu treedt 
ook in hooge uiate bij cement eu tuortels op. 

in 't geheel derhalve 14916800 malen , en werd teen 
de proef gestaakt, omdat de dynamometer geene 
grootcre spanning toeliet. 

Staaf nu 4 had eene geringere doorsnede dan 
no 3 en wenl onderworpen: 
bij 300 ctr. spanning aim 1000000 verdraaiingen 
verder bij 320 » i 1200000 » 

» 340 » s 800000 » 
ten slotte bij 360 » » 1032B8U t 

te /amen: 4032680 ~ s 
waarna zij brak. 
De weerstand tegen wringing blijkt hieruit bij 

phuspliorbrons buitengewoon groot te zijn, zelfs veel 
aanzienlijker dan die van Westtaalsch ijzer eu zelfs 
dan die vau gietstaal van Krupp vau het jaar 1862, 
door Wohler onderzocht. 

Prof. Spangenberg trekt hieruit de conclusie, dat 
phosphorbrons, .lat veel minder door zeewater wonlt 
•angëtnst dan ijzer of staal, een uitstekend mate
riaal zou zijn voor de assen van schroefsüwmbooten. 

De belangrijkheid van het phosphorbrons iu de 
techniek blijkt nader uit het reeds genoemde opstel 
van ingenieur Maune. Hieruit toch blijkt de groote 
geschiktheid voor 't maken van draad en de kalen 
weerstand tegen de werking van zeewater en verdun
de /ureu dan van gewoon ko|>er. Voor rondsels en 
tandraderen, pomnelHnden. zuigerpakking, enz. 
htwft het alliage dan ook met goed gevolg toepas
sing gevonden. Ken aanzienlijk verbruik vermeenden 
de Uitvinden te mogen verwachten voor hel maken 
van geschut; de meenlerc hardheid en vastheid ran 
phosphorbrons boven gewoon geschut metaal deden 
de beste verwachtingen hieromtrent koesteren, 00 
in verschillende landen, zooals Prutsen, Oostenrijk, 
Klankrijk, België, enz. alsook iu Nederland (4J 
wenien proeven genomen. Wel bleek hierbij de 
giwtere vustheid boven gewoon brons, maar tevens, 
dat het zoogenaamde uitschieten of het verwijden 
der ziel door ile spanning der gassen niet minder 
was dan bij gewoon geschutmeUiul. Daar juist .deze 
omstandigheid het eerst leidt Uit onbruikbaarheid 
van een vuurmond, is het phuphorbmns voor dit 
doeleinde geen verbetering en is langzamerhand de 
aandacht van dit metaal voor geschut weder alge-
wend. 

Dauren tegen is het van uitstekende waanle voor al 
zulke machinedeelen, die aan sterke wrijving en 
uitslijting onderhevig zijn, zooals bij k ossenblok keu, 
enz. het geval is. Ook voor stoomschuiven blijkt 
het phosphorbrons zeer geschikt te zijn, volgens 
«le iiiedtileclingen van den bekenden hoofdinspecteur 
der Kaiser-Franz-Josef-Bahn Emil Tïlp te Weenen, 
voorkomende tn het sOrgan für die Foi-tschritte des 
Eisenbahnwesens, Heft I en III, jaargang 1878. 

Op den genoemden ipoorweg rijden de locomotie
ven langs dc berghelling aau ile noordzijde van den 
Donau ongeveer 80 kilometer lang doorloofiend in 
eene helling van gemiddeld 1 : 100 (slechts fi stati
ons verbreken die helling). De slijtige van stoom
schuiven was dan ook aanzienlijk , niettegenstaande 
zij uit zuiver keper eu nieuw tin in de verhouding 
van 82 op 18 waren samengesteld. Bij drie loco
motieven was bijv. de afslijting der schuiven, na 
(loorloopen afstanden vau 53000, 62000 en 84000 
kilometer, respectievelijk 7.5, 0.25 en 6 kilo
gram. Hierop werden stoomschuiven van phosphor
brons gebezigd, en de afslijting bedroeg hij hetzelfde 
aantal iloorloo|)en kilometers nep, 5, 1.75 en 8 
kilogram. 

Per 1000 kilometer was dus de afslijting 
bij loodmessing 0.14 0.10 0.071 K.G. 
bij phosphorbrons 0.094 0.028 0.036 > 

De gemiddelde slijtage is dus bij roodmessiug 
0.1D4 KG. eu bij phosphorbrons 0.053 KG. i>er 
afgelegde 1000 kilometer; m. a. w. de slijtage van 
phosphorbrons is de helft van die van roodmessing 
eu ttkar niet meer dan 'A a 'A van die van goad-
koo|«r handelsbrons. 

Nu leert de ondervinding, dat eeu stoomschuif, 
die nieuw 35 kilogram weegt, na eene afslijting van 
8 kilogram motst worden vervangen. 

Do prijs van nwduussing stellende per kilogram 
op 1 florijn of flAS cn dien van phosphorbrons 
op 1 (1. 70 kr. of f 2.00, is bij volledig verbruik 
vun een phosphorbronzen stoomschuif het materiaal-
verlies -_ 8 KG. ad. f2. — of /16. — 

In denzelfden tijd zouden 2 raodmessingen stoom
schuiven versleten zijn, dus; 2 x 8 KG. nd 
ƒ1.18 — f 18.88, maar bovendien is de schuif eau* 
Bktal verwisseld; het omgieten van een schuif nu 
kost iian arbeidsloon, brandstof, enz. zeer matig ge
rekend , /'5.90. 

(*) Zie Notulen der Vergadering v. liet Kon. Inst. v. lu-
geuiitur* van 14 April lri74, met het Verslag omtrent de be
proeving vau ecu getrokken phosphorbrouzcu voorlaadkaû u 

's-Hage genomen, als bijlage. 

Do totale kosten zijn dus iu het laatste geval: 
ƒ34.78. 

De verhouding der kosten 10 : 24.78 64.6 : 100, 
wat dus eene besparing van 35.4 ü / { ( geeft bij 
het gebruik ven phosphorbrons. 

Het phosphorbrons voor deze proeven wenl in blok
ken liestelil en iu eigen l>eheer tot sU>ou.schuiven 
omgegoten. De ongelijke uitkomsten van sbjtage, 
hoewel steeds gunstig , moeten waarschijnlijk aau de 
wijze van oiugietiug wonlen toegeschreven, waaruit 
men eeue zekere gevoeligheid van het materiaal bij 
herhaald omsmelten zou afleiden. (*) Tilp acht bet 
daarom voonleeligor, de legeering eerst voor het af
gieten gereed te maken , en niet reeds bereid phos
phorbrons te gebruiken, maar aan het gietsel een 
toevoeging van pho-phorbnmsextract te geven. Eene 
doelmatige legeering bestaat uit 26.6 ° / 0 extract, 
71.4 ° / 0 koper en 2 °/„ tin. Hierdoor wordteen-
maal omsmelten der legeering bespaard, en tevens 
het voinihvl \erkregeii zekere oude materialen, vooral 
ko|«erafval, te kunnen gebruiken, waardoor dus de 
prijs van bet phosphorbrons nog wordt verminderd. 
Bovendien is men hierdoor instaat, door verande
ring der simensielling wellicht een nog gunstiger, 
iu ieder geval een meer gelijkmatig materiaal te ver
krijgen. 

Het phosplnirhroiis wordt, behalve door de firma 
Montefiore-Levy en Co. te Val-lleuoit bij Luik, dour 
verschillende labrikaiiten in Engeland, Amerika en 
Diiitschlaml geleverd. Het metaal, waarmede de 
bovenvermelde proeven door pnftosor Spangenberg 
werden verricht, was vervaardigd door Georg Hopcr 
en Co. te Iserlohn. 

S\ 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdkelino Amsterdam. 
Vergadering van 7 Maart 1879, 

Tegenwoordig 17 leden, waaronder 5 bestuurden*, 
en 1 geïntroduceerde. 

De Voorzitter deelt mede, dat de heerScheltemu 
de benoeming tot bestuurslid heeft aangenomen eu 
dat het Bestuur nu is samengesteld als volgt: N. Re
deker Bisdom, President, II. J. Wolter, Vice-Presi
dent; G. Krook, Penningmeester; E. Scheltema HGzn., 
G>rjmissaris en J. N. Landré, Secretins. 

De Voorzitter richt eeu woord van dank en waar-
decriug tolden voiigeii Secretins, deu heer Huibei's, 
eu uit den wcuscli dal hij niet denzelfden ijver, dien 
hij als bestuurslid aau deu dag legde, de belangen 
der Afdeeling zal blijven behartigen, waarmede de 
Vergadering luide blijken vau instemming geeft. 

Ingekomen zijn: lo. Een antwoord op vraag 10 
van de Maatschappij U>t bevordering der Bouwkunst 
van de hoeren VV. Langhout en Isaac van Siavel. 
2o. Als antwoorden op de prijvragen. één ontwerp 
voor eene Muziektent eu twee ontwerpen van eeu 
Eemtiploma. 

Aan de orde wordt gesteld de Irehandeliiig van 
dfl verandering van art. 11 der wet, waartoe een 
voorstel door meer dan 15 leden is onderteekend. 
Nadat nog door den heer Lelitnan op het wensche-
lijke vau bedoelde verandering is gewezen, wordt 
het voorstel om art. 11, 2de alinea, aldus te lezen: 
• /ij zijn onmiddellijk herkiesbaar" aangenoinen met 
12 tegen 2 stemmen. Dit besluit zal mui de goed. 
keuring vau het Bestuur der Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst worden oiKlerwoqien, ingevolge 
art. 56 dar «et van genoemde Maatscliapptj. 

Als spreker treedt ep dc heer II. J. Wolter. Hij 
heelt tot onderwerp gekozen: de schoorsteenen en de 
middelen om het rooken te beletten. 

Spreker wijst er in de eerste plaats op, hoeveel 
kosten eu onaangenaamheden het rooken van schoor
steenen heeft veroorzaakt door onbekendheid met de 
middelen, die de wetenschap aanbiedt; hij wenscht 
op eenige oorzaken te wijzen en middelen tot ver
betering aau du hand te doen. Na een inleiding 
over den bouw van schoorsteenen cu de oorzaken van 
het al of niet trekken, geeft hij aan, hoe door ver
breking vun het evenwicht het opstijgen der lucht in 
du kanalen kan bevonlenl wonlen; 

lo. door verwarming, waardoor verdunning der 
lucht ontstaat en tlsoo een opwaartsche beweging 
plaats heeft. 

2o. door zuigiug luveuaau den schoorsteen, die 
de wind kan voortbrengen en welk middel bijna al
tijd werkzaam kan zijn, daar op een hoogte van 15 
.1 20 meter /.clden windstilte heersent. 

Hoe grooten invloed het tempcratmir-verschit buiten 
eu Imuien den schooi-stecii heelt, blijkt daaruit, dat 

(s) Volgens andere proeve 11 munt juist bet [ikusphorbroua 
uit dour du zeer geringe verbraudiug van puwplioru», welke 
bij bet oiusiuclwu plaats vindt. 
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een verschil van 20" Celsius een snelheid aan de lucht 
iu den schoorsteen geeft van 2 meter per seconde. 

Uit eenige gegevens over de verhouding van schoor-
steenen blykt, dat de trekking niet in dezelfde reden 
toeneemt als de hoogte, maar als de wortel van dat 
getal; een viermaal hoogere schoorsteen geeft dus een 
tweemaal grOOtSTS trekking. 

Bij liet metselen der rookkanalen moeten stuitingen 
vermeden. de hoeken afgerond en vernauwingen voor
komen worden. Wind eu zonnestralen kunnen na-
desligen Invloed o|» de trekking hebben. Dc werking 
van zonnestralen op de Imvcn-opening van schoor-
steenen kan zich op drieërlei wijze doen gevoelen: 

to. de warmte kun huiten grooter zijn dan in deu 
schoorsteen en dus een nederdalende bevVeging doen 
ontstaan; 

2o. heschaduwde plekken kunnen aan eene zijde 
den schoorsteen koud bonden en dus aan dien kant 
een neder waart echo beweging doen ontstaan; 

3o. bij wijde schoorsteeuen kan ongelijkmatige 
verwarming en daardoor dwarfing in de lucht plaat* 
vinden. 

Door plaatsing van een kap op den schoorsteen kun 
deze gebrekkig»: werking voorkomen en tevens ge
zorgd worden voor het inslaan van regen, daar ook 
diunpvorming in den schoorsteen nndcclig werkt. 

Door 5 verschillende vormen van langsdoorsneden 
van schoorsteeuen wordt aangetoond, dat de zich naar 
boven verwijdende schoorsteen het voordeeligst werkt; 
dit is o. a. met voordeel toegepast door een Ita
liaan, die den schoorsteen op elke twee meter 1 
centimeter verwijdde, en door een Oostenrijker, die 
ei- een hellingshoek van I V, graad aan gaf. 

Bij bespreking der keuze van bouwstoffen vooi' schoor
steeuen, wijst spreker Op het nadeelige van teu po-
reus materiaal; metaal '.ou daarom te verkiezen zijn. 
maar dit geeft aanleiding tot spoedige afkoeling; 
gladde buizen, omgeven door een laag asch, zouden 
daarom zeer aan tc bevelen zijn. 

Verder toont spreker aan, hoe huizen van verschil
lende verdiepingen in hetzelfde rookkanaal kunnen 
uitkomen en goed zullen werken, als de neerdalende 
luchtstroom verhinderd wordt. Bij grOOte inrichtin
gen , als hospitalen, enz. komt dit veel voor. 

Door het .aanleggen van etui ring om de monding 
van een dwarskuiiual in den schoorsteen kan het 
loojien vau roet voorkomen wonlen. 

Zeven verschillende vormen van langsdoorsneden van 
schoorsteeuen geven spieker aanleiding om met proe
ven aan te toonen, dat vernauwingen nadeelig wer
ken en verwijding altijd betere trekking geeft. 

Doet het schuin afdekken vau schoorsteeuen reeds 
voordeel bij windstooten, die dan opwaarts werken, 
bij goed ingerichte happen is dit nog veel meer het 
geval. Vaste kappen zijn te verkiezen lxnen draai
ende, daar laatstgenoemden bij plotselinge wind wen
dingen juist het omgekeerde doen en dus tegenwer
ken. Het plaatsen van gebakken-aarden schoorsteen-
potten kan voor schoorsteeuen, die te wijd zijn, 
goede werking veroorzaken, daar dit de twee stroo-
meii, die erin kunnen ontstaan , belet. Ten opzichte 
van materiaal en kleur voor kappen verkiest spreker 
de geguteii-ijzeien, die iu het vuur geteerd zijn en 
dus eeu zwarte kleur hebben. 

Terugkomende op de dwarsdoorsneden van schoor-
steenen. wijst spreker op het voordeelige om ronde 
eu zoogenaamde waggon potten iu te metselen, zoo
als in Frankrijk algemeen wonlt toegepast- Andere 
oor/uken, uls natte brandstoffen, de vorm der stook
inrichtingen , enz. kunnen nadeelige werking veroor
zaken. 

Spreker wenscht nog te wijzen op eenige oorzaken 
voor het rooken van schoorstecnen en de middelen 
om dit te voorkomen, maar wil dit gaarne, op 
voorste! van den Voorzitter, tot een volgende ver
gadering uitstellen. 

De heer Leliman gelooft, dat bij den schoorsteen-
bouw vooral de pmrtijk niet uit het oog moet ver
loren wonlen en geeft als voorbeeld aan, hoe een gat, 
door een uitgevallen kwast ontstaan, den trek be-
vorderde. De heer Wolter zegt, dat waar de practijk 
langzaam en na huig zoeken dikwijls een goed middel 
beeft gevonden, de theorie langs veel zekerder weg 
gaat en er s|>oediger komt. De heer Huibei-s is het 
eens, dat naar l>o\en verwijdende schoorsteeuen goed 
zijn en liespreekt nog met den heer Wolter het 
plaatsen van gebakken-aarden potten op de schoor-
steenen. 

De heer S. Wierda Hzn. wonlt als lid aangeno
men; niets meer aan de orde zijnde, wonlt de ver
gadering gesloten. 

Vergadering van 21 Haart 1879. 
Tegenwoordig 13 leden, waaronder 4 bestuurders, 

en een geintroduceerde. 
De notulen worden gelezen en goedgekeurd, waarop 

de Voorzitter mededeelt, dat nog één ontwerp op 
de uitgeschreven prijsvraag voor een diploma voor de 
Eereleden is ingekomen; hoewel te laat ontvangen, 
vraagt hij vergunning ook dit nog aau te nemen. 
waartoe besloten wonlt. 

Voorts wordt melding gemaakt van de ontvangst 
van een brief, waarbij de heer C. Zemel zich aan
biedt, door het houden vau voordrachten nuttig te 
zijn op bouwkundig gebied; wonlt besloten hiervan 
te gelegener tijd gebruik te maken en dit den I -
C. Zemel te lierichten. 

De Secretaris leest het jaarverslag over 1878, en 
naar aanleiding daarvan komt de beer Srheltemu nog 
eens aandringen om subsidie te geven aan de Am
bachtsschool alhier, zond ra de slaat tier kas dit zal 
toelaten. De commissie van beoordeeling voor de 
ingekomen antwoorden Op de prijsvragen wordt sa
mengesteld uit dc heeren 1'. J. Iluibers, I'. F. Laar
man en II. Moleinans. 

Als spreker treedt op de heer II. J. Wolter, die 
de voordracht over schoorstcenen vervolgt en tot 
inleiding nog ecu paar vroeger genomen proeven 
herhaalt Door een vochtige cn een droge buis naast 
elkaar te plaatsen, geeft hij opnieuw het bewijs, 
dat de rook in een vochtige buis daalt 

De proef met 7 verschillende vormen van schoor
stecnen en daarin nJUoopeode dwarskaualeu wordt 
in zooverre gewijzigd , dat hij nu wenscht voor tc 
stellen boe, als er beneden gestookt wordt, de rook 

al of niet in een hooger gelegen vertrek komt. Hij 
plaatst een glas, met rook gevuld, onder hetdwai-s-
k.uiaal vim den schoorsteen, blaast van onderen lucht 
in en men ziet den rook bij de verwijdende buizen 
in het glas blijven, terwijl bij de naar boven ver
nauwende schoorsteenen de rook uit het glas wordt 
geblazen; in bet laatste geval rookt het dus iu de 
kamer. 

Voor 16' verschillende gevallen, waarbij het in 
een vertrek rookt, worden door spreker middelen aan 
de hand gedaan urn dit gebrek weg te nemen. 

Velen van die gebreken zijn door het plaatsen van 
een kap op den schoorsteen weg te nemen; anderen 
komen met den tijd terecht, zooals bij een nieuwen 
schoorsteen, en sommigen wonlen vcrholi»en door 
toevoer van lucht in het vertrek te brengen. 

Bij dit laatste geval staat spreker een weinig langer 
stil en verklaart, hoe door het verkeenl aanbrengen 
van een buis in den buitenmuur van een vertrek, 
ongerief van rook kim ontstaan, als de wind in de 
richting van de buis langs den muur strijkt. 

Ook verklaarde spreker de goede werking vau een 
kap volgens het systeem, dat door Lieniur op de 
luchtbuizen wordt gebezigd; deze kappen, van gego
ten ijzer en zwart gelakt, zijn ook voor schoorstee
nen gemaakt. 

Nadat nog door de heeren Galman, Van (leerde, 
Huibers, Van Stavel en deu Voorzitter eencnander 
over schoorsteenen, kappen en potten gezegd is, wordt 
de Vergadering, onder dankzegging air. den spreker, 

Ahh.uim; '9-GravenhaqE. 
Vergadering van 19 Maart 1879. 

De bijeenkomst had hoofdzakelijk ten doel het be
handelen der antwoorden , ingekomen dp de ver
schillende door het Huuldliestimr gestelde vrugeii voor 
de algemeene bijeenkomst van Mei e. k. Het bleek, 
dat aan de o|idrucht van het Bestuur welwillend 
voldaan was door zeven commission , die antwoorden op 
even zoovele vragen indienden. Die artwoorden, 
voorgelezen en besproken, wenlen achtereenvolgens 
vastgesteld, doch besloten daarvan vooralsnog geene 
inededeeling in de nieuwsbladen te doen, teneinde 
daardoor de besprekingen der algemeene bijeenkomst, 
iu Mei te Amsterdam te houden, niet vooruit te loopen. 

Voorts wenl de heer Bresier als lid van het be
stuur door deu Voorzitter geinstalleeid, kennis 
gegeven van de ontvangst van de door het Konink
lijk Instituut vau Ingenieurs laatst uitgekomen wer
ken en door den heer Van der Tas eene kleine 
wijziging in het reglement voorgesteld, die in de 
eerstvolgende vergadering zal worden behandeld. 

Afdeelino Rotterdam. 
Vergadering van 21 Maart 1879. 

De heer II. Cramer stelt ter bezichtiging een 
monster Fibrous-asphalt, zijnde met asphalt door
trokken papier, dat volgens het pros|>crtus een 
afdoend middel is tegen het optrekken van vocht in 
muren en up verschillende tentoonstellingen bekroond 
werd. 

Het zijn buigzame bladen van 4 m.M. dik, iu 
lengten van 0.81 M. bij breedten van 0.115 tot 0.04 
M. Duze bladen moeten 0.10 M. boven den beganeii 
grond, in eene laag cement of tras op den fundament-
muur gelegd worden, met 0.05 M. dekking over 
elkander, doch zorgende dat geen specie tusschen 
die op elkander liggende einden komt. De prijs is 
ƒ0.80 per M a ; het materiaal is verkrijgbaar bij de 
firma De Lint en Co. te Rotterdam. 

Bij de korte bespreking wordt de opmerking ge
maakt, dat het misschien mogelijk is, dat het kle
verige asphalt in tegen den muur geplaatst marnier 
vlekken veroorzaakt. Is dit niet het geval en vol loet 
het overigens aan het doel, dan is dit fabrikaat een 
veel goedkooper middel tegen het optrekken van vocht 
dan de daarvoor meermalen gebruikt wordende 
koperlaag. 

Hierna stelt hetzelfde lid ter bezichtiging een proef 
metselwerk van machinaal gevormde IJselsteen. 
Spreker heeft deze proef genomen tengevolge vau 
kortelings opgedane ondervinding bij den DOUW 
vaneen waterdichten kelder. Deze kelder was met dc 
meeste zorg vervaardigd van dezelfde steen als de 
proef in sterke tmt, doch al spoedig na de vol
tooiing o|>cnbaardeii zich sjMiren van ondichtheid iu 
den vloer, die hoe langer hoe grooter werden. Hij 
deed toen op de meest aangetaste plaats den vloer 
opbreken en ontdekte daarbij, dat dc sjiecie zich hoe
genaamd niet aim de steenen gehecht had. Beide 
lieten zich zonder eenige moeite geheel van elkander 
Fcheiden, hoewel alle steenen goed vertind waren. 
Bij het stukslaan van de bovengenoemde proeve, die 
in liasterdsjiecie was gemetseld, verkreeg men het
zelfde resultaat; ook daarbij bestond niet het minste 
verhand tusschen de steen en de s[>ecie. De oorzaak 
van dit verschijnsel werd algemeen aan dc gladheid 
van dc overigens uitmuntende steen toegeschreven. 

Naar aanleiding van een dezer dagen ontvangen 
circulaire van de kunstzaiidsteenfabriek bij Velsen, 
vestigde de heer W. C. van Goor andermaal de 
aandacht der vergadering op dit fabrikaat, waarvan 
enkele munsters aanwezig waren. 

Hetzelfde lid stelde ter bezichtiging asphaltpapier, 
hetwelk het doorstaan van vochtige muren moet 
keeren. Dit papier, verkrijgbaar in rollen van 6 M. 
lengte it ƒ1.25 de rol, wordt op den vochtigen muur 
met roggepap of verf bevestigd en op de gewone 
wijze met behangselpnpisr beplakt. Muren , welke 
vóór twee maanden aldus beplakt waren, hebben 
zich uitmuntend gehouden. De vocht van den muur 
heeft nog niet den minsten nadecligen invloed op 
het. behangselpapier gebod. 

Als een proefondervindelijk goed middel om de 
nadeelige werking te voorkomen van vochtige muren 
op behangsel, dat op doek is geplakt, of dit vocht 
te verwijderen, vermeldt de heer A. Braus het bo
ren van gaten in de onderste en bovenste behang-
rachels. De daanloor veroorzaakte luchtstroom achter 
hel behangsel doel het papier droog blijven. 

De heer Van Goor stelt nog ter bezichtiging een 
paai monsters llilger'sche pannen, verkrijgbaar bij 
deu heer Louis Nagel te Arnhem, en geadverteerd 

in De Opmerker n". 10'79. In de beschrijving van 
deze gegalvaniseerd ijzeren pannen wonlt medegedeeld, 
dat zij in twee soorten verkrijgbaar zijn , namelijk 
geheele met 3 en halve pannen met 2 roeven. Zij 
wonlen machinaal vervaanligd en sluiten daardoor 
zeer dicht op elkander. Voor woonhuizen wonlt het 
gebruik van eeu dakbeschot aanbevolen, voor min
dere gebouwen zijn alleen latten voldoende. Het dak 
kan onder zeer flauwe helling gelegd worden, man-
bij flauwere helling •net het ovenlekken wat meer 
zijn; van 45—40° is 4c.M. voldoende, bij 15—18" 
woi-dt 10 c.M. gevorderd. Br zijn gemiddeld 3 
pannen per M 1 noodig, die 0.3 kilogr. wegen en 
met het bevestigingsmateriaal ƒ2.10 kosten. De 
•trekkende meter vorstpannen kost met het beveeti-
gingsniateriail ƒ2.10 en de dikte der [Kinnen is 
0.02 m.M. Behalve geheele jannen, worden ter aan
vulling, nog deelen van 0.20, 0.40 en 0.00 M. 
lengte gemaakt. 

Iedere pan wordt met 2 draadnagels bevestigd, 
waarvoor op 11 c.M. vun onderen gaten door de roef 
zijn gemaakt, rondom welke het ijzer bolvormig 
is opgezet; onder de mede bolvormige kop van den 
draadnagel wordt een looden plaatje gelegd, en de nagel 
wonlt onder het schot of de lat sterk aantrekkend 
omgeslagen. 

Uit de korte gedachten wissel ing over dit fabrikaat 
blijkt, dat het materiaal, uithoofde van de mindere 
kosten, een concurrent vour zinken dukluilekingei; kan 
wonlen als het vrij van oxydatie blijft. 

De beer II. -I. Dupont stelt enkele monsters van 
vlakke en gewone pannen ter bezichtiging, vervaar
digd in de fabriek van den heer IJ. Canoy te Te-
gelen. Van de groote soorten zijn 16, eu van de 
kleine 20 per IP noodig; zij wegen 2000 Kilo de 
1000 stuks groote, gewone vorm eu 1700 Kilo de 
1000 stuks kleine, vlakke vorm. De prijs der 
blauwe pannen is vrij op waggon of iu schip / 38 
de vlakke, ƒ24 de groote en ƒ22 de kleine, ge
wone vorm. De lichtheid en de deugdzaamheid der 
grondstof wenl gereleveerd. 

Op eene vraag Of Friesahe stuifkalk voor plafonds 
te verkiezen is boven Luiksche of schelpkalk, zoo wat 
helderheid , duurzaamheid als prijs betreft, wonlt 
geantwoord, dat de laatstgenoemde boven de eerste 
is te verkiezen om den prijs cn de meer gemakkelijke 
bewerking, als zijnde plafonds van Luiksche kalk 
guedkoo[»er dan die van Friesche stuifkalk en diuirhij 
het helderste. Het gebruik van schelpkalk heeft voor 
plafonds alleen het voonleel, dat zij gemakkelijker en 
dus met minder kosten afgestoken kunnen wonlen 

Ten slotte wonlen andermaal de door het Bestuur 
van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
voorgestelde vragen voor de September-vergadering 
in behandeling genomen met het gevolg, dat op nog 
twee daarvan antwoorden worden toegezegd. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Afduelino Ars hem. 
Vergadering van 26 Maart (879. 

Dij afwezigheid van Voorzitter en Secretaris werd 
de vergadering dooi den 2Jr" Voorzitter geopend, 
die zich tevens belastte met de werkzaamheden van 
Secretaris. De notulen van de vorige vergadering 
werden gelezen eu goedgekeurd. Na incitededeeling 
der ingekomen stukken, deed de Voorzitter voorle
zing van het jaarlijksch verslag der werkzaamheden, 
dat volgens art. 57 van het reglement aan het 
Hoofdbestuur moet wonlen opgezonden. Uit dit 
verslag bleek, dat het ledental met 8 personen ver
meerden! is, dat het bestuur door herbenoeming 
van den Secretaris niet veranderd wis en dat de reke
ning van den Penningmeester met een batig saldo 
sluit. De verschillende bijeenkomsten in het afge-
loojHjn jaar wenlen door de bezichtiging van plaat
werken nu en dan opgeluisterd, en bet lid A. van 
Cuijleiiburgh Jr. hield eene lezing over het Arnhem-
sche rioolstelsel, waarbij het verschil tusschen het vroe
gere en het tegenwoordige rioolnet werd aangetoond 
en tal van teekeuiiigen tot opheldering wenlen overge
legd. De vragen, door de Maatschappij gesteld, wer
den besproken en drie daarvan th>or liet lid Berghuis 
schriftelijk beantwoord, terwijl eindelijk eenige bouw
materialen ter onderzoek eu bespreking aingeboden 
wenlen. In het geheel wenlen tien vergaderingen 
gehouden. Nadat dit verslag door de aanwezige le
den was goedgekeurd, bekwam de heer Timmerhalls 
van Abcoude het woonl. Naar aanleiding van vroe
gere discussion over het rioolstelsel, vestigde spreker 
de aandacht op eene bi-ochure van den Heer K. II. 
von Bnumhauer, getiteld »De middelen ter verkrij
ging van zuivere lucht en goed drinkwater iu groote 
steden", welke brochure door hem aan dc Afdeeling 
ten geschenke werd aangeboden. Spreker Wees 
verder op de belangrijke resultaten, die sommige 
steden, zooals Darijs, Milaan, Edinburgh en ande
ren, door besproeiing der omliggende landerijen met 
rioolwater verkregen hadden. Eenige letlen erkenden, 
dat er oenu aanzienlijke hoeveelheid meststof in het 
rioolwater aanwezig kan zijn, maar waren toch van 
oonleel, dat de plaatselijke gesteldheid van Arnhem 
de invoering van een dergelijk stelsel zou in den 
weg staan, daar het vervoer van het rioolwater 
naar de veraf en hoog gelegen heidevelden een groote 
uitgave zou vorderen. 

De heer (lijk besprak de slechte kwaliteit van het 
tegenwoordig in den handel zijnde Belgische ijzer en 
betoogde, dat het draagvermogen daarvan, bij het 
vroegere vergeleken, met de helft verminderd is. 
Spreker wees op de omstandigheid, dnt deze weten
schap voorat van belang is voor hen, die gewoon 
zijn bouwplans te ontwerpen naar* klaargemaakte 
in.-dellen, zonder zich rekenschap te geven van de 
vereischte sterkte der aan te wenden materialen, en 
raadde uit dien hoofde het gebruik van het Duitsche 
ijzer aan , al it dit belangrijk hooger in prijs. Na
dat omtrent dit punt door verschillende leden van 
gedachten gewisseld was, werd de vergadering ge
sloten. 

Correspondentie. 
Plaatsruimte belet ons, verschil lende toegezonden 

stukken nog in dit nummer op ie nemen. 

Maandag, BI Maart 
'••liaat-b, te (0 ureu, door liet gemeentebestuur: 

de levering vau 40,000 straatkeien uit de groeven van 
Queuast, 32,000 Attische keien eu 391 M' hardsteeoeu 
trottoirbanden. 

Deraburg, te 11 uren, door A. A. Leverman, voor 
(i. I. Hendriks: het bouweu van eene schuur. 

Amsterdam. te 11 uren, door den commandant 
der marine: lo. het naken van een gebouw bestemd 
tot takelsolder eu bergplaats vau mac hi redcelen op 
's Rijks werf lo Amsterdam; 2o. het maken van kaai
muren ann de zuid- ea westzijde van die worf. 

Ferwerd, te 11 aren, door hut gemeentebestuur van 
Furworderadeel: de levering vau 900 stère grint vu 
200 stère harde puin. 

'a-Hage, tc ll'/i ureu, door het miuisterie van V/a-
onderhouden van-eu liet doen van eenige herstellingen 
en vernieuwingen aan de gebouweu der polytechnische 
school te Delft, ged. '79. (taming/WOO. 

Alkmaar, to 12 ureu, door dijkgraaf eu hoogheem
raden vau de I'it wat ere n de Sluizen in Kenaemcrland 
en Westfrieslaud, iu De Toelast: het maken van ecu 
bazaltmuur ter lengte vau 60 kt hui de noordzijde 
der Edammer zeehuven, langs eeu deel vau het Pur-
mcrlandje. 

Bergambacht, te 12 uren, door het bestuur van den 
polder Bergambacht, in bat voormalig Rechthuis: lo. 
liet maken van eon machine- eu ketelhuis, schoorsteen, 
woning voor dun machinist en stoker eu verdere danr-
hijbeliooron.de werken; 2o. hot leveren tu stelluii vun 
een stoomwerktuig met scheprad, stoomketels, enz. 

Kindheven, te IS ureu, door het gemeentebestuur: 
het leveren van 88,000 stuks heel© en 2000 stuks 
halve straatkeien (putit grauit) tu 3.S,fiOO stuks straat
keien uit tie groeven van Queoast. 

Bergum, te 12 uren, door burg. en weth. van 
Tirtjerksterndeel, op hut gemeentehuis: het herstellen 
van dc vaste houten brug over de Murk, onder Oen-
kerk. 

Bargum, te 12 ureu, door burg. en weth. vau 
Tietjcrksteradecl, in het gemeentehuis: het wegruimen 
van de bestaande- eu liet bouwen van eene houten 
beschoeiing langs den Opslag te Bergumeruieuwstad. 

Berg.-n-ep-Zeem, te 12 uren, door C. Asselbcrgs 
en C. H. Blank, iu Dc Draak: het bouwen vau 2 
heeren huizeu. 

Hoe n, v i-L uren, door hut gemeentebestuur: het 
dagelijksch onderhoud eu eenige vernieuwingen aan 
de schoolgebouwen ouz. 

*llpheul, te 2 uren, door het It. K. kerkbestuur, 
bij R. van Oer»: bet bouweu van een liefdegesticht 
met scholen eu verder auuliooren aldaar. 

Vcendam, tc 0 uren, duor hut gemeentebestuur: I 
het onderhouden ged. '79 vau de gebouwen en wer
ken aldaar. 

«ruilingen te 8 ureu, door G. HeJkens, bij A. 
Juuiscma: eene aanzienlijke verbouwing van zijne 
behuizing. 

Leeuwarden, aau de Stads-armeukaitier : de levering 
van katoen, pilow eu dekens. 

Heegfcerapel, door het kerkbestuur der Herv. ge
meente: het bouwen vau eene naai* cn hreischool niet 
woniug voor de onderwijzeres, consistoriekamer euz. 

Diusdag, j april. 
Utrecht, te 11 uren, door de maatschappij lot expl. 

vau Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: liet 
maken van eene bergplaats voor takkenbossen eu 
coaks op liet statioiiseinplacemeut Breda, teu behoeve 
van den spoorweg Breda-Maastricht. Inl. bij don 
sectieingeuieur Mieling. te Rotterdam. Raming ƒ 2250. 

'a-llage, te 11 ureu, door deu ecrstaaiiW. ingenieur, 
ia de Normaal-schietschool: het éénjarig onderhoud 
lo. van dc kazernegebouweu enz., 2o. van de werken 
aldaar. Bilj. inz- 31 Maart, te 3 uren, op bet bureau 
der genie. 

'a-Hage, te 1 uur, door bet ministerie van financiën: 
het onderhouden van- eu het docu ven eenige her-
stelliugeu aan het gebouw op het Buitenhof te's-Hage, 
waarin de bureau's voor de hypotheken en het ka
daster gevestigd zijn, ped. '79 eo 'S0. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: ]o. 
liet onderhoud van eenige gemeenteworken ged. '79, 
2o. het verbeteren cn onderhouden der wegen, singels; 
pleinen cn voetpaden in de gemeente, god. 1 jaar; 
Ito. do leveriug vun pot- eu sierplanten. 

Apeldoorn, te 7 uren, door den bouwmeester P. J. 
de Bruin, iu De Moriaau: het bouweu vau eeu woon-
cn pakhuis voor P. G. Romiju aldaar. 

lirenlngen, tc 8 urou, door den architect K. Hoek-
zema, bij Wed. Eckhoff; het afbreken ran eene be 
huizing eu het bouwen van con pakhuis met boven
woning cn vrijen opgang, schuur enz. aan 't Singel. 
Bilj. inz. vóur 7 uren. 

Amsterdam, door commissarissen der stads-bonk-
van-leeuing: het gedeeltelijk uitgraven en met zand 
aanvullen van een terrein in de Conrndstraat, tusschen 
de Coehooru- ea Cruquiusstruteu, voor deu bouw 
eeuer hulp-bank-van-1ecu ing. 

Harlingen, door Iet dijksbestuur der Vijf.Deelen* 
Zeedijketi-lhiiteudijks: de levering van 150 last zuilon-
bazalt vun 40-—50 centimeter lengte ea van 25—35 
centimeter zwaarte, te leveren vddr of op 15 Juni 
a. s. op aan te wijzen plaats aldaar. 

Willemstad, door de genie, in De Hoop: lo. het 
maken v;ui ueui- soldering in de artillerieloods binnen 
het fort Pnns-Frederik bij Ooltgeusplsat; 2o. het 
éénjarig ouderboud vau de werken; 30. idem van de 
kazeruegebouwen aldaar. Bilj. ine. 31 Maart, vuur 3 
uren, op liet bureau der genie. 

Woensdag, 1 April. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat euz.: lo. het verbouwen van lokalen voor de 
Eerste Kamer der Staten-Generaal op het Binnenhof-
Raming ƒ92,900; 2o. het verrichten van eenige wer
ken aan het gebouw gen. het Oud-Stadhouderlijk 
Kwartier. Kaming ƒ23,080; 3o. het makeu vaneen 
peilput en gebouwtje voor eene zeifregistroerende 
peilschaal aau de buitenzijde vau den dijk van de 
Alblusserwourd, langs deu rechteroever vun de Bene-
den-Mcrwede, bij dijkpaal no. 63 te Sliedrecht. 
Raming / 4630. 

Meentieren, te 11 uren, tloor het gemeentebestuur: 
de levering van 300 M 5 grint. 

Hellet or t»l uf-, te ll'/i oren, ter griffie der marine: 
het opruimen van een gedeelte houten beschoeiing ea 
het daarvoor maken van een kaaimuur en fundeeringen 
voor overdekkingsloodscu, welke aan dien kaaimuur 
greuzen. 

Ilpendam, te 12 uren, bij K. Kalf: lo. door den 
architect H. P. vau den Aardweg: hetamoveeren van 
een koetshuis, paardenstal ea bergplaats en daarvoor 
Ju de plaats bouwen vau een nieuw koetshuis met 

. paardeustal eu bergplaats, met ijzeren hek ervoor; 
1 2o. tloor du commissie voor de bewaarschool i hei 

amoveereo van een gebouw „De Jonge Prins", lang 
18 M . breed 6.20 M. en op dc bestaande fundeering 
bouwen van een buwuarschnol enz. 

Utrecht, tc 12'/, uur, door de Nederlandsche Rijn
spoorwegmaatschappij i de levering vau magazijn sgoe-
deren. Bilj. ins. 1 April bij de directie. 

Llmmen, te 1 uur, duor dijkgraaf en heemraden 
vau den Groot-LiaimerpoldiT, iu De Eendracht: het 
maken der gebouwen tot stichting van een stoomge
maal voor dien polder. Aauw. 31 Maart, tc 1 uur, 
aau den Zuidennolen nabij Akersloot. 

Derdrecht, te I uur, ten kantore van tie gasfa
briek: de levering van ongeveer 54,000 HL. Eng. 
gaskolen. 

Almkerh, te 2 uren, door dc gemeentebesturen vau 
Almkerk en Emmikhoven, in liet raadhuis: liet af
breken eener school en ouderwijzerswoniug; het bou
wen van eene openbare school met ouderwijzerswoning 
en school meubelen, benevens daarmee in verband 
stuaude werken, lui. bij de architecten Vunk en 
Holwerdn, te Emmikhoven. Raming f 13,041 

Deventer, tc 2 aren. in hel lokaal der Bouwkun-
digc Vereeniging: liet bouweu van (arbeiderswoningen, 
achter deu Platvoet. Aanw. 31 Maart, tc 10 ureu. 
Inl. bij den architect G. te R iele Wz. 

Ulthulicn, te 3 uren. door het gemeente best.: de 
aanleg vr.n 2418 M. kunstweg, vau bat dorp langs deu 
Laanweg en bijlangs den Oudendijk Annw. te 10 
uren. *• 

Nijmegen, 'sav. 8 uren, door de directie der socië
teit „Burgerlust": het hnuwou vnn ten tuinmuur lan.'s 
den Lindenherg, vergrooten van dun tain enz. 

Hergen-ep-Zeeni, ton raadhuize ; dc levering van 
56.60 st. M. trottoirband en 25 stuks hanUtecuen 
meerpalen. 

Ferwerd , bij G. S. Sijtsma: bet bouwen eener voor-
huizing en vertimmcring aan hals en schuur up.lunsmn 
State, bij Forwcrd. Aanw. 31 Maart, tc 10 uren. 

Ilanderdag, 3 Af ril. 
V'ii/rn, tc 10 urou, door deu eerstaanw. ingen. 

te Dordrecht, iu hei Hotel-Rotterdam: bet éénjarig 
onderhoud lo. van de werken tc Neuzen eu tc Klle-
woutsdijk, 2o. van do katernegebouwen enz. tc Neuzen. 
Bilj. inz. 2 April, vóór 3 ureu, op het bureau der 
genie te Neuzen, 

f.cidi-rmulaen, te 12 uren, door den dijkstool van 
bet polderdistrict Tielerwaard bij J. M. M. Verstegen: 
het verhoogen eu verzwaren vau tien dijk le Her wij
nen, beginueodc 40 M. beneden afstandspaal no. 317 
ea zich uitstrekkende tot 40 M. beneden afstandspaal 
uo. 354, ter lengte vnn ongev. 700 M. 

Varia, te 12 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: het houwen van eene kerk niet toren. 

PuinUk, te 1 uur, door het polderbestuur, hij J. 
van Oclder: het maken van een grintweg, van dc 
Blauwesluis onder Appcltern tot aau den Lindeboom 
te l'nilhjk, met bijlevcriug der materialen. Auuw. tc 
10 uren. 

Beugen, to 3 ureu, door burg. cn weth : het maken 
Beset aardebaaii, tuut daarin bcliooreiido kunstwerken, 
met het gedeeltelijk begrinten ou gedeeltelijk met klin
kers bestraten dier baau, van het gehucht Startwijk 
over Rijkevoort naar den prov. weg van St.-Autonis 
ntinr Wanroy, Isttg 5649 M. Aanw. te 91,', uren. 

l.iielii-ni. door de directie dor sociëteit Do Harmonie : 
het bouweu vuu een socitcitslokaai met kasteleins-
woning. Inl. bij den architect J. Boaob, aldaar. 

VrUaag, 4 April 
tiauda, te 10 uren, door deu eerstaanw. ingenieur, 

in Arti-Lcgi: het éénjarig onderhoud lo. der kazeruc-
Kebon WOB enz. te Oouda, ia. der idem tc Schoon
hoven. Bilj. inz. 3 April, vóór 3 uren, op het bureau 
vau deu iugeuieur vuurnoemd. 

'••Haarli, te IO'/t ureu, duor het ministerie van 
waterstaat euz., am het gebuuw van liet prov. bestuur: 
lo. het maken van ecu ijzeren onderbouw voor de 
brug over de Zuid Willemsvaart, genaamd de Heos-
wijksche brug, onder dc gemeente Schijndcl. Raming 
/8780] 2o. hot doen van buitengewone herstellingen 
aan de schipbrug over de Maas bij Me iel Raming 
ƒ5430. Aanw. van beide 31 Maart. 

baarden, te 11 uron, door den eerstaanw. ingen., 
in het gemeentehuis: liet céujarig onderhoud lo. van 
de werken te Noardeti, 2o. van dc knzernegebouwen 
enz. aldaar, vHu do werken tc Muiden, 4o. van 
idem langs de Vecht vau Weesp lot Tienhoven. Bilj. 
inz. 3 April, vóór 3 uren, op hot bureau vau deu 
iugenieur voornoemd. 

Hein, tc 12 ureu, door den directeur der arlillerie-
stapel- en constructiemagnzijnou: de levering van: 
perc. 1, 1000 Kti. koperplaat, dik 0.OO09 M., perc. 2. 
1500 KG. messingplaat, dik 0.0005 M, perc. 3, 80,000 
Kü. grove Eng. stcenkolcu, perc. 4,150,000 K(J. fijuc 
Roerschc macliiiiekolcn. 

Arnhem, te 12 uren, aan het gebouw van het 
prov. bestuur: het onderhouden van- en het doen van 
eenige vernieuwingen en herstellingen uan dc gebou
wen der Rijkslandbouwschool te VViu'cningon. Kaming 
ƒ 3000. 

Maardrecht, te 12 uren, door de commissie voor 
het beheer van deu wog van tic Hoflaau nabij Rot
terdam iiuur (Jouda, op het gcnipeutchuis: het 3jnrig 
o&durhoud van de met klinkersteen beslrate eu be-
grinte gedeelten, benevens do hegbenlantingcn, sche
ringen enz. van dien weg lusschen de Hoflaan co de 
Mallcgatsluis bij Gouda. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie vau water
staat euz.: lo. het leggen van telegraafkabels ouder 
den grond te Amsterdam. Ramiug ƒ1960: 2o. het 
-pannen vim een draad langs de telegraaflijn van 
Maastrioht tot Valkenburg en dc aanleg van eene 
telegraaflijn tusschcu Valkenburg en Heerlen. Ra
ming ƒ 909. 

Zaterdag, ft April. 
't-Uraveaanrie, tc ]01/, ureu, door burg. en weth.: 

lo. het bouwen vim eene school en ouderwijzerswo
niug te Hoek-vun-Holland, met bijlovering van school-
ameublement; 2o. hot maken ran eeu gebouw, ingericht 
voor 2 ondcrwijzerawoiiiiiguii aldaar. 

Ulreeht, Ie 12 uren, door dijkgraaf cn hoogheem
raden vau den Lckdijk-ltoveudams, in hot Gebouw 
voor K. cu W.: het leveren van grint en /.and. 

Bet-Ma, te 5 uren, door burg. cu weth.: de leve
ring vau 550 stère verbrijzelde keien op deu kunstweg 
over de Kroon, Stads-nicuwe polder en deu Oudedijk. 

Nt.-Jaeeulpararhle, bij A. I). Wassenaar: hel uit
voeren van werkzaamheden aau- en het maken vuu 
eene vaste brug over do Vaart, vóór diens huizing. 
Inl. bij den architect J. Winters Je. te St.-Anna-
parochie. 

Maandag, f April. 
Kuidhera, te 10 uren, door den burgemeester, in 

het gemeentehuis: het bouwen van een woonhuis met 
bergplaats, nan den Rijksstraatweg tussclien Zuid- en 
Noortllim-ti. Anuw. 4 April, tusschen 9 en 10 uren. 

Helleveetalnls, te 10 ureu, door deu eerstaanw. 
ingenieur, in kamer A16 van kazerne no. 1: het een

jarig onderhoud lo. van de werken, 2o. vau dc ka
zeruegebouwen aldaar, liilj. inz. 6 April, vóór 3 uren. 

Makkum, te 11 uren, door het dijksbestuur van 
Wonseradecls Zuiderzeedijk en, in Dc Prins: hel her
stellen van eenige werken aan gemelde Contributie, 
bestaande iu het heien van dubbelwork, kistpaal, wal-
lieien en kistvullen. Aanw. door den opzichter A. 
Kool 5 April, te 10 uron. 

'a-Hage, te 11', uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., ann het gebouw van het prov. bestuur: 
het bezinken on bostorton van den Ooslcrnol aan deu 
Ondelsndsoben zeedijk op (loudereedc, behoorende tot 
dc zcewerken in Zuid-llollaud. Aauw. ged. de week 
vóór de besteding. Rnmiag / 105,000. 

Amsterdam, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het verrichten van ccnigi: herstellingen en vernieuwin
gen, benevens het onderhouden gudurendc hot jaar 
1879, aan dc huizen, torens, poorten, enz., dc ge
bouwen ten beliocre van liet ouderwijs, van de po
litie en der brandweer, benevens die op dc algemeene 
begraafplaatsen. 

Amsterdam, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
hel uitbreiden van dc houthaven. Inl. bij den stads
ingenieur op het raidhuis vau 10 tot 12 ureu. Ra
ming f 500,000. 

Amaterdam, tc l'/i ureu, door de Hollandsche 
IJzeren-Spoorwegmaatschappij, aan het bureau O.Z. 
Voorburgwal: lo. het maken eu stellen van eene 
houten overkapping op hot tijdelijk station bij hot 
Hesier luk van den Noordholl. Staatsspoorweg te Am 
sterdam. Aauw. 31 Maart en 2 April, to II uren. 
HanÜng ƒ 82,500; 2o. ecuc belangrijke herstelling van 
de brug over do Warmondcr Licdc, in 2 perc. en in 
massa. Raming ƒ44,000. Aauw. 29 Maart on 1 April, 
te II ureu; 3o. dc levering van dwarsliggers cu ei
kenhout, in 2 porc; 4o. het uitvoeren van verfwerkcu 
langs den Oosterspoorweg tusschen Amersfoort cn 
Zutfen, in 2 perc. 

(Mrecht, tc 2 uren, door het bestuur der Stichtsche 
Trainwaymaatschappij: het bouwen ueucr wagenschuur 
met bovenwoning en stalling op een terrein aan do 
Stationstraat aldaar. 

Welvega, ten kantore van den notaris Van Giffen: 
het afareken, vervoeren cu wederopbouwen eeaet 
boereuliuizingc met schuur, varkens- en voorbakken 
enz., thans staande te Nijetrijne on bewoond door 
Wed. (i. H. Pen en weder op to bouwen tc Sonucga 
als stolphuizingc. 

lïrenlngen, door deu architect J. R. dager, bij Wed. 
Eckliotl: het bouweu van een pakanis aau dc Hoek-
straat. Anuw. 31 Maart, fe 12 uren. 

Olnadag, ft April. 
vv uii'i rieiii'io, te 10 uren, door den eerstaanw. 

ingenieur te Gorinchem, iu het koffiehuis Bellovue: 
lo. het éénjarig onderhoud der werken tc Wou-
dricheui, Loevestein enz. (Raming ƒ3800); 2o. idem 
der kazeruegebouwen tc Woudriclicin en lx>evcstem 
(Raming / 700). Bilj. inz. 7 April, vóór 3 uren, op 
hot bureau van deu opzichter van fortificatiën, te 
Woudrichem. 

Ilarll>i|en, tc U uren, ter secretarie van Vijf-Dec-
lcn-Zecdijkeii-Binuendijks: bet aanleggen eener steen 
glooiiug cu het verzwaren van deu zeedijk daarnevens, 
over eene lengte van .ri00 M , tusschen stcou 16 cu l'J 
onder Oostnrbicrum, in '79 on 'SO. 

Zuilen, tc II uren, door dou eerstaanw. ingenieur, 
iu Do Hollandsche Tuin: het éénjarig onderhoud lo. 
der kazcriiegobouwon te Zul feu, 2o. der werken op tie 
legerplaats bij Milligcu. l'.ilj. inz. 7 April, vóór 3 
uren, op hot bureau van don ingenieur voornoemd. 

Retterdam, tc 12 uren, door den prov. inspecteur 
der tlir. hel. euz., aan het gebouw dor inspectie: het 
onderhouden van- en bet doen van eenige herstellingen 
aan het voormalige Oostindischc Huis tc Rotterdam, 
god. '79, '80 en '81. Aanw. 1 April, te 10 uren. 
(Hcrbesteding.) 

Derdrerht, le 12 uren, in het raadhuis: het ma
ken van een gebouw len dienste van hot gymnasium 
te Dordrecht. Aanw. 5 April, tc 2 ureu. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: de levering 
van 25,000 HL. gewone Eng. gaskolen, teu behoeve 
der gemoentegasfabriek. 

Weensdag, \\ April. 
'a-llage, teil uren, door hot ministerie vau water

staat enz.: lo. het wegruimen vnn een san den Hock-van-
Holiaml, onder dc gemeente 's-Gravesando gezonken 
stukken wrak van liet gestrande vaartuig „Thyra" 
afkomstig. Aanw. 4 eu 5 April; lo. het wvereu en 
verwerken van stortsteen tea behoeve van do over
brugging vau het Hollandscli Diop, cu het docu van 
herstellingen enz. auu dc riviorwerken gelegen aan 
den noordelijkcu oever van het Hollandsch Dien. tot 
de overbrugging behoorende, met het onderhoud dier 
werken tot 1 Mei '83. Aanw. 3 en 5 April. Raming 
ƒ68,460. 

Arnhem, te 11 uren. door deu eerstaanw. ingenieur 
to Zutfen, jn De Harmonie: het éénjarig onderhoud 
van dc kazernegebouweu ouz. te Arnhem eu van het 
fort bij Westervoorl. Bilj. iuz. 8 April, vóór 3 uren, 
op het bureau vau den hoofdopzichter van fortificatiën 
te Arnhem. 

Purmerende, te 12 uren, door het bestuur van deu 
Overweerdschcpolder, iu Do Doele: het makeu der 
gebouwen cn inrichtingen voor een vijzel-stoomgemaal. 
Inl. bij deu architect I. Goldberg, tc Haserswoudc. 

'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie vnn water
staat enz., teu behoeve der Staatss[>oorwogen: bet 
inkepen van eiken dwarsliggers, het inkepen eu be
reiden oiel chloorziok vau grenen dwarsliggers eu de 
levering van het noodige chloorzink. 

Donderdag, 10 April. 
Woerden, te 10 uren, door den eerstaanw. iogen. 

te Utrecht, in de kazerno: het éénjarig onderhoud lo. 
der werken tc Woerden en tc Wicrikurscliaus, 2o. der 
kazeruegebouwen enz. aldaar. Bilj. inz. 9 April, tc 3 
uren, op het bureau vau don eerstaanw. ingenieur tc 
Utrecht. 

'a-Hage, te 12 uren, tloor het ministerie van kolo
niën: de leveriug van ijzer- en hardstcenwerk voor 
138 loodsdeuron en 320 wcgafsluilingen, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Java. 

'a-Hage, te 2 men, door hel ministerie vau kolo 
eten: do levering vau 18 draaischijven compleot, ten 
dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

Haarlem, te 2'/j uren, door het ministerie vau 
waterstaat euz., aan het gehouw van het prov. best.: 
het bouweu van ecu tolhuis op don llijks-grooten weg 
le kl. no. 1, bij dc llakkcloarsbrug, gcm. Muidcu. 
Aanw. 5 April. Raming ƒ 5500. 

•eltgeaaplaat, te 0 uren, door het polderbest. vaa 
het Rietveld, op het gemeentehuis: liet maken van 
eene uitwateringsluis met bijbehoorendo werken. Aanw. 
te 11 uren. 

Purmerende. door kerkreut meesteren der Evnug.-Lu-
thersche gemeente: de bovenbouw voor eene kerkten 
dienste dier gemeente, lol. bij tien architect P. Mager. 
I Her tic.sUalnigi 

Kapelle (Zeel. 
van 75 M 3 griut en 120 M» grin 

), bij deu burgemeester: do levering 
en 120 \P griiitzand. 
Vrijdag. 1" «PT". 

Mtelwijh, door burg. eu weth.: het doen vau eenig»; 
vernieuwingen cu vergroot ingen aau du 2c openbare 

school iu het Beiersche en het bottwen van eene on
derwijzers won ing aldaar. Inl. bij burg. cu weth. cu 
den architect F. van der Slraa'en, te Zevenhuizen. 

Maandag, 14 April. 
Amalerdam, tc 12 uren, ten behoeve van het cen-

Iraal-uiagazijn van kleed ing, uitrusting enz.: de leve
ring van 60,000 M. donkerblauw ordinair laken, ia 15 
perc., ea 20,000 M. lichtblauw idem, in 10 porc. 

Dinsdag, 15 April. 
'«-Ilage, tc 1 uur, door het ministerie van financiën: 

het onderhouden van- cn hot doeu van eenige hor-
stclliiigcu aan hot gobouw, waarin gevestigd is het 
kantoor van de hypotheken cn het kadaster op het 
Klooster te Maastricht, ged. 79 eu '80. 

Zevenbergen, door het gemeentebestuur: de leve
ring vau 200 \l ; good gehorde onderhoudsgrint. 

Woenadag, 10 April. 
Deventer, te 11 uron, tloor deu eerstaanw. ingen. 

te Zutfen. op het bureau van den hoofdopzichter vnu 
fortification, wachthuis aan den Bakoven: het éénjarig 
onderhoud der kazcrnngchouwcri enz. te Deventer. 
Bilj. inz. 15 April, vóór 3 uren, op genoemd bureau. 

Danderdag, 17 April, 
iir.rlii. to II uren, door dc maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, ten bohocvo vun het ver
nieuwingsfonds: de leveriug in 2 perc. van stalen 
spoorstaven, stalen laschplaten en ijzeren eindplaten, 
haak- en schroefbouten met moeren ou iuoerplaai\jes. 

Cujh, te 11 uren, door burg. ou weth- van Cuvk-
en-St.-Agatha: dc levering van 20,000 stuks vlak-be-
honweu Belgische straatkeien, 4o soort. 

Vrijdag, IN April. 
Middelburg, tc 10 uren, door het miuisterie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het céujarig onderhoud van ocnige werken hij de 
Oude-HÓeve aan de noordkust van Schouwen. Aauw. 
12 eu 15 April. Raming / 4024. 

Vllwscli, te lO'/i uron, door het miuisterie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het verbeteren der kauaaïboorden tussckou de sluizen 
no. 0 cu no. 1 der Zuid-Willemsvaart onder tic gcm. 
's-Bosch. Aanw. 12 cu 18 April. Raming ƒ 4S50. 

Zualli-, te 12 uren, door hot ministerie van water-
staat, aan het gehouw van het prov. bestuur: lo. het 
doen van eenige kei best rat ing aau do traverse van 
den grooten weg door Diopenheitn. Aauw. 9 April. 
Raming f !)122; 2o. idem van kliiikerbcstratingcii op 
de groote wegen in Ovorijsel, iu 2 perc, eu iu massa. 
Anuw. 9 April. Raming: perc. I ƒ8796, perc. 2 
ƒ 2431. 

Leeuwarden, tc !2'/i urou. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan hot gebouw van het prov. brst: 
bel vernieuwen der brug tc Oudcschouw, in deu llijks-
grooten weg van Leeuwarden naar de Overijsolseho 
greus. Aanw. 9 en 12 April. Raming ƒ20,250. 

Maandag, tl April. 
Maastricht, te II uren, door het ministerie van 

wateistaat enz., aan hot gebouw van hot prov. best,: 
het driejarig onderhoud der werken van het kanaal 
van Luik naar Maastricht voor het gedeelte, tlat liet 
Nederl. grondgebied doorloopt. Aanw. 15 on 18 April. 
Raming /'JS00 per jaar. 

Vrijdag, ti April. 
VBesi-h, te lO'/j uren, door het ministerie van wa

terstaat, aan het gebouw van het prov. best.: lo. hot 
veranderen in stceng looi ingen der rijzen boven- cu 
henod en vleugels van de sluizen no. 7, 6 cu 4 op dc 
Zuid-Willemsvaart iu Noord-Brabant. Itnming ƒ2250; 
2o. hot makeu eu iuhaiigen vun 2 houten deuren voor 
het biiitcuhoofd van tic Rijks-schutsluis binnen het 
fort Crevecoenr. Raming ƒ6500. Aauw. van beide 
19 cn 21 April. 

Op later te bepalen datum. 
I. ij tui*, door kerkvoogden der Herv. gemeente: hot 

gedeeltelijk afbreken van den toren met de gevels der 
kerk, en het bouwen van een geheel nieuw dak op de 
kerk met het wederopbouwen van deu torou. Bestek 
euz. ligt hij J. Gcertsma, tc Baard. 

Drenrijp, bij N. dc Boer: hel uitdiepen vau 550 
M. opvaart uan dc lorp van C Sijtsma. Aanw. 2 
April, te 10 uren. 

Afloop van Aanbestedingen* 
«.rollingen , 13 Maart: BOB aanzienlijke verbouw 

aim de wiukelbehuiziug vau Lijbcriug, under beboer 
vau den architect N. W. Lit; ingek. 9 bilj., als: 
D. Dooiies eu K. Fekkes, tc Groningen, ƒ 6944 
II. J. Meuge, „ idem „ 6480 
J. Postcma, „ Den-Ham, „ 6440 
J. Wallinga, „ Groningen, „ 6274 
G. Hiurichs, „ idem „ 62(H) 
M. Mammen, „ idem „ 6140 
F. Roders, „ idem „ 5748 
11. Smit, „ Bedum, „ 5590 
J Dekker, „ Stedum. „ 5323 
gegund. 

Lemmer, 13 Maart: do vorbouwiug van de herberg 
eu boerderij aau dc Tacozijl outlor Suudel; ingekomen 
S bilj., als: 
S. Visser, te Nijemirdum. / 9505 
L. van Noord, „ Lemmer, „ 9349 
J. U. v. d. Moulen. „ Hcmelum, „ 9042 
J. H. v. d. Meer, „ Nijega, „ 8878 
J, Klein. „ Ijcmmcr, „ 8646 
J. Haarsma, „ Balt, „ 8549 
R. J, Boukema, „ Oudemirdum, „ 8387 
P. Af-, de Vries, „ Lemmer, „ 7813 

Drachten, 14 Maart: het makeu vau eeu gebouw 
voor drukkerij van A. Plantiuus Jz.; ingekotnea 7 
bilj., als: 
S. Kijlstra, te Drachten, / 1015 
G. van Manen, „ idem „ 997 
F. Schiere, „ Rottevallc, „ 972 
H. Hendriks, „ Drachten, „ 968 
J. YVibbelink, „ idem „ 968 
S. dc Jong, h idem „ 926 
D. Beek, „ idem „ 924 
gegund. 

Leiden, 15 Maart: het bouwen van ccn machinist-
wonitig voor Rijnlands stoomgemaal tc Gouda; iugok. 
13 bilj., als: 
I). Amesz, tc Leidou, ƒ 24S2. 
P. vau Rooijen, „ idem „ 2393. 
A. (iravestciju, „ idem „ 2366.45 
J. W. dc Jong, „ idem „ 2343. 
J. V. Welter, „ idem „ 2289. 
E. Sliedrecht, „ idem „ 2289. 
L. vau Blokland, „ idom „ 2278. 
A. Snelleman, „ idom „ 2236. 
W. Bokhoven, „ idem „ 219S. 
II. J. Nederhorst, „ idem „ 2190. 
P. van Mcnseh, „ idem , 2175. 
G. Luiieudijk, „ idem „ 2025, 
P A. Burgboudt, „ idem „ 19SU. 
gegund. 

Veerhont, 1 ."> Manrl: het bouwen vun eene school 
met ondcrwijzerswoiiiug; iugek. 10 bilj., als: 

O L. do Haan en 
K. van Les, 

P. Prins, 
P. Verhaagen eu 

H. nutl Woud, 

te Oegstgeest, 
„ Saudpoort, 

/ 33,098 
„ 31,200 

„ Haarlem, „ 30,850 
„ Noordwijk, „ 30,525 
„ Oegstgeest, „ 30,064 
„ idem „ 99,989 
„ Koudekerk, „ 27,843 
„ Leideu, „ 27,587 

J. Verkoren, „ Voorschoten, „ 27,433 
J. v. d. Tas, „ Charlois, „ 26,755 

Westervelde, 15 Maart: het verlengen van de 2de 
wijk, vau do kol, Vecuhuizen af naar Westervelde, 
met eenige daarmede iu verband staande werken; 

C. Alkomade, 
J. Kortekoas, 
J. F. de Hooij, 
J. Spreij, 
P. C. de Vrind, 

ingek. 4 bilj., als: 
J. W. de Vries, te Smilde en 

„ Haulcrwijk, / 15,137 

„ Smildo, 13,854 
„ Itlijham, „ 13,030 
„ Nieuweschans, „ 13,239 

T. A. Ploeg, 
C. II. de Jonge i 

J. Joffers, 
J. N. Kruizinga, 
F. van Balen Gz. 
gegund. 

Franeher, 15 Maart: het maken vau ecu gomet-
scldcu ierput euz. op het aschlund aldaar; ingek. 6 
biljetten, als: 
G. Brugsma, te Fraiickcr, ƒ 1975 
C. Usbrandij, „ idem „ 1949 
D. v. d. Baren, „ idem „ 1885 
P. T. Alkcma. „ idem „ 1547 
G. II. Brouwer, „ idom „ 1532 
G. T. Dopheide, „ idom „ 1295 
geguv.d. 

Apeldaern, 17 Maart: het loggeu vau p. m. 600 
str. kt grintweg met materieel en arbeidsloon; inge
komen 6 bilj., als: 
T. de Bruin, te Apeldoorn, ƒ 1764 
.1. Iloltmiiu, „ idem M 1289 
W. Olenwn, „ idem „ 128G 
W. Bakker, „ idem „ 1198 
J. v. d. Vloeker, „ idom „ 1197 
W. ,L v. tl. Haar, „ idem m 1077 
gegund. 

Leiden, 17 Maart: hot maken eener draaibrug op 
dc Middeutegraeht; gegund aan S. van Leeuwen, te 
Leiden, voor ƒ1099. 

Deventer, 17 Maart: het bouwen van 2 woningen 
met winkelhuis voor E. van Putten; minste inschr. 
was J. Witteveen, te Deventer, voor / 1S73. 

•'apellr, 18 Maart: het bouwen van een huis met 
aanbouwen; ingekomen 8 bilj., als: 
ü. G. J. Tempelaar, te Waspik, ƒ 38,225. 
A. Michael, „ Loonschendijk, „ 34,977. 
N. van Hest, „ Tilburg, „ 34,300. 
P. vnn Kiol, „ idem „ 34.29S.S7 
H. Dusée, „ idem „ 33,998. 
.1. van Dongen, „ Dongen, „ 30,995. 
J M. de Jong, „ Capelle, „ 28,700. 
W. A. de Jong, „ idem „ 27,980. 
gegund. 

Alkmaar, ]s Maart: het onderhoud flor zeewering 
van den Hondsbossche, van 1 April '79—31 Maart 
'80; gegund aan J. Oldenburg, te Bergen, voot /90,000, 

St.-JacebipartM'hle, IS Maart: hot verhoogen eu 
vorzwaren van den Amdijk onder St.-.Iacuhiparochic, 
tor lengte van p. in. 1500 M.; iugek. II bilj., nis: 
W. T. v. d. Veer, le kfareum, / 10,200. 
D. v. d. Fles, „ Hardinksveld, „ 9,780. 
J. J. dc Vries, „ Kollum, „ 9,254. 
E. S. ae Boor, „ Lemmer, „ 8,995. 
II. J. IJoetzor, „ Vrouwenparochie,,, 8,412. 
W. A. Swcts, „ Hardinksveld, „ 8,140. 
1). W. v. d. Heide, „ Ferwerd, „ 7,960. 
J. W. Ringnoldus, „ Gorredijk, „ 7,387. 
D. G. Kenning, „ St.-Aiinaparochic, „ 7,362. 
Ü. Ricwald, „ Idem „ 7,£60.63 
G. T. Praamstra, „ Veeuwouden, „ 6.844. 

vruin». IS Maart: dc reparatie vau den toren der 
St.-Martinuskerk; minste inschr. was J. vun Groenen-
daal, to Nunhem, voor ƒ7375. 

Aalten, 19 Maart: het bonwon eener onderwijzers
woning te Lintcloo; geguud aau H. Schokkiug, te 
Aalteu, voor ƒ1588. 

l'ljeueard, 19 Maart: het maken van woon- eu 
winkelhuizen voor rekening van Donker te Hillesluis; 
ingekomen 6 bilj., als: 
Kuipers, te Hillesluis, ƒ 7909 
Van Scbaik, „ idem „ 6852 
Merks, „ Rotterdam, „ 6694 
Van Buren eu Co., „ Hillesluis, „ 5753 
Tetterode, „ Berkel, 4299 

Hll«eraum, 19 Maart: hot bestraten met keien van 
het Naarder-Eind, mot daarmede iu verband staaude 
werken (zonder bijlevcriug van keien); ingekomou S 
biljetten, als: 
J. v. d. Berg, te Amersfoort, / 27O0 
J. G. Rookebrand, „ Blarikum, „ 1675 
A. Maters, „ Amersfoort. „ 1483 
P. Lecnders, „ Utrecht, „ 1373 
W. v. d. Kooij, „ Amersfoort, „ 1215 
P. Andriesseu, „ Hilversum, „ 119'J 
T. W. Bonten, „ Amersfoort, „ 1185 
J. Fuhren, „ Hilversum, „ 1033 
geguud. 

HelleveetaluiN, 20 Maart: het éénjarig onderhoud 
der werken en het idem der kazernegebouweu te 
Brielle; minste inschr. was J. Bout, te Bridle, resp. 
voor ƒ3129 ou ƒ1424. 

Belaward, 20 Maart: het verdiepeu door uitbag
gering van eeu gedeelte dijkvaart, laug p.m. 1754 M.; 
ingekomen 8 bilj., als: 
C. kt Dijkstra, te Bolsward, / 7344 
J. A. Tuiuier, „ idem „ 5989 
P. Kampman, „ idem . 5800 
G. v. d. Rijt, „ idem „ 5247 
A. K. de Boor, „ idem „ 4807 
E. B. Hempenius, „ idem „ 4790 
W. v. d. Meer, „ idem „ 4444 
E. J. Dijkstra, „ Haskerdijken, „ 3925 
geguud. 

Wierum, 20 Maart: het verzwareu van een ge
deelte der buitenglooiing van den Contributie-Zeedijk 
van Wcstdougeradecl; ingek. 14 bilj, als: 
J. Bakker, tc Kollum, / 36,685 
1). v. d. Heide, „ Ferwerd, „ 30,550 
J. do Vries, „ Kollum, „ 30,154 
J. v. d. Borg, „ Ulrum, „ 29,414 
P. Elzingn, „ Ternaard, „ 23,797 
K. van Tongeren, ,, Heorenveen, „ 23,100 
VV. Swets, „ Hardinksveld, „ 21,990 
J. Ringiiohlus, „ Gorredijk, „ 21,985 
S. vau 't Verlaat, „ Hardinksveld, „ 21.200 
K. Keuning, „ Ternaard, „ 20,3sS 
G. Praamstra, „ Veenwouden, „ 19,999 
V. do Boer, „ L-.-mmer, „ 19,965 
W. v. d. Veer, „ Marsum, „ 1S,4*5 
II. Boetzer, „ Oudobiltzijl, „ 13,481 
gegund. 

Halwerd, 20 Maart: de herstellingen en rielbo-
klecdiug aau deu zeedijk van don Westpolder; minste 
inschrijver was J. de Vries, te Kollum, voor/S157 
sondor groud. 

fielrle, 21 Maart: het bouwen vnn een liefdege
sticht; ingekomen II biljetten, sb): 
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W. vau Puijeobroek, 
J. C. van Pelt, 
A. Janssen, 
W. A. Olaessen, 
Clerx en Jongen, 
F. Blomjous, 
üebr. Papes, 
li. Du/,-,-. 
C. Lepelaars, 
A. vau Ilerk, 
W, Sim uiers. 

/ 13,990 
„ 13,200 
„ 12,989 
„ 12,120 
„ 11,986 
„ 11,986 
„ 11,955 
„ 11,894 
„ 11,600 
,, 11,530 
„ 11,516 

gegund. 
i.rcMHiirdi'11, 21 Maart: de voortietting van de 

verbetering der Noord er-tee wering te Harlingen . 
minste inschr. was 1). Volker, te Dordrecht, voor 
f 12,200. 

aneek, 21 Maart: hot bouwen van een nieuw 
woonhuis voor de Haus-ttoelona-Fuudatie; ingckomeu 
8 bilj., als: 

te Sneek, / 9138 
„ idem „ 8964 

F. Prins, 
Cora. H. Visser, 
N. P. Molenaar, 
S. v. d. Werf, 
C. Faber, 
L. T. Visser, 
J. P. Öjaardcma, 
M. Schuurman», 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

, 8579 
, 8473 
, 82S5 
, 7951 
, 7947 
, 8088 

Deze sommen waren gebaseerd op het bouwen van 
het huis met panbedekking; voor leibedekking waren 
zij verhoogd met ƒ335, ƒ380, ƒ345, ƒ340, ƒ871, 

ƒ210, /235, ƒ175; gegund aau M. Schuu ramus, met 
luihuilekkiug voor ƒ7161. 

Wllhelmlnadar», 22 Maart: het maken van werken 
tot voorziening van den val van S Jan. '79 in den 
oever van den Wilhelminapolder; ingekomen 14 bil
jetten, als: 
L. A. van Haaften, te Sliedrecht, / 11,780 
P. J. van Rumortcl, „ Houtenisse, „ 11,000 
P. v. d. Wende, „ (ioederoede, „ 10,780 
J. Kraaijeveld, „ Hansweert, M 10,630 
A- van Poperiug, „ Hruinisse, „ 10,628 
1>. Bolier, ,, Scherpenisse, „ 10,570 
C. Hartog, m Sliedrecht, „ 10,443 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 10,400 
H. Hage. „ Middelburg, „ 10,300 
M. de Vriend, „ ltorselen, - 13,300 
P. A. v. d. Velde, „ Neuieu, „ 10,120 
I. van Male Ds., „ Breskens, „ 10,068 
B. deu Kxterv.d. Brink. „ Krabbendijke, „ 9,928 
C. de Wilde Az., „ Kaltendiike, „ 9.772 

Amaterdam, 22 Maait: lo. het écujarig onderhoud 
der werkcu; minute iuschrijver was C. J. Macks Kz., 
voor ƒ3890. 

2o. idem der kazerncgebouwen; minste inschr. was 
J. C. van Dijck, voor ƒ2200. 

3o. eene verving van idem; minste inschr. was De 
Leur, te Utrecht, voor ƒ1687. 

4o. het maken van bestratingen, 2 mestbakken cu 
het verharden van pleinen bij de cavalcriekazcrue. 
minste insofar, wus J. J. Bockholts, voor ƒ2380. 

Utrecht, 25 Maart: het maken van eene overdekte 
bergplaats voor brandstofleu op het stat ion seinplaoe-
ment Vlissingen (lokaal), ten behoeve vau deu spoor
weg Hoseudaul- Vlissingeu; ingck. 9 bilj., als 
P. Hooft 
J. v. d. Hoek, 
('. Maters, 
A. Daverveldt, 
J. C' van Miert, 
A. Wil, 
1). Bijl, 
W. van Uije cn Zonen, 
B. deu Extcr v. d. Itriuk, 

te Breskens, ' f 2459 
„ Middelburg, „ 2840 
„ Vlissiugeu, „ 2330 
„ Wouw, „ 219S 
„ Middelburg, „ 2189 
„ '• Gravendeel, „ 2099 
„ Vlissingen, „ 2086 
„ Middelburg, „ 1999 

. „ Krahbondiiko, „ 1985 
'a-Hage, 20 Maart. lo. het uitvoeren vau graaf- cn 

baggerwerk op het benedendeel der Nieuwc-Merwede, 
gedeeltelijk door Uijks-stooinbâ gervaartuigen, met de 
bedieuing eu het onderhoud dier vaartuigeu tot 31 
Maart '80; ingck. 5 bilj-, als: 
J. Monster, te Puttershoek, ƒ148,317 
C. v. d. Meyden Cz-, „ Hardinksveld, n 137,800 
C. Bot Cz, „ Sliedrecht, „ 137.800 
A. Volker Lz., „ idem „ 135,000 
L. A. van Haafteu, „ idem „ 123,500 

2o. bet onderhouden vau eenige werken vnn cn bij 
den Staatsspoorweg te Amsterdam; iugekuniou 4 
biljetten, sla: 
M. Deutekom, tc Amsterdam, ƒ 11,800 
A. v. d. Beek, „ idem „ 11,469 
A. Kramers, „ idem n 10,546 
P. van Essen, „ Houtrijk-eu-Polanen,„ 9,457 

'a-llage, 26 Maart: iiet 3jarig ondrrhoud van- cu 
het doeu vau herstellingen aan het ijkkautoor te Am
sterdam; ingekomen 4 bilj-, als: 
H. E. W. Haalboon), te Amsterdam, f 1730 
L. A. Napjus, „ idem „ 1687 
H. J. Loclitenberg, „ idem „ 1630 
G. Woud, „ idem „ 1568 

Lachem, 27 Maart: het bouwen eener kerk voor de 
Kern. gemeente; ingekomen 3 bilj., als: 
H. Wegerif, te Apeldoorn, ƒ 15,934 
J, Olthotr, D. Assink 

eu A. Beiiers, » idem - 13,457 
Gebr. Reerink on Zu., „ Lochum, „ 13,120 

Haarlem, 27 Maart; het herstellen en verbeteren 
van de Rijkszei werken op Marken i mins te inscbr. 
was 'tHoen, te Nieuwoudam, voor ƒ12,983. 

.MJmegeH, 27 Maart: lo. het bestraten van de 
Verlengde-Molenstraat, liet maken vau trottoir best ra
ting eu het plaatsen van trottoirbanden; ingekomen 2 
bilj., waarbij 1 van onwaarde; bet andere van '1'. W. 
Boute, te Amersfoort, in ma>-.-i voor ƒ 1251.70. 

2o. hut vervoeren vau den Woalwal naar de Molen
poort vun: 79.S50 stuks Luiksche keien, 25O,0O0stuks 
straatklinkers eu 272 M. trottoirbanden; ingekomen 
4 biljetten, als: 
Peters, te Nijmegen, ƒ 684. 
P. Jansen, „ idem „ 627.91 
H. Segers, „ idem „ 019. 
G. van Haaften, „ idem „ 469.99 
beide gegund. 

Jierichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's Gravenhage. Door den hoofdingenieur, dief 
van den dienst der Batnviusche havenwerken in Ne» 
duilaudsch-Indie zijn du volgende huschikkinguu ge
nomen gedurende de maand Januari jl.: 

Ontslaat-»; du gezagvoerder J. F. Cramer; 
benoemd: tot gezagvoerder, de le stuurlieden 

A. Bukema en II. G. Stuur; tot opzichter J. L. 
Grootons; tot machinist, V. F. Priester enP.Scott; 
tot werktuigkundig opzichter. R. lhibson; tot tecke-
naar, C. F. Vodugcl; tot le-stuurman, H. C. La
gers un R. Hnndra. 

— Het Koninklijk Instituut \un Ingenienra aal op 
Dinsdag 8 April vergui luren. Onder de ingekomen 
stukken, die alsdan ter tafel zullen worden gebracht, 
iioumuit wij de volgende: 

Mededeeling van het lid J. Dirks, over Noordzee-
havens in Nederland. 

Opmerkingen van het lid J. A. Snijders CJz. naar 
aanleiding van de mededeeling van het lid A. Ph. 
Knpteyn over de empirische zwaartupuntsbu]>aliiig 
van hut Koninklijk Instituut van Ingenieurs. 

Mededeeling van het lid C. de Bruyn betreffende 
de defensie van dun Oudelandschen Zeedijk aan de 
zuidzijde van Goedcroede. 

Proeven met dun telcphoon Gowcr, door het lid 
G. E. V. L. van Zuylon. 

Beschrijving van den electrischen gasontstekur vol
gens het stelsel van A. Voisin, door hut lid J. D. 
C. M. de Roos. 

Mededeeling van denzelfdc over den zingenden 
condensator. 

Mededeeling van het lid E. M. Vaillant over loco
motieven zonder vuurhaard voor buurtspoorwegen un 
tramways volgens ftnncq, tu Parijs. 

— Het praeadvius van Burgumuester en Wethou
ders aan den Raad, betreffende de inschrijving voor 
den koop van bouwterruinun iu de Langu-poten, 
strekt om de inschrijving voor de geheele N\V. zijde, 
gedaan door de heeren Doon en Lock, aan te neuiun. 
Ook acht het Dagelijkscli Bestuur het wcnschclijk, 
tegen een juailijkschu grondrente van /"0.53 per 
c.A. de onderhandscho aanbieding dier zelMe heeren 
aan te nemen voor dun grond op den hoek van hut 
Spui un de Langu-Potun. 

— Blijkens mededeeling , in de gem;eiiteraadsver-
gadering gedaan, heeft de Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid het verzoek afgewezen vau deu 
heer Coiiwenberg, om concessie tot dun aaulug van 
een stoomtramway tusschen Den Haag en Leiden. 

Burgemeester un Wethouders nebben aan den Raad 
het voorstel gedaan, du oude gasfabriek te dezer stede 
huiten werking te stellen. 

Amsterdam. Naar wij vernemen, is dezer dagen 
door de provinciale hootdingenieui's van Noord-.lolland. 
Zuid-Holland en Utrecht een con leren tie gehouden 
om de verhooging en verzwaring van den Noorder 
Lekdijk te bespreken. Op voorstel van deze deskun
digen hebben Gedeputeerde Staten den Minister vau 
Waterstaat verzocht: lo. waterpassingen te doen 
verrichten door civiele ingenieurs, bijgestaan door 
een opzichter ; 2o. daarvoor van rijkswege ambtenaren 
beschikbaar te stellen. 

Hierop is door dun Minister afwijzend beschikt, 
en nu zullen waarschijulijk de drie provinciën ieder 
voor een derde in de kosten der opmeting bijdragen. 

Nijmegen. Dc heer J. A. Koopman», wujmjii-
schiklor, heeft een schrijven gericht nun de hum be
kende beoefenaren en liefhebbers der wujienleer, 
waarin hij hen uitiioodigt om mede te werken tot 
het houden eener tuiitoonstelling van een un ander 
wat op dat onderwerp Intrekking heeft. Du tentoon
stelling zou gehouden kunnen worden te Arnhem , 
dat dezen zomer tal van bezoekers zal trekken, uit
hoofde der nijverheidstuntoonstelling. 

— Thans wordt gemeld, dat de ipoorweg Am* 
hem-Nijmegun onmogelijk op 1 Mui zul kunnen wor
den gcopuiid, omdat de werken nog verre van hun 
voltooiing zijn. Men spreekt van eeu uitstel vau 
uenige maanden. 

Zwolle. De Gemeenteraad heelt den hour Mr. 
P. J. C. van Diggelen benoemd tot vertegenwoor
diger dier gemeente in de Overijselsche Kanalisatie-
maatschappij. 

Amersfoort. Volgens de »Ned. Kunstbode" zal 
ook hierterstede, in navolging van Gouda, Alk
maar, Hoont en Rotterdam, een gemeentelijke ver
zameling van kunst eu oudheden worden aangelegd. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

H . e d a o t l e 
van genoemd Weekblad. 

X o t Vrijilitgf-ii v o n d ii*-^«-n u r e n 
worden advertentién voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentién. 

H . H . D E S K U N D I G E N ! 
I E M A N D , goed bekend met hut maken van 

K A D A S T R A L E - , A L G E M E E N E -

en 8 T A D S K A A R T E N , 
REVISIE T E E K E N I N G E N . enz.; tevens met 
meerdere bureauwerkzaamheden vertrouwd un 
door zijne bezigheden op het terrein eenigzins prac* 
tiseh ervaren, vraagt plaatsing. 

Adres franco Letter X Bureau Opmerker. 

A A N B E S T E D I N G . 
Dc UL'ltCEMEESTER der gemeente AltNlir.M zal, 

Dinsdag I A[ii-il 1879, 's namiddags I uur, in hut 
openbaar ten niswmiliiliiilw aanbesteden: 

lo. Het onderhoud van eenige Gemeen
tewerken gedurende het jaar 1879. 

*Jo. Het Verbeteren en Onderhouden 
der Wegen, Singels, Pleinen en Voet
paden in de gemeente, gedurende één 
jaar 

8a. De levering van Pot- en Sierplan
ten voor Bloemperken in de Wande
lingen en op de Nieuwe Algemeene 
Begraafplaats. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

B . H 0 L S B 0 E R te A r n h e m . 
FABRIEK en mmiaziin nrn Instrumenten 

voor weteiiscliunpelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- cn 
Theaterkijkers, Briefbalansen, sas. enz. 

Door F . GOUDA QUINT , te Arnhem, is uitgegeven: 

G E S C H I E D E N I S V A N D E B O U W S T I J L E N 
l \ DE 

HOOFDTIJDPERKKN DER ARCHITECTUUR, 
DOOI 

K V t i E N . t t l « E t . . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, te Delft. 

Met ru im 600 In den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Prijs: Ingenaaid ƒ16.— Gebonden in Prachtband /"20.— 

Dit werk, het éénigu van deze uitgebreidheid in onze taal, is bij den zich meer cn meer ontwikke-
lenden kunstzin en de toenemende beoefening dur Schoonheidsleer niet alleen voor eiken Bouwkundige en 
Kunstbeoefunaar, maar voor lederen Timmerman, Mutselaar en Schilder, kortom voor ieduren Handwerks
man, die van zijn vak iets meer wil weten, vun gewicht. Hut bevat in duidulijken un liukiiopten vorm, en 
opgehelderd door ruim 600 uitmuntende figuren, de geschiedenis der Bouwkunst van du vroegste oudheid 
tel op onze dagen. De verschillende Bouwstijlen worden dooi- dun Schrijvur behandeld als deel uitmukeiidu 
van du geschiedenis dur liuschaving van du ineuschhuid; hij geeft telkens eerst 00U overzicht van het land 
en het volk, en beschrijft «lan de Monumenten van vroegeren en lateien tijd, in hunne ligging, bouw
orde, versieiiiigswi jae, enz., alles dOOT aflieuldingen ven luide lijkt. Vorder bewijst dit boek grooten dienst 
bij ilu toepassing dur Kunstnijverheid en Vci-sicriiigsktuist, of du studie van het Ornament, terwijl in du 
Inleiding, als hoogst lieluugrijk duel van het Werk, de grondbeginselen der Aesthetica, ook in betrekking 
tot de overige kunsten, worden uiteengezet. » ' 

N e u c h a t e ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

X>EÏ TRAVERS, 
^ geeft berigt dal door haar tot eenige A G E N ï E X mor dei 

ifcSÉ J * ^ ' 5 ' rerkoop van ASPHALT in brooden zijn sugsstsU: 
F O L K . E R S & C». te A m s t e r d a m , 

iloor wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen wonlen verstrekt cn orders voor geheel Neder-
tand aaiigcnoincn ou gelijke voorwaarden als aau de Fabriek, Heltweg N". :i, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

T E E K E \ P A P I E R E \ 
v a n C A R L S C H L E I C H E R & S C H Ü L L t e D u r e n . 

Alle soorten papier van liovciigciKx'inde Firma , waarvan hij voortduring iu de verschillende buitenland-
sche Bouwkundige Tijdschriften of bladen monsters liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde 
Fabrieksprijzen te verkrijgen iu i 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N , 

v a n T h . J . D O B B E , t e U t r e c h t . 

F A B R I E K L I E H O L L A N D S C H E I J S S E L 

Clvlel-Ingenleurs te Oudewater, 
leveren eu vervaardigen in dun kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoomb agger mole na in hout- of 
ijzercoustructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte uu opbrengst van 150 tut 2000 M s per 
werkdag, un verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. Locomobielen. Heimachines. 
Steen- en Tegel vormmachines, IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 

KKRKRENTMEKSTEREN van de EVANGELISCH 
LLTHERSCHE GEMEENTE te RUDMERhSDE, 
zijn voornemens op Dunderdag den 10J'" April 
1879 aan deu minsten inschrijver 

H E R T E B E S T E D E N : 
Den BOVENBOUW voor een Kerk ten 

dienste van voornoemde Gemeente. 
Het bestek is tegen betaling van f 1.— verkrijg

baar bij deu Architect P. MAGER, bij wicn tevens 
nadere information te hekomen zijn. 

Numens den Grooten Kerkeraad van 
voornoemde Gemeente% 

C. BAKKER. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dingsdag den 8«t"> ,1priM878, des middags 

ten Twaalf uur, zal in het Raadhuis dur Gemeente 
DORDRECHT, bij enkele inschrijving, worden 
aunl>esteed: 

Het maken van een Gebouw ten 
dienste van het Gymnasium te Dor
drecht , met de leverantie der daartoe 
benoodigde Materialen. 

Het bustuk ligt tor inzage un is, op franco aan
vrage, tegen betaling van fi.— per exemplaar, 
verkrijgbaar ter Secretarie van de Gemeente; liet ligt 
tevens, met de teekening, ter inzage aan het Bureau 
der Gumuuntewurkuii, alwaar du noodige inlichtingen 
tu bekomen zijn en aanwijzing zal geschieden op 
Za'urdag den 5 April tu voren, des namiddags 
ten twee uur. 

Du iiischrijvingsbilluttun moeten zijn ingeleverd ter 
Secretarie voormeld, op den dag dur aanbesteding, 
vóór iles middags twaalf uur. 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
S O K D A R T O I 8 IO. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

K L 0 0 S & V A N L I M B U R G H . 
Ixsmm van Zuilen- en Tafelbazall-groeven 

in RUNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitichen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK. BKCINSTKEV, VUURVASTE STEENEN, ENZ-

Nieuwehaeen N.zijdr ft5, llottcrdMiti. 

M I Z I A ' M WERKTUIGEN. 
G e ï l l u s t r e e r d e b e s c h r i j v i n g e n 

cn m o d e l l e n der in .Be Opmerker", N°. 10, 
1H7tt iLinhevolenc 

( j e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R E N P A N N E N 
wordeu op ainvniag toegezonden door 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

de Hollandsche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, ie Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan Instaande KETELS «orden in 
den kortst medelijken tijd ĉlcvei-d en uitgevoerd. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
iu KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CU11RI-
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. nismede 
UEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszeifs Koloniën. 

F i r m a A N T . D E W I L D , 
Sekeepmakershaveti N\ 6Ü en Jufferstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

G E G A L V A N I S E E R D 
G E V L O C H T E N I J Z E R D R A A D 
voor Afrasteringen, Kippenhokken, Volières enz. un 

G e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R D R A A D 
voor Omheiningen enz. levert tegen Z66T billijke 
prijzen 

L O U I S N A G E L , A r u h e m . 
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BEN NIEUWE GOEDE HERDRUK. 
(lelijk bekend is, drukken enkele bladen sHtjaar 

hun wutensehappelijke opstellen over, zoo als La 
Pressc die van Figuier, Les Dcbats die van He Par-
villa, bet Dagblad die van den heer lluuxman. 
De/er dagen verscheen de eerste bundel wetenschap
pelijke feuilletons (Revues scientifiques) van La Ré-
publigue francaise, een eerste keuze uit de Opstoe
len sinds December 1871. Zij hebben een groot 
voordeel boven die van de twue andere Parijsche 
bladen, omdat zij geschreven werden door verschil
lende specialiteiten, onder leiding van den beroemden 
Dr. Paul Bert, terwijl Figuier en De Parville over 
alles mouten meepraten, onverschillig of zij er ver
stand van hebben of niet. Het deel van 456 octa
vo-bladzijden, net gedrukt met groote letter, en 
houtsneden, ontleend aan het bekende tijdschrift 
La Nature, kost slechts zes francs. Het behan
delt menig onderwrrp dut ook voor ingenieurs van 
hulang is . zooals de aanwending van zonnewarmte 
met Mouchot's toestel. de berekening van de quater
nions, de nieuwe batterij van Jablochkoff, hut dalto
nisme en du spoorweg-ongelukken, du afzondering 
van de besmettelijke zieken in de hospitalen, den 
telephon, den phonograaf, den microtasimeter, den 
microphoon, den knbels|>oorweg van Lausanne naar 
Ouchy, de onlploflingsmiddelen langs de kust en iu 
aas, de doorboring van den St.-Gothard, de kunst
matige voortbrenging van koude. 

Hut optel over den kulwlspoorweg van Lausanne 
wordt voorafgegaan vun eenige mededeel ingen omtrent 
stangenbauen, zooals die van den berg Washing
ton, in New-Hampshire, die hellingen huuft van meer 
dan 3̂ ten hondcid. Bij dun kabclspuorwug van 
Luusnnriu, die gedeeltelijk door eun tuimel van losse 
klei uit den ijstijd loopt, heeft uien een vernuftige 
nieuwigheid budai'ht. Do haan beeft bij dubbel SpOOT 
slights drk ipnorsteren, behalve in hut kruispunt 
der treinen, dat is halverwege het hellende vlak. 
Dat vermindert de hreedtu un dus de aanlegkosten. 
De diijlTtracht is een waterval van ongeveer 142 
muter, die werkt op een dubbele turbine van het 
stelscl-üirard en Gallon. He spoorweg verbruikt er 
slechts een gering gedeelte van, 8500 M 1 daags, 
terwijl de kanalisatie gemakkelijk 13001) kan geven. 

Er zijn nauwkeurige proeven genomen om de ge
bruikte diijfltracht en du Opbrengst le bepalen. 

De turbine kan eun maximum-snelheid ontvangen 
van 250 om wen telingen in de minuut. Als normale 
snelheid verkrijgt men 180 tot 230 omdi-aaiingen. 
Daarvoor opent men slechts twee of drie der ver-
deulmonden van de turbine, inplaats van de zeven 
die zij heeft. De proeven met den vang van Prony 
hebben bewezen, dat elke opening beantwooidileaan 
een gemiddelde van 50 paaixluknicht; de gezamen
lijke kracht der turbine kan this geschat worden op 
350 paardeknicht, waarvan men gemiddeld slechts. 
120 verbruikt. De stijgingssnelheid van den trein 
is 11 tot 13 kilometer iu het uur. Zoo men de 
waarde van het stelsel, beschouwd als ascenseur of 
opvoenier, zoekt te heoordeelen, bevindt men dat 
men een gewicht van 35000 kilogr. met de aan
gegeven snelheid 100 meter hoog kan opheffen, 
wat, hij vergelijking van de noodige kracht met de 
verbruikte kracht, een opbrengst of nuttigen arbeid 
van 0.48 geelt. De locomotief der stangenbaaii 
van Riggenbacb op den Rigi geeft een opbrengst van 
0.05 en de gewone locomotief eene van 0.18. Dit 
is een belangwekkende uitkomst, die het voordeel 
van vaste stoomwerktuigen in zekere gevallen aan
toont, inzonderheid in berglanden, waar het gemak
kelijk is voor de drijfkracht partij te trekken van 
de natuurlijke watervallen of de kunstmatige stuwen. 

Voor de ingenieui-s, die behagen schupjicn iu nog 
iets anders dan hun vak, bevat het boek leerrijke 
optellen, onder andere over du demograplüe of sta
tistiek dór menschen. De gehuwden zullen er een 
rechtvaardiging, de ongehuwden een aanmoediging 
in vinden. De schrijvers van hlijspelen, die geacht 
worden en gehouden zijn den meiisch te kennen , 
wonluu ar door den demograaf beschaamd gemaakt 
wegens hun verstelling, alsof het huwelijk een juk 
is, dat men ongaarne een tweedemaal op zich neemt, 
en alsof dc ongehuwden een benijdenswaardig, on
bezorgd leven van vroolijk Fransje leiden. De we
duwnaars van 25 tot 30 jaren trouwen driemalen 
zooveel als de garcons van gelijken leeftijd. Op meer 
gevorderden oudcidom wordt die verhouding zelfs een 
viervoud. Hetzelfde neemt men ook waar bij hen, 
wier huwelijk door den rechter ontbonden werd. 
La Fontaine vergiste zich toen hij beweerde, dat 
kinderen om in ellende storten en tot wanhoop of 
waanzin voeren : 

Si femme, «es cnfanU, les soldata, le» impóts. 
Op een millioen mannelijke echtgenooten die kin

deren hebben, zijn er jaarlijks 205 die zich van-

kant maken. Op een millioen echtgenooten zonder 
kinderen zijn er 470. 

Het getal weduwnaars die zich zeiven doodun, 
is twee- of driemaal zoo groot als dut der getrouwde 
mannen. 

De vaders hegunn de helft meer misdaden dan de 
mannon zonder Underen, 

De getrouwden leven veel langer dan de onge-
trouwtleii On de weduwnaars. 

Maar dewijl De Opmerker geen bureau voor hu
welijken is, bivek ik mijn aanbeveling af. Y. 

RONDSCHRIFT. 
Rij allen , die wat aan bouwkundig teekenen doen, 

is het Dondschrift, ook wel Fransch schrift gehee-
ten , reeds lang bekend ; bij velen is hut in dagelijkscli 
gebruik. Vooral voor opschriften boven werk- en 
detailteckeningen is het doelmatig. Het kenmerkt 
zich door een cenvoii lige, duidelijke, staande letter, 
welke zich hij eenige geoefendheid gemakkelijk en 
vlug laat zetten. 

Eu toch, houvele teekeningeu leveren niet het 
bewijs, dat ineniirecn er niet mee overweg kan. 
Nog herinner ik mij het bnpelooi gescharrel van 
menig kameraad op het teukenbureau, die er maat
niet den slag van kon krijgen. Want het is eun 
slag, du pen zóó te houden eu de hand zóó te be
wegen, als het ware karakter van dit schrift mee
brengt. Wie daar echter overheen is, kan het bijna 
even vlug schrijven als gewoon loo|>end schrift. Hij 
velen in het buitenland heeft bet dit reeds geheet 
vervangen, Qanacbe cahiers van leerlingen aau ver
schillende scholen zag ik ermee gevuld. 

Zulf learaar in do bouw- un werktuigkundige tee-
keuvakken, ben ik er steeds op uit, mijne leerlin
gen met dit schrift Spoedig wat eigun te maken. 
Evenwel wilde mij dit tang niet altijd naar wensch 
gelukken. Velen bleven er brekuhuenen in. Zooals 
de gewone radeneering van leerlingen is, als hut 
werk niet vlotten wil, ligt du schuld duurv m mi 
eens san hut papier, dan eens aan de pen of wul aan 
deu inkt un wat dies meer zij. Bij hut schrijven nu 
van nrondschrifl" hebben zij daarin ecuigsziiis ge
lijk . wanneer men hut beu met gewone pannen laat 
doen. Daarbij kwam telkens, ondanks bet veelvul
dig «voordoen", de vraag naar eeu goed voorbeeld. 
VoorbeeMsn. wel te verstaan goede, zocht ik intus-
scheu langen tijd tevergeefs; totdat ik eindelijk 
met iets inderdaad voorbeeldig! in dit genre kunnis 
maakte eu dat, op goeden grond en ondervinding, 
mijn vakgenooteii en allen be langs tel lenden kan aan 
bevelen. Hel zijn nl. de cahiers, met het volgende 
Duitschu opschrift: iJNo Randschrift— Methodische 
Anluitnng zum Selbst-Unterricht und zum Gebrauche 
in Schulan, rait einem Vorworte vun prof. F. Ren 
leaux, Dlrektor dur Konigl. Gewerbe-Akademie zu 
Berlin elc., — herausgugeben von F. Sounneckuii. 
Ncbst I Sortiment (25 Stuuk) eïnfacher und doppel-
ter Rundscliriftfedeni und 2 Liniuiiblatturn. Bonn., 
Luipzig, Paris, London, K Soennecken's Verlag, 
etc." 

Met uen aanbuvuling vun Ruuluuux, dacht ik, dat 
kan iets goeds zijn. Deze nu schrijft in zijn voor
woord het volgende: 

»Aan den wensch van den uitgever, om aan zijn 
werk eenige aanbevelende woorden toe te voegen, 
voldoe ik gaarne. Het geldt hier uen met voorliefde 
en zuakkuuns uitgevoerde arbeid, waarin een soort 
schrift op methodische wijze onder het bereik vau 
onze tut;kenaiti-s wordt gebracht, wulk schrift ueu 
nog ulgumeener toepassing verdient dun het tot dus
ver genoot. Hut sRondschrift" is in Frankrijk sinds 
luug nlgt'iiicen , bijna evenveel in gebruik nis het 
gewoon loopand schrift: grootu lithografische werken 
worden daarin geheel geschruvun. 

»ln Duitschlaiid daarentegen heeft hut slechts iu 
sommige gedeelten soortgelijke toe|utssing gevonden, 
en dan nog maar als opschrift. Wellicht heeft de 
wuinigu strengheid van vorm, welke tot dusver in 
de daar verschenen handleidingen heerschte, die 
verbreiding belemmerd , ofschoon reeds menig goed 
voorbeeld gegeven werd. 

sin nevensgaand werk is elke pronk vermeden ; 
daarentegen is met juist inzicht aan dit schrift die 
logische ontwikkeling gegeven, welke aan dun eencn 
kant dun leerling instaatstelt, den luenneester te 
volgen , .tin den anderen kant deu leeruar zijn [togen , 
om anderen daarin kundig un vaardig te maken , 
zeer vergemakkelijkt. 

>A in alle technische voorbereidingsscholen, alsook 
den leerlingen van hoogcre inrichtingen voor vakon
derwijs, zij dit boekwerkje daarmee aanbevolen; aan 
teekenaai-s van professie moet bet reeds zonder aan
beveling welkom zijn." 

In dit werkje nu vindt men, behnlvc nog een 
aanbevelend getuigschrift, van Von Kaven, Directeur 

dur Polytechnische school te Aken, en een Voorwoord 
van den vervaardiger, eeu min of meer uitvoe
rig"' Inleiding van dun laatstgenoemde, aangevende 
ile methode hij du ouleninguii in het Rondschrift te 
volgen. Het overige bestaat uit een 24tal bladen 
met diverse voorbeelden vau practischu schrijfoefenin
gen en verschillende letter- en cijfermodullun. Op
merkelijk is vooral blad 20, waarop tevens de on
derscheidene soorten van ponnen (14 in getal) zijn 
ageheeld met de trekken, die zij kunnen maken. 
Daaronder zijn opens zoowel als gevulde; zelfs de 
ztanrste lotton worden met één trek gezet, en het 
zoogenaamde iopdikken" is met de hiervoor aange
wezen pennen geheel onnoodig. Ook het kleinste 
schrift wordt met du daarmee overeenkomende pen
nen duidelijk en zuiver geschreven. 

Bovengenoemde 24 bladen zijn tevens verkrijgbaar 
gesteld zonder inleidenden tekst, welke met 't oog 
op schoolonderwijs, meer belang heeft voor den leer
uar dan voor den leerling. Dit maakt de aanschaf
fing der cahiers in massa vnjwat minder kostbaar. 
Er bestaan zulfs twee schooluitgaven, A en B; het 
vembil van deze betreft echter alleen hul meerder 
of minder aantal pennen, dat men bij de adders 
krijgt. 

Dat de laatste Idadzijdu geheel opgeruid is met gun
stige beooitleelingen en aanbevelingen van de Duitschu 
port, /.al Diamand verwronderen, die dit Rondschrift tot 
het zijne heeft gemaakt. En tiaar mij tot dusver geen 
enkele aanbeveling ouder du OOgOD kwam van eeu 
onzer Nederlandse hu dagbladen , scheen het mij niet 
overbodig toe, er op bovenstaande wijze eens de 
aandacht op te vestigen. 

Voor beu, die door de lezing daarvan mochten 
opgewekt zijn tot den aankoop van Soennecten'fl ca
hier en pennen, zij nog gezegd, dat .1. J. Arnd & 
Zonen te Amsterdam hut boonidepot houden. Maar 
ook elders zijn zij tu verkrijgen: althans ik vond 
oen en ander geprfjst on vurkoopbaar gesteld iu het 
Schooluiiisuiuu (Paleis voor Volksvlijt) te Amsterdam , 
terwijl ik ze mij zelf aanschafte door bemiddeling 
van het wulbekuinle handelshuis iu bouwkundige tuu-
kenbehoefteii van Th. J. Dobbe tu Utrecht. Van laatsl-
genoenide weet ik ook, dat zij als volgt te verkrij
gen zijn: 

1 cahier met den Inleidenden tekst en een doosje 
met 25 diverse (rennen ƒ2.70 

1 alhier (schooluitgaaf /I) met 25 diverse 
pennen in doosje 1,35 

cahier (schooluitgaaf D) met 0 diverse 
pennen 0.75 

's-Ragc, Maart '79. 
H. L. BORRSMA. 

SPOORWEGSTELSELS VAN ZUID-AUSTRALIE. 
In de hijeen komsten van de Institution of Civil 

Engineers np 14 un 21 Jan. jl. werd door den heer 
R. U. Patterson een voordracht gehouden: »Over de 
beste wijze van spoorwegbouw tot ontwikkeling van 
nieuwe landstreken, aangetoond door de s|»oorweg-
stelsels van Zuid-Australifi." 

De spreker Iwweerde, dat du ontwikkuling van 
niuuwe landstreken door sjworwegen du gewichtig
ste taak vau koloniale gouvurnumuntun was. In du 
Australische koloniën, inzonderheid Victoria, was 
men onwillig geweest zijn voordeel te doen met de 
ondervinding van andere landen. Vóór 18f»7 had 
men 'm Zuid-Australië een spoor van 5 voet en 
3 duim wijdte; de lijnen kostten meur dan tien
duizend pond sterling de Engelsche mijl en de 
bovenbouw was geheel ongeschikt voor hut luchtge
stel , maar in dut jaar werd. tengevolge van eeu 
volkslx'wuging, een goadkooper stelsel ingevoerd, 
liet bestaande spoor werd uitgebreid, maar volgens 
eun veel Heisteren type, en het spoor van 3.J voet 
werd ingevoerd voor districten, die afgescheiden 
waren van de breeds banen. Een uitbreiding van de 
hoofdlijn noordwaarts van Adelaide, met breed spoor, 
had 5247 pond sterling de Engelsche mijl gekost 
(ongeveer / 39000 de kilometer). De hreedtu in in-
gravitigen was 10 voet 6 duim, un op dijken 18 
voet. De bovenbouw bestond uit gesmeed-ij/eren 
platvoets-spoorstaven, wegende 40 Eng. pond de 
yard, vastgespijkerd op dwarsliggers van hard rood 
gomhoiit. Stations weiden gevonden met tusschen-
ruimten van 7 Eng. mijlen of 2 uren gaans. De 
afsluiting van den weg geschiedde door gugoteu-
ijzeren palen en vijf gegalvaniseerde ijzerdraden. 
Het rollend materie*;] had niets buitengewoons. De 
gemiddelde snelheid was 25 Eng. mijl in het uur. 
Het vervoer uit het binnenland bestond hoofdzakelijk 
in tarwe cn wol. Het geheele vervoer, van de 
opening in 1870 tot het eind van 1877, had bu-
dragen: 573904 tons goederen un 397931 rei
zigers. Daarna werd de slijting dur ipooiitnven ver
meld, te wijten aau grooter snelheid dun waarop 

gerekend was. Andere lijnen waren gebouwd ge-
worden voor 5000 a ÜOÜO pond st. de Eng. mijl. 
De loonen der arbeiders hadden bcluojiun 8 sh. of 
ƒ 4 80 per dag van acht uren, die der metselaars, 
timmerlieden un smeden II tut 1 :t sh. Vervolgens 
werden du voor- en nadoelen van het breede en het 
smalle s|ioor met elkander vergeleken. 

De aard der baan van 31 voet wijdte, vastgesteld 
als type van al du noordelijke pioniers* of bescba-
verslijneu , wenl ennigszins uitvoerig beschreven. 
Do spoorweg van Port-Augustu naar Port-llarwin. 
bestemd om dun Indischen Oceaan met de Stille 
Zuid-zee tu verbinden, lang ongeveer 2000 Eng. 
mijlen, bood een goed voorbeeld van dien type aan. 

De schatting van het eerste vak uit Port-Augusta, 
lang 200 Eng. mijlen, was 1 5042 de Eng. mijl, 
stations, watervoorziening, werkplaatsen en rollend 
materieel eronder begrepen, maar vermoedelijk zou
den de kosten veel minder IwHlragun. De heurschen-
de hellingen aldaar zijn 1 op 00 met bochten van 
5 chains of lOOj- meter straal. De grootste bereikte 
hoogte boven du me was 1322 voet in de •Hindert* 
keten, 29 Eng. mijl van Port-Augusta. Het land 
was in banden van pachters (lessees) van mijnen un 
weiden. Men behoefde geen grond te koopun, 
slechts eeu gering gedeelte nabij Augusta. Er was 
zeur weinig afsluiting vau de baan noodig. De aar
dewerken waren over bul algemeen licht De wijdte 
in mgimvingen was 12 voet 6 duim, de kroinbreedte 
op ophoogingen 14 voet Als men let op de geringe 
hoeveelheid regen (gemiddeld 10 Eng duim 'sjaars). is 
hut getal bruggen eu duikers grout. Er zijn 8750 
strekkende voet bruggen vau ijzer eu 570 duikers van 
10 voet middellijn. Du bruggen hadden gemetselde 
ludhooflten; d* viaducten (piers) wareu gevormd uit 
holle, gegoten-ijzeren schroef'palen, eu du bovenbouw 
uit liggers van guslagun-ijzeren platen of traliewerk. De 
palen waren gevuld niet kalkbeton ; eunvouds- un spaar-
zautnlieidslialve had men slechts spanningen aange
nomen van 20, 40 en 00 voet. De spreker hield 
deze bruggen voor de lichtste eu goedkoopste, die 
ooit gebouwd zijn geworden. Het gezamenlijk ge
wicht aau gusniued-ijzur iu eeu brug van 00 voet 
spanning, met uitzondering van den crosshead box 
girder, was 9 ton 12J centenaar bij plaatijzer en 
8 ton 2̂  cent. bij tralies. De crosshead girder 
woog 18' centenaar. Kalkbeton werd op ruime 
schaal en met goeden uitslag gebezigd voor bet 
metselwerk in de muren, welven, vleugels der duikers 
enz., waardoor meer dan «le helft der kosten van ge
wone gemetselde duikers weiil bes[»aard. De bestand* 
deelen van den beton waren één duel oiigubhischte 
kalk, twee deelen zuiver scherp zand un drie deelen 
grint. De bovenbouw bestond uit platvoets-spoorsta
ven van gesmeed-ijzer, wegende 40 Engelsche pond pOT 
yard, vastgespijkerd op dwarsliggers vau Djarmh-
djarrah-hout, ingevoerd van West-Australië, 2 voet 
9 duim uit elkander midden op midden, met een 
ballast laag van 0 duim onder de liggers. De loco
motieven, voorzien van eun bogie, werden vervaar
digd door de heeren Beyer, Peacock en Cie. De 
rijtuigen waren allen tweede klasse, hadden deu
ren aan tie uiteinden, un kondun elk dertig perso
nen bevatten. Zij hadden dubliule daken. 

De baltken der rijtuigen zijn van Australisch tim
merhout dat, behoorlijk bereid, weinig lijdt door 
uiterste veranderingen van warmtegraad. De rade-
run zijn van gesmeed-ijzer, de radbandun en assen 
van gegoten steal. Du bussen zijn a la Beuther. 
Elke wagen moet 0 ton kunnen laden. Welvoor
ziene stations om de 20 mijlen. Voor de water
voeding hakken met beton-bodem, die 000,000 gal
lon kunnen bevatten. 

Een groot gebrek in Australië Is gulegen in de 
verschillende spoorwijdten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De jury, die te Turijn uitspraak moest doen 
over de verschillende plans, die ingezonden wareu 
voor een standbeeld van Victor Emmanuel, dat in 
die stad verrijzen zal, heeft, mut 14 van de 10 
stemmen, zich verklaard voor het ontwe-p van den 
Genueeschen beeldhouwer G. B. Costa, van wiuns 
hand ook het prachtige beeld van Mazzini te Genua 
afkomstig is. 

Het gedenkteeken van t'osta is eenvoudig un grootsch 
tevens; het zal eene hoogte van ongeveer twintig 
meter hebben en stelt Victor Emmanuel voor met 
dun helm iu de eene hand, terwijl de andere op 
het zwnanl rust, zoonis hij stond in het gedenkwaar
dige oogenblik, toen hij iu bet Parlement de woor
den sprak: a Roma ei siamo e ei resteremol (wij 
zijn nu te Rome en zullen er blijven.) 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 5 April 4879. 

Op de basis bevinden zich vier allegorische figuren, 
die meesterlijk uitgevoerd zijn. Zij stellen de Onaf
hankelijkheid, de Nijverheid, de Kracht en den Ar
beid voor. 

B I N N E N L A N D . 
'3-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlamlsch-Indié zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

benoemd: tot opzichter 2e klasse bij den Water
staat, de ambtenaar op nonactiviteit C. de Waal; 

tijdelijk benoemd : tot adjunct-ingenieur 2e klasse 
bij de Staatsspoorwegen op Java G. StflTan; 

verleend: een tweejarig verlof naar Enroll, 
wegens ziekt*;, aan den ingenieur le klasse bij den 
Waterstaat H. S. Nederburgh. 

— Na de verwerping door de Eerste Kamer van 
het voorstel om de sjworweglijn van Staveren le 
richten over Workum langs Uolswanl naar Sneek, 
is de Minister van Waterstaat van oordeel, dat de 
uitvoering der wet tot aanleg van StiatssjMiorwegen 
op dat punt echter niet achterwege mag blijven. 
Daartoe moet de voor den nnnleg van dezen spoor
weg noodzakelijke onteigening alsnog wonlen bevolen. 

De Minister is van oordeel dat, nu de richting, 
welke der Regeering na herhaald en nauwgezet onder
zoek de trieest verkieslijke scheen, niet gevolgd kan 
wonlen, tot het tracé langs Workum over Ulsl naar 
Sneek, dat aanvankelijk was voorgedragen, moet 
worden teruggekeerd. 

In dezen geest is dc voordracht opgemaakt, welke 
thans aan de Tweede Kamer is aangeboden. 

— De aanvraag van den heer Couwenberg, om 
concessie tot den aanleg van een stoomtramway tus
schen Den Hangen Leiden, is door den Minister van 
Waterstaat afgewezen. 

— Naar aanleiding van dc concessie-aanvrage voor 
den aanleg van een zeehaven en zeekanaal te Bche* 
veningcii, heeft het Gemeentebestuur in het laatst 
des vorigen jaars aan den aichitect-directeur der ge
meentewerken , den Heer B. Reinders, de taak o|i-
gedragen, om het project van de firma Crans en Co. 
in verband te brengen met de belangen van Den 
Haag, zoowel wat afwatering als handelsverkeer be
treft. 

De heer Reinders beeft daaraan voldaan. Do in
houd van zijn rapport leert: 

a. dat, om de gemeente van het ontwor|»en ka
naal voordeel voor de waterverversching en rioleering 
te doen trekken, daarvoor nog eene uitgave var. 
ƒ 233,858 wordt gevorderd; 

6. dat voor de belangen van den handel, m. a. w. 
om den nieuwen waterweg naar de Maas voor de 
residentie nuttig te doen zijn, nog werken noodig 
zijn tot een bedrag van f 1,228,380; 

c. dat aan het nailer bij de gemeente brengen van 
de haven of van het kanaal niet te denken valt, 
zoowel ter besparing van kosten en om de vissrherij 
te Scheveningcn zoo min mogelijk te hinderen, als 
om door de handels- en scheepvnartbeweging niet 
aau de badplaats te schaden, 

— De Gemeenteraad heeft den na ver breeding 
der Lange Pooten overbüjvenden bouwgrond gegund 
aan W. Doorn en W. Lock, tegen de aangeboden 
koopsom van f 82,350. 

Men verneemt met genoegen , dat bij do keuze 
niet alleen op de financieele zijde gelet is en dat het 
schoonste plan door Burgemeester en Wethouders 
ter goedkeuring is voorgedragen. Er wareu vijf aan
biedingen gedaan voor de bebouwing van het geheele 
terrein, waarvan er drie door de genoemde heeren 
waren ingezonden, terwijl dc overige aanbiedingen 
slechts een deel van den bouw golden. 

Het plan, waarop algemeen de keuze gevallen is, 
belooft inderdaad van de Lange Pooten een sierlijke 
winkelstraat te maken. In gemengd-Corinthischen 
stijl zullen er een vijftiental winkelbuizen met rijke 
gevels verrijzen. Op de hoeken, die de Pooten met 
het Spui en dc Hofstraat maakt, wonlen symetri-
sche magazijnen gebouwd. Naast het hoekhuis aan 
de zijde der Hofstraat komen een vijftal .linke win
kels en vervolgens een galerij, die aan de andere 
zijde weder door eenige winkelhuizen wonlt begrensd, 
op de rooilijn aansluitende bij het nieuwe Departe
ment van Justitie. De galerij, die op het diepste 
gedeelte van het terrein en ongeveer juist in de helft 
van de geheele straat wonlt gebouwd , zal een hooge 
kolonnade aan de straatzijde hebben cn door een 
monumentalen gevel de aandacht trekken. Aan de 
beide zijden komen een drietal winkels, terwijl tegen
over den broeden in twee bogen gescheiden ingang 
aan 't einde van dc galerij nog twee magazijnen ver
rijzen. 

Al de winkelhuizen — wier aantal misschien kleiner 
zal worden, indien enkele magazijnen de breedte van 
twee perceelen mochten erlangen, — zullen boven
huizen hebben, sommige met afzonderlijke opgangen. 
In stijl en afmetingen zullen alle gevels overeen
komen, doch door heelden en pilasters tusschen de 
verschillende perceelen zal voor de noodige afwisseling 
worden zorg gedragen. 

Het geheel, door den heer N. Molenaar, opzichter 
bij het De|iart enten t van Waterstaat, onder toezicht 
van den heer Doon ontworpen, zal uiterlijk binnen 
twee jaren gereed komen en aan dc hofstad een 
straat verschaffen, die met de schoonste in't huiten-
land zal kunnen wedijveren. 

Amsterdam. De Burger-Bouwmaatschappij deelt 
over 1878 een dividend viui ƒ85 par aandeel uit. 

— Door den heer C. A. A. Steinigewcg is aan 
den Gemeenteraad verzocht, tegen ƒ80 per vierkanten 
meter een oppervlakte water met ondergrond in de 
Huitensingclgracht bij de Leidschepoort te mogen 
koopen, onder voorwaarde dat het door de gemeente 
worde aangeplempt tot AP., en onder verband er 
na verdere ophoogiug een Aiuerikannsch hotel op te 
bouwen. 

B. en W. stellen den Rand voor in dien verkoop 
te bewilligen, ouder hqialiug dat de grond binnen 
3 jaren na de overdracht bebouwd zij volgen plans, 
die door Burgemeester eu Wethouders zijn goedge
keurd. Bij gebreke hiervan zal de kooper etn boete 
verbeuren van f 10,000. 

— Een vermogend Amsterdamsch inwoner heeft 
aan het koninklijk Oudheidkundig Genootschap een 
kostbaar geschenk aangeboden, Instaande in een ge
schilderd plafond van de kunstvaardige hand van De 
Lairesse, dat tengevolge eener vertimmering in zijn 
huis moest uitgebroken worden. Dat kunstwerk was 
van zulk een omvang, dat aan raam van het mu
seum van het Genootschap uitgezaagd moest worden 
om het ongeschonden naar binnen te brengen. 

Het ware voor de geschiedenis der vadcrlandsche 
kunst wenschclijk, dat dit voorbeeld meer werd na
gevolgd , al zou bet dan ook tot verontwaardiging 
strekken van de handelaars, die zulke zaken in den 
regel voor een uitdragersprijsje weten machtig te 
worden, wel wetende dat bet buitenland gaarne grove 
winsten biedt. 

— Naar het Handelsblad verneemt, is het voor
stel om de kosten der verzwaring van den Noorder-
Lekdijk aldus te vinden, dat zij voor 0/20 wonlen 
gedragen door het betrokken dijkbestuur, voor 5/20 
door het Rijk en voor 3/30 door elk der drie pro
vinciën , uitgegaan van de gecommitteerden van de 
drie provinciën, Noord-Hol huid , Zuid-Holland en 
Utrecht, en bestaat er veel vooruitzicht, dat de Re
geering met de regeling genoegen znl nemen. De 
beslissing zou dun (natuurlijk behoudens de goed
keuring T-'" de Stat en-Generaal en de ProviWiale 
Staten) alleen afbangen van de waterschapsbesturen , 
want men zal de 0/20 wel niet geheel ten laste 
kunnen laten van Lekdijk-Hovendams alleen. 

Amsterdam. De gewijzigde plans voor het 
Panoramagebouw, dat op de gedempte gracht in 
de Plantage opgericht wonlt, zijn thans door het 
stedelijk bestuur goedgekeurd en den Oen April ad 
tot de aanbesteding wonlen overgegnan. 

Het gebouw zal bestaan in eerr rond hoofdgebouw 
van 40 M. diameter eu 20 M. hoogte, gedekt door een 
sierlijk koepelvormig dak van ijzer en glas, waarboven 
weder een kleinere koepel of toren wonlt gebouwd, 
waarop de keizerskroon vau Amsterdam is aange
bracht. Aan de voorzijde van dit hoofddeel wonlt 
een met monumentale toegangen versierd gebouw 
geplaatst, dat onmiddellijk toegang geeft tot het koe
pelgebouw, hetwelk als kunsttaal of tot het tentoon
stellen van tijdelijke schilderij en-verzamel ingen aal 
dienst doen. Verder wordt het geheel omgeven met 
een loggia of galerij in den Italiaanschen trant, die 
evenwel met guur weder zal kunnen gesloten worden. 

Uit deze galerij heeft men toegang tot de diorama-
en verder tot de -Kinoramaznnl. die in het centrum 
van het ronde gebouw is gelegen. 

Men hoopt nog voor het einde dezes jaars met 
den ijzeren koepelbouw gereed te komen en in het 
voorjaar van 1880 het gebouw te openen. 

— De Hollandsche I.Izen:u-S|K>orw'egmantschappij 
hield in het lokaal Odéon een buitengewone alge
meene vergadering, waarin besloten wenl tot een 
kleine wijziging in de statuten, hierin bestaande, dat 
de jaarlijksche vergadering tot liekrarlitiging van de 
balans en vaststelling van het dividend voortaan in 
de maand Hei zul plaats hebben. Daarna werd ge
houden de gewone jaarlijksche algemeene vergadering, 
waarin de balans over het boekjaar 1878 goedge
keurd en oen dividend van ƒ01.75 |ier aandeel van 
ƒ100 vastgesteld wenl. 

Reals in October 1878 is daarvan /20 uitgedeeld, 
zoodnt nog te ontvangen zal zijn f 41.75. De af
tredende commissaris, Mr. F. Th. Westcrwoudt, 
werd opnieuw benoemd. 

Vertegen woord igd waren 101 aandeelen, gerech
tigd tot het uitbrengen van 05 stemmen. 

— Hat bestuur van Natura Artis Magistra heeft 
thans aan Burgemeester en Wethouders plans doen 
toekomen voor den bouw van het aquarium, op den 
grond die haar daartoe door de gemeente is afge
staan. Volgens die plans zal er aan de zijde der 
Middellaau een monumentale gevel gebouwd worden 
met een trap, die, volgens het ontwerp, buiten de 
grens van het eigendom der gemeente op den open
baren weg voorspringt. Burgemeester cn Wethouders 
stellen voor, om, uit aanmerking van het karakter 
van bedoeld gebouw, en uit overweging, dat ook 
de ingang van een der andere gebouwen van het 
Genootschap aan de Middellaau, op den openbaren 
weg voorspringt, zonder dat het openbaar verkeer 
daardoor schade lijdt, den in te nemen gemeente
grond in erfpacht aau het Genootschap af te staan. 

Rotterdam. Den laatsten dag der maand 
Maart had de jaarlijksche |iiijsuitdeeling plaat- aan 
de leerlingen van de Rotterdamsche Ambachtsschool. 
Die plechtigheid wenl voorafgegaan door de open
bare lessen, eu de vooinamste werkstukken, in het 
afgeloojMUi jaar gemaakt, waren op eene bovenzaal 
tentoongesteld. 

De feestelijkheid werd geopend door de voordracht 
van drie nominees van het Hottenlaiirsche quartet-
gezelschap, waaraan al»' gevolg van aanhoudende 
toejuiching een vierde nommer moest worden gevoegd. 
De heer L. PineolTs, voorzitter van het Bestuur, 
heette de aanwezigen en in het bijzonder den minister 
Tak van Poortvliet welkom en gaf een overzicht 
over den gang van zaken in het üfgeloopcn JtWU*, 
waarop de heer Francois het verslag uitbracht en 
de pryzen werden uitgereikt. 

Dc Voorzitter richtte ecu ernstig, opwekkend woord 
tot de leerlingen, die geen prijzen hadden bekomen 
en tot hen, die eervol wareu ontslagen. De Minister 
nam daarop bet WOOrd met Op het goede van het vak
onderwijs te wijzen; hij had de mededeelingen van 
het Bestuur met belangstelling gevolgd en met ge-
noegen vernomen, dat de school, door vrijwillige 
bijdragen tot stand gebracht, in bloeienden toestand 
verkeenle. Na de betuiging van erkentelijkheid aan 
den directeur en de leeraren en van hulde aan den 
Voorzitter en de leden van het Bestuur, uitte de 
Minister den wensch, dat de ambachtsschool een 
gunstigen invloed zal blijven uitoefenen op het gehalte 
van den werkmansstand. Nudat de Burgemeester, 
de Inspecteur' van het middelbaar onderwijs cn de 
Voorzitter het woord gevoen! hadden, werd eene 
pauze ingesteld , waarin de leerlingen op ververschin-
gen onthaald werden. Eene teoiteelvoorstelüng, be
langeloos mingeboden door de heeren Le Gras, Van 
Zuijlen en Haspels, besloot de plechtigheid. 

Aankondigingen van Unnestpilinzen. 

Maandag, ï April. 
Th el la», te 9 ureu, door het dorpspoiderbestuur, bij 

Mei. Van Enter: het gewoon onderhoud der water
leidingen. 

Zuidhern, te 10 uren, door den burgemeester, iu 
het gemeentehui-., het bouwen vau een woonhuis met 
hcrgplaats, aan dm Rijksstraatweg töëïehen Zuid- en 
Noordhorn. 

Hellevectslnla, tc 10 uren, door den eerstaanw. 
ingenieur, iu kamer AIO van kazerne no. 1: het één
jarig onderhoud lo. van de werken, 2o. van de ka
zernegebouwen nldaar. 

Hukkuni, te II uren, door het dijkshestuur van 
Wonseradcels Ziridcrzeedijken, iu De Pruis: het her
stellen vau eenige werken aan gemelde Contributie, 
bestaaude in het heien van duhbelwerk, kistpuul, wal-
heicn en kistvullen. 

'a-Hage, te i I1 . uren, door het ministerie vun wa
terstaat enz., aan liet gebouw van bet prov. bestuur: 
bet bezinken on bestorton van den Oostcrnol aan den 
Oudclundschcn zeedijk op Goederende* hehoorende tot 
do zcewerken iu Zuid-Holland. Raming / 105,000. 

Amsterdam, te leuren, door het gemeentebestuur: 
hot verrichten van eenige herstellingen en vernieuwin
gen, benevens het onderhouden gedurende het jaar 
1870, aan dc huizen, torens, poorten, enz., de ge
bouwen ten behoeve van het ouderwijs, van de po
litie en der brandweer, benevens die op dc algcmeerrc 
bcgraat plaatsen. 

•materdam , te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
het uitbreiden van de houthaven. Raming /' 500,000. 

Lelden, to l uur, door het bestuur der Kweek
school voor ZeefMUt: het verricht en van eenige 
werkaaamheden aan die school. 

Amaterdam, le l 1 ' , uren, door de Hollandsche 
Uzoren-Sjioorwei;maatschappij, aau het bureau O.Z. 
Voorburgwal: lo. het maken eu stellen van eene 
houten overkapping op het tijdelijk station bij het 
Wcsier.lok van den Noordholl. Staatsspoorweg te Am
sterdam. Raming ƒ s2,500; 2o. eene belangrijke her
stelling van do brug over do Wurmonder Lieuc, in 2 
perc. en in massa. Raming ƒ 4t,0O0; 3u. dc levering 
van dwarsliggers cn eikenhout, iu 2 perc: 4o. het 
uitvoeren vun rerfwerkon langs deu Oosterspoorweg 
UuMOben Amersfoort en Zutlcn, in 2 perc. 

lireeln. te 2 ii reu, door het bestuur der Stichtsche 
Tramwaytnaatschappij: het bouwen eener wagenschuur 
met bovcuwoning cu stalling op een terrein aan de 
Stationstraat aldaar. 

•enhcrh, bij R. dc Jong: bet bouwen eener win-
kelbohuizing met 2 woningen tc Hardegarijn. 

Welvega, tnn kantore vair den notaris Vun Giffen: 
het afbreken, vervoeren en wedcropbouwen eener 
boerenhuizinge met schuur, varkens- en vniirhokkcn 
enz., thans staande te Nijetrijnc cu bewoond dom 
Wed. G. H. Pen en weder op te bouwen tc Sonnega 
als stelpltuizingc. 

tirenlngen, door den architect .1, B. .lager, bij Wed. 
Eekhoff: het bouwen van ecu pakhuis aan dc Hock-
straat. 

Illnadag, H April. 
VTeudrlehem, te 10 uren, door deu eerstaanw. 

ingenieur te Gorinchem, in het kuftirhuia Bcllcvuc: 
lo. het éénjarig ouderhoud der »erken te Wou-
drichem, Locvestein euz. (Raming ƒ8800); 2o. idem 
der kazerncgebouwen te Woudriciiem en I<oevcstciu 
(Raming ƒ 7(H)). Bilj. inz. 7 April, vóór 3 ureu, op 
het bureau van den opzichter van fortificatiën, te 
Woudrichem. 

Vranlngen, te 10 uren, in het hoofdwachthuis: het 
éénjarig onderhoud der kuzemegubouwen enz. aldaar. 
Bilj. inz. 7 April, te 3 uren. 

Hein, te l l uren, in het bureau voor de schutterij: 
bet éénjarig onderhoud lo. van dc kazerncgebouwen, 
2o. van de werken aldaar. Bilj. ine. 7 April, vóór 3 
uren, op het bureau van don opzichter van fortiticutien 
J. L. Voorman. 

Tlel, te 11 uren, bij 1*. van Ringclenstijn: het 
maken van een houten gebouw op stceucu voet, be
stemd tot manége mot stalling. 

Harllnaen, te 11 uren, ter secretarie van Vijf-Drr-
lcn-Zecdijken* Binnendijks: het aanleggen ccucr stocu-
glooiing en het verzwaren van den zeedijk daarnevens, 
over eene lengte van •' M., tusschen stceu 16 eu 10 
onder Oosterbierum, in '70 en '80. 

/uilen, te 11 uren, door den eerstaanw. ingenieur, 
iu Dc Hollandsche Tuin: het éénjarig onderhoud lo. 
der kazerncgobouwon te /.uiten, 2o. der werken op de 
legerplaats bij Milligcn. Bilj. iuz. 7 April, vóór IJ 
uren, op het buresu van den ingenieur voornoemd. 

Katlerdam. te 12 ureu, door deu prov. in spec tour 
der dir. bel. enz., aau het gebouw der inspectie: het 
onderhouden van- en hetdoen van eenige herstellingen 
aau het voormalige Oostiiidischc Huis tc Rotterdam, 
ged. '79, "80 en '81. (Herbesteding.) 

Dardrerhl , tc 12 uren, ter secretarie: het maken 
en stellen van een duiker, van gecreosoteerd dennen
hout, in de westelijke kade van den polder bewesteu 
deu veenl.mi tc Pupondrocht. 

Derdreiin, tc 12 uren, in het raadhuis: het ma
ken van een gebouw teu dieustc van het gymnasium 
te Dordrecht. 

Hamnen, te 1 uur, op het raadhuis: de levering 
van 25,000 HL. gewone Eng. gaskolen, ten behoeve 
der geiueeutegasfabriek. 

Zalt-Hemmel. tc l uur, door den dijkstocl van het 
polderdistrict Bouimclcrwuard-boven-den-Mcidijk, in 
het Studskoffichuis: de levering vau horden eu plan
ken, teu dieustc der uood mate rial en in bet district cu 
het bouwen vau ecir inachinistwouiiig cn koleuloods. 

Vranlngen, savouds S uren, door II. J. Klaassens, 
bij A. Juursemu: het maken van eene winkelpui cn 
verdere verti mine ringen aan eene behuizing voor de 
Apoort. Inl. bij den architect N. W. Lit. 

Weenadag, V April. 
Leeuwarden, to 10 ureu, in het koffiehuis van O. 

Lubbert»; hot éénjarig onderhoud der kuzernogebou
wen enz. aldaar. Raming ƒ 4400. Bilj. iuz. uiterlijk 
8 April, te 3 uren. 

'a-Hage, tc 11 uren, door liet ministerie van water
staat enz.: lo. hot wegruimen van een aan den Hoek-van-
Holland, onder dc gemeente VGravesande gezonken 
stukken wrak vau het gestrande vaartuig „Thyra" 
afkomstig; 2o. het levcreu cn verwerken van stort-
stcen ten behoeve van dc overbrugging van het Hol* 
Ironisch Diep, on het doeu van herstellingen enz. aau 
dc rivierwerken gelegen aan den noordelijken oever 
van het Hollandsch Diep, tot de overbrugging behoo-
rende, met bet onderhoud dier werkeu tot 1 Mei '83. 
Raming ƒ 08,460. 

Arnhem, te 11 uren. door den eerstaanw. ingenieur 
te Zutfen, in De Harmonie: het éénjarig ouderhoud 
van de kazerncgebouwen euz. te Arnhem en van het 
fort bij Wostervoort. Bilj. inz. 8 April, vóór 3 uren, 
op het bureau van den hoofdopzichter van fortificatiën 
te Arnhem. 

m,-Annaparerhle, te 11 uren, door burg. eu woth. 
van Het Bildt: dc levering ca spreiding van 800 
stère grint. 

l'urmerenrtr. te 12 uren, door bet bestuur randen 
Overweerdscbepoldcr, ia De Doele: het maken der 
gebouwen en inrichtingen voor ecu vijzel-stoomgemaal, 
lal. bij deu architect 1. Goldberg, te Uazcrswoude. 

'a-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water
staat ens., teu behoeve der Staatsspoorwegen: het 
inkepen van eiken dwarsliggers, het inkepen en be
reiden met chloorzink van grenen dwarsliggors on de 
levering van bet noodige cbloorzink. 

itiddrrkerk, te 12 uren, door dijkgrauf cu hoog
heemraden vau Oud-en-Nicuw-Rcicrwanrd ouder Rid
derkerk, ia bet Rechthuis: lo. bet maken der gebou
wen en verdere benoodigdheden voor de plaatsing van 
2 direct werkende lievelcentrifugaal-primpniachines en 
4 stoomketels, schoorsteen, stecnkoleiibergplaals cn 
maehinistwoning; 2o. het leveren en slcllca van dc 2 
genoemde machines met pompen en stoomketels enz.; 
00. bet maken van een steenen vereenigingsduiker niet 
bijbebooren, door den Lagendijk, ouder Ridderkerk. 

Amaterdam, tc 12 uren, door den architect I. Gos-
schalk, in liet lokaal Dc Koningskroon, 1'luutage-
Kerklaan; het makeu van oen panoramagebouw enz. 
voor dc Panoramaraaat schappij. 

Heematede, te 12 urea, door het gemeentebest.: 
het doen van eenige herstellingen co vernieuwingen 
aan- en het ged. ongeveer 3 jaren onderhouden van 
dn gcmeontcgcboiiwen en verdere eigendommen. Bilj. 
nu 8 April, tc 12 uron. 

nanderdag, le April. 
Hoerden, to 10 uren, door den eerstaauw, ingen. 

te Utncht, in de kazerno: het éénjarig onderhond lo. 
der werken te Woerden on tc Wierikerschans, 2o. der 
kazerncgebouwen enz. nldaar. Bilj. inz. 9 April, tc 3 
uren, op het bureau vun dou eerstaanw. ingenieur te 
Utrecht. 

Lelden, te II uren, in het geniebureau: lo. het 
éénjarig onderhoud van do kazcruegebouwen enz.; 2o. 
het horstellen van wainmrcn langs de gracht, bij dc 
Doele kaderee. Bilj. inz. 9 April, vóór 1 uren. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van kolo
niën: de levering vau ijzer- cu hard steen werk voor 
1SS loodsdcuren en 320 wegafsluitingcu, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Java. 

Arnhem, te 12 uren, door het prov. bestuur: lo. 
bet uitvoeren van eenige vrrnieuwingen cn herstel
lingen in het inwendige der prov. gebouwen te Arn
hem in '79; 2o. het doen vau buiteuverfwerk aan die 
gebouwen. 

sneek, te 12 uren, iu dc Nieuwe Doele: het af
breken en wedcropbouwen van 'i woningen, op het 
Molcnerf van L. Fontein aan de zuidzijdo der Geeuw 
aldaar. Aanw. S April, tc 12 uren. 

Krabbendijke, tu 2 uren, door burg. cu weth.: het 
makeu van eene nieuwe haven mot spui-iurichting en 
bijbebooren de werkeu aau deu Oostpolder, on eene 
grint baan vau dc nieuwe haven af tot aau de Meiboom. 

'a-Hage, te 2 uron, door hot ministerie van kolo
niën: de levoring van Is draaischijven compleet, ten 
dienste dor Staatsspoorwegen op Java. 

Haarlem, te 2'/j uren, door het ministerie vau 
waterstaat euz., aau het gebouw van bel prov. best.: 
het bouwen van ecu tolhuis op deu Rijks-grooten weg 
Le kl. no. 1, bij dc Hukkclaarsbrug, gein. Heiden. 
Raming ƒ 5500. 

•eltgenaplaal, te (i uren, door het -lolderbost. vau 
het Rietveld, op bet gemeentehuis: het maken van 
eene uitwuteriugsluis met bijbehoorende werken. Aanw. 
tc 11 ureu. 

IJrenlngen. 'savouds S uren, door den urchitcctK. 
Hoekzema, in Het Wapen van Amsterdam: het maken 
ccucr winkelpui, winkelkasten, toonbanken enz. Inl. 
bij genoemden architect. Aanw. s April, tc 10 uren. 

Purmerende, door kerk rent meeste ren der Evaiig.-Lu-
therscne gemeente: dc bovenbouw voor eene kerkten 
dienste dier gemeente. Inl. bij den architect P. Mager. 
(Horbestediug) 

Kapelle (Zeel.), bij den burgemeester: de levering 
vun 75 M ' griut cn 120 M1 griutzuud. 

Vrijdag. II ipril. 
Melwijh, door burg. en weth.: het doen van eenige 

vernieuwingen cu vergrootjngon aan de 2c opcubaru 
school iu het Boiersche en het bouwen van eeue ou
der wijzers woning aldaar. Inl. bij burg. cn weth. 00 
deu architect F. vun der Straaten, le Zeveuliuizcu. 

Zaterdag, 12 April. 
Dardrerhl, to II uren, iu het Hotel Bcllcvue: het 

éénjarig onderhout lo. van de werken, 2o. van dc 
kazerucgebouwen enz.: 3o. eeue gedeeltelijke verving 
van idem enz. Bilj. iuz. 11 April, vóór 3 uren, op 
het bureau vau den eerstaanw. ingenieur. 

Heercnveen, to 12 uren, door het gemeentebest. 
van Schoterlaud: de vergrootiug der keuken vau dr 
onderwijzerswoning to Jubbcga-Scliurogaaan de Vaart. 
Aanw. 7 April, to 12 uren. Bilj. inz. 11 April, te 
3 uren. 

Wceap, to 12 uren, door het bestuur van deu 
Geiucu-en-Gausper-polder, in De Roskam: het doeu 
vau eenige vernieuwingen eu herstelliugcii uun den 
wutermolcu van dien polder met aunhoorigc werken, 
benevens het gewoon dngelijksch onderhoud daarvan 
tot uit. Maart '80. 

Heerenveen, bij Ü. W. Topoi het afbreken van bet 
huis sectie A, no. 79, cu het bouweu vun eeu winkel
huis. Inl. bij den arcuitect II. R. Stoctt I /., te 
Leeuwarden. 

Mrheaneberg (bij Rotterdam), door den architect 
W. C. Coepiju: de uitbreiding van het Tehuis voor 
ongeneeslijke zieken op Schooneberg, te Schoouderloo, 
bij Rotterdam. Aauw. 9 April, te 2 uren. 

Maandag. 14 April. 
Lemmer, door het gemeentebestuur van Lemstcr. 

land; lo. bet verwijden vun het vaarwater de Kien-
howestcn van de Truitjezijlsbrug te Lemmer, beslaande 
in hot amoveeren van gedeelten vau huizen, het ma
ken vau eeu steenen walmuur, lang p. nt. 5'/i M.; 2o. 
hot amoveeren der thans bestaande walbcschoeiiug cu 
de bouw van ecu walmuur, laugs do Visschersburen, 
tot het land van H. L. van der Huil', te Lemmer, 
lang 278 M. 

Dlnadag, IS April. 
Zelit, te 11 uren, door het bestuur van dc Nieuwt.' 

Sociëteit, iu hot logemcut der Broedergemeente: het 
bouweu eener sociëteit met gehoorzaal iu do Donken-
laan. Aauw. lo April, tc II uren. 

Helder, te 11 uren, in Tivoli: het éénjarig onder* 
houd lo. vau de werken te Helder cn op Tcssel, 
2o. van de kazernegebouwen enz. te Helder. Bilj. 
inz. 14 April, vóór 3 ureu, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur. 

Amaterdam, te 12 uren, ten behoeve van het cen
traal-magazijn van kleediug, uitrusting enz.: dc leve
ring van 60,000 M. donkerblauw ordinair laken, in 15 
perc., eu 20,000 M. lichtblauw idem, iu 10 perc. 

Kampen, te 12 ureu, door het bestuur van het lf 
dijksdUlrict in Overuse), in De Moriaaa: het ver
nieuwen der groote bruggen no. 2 cn 8; het maken 
van een steeneo duikerbrug; het verleggen vau • 
kleme bruggeu c. a. ia Mastenbroek, in 3 perc. 

'••Hage, te 1 uur, door het ministerie van financiën! 
bet onderhouden van- cn hot doon van eenige lier-
stellingen aan liet gebouw, waarin gcvcstigii is kat 
kantoor van de hypotheken eu hol kadaster op het 
Klooster te Maastricht, ged. 79 on '80. 

Jaure, door hot gemeentebestuur van Haskerland i 
de levering van 430 stère grove riviergrint. 

i'i'i/f, door het gemeentebestuur: dc kclbcslratin̂  
door het dorp, pl. ai. S0O \|. lung cn 3 broed, op t l' 
breken en opnieuw tc leggen. 

leveabergen, door het gemeentebestuur: de leve
ring vau 200 If' goed guhorde onduraoudsgriat. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 5 April 1870. 

Menaldum, door burg. cn weth. van Mcnalduma-
deel: de levering vau p. m. 750 stère grint. 

Waeawdag, IO April. 
Deventer, te 11 uren, door den eerstaauw. ingen. 

te Zutfen. op bet bureau van deu hoofdopzichter van 
fortification, wachthuis aan 'len Bakoven: bet éénjarig 
onderhoud der kazerne-gehouwen enz. tc Derenter. 
Bilj. inz. 15 April, vóór 3 uren, op genoemd bureau. 

Kampen, te 12 uron, in het Hotel des Pays-Bas: 
het éénjarig onderhoud der kazcrncgcbouwca enz. 
aldaar. Raming ƒ5800. Bilj. inz. 15 April, vóór 3 
uren, bij den opzichter van fortilicatien. 

Uitnaam, te 12 uren, door bet gemeentebest.: het 
•naken van 1844 M 1 nieuwe kliukerbestrating, het 
leggen vau 640 M. lengte hardstecnen ln>ttoirbandcn, 
hot verleggen vau p, m. 1000 M 1 straat cn het maken 
van een lijkenhuis. Aanw, 12 April, to 10 uren. 

Ovexande, door het gemeentebestuur van Nisse: 
de levering van 100 onderhoudsgriat, in de 2c 
helft van 79, vrij op dc haven te Hoedckenskcrke. 

Danderdag, 13 April. 
Utrecht, (o II uren, door dc maitschappij tot expl. 

vaa Staatsspoorwegen, ten behoeve van het ver
nieuwingsfonds: de leveniig in 2 perc. van staleu 
spoorstaven, stalen laschplaten 00 ijzeren cindplatcn, 
haak- eu schroefbouten met moeren en moerplaatiei. 

Medemblih, tc U uron, in Hot Wapen van Ue* 
ileinblik : het éénjarig onderhoud vnn dc knzernege-
bouwoti enz. tc Mcdemblik. Bilj. inz. 16 April, vóór 
3 uren, op het bureau van deu eerstaanw. mgcuieur 
tc Holder. 

Cu? k, te 11 urea, door burg. cu weth. vau Cuyk-
eo-St.-Agatba: de leveriug van 20,000 stuks vlak-be
houwen Belgische straatkcieu, 4u soort. 

Heage-Zwaluwe, Ie 11 uren, door het gemeente
bestuur van Ho(ige-cu-I,Hge-Zwaluwe: het bouweu 
van oeiie school te Hoogc-Zwaluwe, cn de leverantie 
van het beuoodigd schoolaineuhlemrnt, benevens het 
uitvoeren van ecuigc daarmede iu verbaud staande 
werkeu. Aanw. door den bouwkundige K. F'. Kleyu, 
9 April, te 10 uren. Bilj. iuz. tcu raadhuizc 16 April, 
te 10 uren. Raming /13,300. 

Vrijdag, is April 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie vau 

watorstuat enz., aan het gebouw van het prov. bost.: 
het éénjarig ouderhoud van eenige werken bij de 
Oudc-lloeve aan do noordkusi vun Schouwen. Aauw. 
12 eu 15 April. Burning f4034. 

'• Htuch, tc 101, j uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. beat.l 
het verbeteren der kanaal boorden tusschen desluizcu 
no. 0 en no. 1 der Zuid-Willemsvaart onder de gem. 
's-Bosch. Aanw. 12 cu 16 April. Raming ƒ4850. 

Amaterdam, tc 11 uren, door deu directeur der 
marine: het bouwen van een buskruit magazijn cu 
verdere werken tc Kadoelen, gein. Landsmeer. Aauw. 
S en 16 April, tc 10 uren. 

Waarde, te II uren, door het bestuur van het 
waterschap: het herstel, dc vernieuwing en het on
derhoud tot 30 April '80 vau de aarde-, krnm-, rijs-
en siecuglooüagwerkeu vun hut caiamiteuse waterschap 
Waarde. 

Zwalle, te 12 uren, door het ministerie vun water
staat, auu het gebouw van het prov. bestuur: lo. het 
doen vun ecuige keihestruting aan de traverse van 
den grooten weg door Diepenhcim. Aanw. 9 April. 
Raming ƒ9122; 2o. idem van klinkerbestratingeii op 
dc groote wegen in Ovcrijscl, in 2 perc. eu in massa. 
Aanw. 9 April. Raming: perc. I ƒ3796, perc. 2 
/ 4̂34. 

Leeuwarden, tc 12'/j ureu. door het ministcrio vau 
waterstaat enz., aan het gebouw vau bet prov. best: 
bet vernieuwen der brug tc Oiuieschouw, in deu Rijks-
grooten wog vnu Leeuwunlen naar dc Overijsolsebc 
grens. Aanw. 9 ca 19 April. Raming ƒ 20,250. 

Leeuwarden, tc 1 uur, dooi hel prov. bestuur: het 
.{jarig onderhoud dor werken belioorcnde tot het ka* 
iiual Harlingcn-Nieuwezijlen en der verspreide brug
geu, in 4 perc. Aanw. 7 en S April. 

Nijmegen, te 1 uur, door de commissio voor den 
uitleg der stad, iu hot raadhuis: het slechten van den 
hoofdwal tusschen dc Hezclstruat cn het havenstation 
eu van oen gedeelte van het basliou vóór den St.-
Huberlstorcn, met het vullen van de Jukolisgracht 
en bijbehoorende werken. Dg te verwerken hoeveel
heden bedragen ongeveer 20,000 U ' grondwerk, 1700 
\] - breekwerk. Inl. bij den ingenieur Rrcuder t 
Braudis, te Maastricht cu den opzichter Hofkamp, tc 
Nijmegen. Aanw. 15 eu 16 April, telkens tc 10 ureu. 

Zaterdag, 1» April. 
nieuw-Lehherland, tc l l 1 / , uren, door hot dage

lijkscli bestuur van dc Overwaard, ten gcmceiiolunds-
huize aan het Elshout: bet schoonmiiken der boezems 
vau de Overwaard met de duarbijbehooreuJe kade-
stool en, in 12 perc, voor den tijd vun 4 jaren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemcentehuize: bet 
maken van eene beweegbare hutp-rijbrug over dc 
gracht, nabij dc Oldehoof. 

Alkmaar, te 12 uron, door dc directie tier gasfa
briek: de levering van 86,000 HL. Eug. gaskolen, 
teu dienste der gasfabrieken te Alkmaar en Purmenuid. 

Lunteren: de verbouwing der kerk aldaar. Inl. bij 
den opzichter HaanscboteU) te Barneveld. Aauw 15 
April, tc 11 uren. 

Zwalle, tc 1 uur, door burg. en weth.: lo. het ma
ken eener ijzeren draaibrug ter vervanging der be
staande Diezerpoortcnbrug en 2o. bet gedeeltelijk ver
nieuwen der sluis op de Nieuwe Vecht bij dc Nieuwe 
Wetering. Inlichtingen bij den gemeente-architect. 

Maandna;, 31 April. 
Maaatrlrht, tc 11 ureu, door bet ministerie van 

wateistaat enz., aau hut gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud der werken van het kanaal 
van Luik uaar Maastricht voor het gedeelte, dut het 
Noderl. grondgebied doorloopt. Anuw. 15 en 18 April. 
Raming /"OSOO per jaar. 

Nijmegen, te 1 uur, door deu dijkstoel van het 
polderdistrict Rijk-vau-Nijniegcir, op bet raadhuis : het 
verhoogen cn verswaren van een vak dijk te VVinseu 
(Rijks), lang circa 1225 M. Aauw. 17 April, vun 
9-12 uren. 

Dlnadag, U April. 
Utrecht, te 11 uren, door dc maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
vergrooten vaa de goederenloods op het station Breda, 
het maken van eene verhoogde laduigplaats aldaar, en 
het leveren en plaatsen van wipsluitboometi op den 
DU blieken overweg aau de oostzijde vun genoemd 
staliou. inl. bij deu sectieiugenieur Mieling, tc Rot
terdam. Aauw. 12 April. 

Waenadac, IS April. 
VHage, te 11 ureo. door het minist. van waterstaat 

enz : dc uitvoering van herstellingen cn vernieuwingou 
aan dc werken van den waterweg vou Rotterdam uaar 
zee, met het onderhoud. 

Amaterdam, tc 12 uren, door burg. tu weth.: lo. 
bet voltooicu van deu hek leed ingsm uur der Handels
kade buiten den Oosterdok dijk, dc onderbouw eener 
bascuicbrug en bijbehoorende werken. Ramiug 
f 1,350,000; 2o. het makon eu stollen van den metalen 
bovenbouw van eene bascuicbrug in >i -u middentoe
gangsweg uaar dc Handelskade cu werken volgons 
aanwijzing. Ramiug ƒ 21,000 ; 3o. hot maken, leveren 
en stellen van een geslagen-ijzeren S0-tons mastbok 
met toebchooren, op dc Handelskade bij de Oostcr-

doksluis. Raming ƒ27,000. lol. bij den directeur 
der publieke werken, op het raadhuis. 

Honderd»• . 14 Anrll. 
Haarlem, to 2'/i urea, door het ministerie van wa

terstaat, aan het gobouw van het prov. bestuur: lo. 
het verdiepen vnn ecnigo gedeelten van het Noord-
bollandscb kanaal, iu 2 porc. Ramiug: perc. 1 ƒ21,900, 
perc. 2 ƒ19,550; 2o. de voorziening oer boorden van 
het Noord hollandsch kanaal, in 4 perc. Raming: 
perc. 1 ƒ7675, perc. 2 /* 14,300, perc. 3 / 12,000, 
perc. 4 /11,200. Aanw. van beide werken 19 April. 

Vrijdag, SS April. 
'e-Bearh, tc 10•/« uren, door het ministerie van wa

terstaat, aau het gobouw van bet prov. best.: lo. het 
veranderen in stocuglooiingcn der rijzon boven- cn 
benodcitvleugcls van do sluizen no. 7, 6 cu 4 op de 
Zuid-Willemsvaart iu Noord-Brabant. Ruining ƒ2250: 
2o. hot makeu en inhungen van 2 houton deuren voor 
het buitonhoofd van de Rijks-schutsluis binnen het 
fort Crevecocur. Raming ƒ6500. Aanw. van beide 
19 en 21 April. 

TaeaxUI, tc II uren, door het dijkshestuur van het 
waterschap Zozeu-Grio!cuijen-cn-Stad Nlooion, bij Eg
bert Bouwhuis: bet hcrsteJlea vun ceuigc paal-, aard
en kapvverken, kistvullingcu euz., stroo- en rijslovc-
ringeu en tecrwerk. 

Leeuwarden, tc 18'/| men, door het ministerie vau 
Waterstaat enz., aan het gebouw van het prov, best.: 
het afdammen, droogmaken cn herstellen vau den 
zuidelijken koker der zeesluis dc Nieuwezijlen. Aanw. 
19 on 21 April. Raming ƒ1400. 

Vrijduc. S Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het uitnemen en inhungen van de Ijzeren deuren der 
groote sluizen van het Kanaal door Walcheren. Aanw. 
7 April. Knuiing ƒ60,000. 

Waenadag, 1 Mrl. 
'a-Hagc, to 11 uren, door het ministerie van water

staat enz: het doen van hcrstelliugcu cn vernieuwin
gen uun do Rijks-rivierwcrken Op den Boveu-Rijn en 
de Waal. met het onderhoud dier werken vau I Juli 
'79—30 Juni '80, in 3 perc. Aanw. 3 Mei. Raming: 
perc. 1 ƒ30,000, perc. 2 ƒ35,400, pere. 3 ƒ37,000. 

Atloop van Aantiesieilin^ii. 

Bergen-aa-Zeem, Is Maart: het onderhoud der 
kazerueu: minste inschr. was H. van Loon, tc Bergon-
Op-Zoom, voor ƒ 7400. 

Brielle, 20 Maart: lo. het onderhoud der werken, 
So. idem der kazernen; minste iuschr. was J. Bout, 
te Brielle, resp. voor ƒ3129 en /1424. 

Schiedam, 20 Maart: het bouweu der kerk oji het 
Heilige-Land onder Oostvoornc nabij Brielle; ingek. 
20 bilj., als: 
N. W. Droog, te Rotterdam, / 65.556 
.1- Bout, „ Brielle, „ 64.50S 
G. A. J. Goeverneur, „ Rotterdam, „ 62,700 
Weil. G. Camesie eu Co., „ idem „ 60,866 
L. de Rooji, „ 's-Hage, „ 59,200 
W. Westcrhof, „ Weesp, „ 56,140 
B. Zuilhof, „ Haurlom, „ 55,900 
O Mcijers, „ Amsterdam, „ 55,560 
J. Slot, „ Maassluis, „ 55,220 
C. Alkemade, „ Noord wijk Binnen,,, 54,400 
W. vaa Leeuwen, „ Hellevoetsluis, „ 54,1 SO 
T. Linthout, „ Nieuwenhoorn, „ 52,800 
L. dc Neef, „ Brielle, „ 52,739 
.1. L'lemuu, „ Muassluis, „ 51,400 
A. A. van Dommelen, „ Utrecht. u 50,991 
T. W. v. d. Hoawatt, „ Rozenburg, „ 50,900 
1'. Vecncubos, „ Brielle, „ 50,800 
W. Ticlens, „ Utrecht, „ 50,660 
J. EL dc Vos, „ idem „ 50,650 
L. Mclchers cn Co., „ Schiedam, „ 48,503 

Gcndrlngcn, 22 Maart: het doen eoneraanzienlijke 
restauratie aau dc kerk en den toren : ingekomen 6 
biljetten, als: 
L. Braam, te Terborg, f 13,272.30 
A. Sicbcling, „ Doetiuchem, „ 10,620. 
Van Ruaii, „ Geudriogcn, „ 9,400. 
Keiwinkel, „ Terborg, „ 9,200. 
G. Rosier Cz., „ Gendriugcn, „ 8,638. 
II. J. Masscliuk, „ Doetinchem „ 8,439. 
geajand aan (i. Rosier Cz. voor / S200. 

Klelwlndeweer, 22 Maart: bot doen van eenige 
vertimmeringen, verfwerkeii enz. iu het kerkgebouw 
aldaar; ingek. 5 bilj., uls : 
J. Reiziger, tc Hoogezand, f 8860. 
B. Kliphuis, „ \nhi iv. kaanal, „ 1717. 
L. Alous, „ Hoogczund, „ 1450. 
R. -V. van Deldcu, „ Kielwindeweer, „ 1384.87 
Lukiis van Dolden, „ idem „ 1370.94s 

gegund. 
Wilhelmlnadarp, 22 Maart: het maken van werkeu 

tot voorziening van deu val van 8 Jan. '79, in deu 
oever van deu polder Oost-Beveland; ingekomcu 16 
bilj., als: 
L. A. van Haaften, to Sliedrecht, ƒ 16,200 
P. v. d. Wende, „ (ioedereede, „ 15,520 
I). Bolier. „ Scherpenisse, „ 15,190 
M. dc Vriend, „ Kartelen, , 15,000 
J. Kraaijevold, „ Hnnswecrt, „ 14,98'! 
P. J. van Kemortel, „ Hontenisse, „ 14,976 
A. van Popering, „ Diilnliee. „ 14,936 
O Uartog, „ Sliedrecht, „ 14,930 
P. A. v. d. Velde, „ Neuieu, „ 14,600 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 14,564 
J. Lens, „ 'a-Hccr-Arendsk., „ 14,450 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 14,390 
H. Hage, „ Middelburg, „ 14,300 
B. deu Eitcr v. d. Briuk, „ Krabbendijke, „ 14,257 
P. J. Visser, „ Hansweert, „ 14,159 
O, dc Wilde Az., „ Kattendijke, „ 13,987 

Berkel, 26 Maart: het bouweu eener school eu 
onderwijzerswouing; ingekomen 13 bilj., als: 
C. Schoonus, te Berkel, / 8600 
C. Appels, „ idem „ 8530 
W. Hemicbieus, „ idem „ 8528 
G. Scboouus, „ idem „ 85)8 
P. 11. Vcrstcijuc, „ idom „ 8447 
H. \ neus, „ idem „ 7800 
F. Blomjous, „ idem „ 7588 
L. Joagen, „ idem „ 758S 
L- Mianea, „ idem „ 7480 
A. Brekelmans, „ idem „ 74G6 
.1. F. v. d. Struik, ,, idem „ 7458 
J. van Rijt, „ idem „ 743S 
L. Franken. „ idom „ 7355 
geguad. 

Zwalle, 26 Maart: bet onderhoud der kazernege-
bouweu; minste inschr. was K. A. v. d. Borg, te 
Zwolle, voor ƒ894. 

Ilpendam, 26 Maart: het bouwen vaneen herberg, 
saai en verdere werken; ingekomen 5 bilj , als: 
K. Alblas, te Ilpendam, ƒ 2974 
II. Klaver, „ idem „ 2790 
J. Baud, „ Purmerciiil, „ 2615 

de Lange, „ idem ,, 2169 
E. B. Bruno, „ idem * 2153 

lieertrnldenberg, 27 Maart: lo. het onderhoud 
! der werken te Neuzea; minste inschr. was A. vau 
j Kggeleo, voor ƒ1679. 
I 2o. idem der kazernen; minste inschr. was M. II 

Verboecki, voor ƒ590. 

f atrUen, 27 Maart: het bouwen eouer 4e openbare 
; school voor lager ouderwijs, aau den Oudendijk; 

minste inschr. was J. A. Bogaerts, tc Numansdorp, 
voor /2I.087. 

Ameraraart, 27 Maart: hot onderhoud der kazernen 
car.; minste inschr. was G. Prins, te Amersfoort, 
voor ƒ 10,200. 

VHosrli, 2- Muart: het verbeteren door begrinting 
eu bestratiug van een gedeelte rechteronderberm der 
Zuid-Willemsvaart; minste inschr. was II. Gloudemans, 
te Berlikum. voor ƒ9040. 

'••Hage, 28 Maart: de verbouwing vaa het post
kantoor aldaar; ingek. 10 bi ij., als: 
G. A. van Spanje, tc Sliedrecht, ƒ 85,000 
M. J. vau Zanten, „ 's-Hage, „ St,2ii0 
L. de Kooij, „ idem „ 80,000 
P. Krauijeveld, „ idem „ 79,800 
F. J. A. Verhoef, „ idem „ 74,400 
Van Lith en Van Dam, „ idem „ 74,100 
C. J. C. Hoogondijk, „ Gouda, „ 69,200 
A. II. Rutgers cn 

G, Prins, „ VHage, „ 64,800 
A. Stigler, „ idem „ 64,550 
W. P. Teeawisse, „ idem „ 64,000 

Leeuwarden, 28 Maart: lo. het gedeeltelijk vor-
uieuweu van de paalwerken ter wedersüijden vun do 
Molkwcrumcrzij]; minste iuschr. wus A. S. Kupcrus, 
te Slaveren, voor ƒ427. 

2o. het éénjurig ouderhoud vaa de Rijkshaven- en 
zcewerken te Harlingen, in 2 perc ; minste iuschr. 
waren: lo perc, I). Volker, te Dordrecht, /'27,460; 
2e ptfó, J. P. Schaafsma, tc Harlingeu, ƒ 2118. 

tirenlngen, 28 Maart: het bouwen eener sluis-
WAchtcrswoning bij do sch ut- en afwutcriugsluis te 
Zoutkamp: ingek. 9 bilj., als: 
T. Bos, tc Bedum, / S995 
A. Woldringh, „ Zoutkamp, „ 8698 
G. E. Sijtsema, „ Pioterzijl, „ 8594 
L. H. Brans, „ Houwerzijl, „ 8655 
A. Lap, „ Zuurdijk, „ 8400 
K. W'ioringa, „ Ulrum, „ 8280 
J. r. d. Veen, „ Zoutkamp, w 8170 
R. Jcltes, „ Houwerzijl, „ 79S8 
J. Hcminel Tz., „ Zeerijp, „ 7798 

Arnhem, 2S Maart: lo. het onderhoud der ge* 
mtontcgcbouwen enz, in 4 perc: 

lo pc. 2e pc. 3e pc. 4c pc. 
W. v. d. Heijden, 

te Arnhem, ƒ 1098 f 2165 ƒ1963 ƒ 1484 
M. Jansen, idem, 1697 2163 1962 14S2 
J. Ouck, idem, 1934.20 2039.70 
J. Th. Vcrhocveu, 

idem, 1772 1612 1892 1884 
(i. J. Lucussen, 

idem, 1784 1620 1898 1342 
E. J. van Kuijk, 

idem, 2474 2043 1964 1264 
H. Heuvels, idem, 2S6S 9980 2900 1600 
G. Gielings, idem, 2600 2039 2200 1238 
II. van dc Sand, 

idem, 1790 
P. de Leeuw, idem, 1825 1745 1820 1225 
Joh. Amersfoort. 

idem, 1733 664 
2o. bet onderhoud van de schoolgebouweu, in 4 

perceelen: 
le pc. 2e pc. 3e pc. 4e pc. 

P. de Leeuw, to 
te Arnhem, / 2225 ƒ1820 ƒ 2666 

ll van de Sand, 
idem, I960 

J. P, Welsing, 
idom, ƒ1777 

W. v. d. Heijden, 
idem, 2699 2472 2570 2861 

M. Jansen, idem, 2693 2462 2559 2849 
J. Onck, idem, 2391.50 2735.40 
G. J, Lucassen cn 

H. B. Welling, 
idem, 2740 2151 2302 8762 

H. Heuvels, idem, 3480 3530 3227 3144 
E. J. van Kuijk, 

idem, 2160 1934 2130 2714 
O. Gielings, idem, 2300 1S85 2200 2900 
ü. J. Westerveld 

eu Co., idem, 3866 3551 3805 2970 
J. Th. Verhoeven, 

idem, 2749 2159 2307 2879 
gegund : perc. 1 aan \\. J- vaa Kuijk, perc. 2 aan P. 
de Leeuw, perc. 3 aau J. P. Welsiug, perc. 4 aau 
11. J. vnn Kuijk. 

mjnaldum. 29 Maart: bet bouweu van eene school; 
minste inschr. wareu Urijlsuia en Van Dijk, tc Leeu
warden, voor ƒ5797. 

'••Ilagr, 31 Maart: het ouderhonden vun- cn het 
doen van eenige herstellingen cn vcrnieuwiuijen aan 
dc gebouwen der Polytechnische school te Delft; 
minste inschr. was J. den Braankcr, te Delft, voor 
f 2290. 

Amaterdam, 31 Maart: lo. hot makon van kaai
muren aau do zuid- cn westzijde van 's Rijks marine
werf; hoogste inschr. was .1. ('. van der Kh-ij, voor 
ƒ17,459; minste inschr. J. Postma, voor ƒ 13,030 

2o. het maken vau oen gebouw, bestemd tot takel
zolder en bergplaats vau machinedeelon aan die werf; 
hoogste inschr. waren De Zwaan Jr. en Koper, voor 
ƒ56,995, minste iuschr. C. Rietsnijder, voor ƒ41,550. 

Vranlngen, 27 Maart : het vertimmeren en opbou
wen vun eeue heerenbehuizing, onder beheer vun deu 
architect K. Hoekzema; ingekomen 14 bilj., als: 
B. Schuur, te Groningen, f 7755 
F. Veldman, „ Zeerijp, „ 6586 
J. Zeldcurust, n Warfum, „ 6180 
E. W. Wietzema, „ Groningen, „ 59S5 
J. de Vries, „ idem ,, 5985 
H. Kiol, „ idem „ 5895 
.1. Poelman, „ idem „ 5817 
J. Storm, „ Gurmerwolde, „ 5798 
R. Zroff, ., Hoogkerk, „ 5709 
P. Hendriks, „ Groningen, „ 5650 
G. A. de Kuiter, „ idem „ 5468 
G. Westerdijk, „ Uithuizen, „ 5450 
B. dn Jong, pj Groningen, „ 4999 
M. .Mammen, „ idem „ 4943 
gegund. 

•Idi markt, 29 Maart: het aanleggen vun een 
straatweg eu klinkervoetpad; ingok. 10 biljetten, als: 
H. J- Vie-tcr, tc Hasselt. / 9560 
J. G. Hofman, „ Blesse, „ 7998 
K. J. Wisman, „ Nieuweschoot, „ 7990 
E S. de Boer, ,, Lemmer, „ 7084 
W. Jonkers, „ Oldemarkt „ 7674 
H. Fisscher, ,, Kutnre, „ 7497 
R. A. Fleer, „ Oldemarkt, „ 7451 
F. Aberson, Steenwijk, „ 7444 
B. Kamman Az., „ Kuinre, „ 7172 
A. Blocks, ,. Zwolle, „ 7115 
gegund. 

Leeuwarden, 29 Maart: de herstolling vau de ijze
ren draaibrug nabij de Vrouwenpoortj gegund aau D. 
A. Schretlen eu Co., lo Leiden, voor /6GO0. 

Heeverden, 31 Maart: de verbouwing der Israel, 
synagoge; ingek. 5 bilj., als: 

J. Hessolingen, 
J. de Blécourt, 
M. Weertman, 
A. List, 
A. J. Woltersom, 

f 7490 
7219 

„ 7200 
„ 6497 
„ 5795 

tirenlngen, 31 Maart: bet afbreken van 2 gebouwen 
on bet stichten van eene boerenbehuiziug in de Oude-
Kijkin'tjulstraat, onder beheer vaa uen architect 
Maris; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Sch render, le Groningen, ƒ 23,990 
J. v. d. Nap, „ idem n 19,718 
J. Werkman, „ idem „ 18,660 
J. F. Lijboring, „ idem „ 18,500 
H. v. d. Nap, „ idem „ 18,400 
K. Werkman, „ idem „ 18,360 
S. de Wit, „ idem „ 16,945 
H. Meulink, „ idem „ 16,719 
W. Cones, „ idem „ 16,330 
J. Haupt. „ idem „ 15,745 

Crenlngen, 31 Maart: het aanzienlijk verbouwen 
der behuizing vau J. Heikons, onder beheer van den 
architect N. W. Lit: ingekomen 14 bilj., als: 
BL de Jong, te Groningen, ƒ 8300 
H. J. Meuge, „ idem „ 7860 
H. Jansen, ,, idem „ 7654 
II. Nielntifl, „ Warfum, „ 7289 
A. Bob be, „ Noordwolde, „7197 
K. Noorman, „ Bedum, „ 7025 
G. Henrichs, „ Groningen, ,, 6S90 
P. Hendriks, „ idem „ 6699 
D. Doiics ea K. Fckkcs, „ idem „ 6698 
J. Wallinga, „ idem „ 6695 
II. v. d. Nap, „ idem „ 6653 
F. Rodcrs, „ idem „ 6650 
P. Nieluud, „ Wirdum, „ 6220 
M. Mammon, „ Groningen, ,. 5884 
gegund. 

Itierhl, 1 April: het maken van eeno bergplaat» 
voor takkenbossen en cokes op bet statlonsemplace
ment Breda; iugek. 6 bilj., als: 
H. Verheul, te Charta's, ƒ 2771 
G. H. Moolenbcrgh, „ Breda, „ 2472 
L. ll Botermans, „ Gilze-Rijen, „ 2296 
A. Verhagen cu Zonen, „ Brcdn, „ 2218 
B. Verlcgh, „ Ginriekcu, „ 2149 
J. Schoenmakers, „ Breda, „ 2117 

'allage, 1 April: lo. het éénjarig onderhoud van 
de kazernegebouwen, 2o. idem van de werkeu aldaar; 
minste bsaonrnvet was VV. P Teeawisse, te VHage, 
perc. 1 voor ƒ 14,190, perc. 2 voor ƒ3490. 

'a-llage, 1 April: het tweejarig onderhoud van- cu 
het doeu van eeuige herstellingen aan hut gebouw 
waariu dc bureau's voor do hypotheken cu het ka
daster gevestigd zijn, opliet Buitenhof aldaar; minste 
iuschr. was E. M. Rood, te 's-Hage, voor ƒ2268. 

tirenlngen, 1 April; hot afbreken van eene be
huizing en bet bouwen van con pakhuis met boven
woning enz. aan het Singel, onder beheer van den 
architect K. Hoekzema; ingekomen 11 bilj., als: 
EL Ridder, tc Stedum, ƒ 11,900 
F. Veldman, „ Zeerijp, „ 0,368 
M. Mammen, „ Groningen, „ 9,193 
A. Forsten, „ Thesiuge, „ 8.050 
G. A. dc Ruiter, „ (irouingen, „ 8,937 
J. de Vries, „ idem „ 8,864 
H. Smit, „ Bedum, „ 8,790 
G. Post, „ Ton Post. „ 8,443 
B. Schuur, „ Groningen, n 8,270 
T. Bos, „ Bedum, „ 7,750 
R. Zeeff, „ Hoogkerk, „ 7,490 
gegund. 

Arnhem, 2 April: lo. bet onderhoud van conige 
gemeenlewcrken; ingek. 6 bilj., als: 
M. F. Pruijn, te Arnhem, 3 pet beu. tarief 
M. Jansen, idem, 4 „ „ „ 
H. v. d. Sand, idem, 4 „ „ „ 
D. W Magendans, idem, 5 „ „ „ 
J. P. Welsiug, idem, 6 „ „ 
G. H. A. Eibers, idem 14'̂  „ „ 
E. Hendriks, idem, 16'/t „ „ 

2o. het onderhouden euz. vau de wegen enz.; inge
komen 7 bilj., als i 
A. W. Leestak en 

H. v. d. Heijden, te Arnhem, f 16,320 
J. P. Welsing, „ idem „ 16,800 
W. M. Nijenes, „ idem M 15,598 
H. v. d. Sand, „ idem „ 15,200 
I). W. Magendans, „ idem „ 15,100 
Th. Eibers, „ idem ,. 14,223 
A. Vale, „ idem „ 13,353 

So. do levering van pot- eu sierplanten; minste 
iuschr. was G. J. Jansou Jr., te Arnhem, voor ƒ729; 
alles gegund. 

Heli, tiM-i-lui- 2 April: het opruimen van eeu ge
deelte houtea beschoeiing en bet daarvoor maken van 
een kaaimuur en fundeeriugen voor overdekkings-
loodsen; minste inschrijver was T. Lindhout, te Nieu
wenhoorn, voor / 28,790. 

'a-Hage, 2 April: lo. hot verbouwen van loknlen 
voor de Eerste Kamer; ingekomen 15 bilj., als: 
W. J. Kolkerl, te Deventer, ƒ 109,000 
W. P. Teeuwissc, „ 's-Hage, „ 105,900 
A. Stigler, „ idem „ 104,800 
J. C. Pietcrsc, „ idem „ 104,447 
K. Bloeker, „ Zutfon, „ 101,800 
L. dc Rooy, „ 's-Hage, „ 100,000 
VV. A. G. Jansen, „ Utrecht, „ 96.340 
(i. A. van Spanje, „ 's-Hagc, „ 95,200 
P. Verbruggen, „ Waddinksveen, „ 95,000 
.1. van Lith en A. P. 

van Dam A Wz., „ 's-Hage, „ 93,300 
J. A. Itaasvoldt, „ idtm „ 93,200 
A. R. Rutgers en 

G. Prins, „ idem „ 93,000 
J. C. Tom cn H, van 

Bergen Henegouwen, „ idem „ 90.884 
O J. van Vliet, „ Oitdshoom, „ 90,433 
C. .Meijer-, „ Amsterdam, „ 89,943 

2o. bet verrichten van oenigc werken aan het ge
bouw gcu. hot Oud-Stadhouderlijk Kwartier; ingek. 
8 bilj., als: 
J. O Tom en H. van 

Bergen Henegouwen, te VHage, / 26,989 
J. A. Rausveldt, „ idem „ 23,790 
W. Pi Teen wisse, „ idem „ 23,650 
G. A. vun Spanje, „ idem „ 23,500 
J. Rutgers, „ Aarlanderveon, „ 22,943 
A. Stigler, „ VHage, „ 22,000 
W. L. Leibbraudt, „ Amsterdam, „ 21,975 
E. t l Rood, „ 's-Hage, „ 21,500 

3o. het maken van een pcilput en gebouwtje voor 
cenc eelfrtgistreerende peilschaal aau du buitenzijde 
vun den dijk van de Alblusserwuard; 1 bilj. ingek. 
van A. Blok, te VGravendccI, voor ƒ5432.10. 

nthuUen, 2 April: het loggen van een grintweg, 
lang 2418 M , ingck. 20 bilj., als: 
B. de Jong Hz., te Groningen, / 10,070 
J. Lubseu, „ Zuidwolde, „ 9.700 
T. K. Westerdijk, „ Uithuizen, „ 9.079 
J. Zeldeurust, „ Warfum, „ 9,500 
G. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 9,295 
R. Bulthuis, „ Ecuruin, „ 9,083 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 5 April .879. 

7,HW 
7,800 

J. K. van Dijk, tc Bedum, J 8,947 
H. J. Kroon, „ Groningen, „ 8,046 
S. de Wit, ,, Warfhuiaen, „ S.5M 
F. Ifarkema, Warfhuiaen, „ 8,484 
P. E. Harcma. ,, Uithuilen, „ 8,484 
W. B. Harkvina, „ Warfhuizeu, „ 8,449 
M. Boenen», üroningen, „ 8,445 
J. H. Pot, m Stedum, „ 8.4.J9 
G. Danhof, Uithuizen, „ 8,300 
H. A. Smit, „ Zoutkamp, „ 8,295 
K. Huismau, „ Onderdendam, „ 8,200 
J. Veldknmp, „ Bedum, „ 8,130 
P. H. Dopheide, „ Groningen, 
A. Benninga, „ Bodum, 
gegund. 

Almkerfc, 2 April: het bouweu eener school met 
onderwijzerswouing aau den Nieuwendiik onder Em
mikhoven ; minste inschr. was J. Hobo te Neder-
hemert, voor / 13,790. 

Lorhem, 3 April: het bouwen van een socicteits-
lokaal met kasteleinswoning: ingek. 6 biljetten, als: 
Lensiuk en Eggink, te Laren, ƒ 6800 
H. Honhof, „ Lochem, 6572 
W. H. Sloet, „ idem „ 6228 
Gebr. Reerink cn Zn., „ idem „ 61SI 
A. Beijers, ,, idem » 6165 
A. J. Nosscnt, J. Olthof, 
A. Beijers ou 1). Assink, „ idem „ 6094 

v.irik. 3 April: bet bouwon eener kerk voorde 
Herv gemeente; ingek. 7 bilj., als: 
A. A. van Dommelen, to Utrecht, f 22,2)X) 
J. H. de Vos, „ idem „ 21,899 
N. H. Peters, „ Schalkwijk, „ M£90 
A. J. van Alpbeu, „ Tiel. . 20,090 
J. M. Wolf, „ Utrecht, „ 17,300 
C. van Bohaick, Varik, „ 16,988 
A. (iennissen, „ Tiel, .. 13,200 

Arnhem, 4 April: het onderhouden vau- cn hel 
doeu van eenige vernieuwingen cn herstellingen aan 
de gebouwen der Rijkslandbouwschool te Wapeningen; 
minste inschr. was J. (Joosseu, tc Wageningen, voor 
/ 2577. 

Vervolg der Iterichlen en Metledeelingen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door de heeren Werkhoven, 

Vendeloo en T. de .long is concessie verkregen vooi' 
een traiuwy vnn het spoorwegstation to Sandwort, 
over Sandpoort, Velsen nnur het inoorslation Velsen, 
De Heide en Umuiden tot de Noordzee vice-versa. 

Leiden. Den Susten April a. s. zal in het 
kofïielniis Zomcrzorg een buitengewone algemeene 
vergadering van aandeelhouders der s| «oor we;-maat
schappij Leiden—Woerden gehouden worden. De 
punten van behandeling zijn: wijziging der statuten, 
intrekking van het besluit der buitengewone verga
dering van aandeelhouders, van den 18n Decemlter 
1878, betrekkelijk het aangaan eener leening, en 
besluit tot vergrooting van kapitaal. 

Haarlem. Bij den uitgever VV. C'. de firaafl 
is bet eerste nummer verschenen van een nieuwe 
Nederlandsche Kunstlnale, gewijd aan beeldende 
kunst, oudheidkunde en kunstnijverheid, onder leiding 
van Dr. Jan ten Brink, Maandelijks wordt aan de 
geubonneerdeii eene plaat geschonken, welke, te00**-
deeleu naar de bij dit nommer gevoegde eersteling, 
met veel zorg gekozen en uitgevoerd wordt. Ook 
bet eerste nommer is een zeer gelukkig begin. 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor 
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n e d a o 1 1 o 
van genoemd Weekblad. 

T o t >'i-(i<tii«j-i«\-oiul ncg,cii u r e u 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom 
mer aangenomen. 

Advertentien. 

T E E K E N A A R . O P Z I C H T E R 
IEMAND, als zoodanig werkzaam, zoekt plaatsing. 
Adres onder letter D 45 bij den Boekhandelaar 

J. R. VAN BERDE tc Winschoten. 

E M S B O I W K U M M G E V 
Men [irese rit eert tc koop, tot den prijs van ƒ 40.—, 

een uiterst net in leer gebonden en prachtig gecon
serveerde, laatste uitgave, vnn de WATERBOUW
KUNDE door D. J. STORM BLUS ING. 

Franco brieven te richten aan de Dames VAN 
DIJK te Vreeswijk. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER EM WETHOUDERS van ROT

TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 23 
April 1879, des namiddags ten I ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het vernieuwen van eenige gedeelten 
van KAAIMUREN in deBuitenstad 
met bijbehoorende houten FUNDE
RINGEN, GROND- en STRAAT
W E R K E N , 

alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagou en uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads Timmerhuis le /(otterdam, en ook voorden 
prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij Wed, P, 
VAN WAE8 BERGE en ZOON, Boekdrukkers in den 
Houttuin, n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing iu loco zal plaats heb
ben op Maandag den 21 April 1879, des voormid
dag* ten 10 ure, tcfljeginiicn bij bet werk sub lo. 
omschreven. 

G e m e e n t e H J Ï E G E N . 
P u b l i e k e A a n b e s t e d i n g , 

O n t m a n t e l i n g d e r V e s t i n g . 
DE COMMISSIE VOOR DEN UITLEG DER STAD 

NIJMEGEN zal op Vrijdag den 18 April 1879, des 
namiddags te één uur, in het openbaar ten Raad
huize aanbesteden: 

Het slechten van den hoofdwal tus
schen de Hezelstraat en het Havenbas
tion en van een gedeelte van het 
bastion vóór den St Hubertatoren, 
met het vullen van de Jacobsgracht 
en bijkomende werken. 

Do te verwerken hoeveelheden bedingen ongeveer: 
20.000 M' Grondwerk 

1.700 M ; Breekwerk. 
Bestek en teekening liggen van af 1 April ter 

inzage op de Gemeente-secretarie, waar zij tevens 
tegen betaling van / 0.2"i per exemplaar te verkrijgen 
zijn. 

Dc aanwijzing zal plaats hebben op Dinsdag en 
Woensdag den 15 en 16 April e. k., des voormid
dag» tc tien uur. 

Inlichtingen worden gegeven door den Bear RREN-
DER a BRANDIS, Ingenieur te Maastricht en der. 
Heer HOFKAMP, Opzichter voor de ontmanteling 
te Nijmegen. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER n WETHOUDERS der ge-

meente AMSTERDAM nillen op Woensdag den 
23 April 1879, ten 12 ure do middags, op het 
Raadhuis, in het open bur hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

a. Het voltooijen van den Bekleeding 
mnnr der Handelskade buiten den 
Oosterdokdijk. den Onderbouw eener 
Basoulebrug en bijbehoorende Wer
ken. 

Raming ƒ 1.350.000. 
b. Het maken en stellen van den me

talen Bovenbouw van eene Bascule-
brug in den midden toegangsweg 
naar de Handelskade en Werken vol
gens aanwijzing. 

Raming ƒ 21.000. 
c. Het maken, leveren en stellen van 

eene geslagen ijzeren 80 tons Mast-
bok met toebehooren, op de Han
delskade brj de Oosterdoksluis. 

Raming / 27.000. 
De voorwaarden dezer :umbest<slingen mei bijbehoo

rende teekening zijn uitsluitend te verkrijgen ter 
Drukkerij der gemeente, tegen betaling van f 4.— 
voor de sub a, f 2.— voor de sub b en f 1.—• voor 
do sub c genoemde. 

Nadere inlichtingen kitimen verkregen worden aan 
het bureau van den Directeur der Pubhek. Werken , 
Op bet Raadhuis, van l i uur des ochtends tot 1 
uur des middags, gedurende de week, welke de be
steling vnoralgaat. 

Bwrf/emeester cn Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, DEN TEX. 
2 April 1879. De Secretaris, 

DE NEUFVII.LE. 

BURGEMEESTER Es WETHOUDERS van Zwolle 
zijn voornemens op Zaturdag 1t) April 1871*. des 
namiddags ten 1 ure, in het openbaar ten raadhuize 
aan tc liesteden: 

Het maken eener IJZEREN DRAAI
BRUG ter vervanging der bestaande 
Diezerpoortenbrug en 

het gedeeltelijk vernieuwen der 
SLUIS op de Nieuwe Vecht bij de 
Nieuwe Wetering. 

De bestekken zijn op franco aanvraag ter .secretarie 
verkrijgbaar, dat van dc brug a 20 cent en dat 
van de sluis a 10 cent per exemplaar. 

Dc teekeningen liggen ter inzage ten kantore van 
den gemeente-architect, door wien nadere inlichtin
gen wonlen gegeven. 

De hiHchrijvings-biljetten kunnen tot aau hel uur 
iler aanbesteding ten raadhuize wurden l>ezurgd 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
VAN NAHIJliS, Bunj. 
1. M. BUSER, Secr. 

Maatschappij tot Kxploitatie vun 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag deu M * " April 1879, des voor
middags ten 11 ure, lum het Ceiitninllmreau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 224. 
Het vergrooten van de GOEDEREN

LOODS op het station Breda, het 
maken van eene VERHOOGDE LA
DINGPLAATS aldaar, en het leveren 
en plaatsen van WIPSLUITBOOMEN 
op den publieken overweg aan de 
oostzijde van genoemd station. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 47 van het Itesick. 

Het Bestek ligt van den 2J e n April 1879 ter 
lezing uuu het Ontrualbureau hij de Monselsc Laan 
en aan het bureau van deu Sectie-Ingenieur C. W. 
P. MIELING te llotterdam eu is op franco aan
vraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectio-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
12a'n April 1879. 

Utrecht, den l"1"" April 1879. 

G E G A L V A N I S E E R D 
G E V L O C H T E N IJ Z E R U K . H l ) 
voor Afrasteringen, Kip|)cnhokken, Volières enz. en 

G e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R D R A A D 
voor Omheiningen enz. levert tegen zeer billijke 
prijzen 

L O U I S N A G E L , A r n h e m . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R . T O I B Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENOROEVEN. 

VAN RIETSCHOTEN & HOL W E \ S . 
R O T T E R D A M . 

ROBEY & COMPANY'S STOOMMACHINES, 
met Goud Iwkroond Darijs 1878, 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPLKHY HROTHEUS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN vau verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. DOMMEKRACHTEN, K A L K 
M O L E N S . POMPEN, GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en indam KETTINGEN, STOOM -
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktiiigcn. 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit ,1e fabrieken 
der beroemde BURHAM COMPANY tegen concur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit cn billijke prijzen. 

Moza ik Tegels voor Vloeren 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES. CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G r . J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven N". 6S en Jufferslraat th, 5U. 

ROTTERDAM. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S I n o in l i in m e r i a l ) r i c k a n l e n . 

H . & J . S U Y Y E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandMChe T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande KETELS worden in 
den kortst mogelijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars vaa Zuilen- en TaTelbazalt-gnieven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BBDU8TEU, VODÏiVASTE STEENES, ENZ. 

Nieuwehaven N.zijde 55, Rotterdam. 

H m m i n i i m L i i i i E R i E 
Etienne R.0MB A C H - K E S T N E R , 

9. rue d'ltalie, Genève (Suisse). 
A l'honneur d'inforroer le public quo, en consé*-

quence au Poost de depreciation du eommerce de 
atontres, olie expedient aueri dee a présent des sim-
lis niontres un priv. de fahrii|ue, soit 30pour vent 
meiÜeur marché que chat les boutiguiers. 
Remontoir |>our hommes (se moiitant suns clef), nr-

gent, cyliiutrc, H ruhis 11. 10.— 
Remontoir pour hommes urgent, nncre, 

11 ruhis 19.-
Remontoir oo»r hommes a snvonnette, ur

gent, nncre, 11 ruina » 25.50 
Remontoir |wur huinmes ü snvonnette, ur

gent, nncre, 13 rubis, moiivenient 
nickel » 29.5Ü 

Remontoir poor hommes, or, 14 karats, 
evlindre, 8 rubis > 32.— 

Reuioiitnir pour hommes, or, 14 karats, 
•nero, 11 rubis » 3G.50 

Remontoir pour hommes, or, 18 karats, 
ancre. 13 rubis » 42.--

Remontoir pour hommes, or, 18 karats 
S savomielte, ancre, 13 rubis, moii
venient nickel » 65.— 

Remontoir pour hommes, or, 18 karats, 
a sa von net te, gravure, ancre, 15 ruhis. » 87.50 

Remontoir or, 18 karats, a snvonnette, 
chronotnetre, ancre, indiquaot les querte 
de secondes d 135.— 
Let mémes quatités, plus petits (IS lignes), 

pOUf dames, content 10 pour cent de moins. 
('Iiinpie inoiitiv f>l liien einhallée el snignense-

meiil réglée, elle n'a pas Itesoin de [«sser encore 
par les mains d'un liorloger. 

Toute 1'horlogerie est garantie pour 3 ans sur 
facture. Sur ileniande, eoaque objet commando' sera 
change mi 1'argent rendu. Les commanded dense* 
sant 15 florins seront envoyi'es franco de jmjiI et de 
droits d'entree. 

A'lresser les ordres, acconipagnés du montant en 
mandat de poste, a Étienne I10MBACH-KESTNER, 
U, rue d'ltalie, Genève (Suisse). 

m a m m u \ \ m u \ 

G e ï l l u s t r e e r d e b e s c h r i j v i n g e n 
cn m o d e l l e n der in 'Dc Opmerker", N'. 10, 
1H79 aanbevolene 

G e g a l v a n i s e e r d 

I J Z E R E N P A N N E N 
worden op auuviaag toegezonden door 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 

T E E k E \ I ' A P I E K E \ 
v a n C A R L S C H L E I C H E R & S C H Ü L L t e D u r e n . 

Alle soorten papier van bovengenoemde Firma, wunrvan bij voortduring in de verschillende buitenland-
sche Roiiwkundige Tijd schriften of blail«;n monstei-s liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde 
Fabrieksprijzen te verkrijgen in : 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N , 

v a n T h . J . D O B B E , t e U t r e c h t . 

F A B K I E k D E H O L L A N D S C H E I J S S E L 
d e « r o i r e i i & c ° . 

C i v l e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijkcn tijd alle soorten van Stoo-.ubagfrerinoleus iu bout- ot' 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte cn opbrengst van 150 tot 2000 M s per 
werkdag, cn verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen. Helmaohlnea. 
Steen- cn Tegel vormmachines IJzeren Kap- en Bru* construction enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E O E R G R O E V E N 

V A L X M t U T R A V E R S , 
geeft Iwrigt dat <loor baar tut eenige A tl K N T E N foor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
F O L K E U S &. C°. te Amsterdam, 

door wie ook tut bet leggen van vloaren inlichtingen worden verstrekt en Orders voor geheel Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de Fabriek, llcltweg N". 3, te Atnsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . K ° . 15. 

Gedrukt bi. w - V A N " E l i W , E L & c " Arnhem — Alle stukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN OENDT iQta. te Arnhem. — Uitgave van 1). A. THIEME, 

' ; n a m i o 'A '\ Z a t e r d a g 12 A p r i l 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e u W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Vanekijat Z.ord.in. Pro. per 3 monden / l.SS. M.n .boninrt nek voor 
Mn jurg.ng. Afionderlgke nommer. bij Toornitbnt«llins IS cenU. 

stokken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—6 regelt fl.—. rerder voor eiken regel pUaUmimU 20 cents en lOeenii 
voor een nommer ran bet blad. Adrertentiëa voor het buitenland SBeenU per regel. 

EEN ESTHETISCH VRAAGSTUK. 
(Uit het fransen.) 

Hiitoire dune forterette, par Vi-
ollet-le-Duc. 

Ihstnire d'une rathédrak et d'un 
hdM-de-vilte, par Viullet-le-Duc 

De heer Viollet-le-Duc is een van die onvermoei
bare arbeiders, wier type zeldzaam begint te wonlen 
in Frankrijk . waar vroeger noch de dagetijksche strijd 
der staatkunde, noch bet schrijven voor de dagblad
pers, ja zelfs niet de lieslommeringen van een open
baar ambt den Cousin's, den Guizot's , den Thierseti. 
den Saiute-Beuve's, den Littre"s beletten diepdoor
dachte en lijvige werken voort te brengen. Het 
vorige jaar gaf hij ons een schoone en geleerde studie 
over de Russische kunst (zie De Opmerker); nu 
komt bi j OM een boek aanbieden, dat niet alleen 
met de bouwkunde rerbondeU is, maar ook uunni-
kingspunten heeft met de geheele geschiedenis van 
Frankrijk. Men bedenke, dat de heer Viollet-le-Duc 
medearlMïidcr is aan een groot Parijsch dagblad (Le 
XIX* Siècle), ook aan het tijdschrift La Philosophic 
Positive, en stipt zijn plichten vervult als lid van 
den Parijschen gemeenteraad. 

Zoo het billijk is de werkzaamheid vnn geest w 
erkennen, die hij tentoonspreidt, moet men nog 
meer de drijfveeren prijzen die hem doen handelen: 
de liefde tot arbeid is bij hem niet alleen eeu aan
leg en een hnrtstocht, het is ook een overdachte 
wil, en als hoedje schep ik er behagen iu, deze edele 
woorden aan te balen, die ik ontleen aan liet besluit 
van zijn nieuw boek l nllet verval begint eerst wer
kelijk voor een natie, wanneer /ij ophoudt den ar
beid le bosehouwen als bet levensbeginsel, maar alle 
bouwvallen zijn spoedig hersteld, wanneer het volk 
na een groote ramp weder moedig aan bet werk 
tijgt." De heer Viollet-le-Duc brengt het voorschrift, 
dat hij zoo goed uitdrukt, in toepassing cn behoort 
tot degenen die bewijzen, dat voor het Fransche va
derland het verval nog geen aanvang heeft genomen. 

Er is meer. Als hij geschiedenis schrijft, en, 
gelijk men zien zal, op de beste wijze, wil bij dat 
de geschiedenis een onderricht zij. (') 

Twee vragen doeu zich dan op: welk onderricht 
Beeft hij.' welke manier bezigt hij om het te geven? 
Op di' eerste vraag /al ik antwoorden met dit ge
deelte uit een brief, gevoegd bij de twee werken , 
die hij ten geschenke zond : »/ij zijn geschreven 
met de gedachte, de zedelijke hegrip[R*n on/er mede
burgers omtrent menig punt te verheffen, en hun 
te doen zien, dat men niet zoo gemakkelijk tet vrij
heid en nationale waardigheid geraakt." Wat de 
tweede vraag betreft, zal ik de laatste woorden der 
Histoire d'une Cathédrale et d'un 1 lütel-de-t'iltc 
doen uitkomen: >De liefde tot het land is evenredig 
aan de kennis van zijn geschiedenis, en zoo men die 
liefde tet de gemoederen wil doen doordringen , moe
ten allen met die geschied en is gemeenzaam worden," 

Te onderwijzen, door de geschiedenis, dat vrijheid 
en nationale waaitligheid slechts de vrucht zijn van 
een volhardenden arbeid, is bet hoofddenkbeeld van 
den heer Viollet-le-Duc; allen met de geschiedenis ver
trouwd te maken, dat was zijn voornaamste zorg. 
Is hij geslaagd? Ik zal beproeven door etui korte 
uiteenzetting aan te toonen, dat hij te gelijk wer
kelijk geschiedschrijver en bekwaam vulgarisateur is. 
Ik zal vervolgens anntoonen, tot rechtvaardiging 
van mijn opschrift, hoe de esthetische evolutie of 
ontwikkeling, die de pen en het potlood van den 
uitstekenden kunstenaar ons weder schetsen — een 
evolutie, waarin wij de kunsten door achtereenvol
gende veranderingen zich zien plooien naar de maat
schappelijke eischen —, in onze dagen eeu nieuwe 
plooiing eischt, in ovei-eenstenimiug met de geeste
lijke vernieuwing die, sinds een eeuw, laiigzanm 
maar onwraakbaar, het onderzoek in de plaats van 
het geloof stelt, de kennis in de plaats van de open-
baling, het betrekkelijke inde plaats van het abso
lute of volstrekte. 

II 
Geschiedenis van een sterkte. — Vroeger had

den de oorlog, de verovering, het geweld een over
wegende rol in de menschclijke zaken: niet alleen 
dat de zwervende massa's, de eene de andere voort
stuwende, overal invallen deden, van stam tot stam, 
van horde kot horde, van stad tot stad, van volk 
tot volk, maar men bedreigde elkander. men viel 
elkander aan, men richtte elkander te gronde, men 
vermoordde elkander: de beschaafdsten om hun neder
zetting te beveiligen of uit te breiden, de minst ge
vorderden om hun onafhankelijkheid te bewaren. 

De middelen te vinden om zich in hoede te stel
len of zich een steunpunt te verzekeren , was aan-

(•) A •'"•'} len-irmt fiittoire, si etU n'était pat u* en-
Itij/ntuutntr 

vankelijk , temidden van den bajert die de vorming 
van de Kuropeesche natiën voorutging, een voor
waarde van bestaan; deze middelen te ontwikkelen, 
ze in overeenstemming te brengen met de belangen 
en hulpbronnen . eigen aau elke bestaande omgeving, 
ze onophoudelijk te vervormen naar gelang van de 
opgedane ervaring en de ingevoerde nieuwigheden — , 
wenl vervolgens, temidden van de hetzij binnen-
landsche, hetzij buitenlandse he wedstrijden om in
vloed, een |>olitiekc noodzakelijkheid. De Geschiede
nis van een sterkte doet ons, zoowel wat de ver
dediging als den aanval, den bouw der werken als 
het gebruik van de werktuigen aangaat, alles ken
nen en zien, wat op de verschillende stelsels betrek
king heeft en in den loop der Fransche geschiedenis 
is aangenomen , sinds deu igipidam van het oude 
Gallie tol de vestingen van den uien weren tijd. 

Al had ile schrijver zich bepaald lot bel verwer
ken van den uitgebreiden schat vau geleerdheid, waar
over hij beschikt, zou zijn boek reeds leerrijk en merk-
waanlig geweest zijn, een open boek voor eenigen, 
gesloten voor de moesten; maar hij heeft gewild 
dat Iff toegankelijk zou zijn voor allen , en wat heeft 
hij toen gedaan ? Hij heeft een plek uitgekozen, 
vol oude en versche herinneringen , hij beeft ze tot 
middelpunt van zijn onderwerp en van de handeling 
gemaakt, eu daar outrolt zich nu van eeuw tol 
eeuw het levec der geslachten , bel verhaal van de 
gebeurtenissen die er elkander hebben opgevolgd, 
zoodat de geleerdheid, die bijzaak wordt, althans 
in schijn. hem slechts dient om op aangrijpende 
wijze het karakter van elk tijdvak te doen uitko
men. Uitmuntende methode , die bovendien den heer 
Viollet-le-Duc veroorlooft, terwijl hij episodes ge wijze 
voortschrijdt, zich te verheffen l>oven de concrete 
geschiedenis, rnet andere woorden : bovendien den 
invloed van het eene geslacht op het andere aan te 
toonen , wat het hoofddoel der sociologie is. 

De gekozen plek is het grondgebied van Ohet, 
gelegen in een dal, waardoor etui rivier slingert. 
Aan beide zijden een reeks heuvelen, met zachte 
glooiingen waar het dat breed is, steile, als het zich 
vernauwt. Als men de oovon van de rivier stroom
opwaarts volgt vindt men op het punt, waar zij 
zich met een grooten stroom vereenigt, na drie uren 
loopens , rechts eon anderen waterloop, die zich in 
verscheidene kleine armen verlakt in een hooger dal. 

Ken sooit van voorgebergte verdeelt op dit punt 
ile twee waterloo|wn; de rivier dnalt noon (westelijk 
af, de beek noordoostwaarts. tip dat voovn̂ borgte 
gaat de heer Viollet-le-Üuc, eeuwen door, onze aan
dacht vestigen. 

In den aanvang louter een wijkplaats voor de 
oorspronkelijke bevolking van Ohet, wordt het door 
geen enkel werk verdedigd. Wonlt men bedreigd 
met een aanval, men verlaat de kegelvormige hut
ten aan de lïvierboorden . men verl>ergt de vletten 
onder de struiken, men doet de vrouwen , kinderen 
en grijsaards naar de hoogvlakte stijgen, en aau den 
voet wachten de weerbare mannen , gewa|>cnd met 
hogen en steenen bijlen , de gebeurtenissen af. 

Later, wanneer het dal den naam Avon-dal heelt 
aangenomen en schoone weilanden de hellingen tooien, 
wordt een uitgebreide legerplaats, een oppidum, 
aangelegd op den lop van het voorgebergte. Men 
heeft de noodzakelijkheid gevoeld, elke overrompeling 
te tarten en zelfs, in slaat van beleg, tet den aan
val te kunnen overgaan op het gunstige oogenblik. 
•Wet behulp van sterke , in het vuur hardgemaakte 
houten siiakeii werden de steenen uit den grond ge
rukt en langs den gotraceenlen omtrek geplaatst; 
op deze laag. waarachter keisteenen, vermengd met 
aarde, werden opeengehoopt, plnatste men, op vier 
voet afstauds van elkander, Wnmstnnimen over
dwars. De dikte dezer basis was twintig voet. 
De ruimte tusschen de stammen werd gevuld met 
steenen, narde en takken, Vervolgens een andere 
laag van steenen , vermengd met aarde; daarna 
drie rijen boomstammen, ditmaal iu dc lengte ge
plaatst , vereenigd door banden van versch buigzaam 
hout, altijd met keien ertusschen. Een derde laag 
steenen, andere boomstammen, dwars op de eersten 
gestapeld, en een bekroning van keien, graszoden 
en aarde, een chemin de ronde vormende, vol
tooiden de omwalling." 

'lAaii de piketpalen, op de buitenkruin loodrecht 
geplaatst op vijf voet afstand van elkander en stevig 
drie voet in den wal gedreven, wei-den, met behulp 
van rijsbanden, manden bevestigd van vijf voet en 
zes duim hoogte, waardoor een aaneengeschakelde 
borstwering verkregen werd en waarin openingen 
voor de schutters (archères) gespaard waren 

• De wal bereikte zes voet hoogte. Als de schans 
verrezen was, perkten de Druïden de plaats af, 
bestemd voor de acht stammen. Ieder hunner werd 
oen cirkelvormige ruimte van tweehonderd pas mid

dellijn gegeven; de hutten werden op twee rijen 
langs den omtrek geplaatst; in bet middelpunt de 
kudden en de hut van het opperhoofd." 

Ziedaar, Omstreeks ;tiS9 vóór de christelijke jaar
telling, de [«legering van een oppidum, die het 
boek ons doet bijwonen: het is de eerste beschreven 
belegering, het is ook de eerste gegeven les. Daar 
de krijgslieden van Avon, ofschoon dapper, slechts 
ontsnapt zijn door vreemde hulp. leert de geschied
schrijver ons in eenige bladzijden, vwat de verde
digers kosten" ; het is een be|»einzenswaardig hoofd
stuk. 

TWOS eeuwen later, ten tijde van den GallLscben oor
log, is bet dal van Avon het middelpunt eener dichte 
en rijke bevolking van bet land der Lingonen (tegen
woordig Langres) geworden. Een stad , dwars over 
de rivier, strekt zich aan den voet van den oppidum 
uil; de stad is gedeeltelijk ingesloten door muren, 
de oppidum is vermeerderd met eenige torens van 
droge steenen. Daar Catognat, hoofd der krijgers 
van Avon , onder de ijverigste behoort die tegen de Ro
meinen gekant zijn, detacheert Cesar een legioen en 
eenige hulplroejien onder aanvoering van den legaat 
Tilurius. Hier treedt de meenlerheid der Romei
nen in den aanval in het licht. Zij werpen een 
agijer op (een terras, een plate-forme, tegenover de 
aangevallen fronten, om werpwerktuigen op te stellen, 
de sterkie te bebeerschen en troepen, voor een aan
val verzameld, te verbergen of te dekken), doen een 
toien verrijzen aan de uiteinden zijner twee galerijen, 
plaatsen er catupiilten, maken de verdediging on-
mogelijk, nemen en verwoesten den oppidum. Na 
de onderwerping van de Galliërs oordeelt Cesar het 
voorzichtig, op dit door de natuur beschermd punt 
een veilige wijkplaats (e hebben voor een talrijke tn«-
peninacht, en beveelt den aanleg van een duurzame 
legerplaats en een versterkte stad, en Abonia treedt 
op in rle geschiedenis. Het zal later een deel uit
maken van de tweede linie versterkingen , die .Julianus 
opricht van Reims tot Lyon, met het oog op de in
vallen der Germanen. Philostrates, Bvzantijnsch 
ingenieur, wonlt dan belast met de taak, de nieuwe 
werken te doen benut woorden aan de eischen van 
het oogenblik: vierkante torens wonlen gebouwd in 
de uitspringende hoeken der verdedingswerken, en 
een castcllum verrijst op de plek der oude schuil
plaats. 

In de zesde eeuw een nieuw beleg. Het land 
behoort nu aan de Bourgonjers, en het zijn de 
Frankische koningen CIntarius en Childcbert, zoon 
van ('lovis, die de stad .Iiitiana komen belegeren. 
De Frankische koningen, geholpen door een Laujn-
schen ingenieur, Secoiidin, nemen dc stad en doen 
de gewichtigste venledigingswerken vernielen, zoodat 
Julinna buiten staat is een beleg door te staan. 
Maar die werken der Romeinen waren hecht, en de 
overblijfselen dier torens en wallen vormden twee 
eeuwen later nog een indruk wek kenden bouwval. Wij 
hooien hiei voor de eerste maal spreken van angons 
(halve pieken), francitques (wapenbijlen), scama-
naxes (dolken), nieuwe wapenen, gemeen aan de 
Franken, aan de Galliërs, aan de Bourgonjers, op 
eenige kleine verse heiden lieden na. 

Ziehier het kasteel uit den tijd van het leenstelsel. 
In 1180 zijn verscheiden dorpen langs de rivier ver
rezen, en een belangrijke stad bedekt de westelijke 
hellingen van het oude Juliana, dat de naam Saint-
Julien heeft aangenomen. Deze nieuwe benoeming 
wordt verklaard door een legende: zekere -lulianus, 
geboortig uit de vallei van Abonia, zou daar met 
zijn bisschop deu marteldood hebben ondergaan. Op 
dat tijdstip nu is bet land iu politiekcu zin onder
worpen aau twee machten: de stad met de abdij 
van Sinl-Jiilinniis en het kasteel Roche-Pont (op de 
overblijfselen van den oppidum), beset door den 
heer. Het geheel erkent de suzereiniteit of bet leen-
heeiNcbap dor hertogen van Bourgonje. Maar de 
Beden der abdij en de lieden van bet slot liggen 
voortdurend met elkaar overhoop. Anseric de la 
Roche-Pout, wiens kasteel oud en in slechten staat 
is. besluit met de hulp vnn Guy, zijn oom,die vijf
tien jaren had doorgebracht mot oorlog te voeren in 
Syrië, bet weder op te bouwen en zich vrij te ma
ken van tien ilertog van Bourgonje. De plans 
zijn vastgesteld , de nrbeiders worden aan het werk 
gezet, en de beer Viollet-le-Duc doet ons, met de 
hein eigene lievoegdheid en zekerheid, den bouw van 
die ontzag wek kei ide massa, die weldra de punt van 
het plateau zal lieheerschen, bijwonen — , dit is 
het ware woonl. 

Intusschen wordt de Hertog van Bourgonje onge
rust; hij zweert, het slot van zijn leenman tet den 
grond te zullen slechten , verzamelt een leger en 
rukt opi vnn haren kant begeeft zich dame Elié-
nor, vrouw van Anseric, naar het Hof van Frank
rijk , om hulp te vragen en daarvoor hulde en on-

vooi'waan lelijke trouw van de heerlijkheid Roche-Pont 
te beloven. Vierde beleg. Daar de tegenstand den 
Koning van Frankrijk instaat heeft gesteld bijtijds 
te komen, keert de kans zich ten nadeele van 
deu Hertog: de Koning heeft reeds het plan 
aangenomen, waaraan later Richelieu dc laatste hand 
zal leggen. De gansche middeleeuwen , met haar 
zoo eigenaardige zeden, haar naijver tussclien gees
telijke en wereldlijke macht , haar worstelingen tus
schen de leenmannen en het centraal gezag, herle
ven bier in eenige bezielde bladzijden ; een nieuwe 
beschaving treedt op: wapenen, kleeding, instellin
gen , taal, middelen tot handelen , geloofsbelijdenis
sen , voorstellingen van de toekomst, allea is anders, 
ik zou bijna zeggen: de mensch zelf. 

En toch zal eenige eeuwen later alles weer 
anders zijn. Tengevolge der ontdekking van het 
buskruit is bet noodzakelijk geworden, zich te be
veiligen tegen de uitwerkingen van do vuurwapenen. 
De sterkte ondergaat, door de zorgen van Karei 
de Stoute, ecu vijfde vervorming ; hare oude ver
dedigingswerken worden gewijzigd naar de nieuwe 
manier van aanval ; wallen, geschikt om geschut 
te ontvangen , vervangen de muren der oude stad , 
en als messire Karei van Amboise, stadhouder of 
luitenant van Lodewijk XI, zich vertoont om haar 
aan te vallen, is zij bij machte lang weerstand te bieden. 
De belegerde bezit 14 bombarbes (om steenen te 
werpen) en 28 couleuvrïnes (lange kanonnen); de 
belegeraar beschikt over 12 bombarbes en 24 veu-
glaires of spiroles (korte couleuvrines). De be
schrijving van dit vijfde beleg, na hetwelk de stad 
en het kasteel onder de macht van Lodewijk XI 
terugkeerden, vertoont een tusschen- of overgangs
toestand, zoowel uit het algemeene (M)gpunt der poli
tieke zaken, als uit tiet bijzondere der oorlogszaken; 
het heden wordt wel-is-waar reeds vernieuwd, maar 
het verleden beslaat er nog een ruime plaats in. 

In 160b" belast Hendrik IV, die eraan denkt 
tusschen beiden te treden in de Duitsche aangelegen
heden , Ernrd (van Barde-Duc) met de taak de stad 
Roche-Pont te versterken. Wat doet Erraitl .'Hij bedient 
zich van de oude muren, die hij beschouwt als ge
schikt tot verdediging np korten afpand (defense 
rapprochée), maar, tevens bedacht op de behoeften 
van zijn tijd, legt hij buitenwerken aan, die het 
veld belieerschen en den belegeraar dwingen zijne 
operaties te beginnen op een afstand van vijf- tot 
zeshondenl tosssfj het is nog altijd het stelsel dei-
wallen , maar instede van slechts een op zich zelf 
staanden hinderpaal te vormen, verdedigen zij 
elkander onderling door hun kruisvuur, en zijn zij 
reeds werkelijke bastions; de oude torens worden 
geslecht en door aardewerk vervangen om geschut 
te plaatsen. Roche-Pont verkeerde in dezen staat 
van tegenweer, toen in 163Ö, terwijl Richelieu 
eei-ste-mi uister was , de Keizerlijken zich voor zijn 
muren vertoonden, een artillerie van dertig vuur
monden medevoerende , waaronder twaalf van zwaar 
kaliber. De versterkingen van Errard beantwoord
den aan den eisch ; de Keizerlijken waren onmach
tig ze met geweld te nemen en trokken af, na een 
denle van hun troepen verloren te hebben, een 
groot deel van hun geschut achterlatende. 

Maar bet wonlt nog eens noodig, onder Lode
wijk XIV , de werken van Roche-Pont in overeen
stemming met nieuwe middelen van aanval te bren
gen. Deze onbeperkte, renctionaire, dweepziekeen 
ondankbare vorst (') bezat tenminste deze hoedanig
heid , dat, ofschoon hij Frankrijk in vechtlustige 
avonturen wierp, bij althans dacht aan het be
veiligen van zijn grenzen. Hij zendt Vauban naar 
Roche-Pont. Vauban, dien Saint-Simon een groot 
vaderlander noemt, »was niet van die slourgeesten, 
die, als eens een stelsel aangenomen is, liet bij elke 
gelegenheid willen toepassen." Hij versterkte vol
gens plaatselijke omstandigheden. Hen weet, dat hij 
een ware omwenteling teweegbracht in de kunst, 
vestingen te nemen en te versterken. 

Bijvoorbeeld, wat de verdediging betreft, bediende 
hij zich nog slechts van werken , die weinig uitsta
ken ; de hooge en dreigende fortificaties waren te 
veel blootgesteld aan vernieling door de artillerie; 
hoe raseei ender hij ze maakte, des te minder vat 
had men erop. Hij verbeterde bet stelsel der on
derwaterzettingen en spaarde tusschen het water en 
de stad terrein om groenten te kweeken en het vee 
te voeden, terwijl hij, naar de beboetten, droge en 
natte grachten had. De stad Roche-Pont word naar 
zijn inzichten versterkt, maar tot 1813 zag zij geen 
vijand. 

25 Maart, 1879. II. s. 
/Wordt vervolgd.) 

(l) lodewijk XIV wu in zyn jonge jan-u oneindig beter 
dan iu /iju undc, iVkitalss.) 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 April 1879. 

KONINKLIJK INSTITUUT VAN INGENIEURS. 
Het Instituut hield den 8sten dezer eene verga

dering in het lokaal IHligentia te 's-Gravenhage, 
welke door ruim 90 leden werd bijgewoond. 

De notulen der vergadering van 11 Februari 1879 
werden goedgekeurd. 

Een aantal geschenken was wederom ontvangen. 
Door den Raad van Bestuur werd aan de leden 

medegedeeld, dat door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid aan den Raad was toegezonden 
een aan dien Minister door de ingenieurs J. M. F. 
Wellan en J. M. Telders uitgebracht verslag, betref
fende hetgeen de Parijsche tentoonstelling van 1878 
belangrijks voor de wetenschap van den ingenieur 
had opgeleverd, met aanbod dat stuk in de werken 
van het Instituut openbaar te maken. De Raad had 
gemeend van dat aanbal gebruik te moeten maken, 
zoodat bedoeld verslag eerlang het licht zal zien. 

Van den hoofdingenieur van den Waterstaat in 
Noord-Holland waren wederom ontvangen dc waar
nemingen aan Den Helder gedurende de maanden 
Januari en Februari 1879, benevens tabellen van 
gemiddelden uit die waarnemingen. Die stukken 
zullen, als naar gewoonte, als bijlagen tot de Notulen 
het licht zien. 

Naar aanleiding van de in de voorlaatste verga
dering door het lid J. A. A. Waldorp geleverde 
mededeeüng over een zeehaven voor Den Haag, leverde 
het lid J. Duks eene beschouwing over Noordzee-
havens in Nederland, waarin hij verschillende vormen 
en richtingen voor zoodanige havens tot een onder
werp van behandeling maakte. Het lid Waldorp 
beantwoordde den spreker uitvoerig, terwijl ook de 
leden J. F. VV. Conrad, Mr. J. P. Amei-sfooidt en 
J. W. Welckcr met hem van gedachten wisselden. 

Het lid J. A. Snijders C.Jz. had eene wederlegging 
ingezonden van de in eene vorige vergadering door 
het lid A. Ph. Kapteyn geleverde beschouwing over 
de empirische zwaartepuntsbepaüng van het Konink
lijk Instituut van Ingenieurs. Van dat stuk werd 
door den Secretaris voorlezing gedaan. 

Alsini verkreeg het lid C. de Bruyn het woord , 
die eene zeei* uitvoerige voordragt hield over de 
defensie van den Oudelandschen Zeedijk aan de zuid
zijde van Goederecde. Daarover werd zoowel door 
de leden Amersfoordt, Conrad en G. E. V. L. van 
Zin len als de raadsleden Dr. E. F. van Dissel en J. 
van der Vegt met den spreker van gedachten ge
wisseld. 

Het lid Van Zuylen had zich voorgesteld proeven 
te nemen met den telephoon systeem-Gower; doch 
daar het uit Parijs verwachte toestel niet was ont
vangen, zag hij zich, tot zijn leedwezen, daarin ver
hinderd. 

Door het lid J. D. C. M. de Roos was eene mede-
deeling ingezonden, bevattende eene beschrijving van 
den electrischen gasontsteker volgens bet stelsel van 
A. Voisin. Dat stuk is om advies in handen van 
eene commissie gesteld. 

Eene bijdrage van denzelfde over den zingenden 
condensator werd door den Secretaris voorgelezen. 

Van het lid E. M. Vaillant was eene inededeeling 
ontvangen over locomotieven zonder vuurhaard voor 
buurtspoorwegen en tramways volgens Francq, te 
Parijs. Ook omtrent dit stuk wordt het advies van 
eene commissie ingewacht. 

Voorts waren nog ingekomen: een programma voor 
een internationalen wedstrijd van sommige fabrikaten 
en werktuigen, verbonden aan de Tentoonstelling van 
nationale eu koloniale nijverheid, in 1879 te Arnhem 
te houden, en eene circulaire betreffende eene Expo
sition internationale des sciences appliquées a I'ln-
dustrie, in 1879 te Parijs tc houden. 

Up de vraag van den President of nog iemand 
iets had mede te deelen of voor te stellen, verkreeg 
het lid J. E. Kriens het woord, die eeu korte 
inededeeling deed omtrent geoctrooieerde dakpannen 
uit verzinkt ijzer uit de fabriek van J. Hilgers, te 
Rheinbrohl. 

Nadat een aantal nieuwe leden was aangenomen 
en anderen als zoodanig waren voorgesteld, sloot de 
President de vergadering. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
s-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkin
gen genomen: 

benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java: tot hoofdingenieur A. W. T. Koek, daar
toe gesteld ter beschikking van den Gouverneur-Ge
neraal; tot opzichter 2e klasse, J. van der Ven en 
J. Gmelig (zich noemende en schrijvende Mcijling), 
gesteld ter beschikking; — bij den Waterstaat eni.: 
tot ingenieur le klasse H. Vrendenberg, laatstelijk 
die betrekking bekleed hebbende; tot ingenieur 3e 
klasse, de adspirant-ingenieur R. P.O. D. Wijnmalen; 

overgeplaatst: van Krauksoan naar Semarang, de 
ingenieur 2e klasse F. R. Sebsiias; van Mongkong 
naar Modjokerto, de ingenieur 2e klasse A. Mijer; 
van Madioen naar Mongkong, de ingenieur 2eklasse 
D. Dikken*; van Fort-de-Kock naar Poerwodadi, de 
ingenieur 2e klasse Th. VV. C. Herckenrath; van 
Poerwodadi naar Fort-de-Kock, de ingenieur 2e klasse 
H. P. Mensinga. 

— Bij l>eschikking van 9 April 1879, n". 41, 
afdeeling Handel en Nijverheid, is aan J. D. Geiken, 
te Amsterdam, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomsleepdienst op eenige stroomen, 
rivieren en kanalen van het rijk. 

— De heer J. F. W. Conrad, hoofdingenieur van 
den Waterstaat, en eenige andere deskundigen zullen 
naar Parijs gaan, om een vergadering van ingenieurs 
uit verschillende landen van Europa en Amerika bij 
te wonen, ter bespreking van plans van doorgraving 
der landengte van Panama, waartoe het Aardrijks
kundig Genootschap te Parijs het initiatief nam en 
welk denkbeeld reeds vóór 50 jrj-en door Koning 
Willem I wenl geopperd. 

Nu de doorgraving van de landengte van Suez 
goed geslaagd en ook het Nourdzeekanaal totstand 
js gekomen, moeten vele bezwaren voor het door

steken van dc landengte van Panama, die vroeger 
onoverkomelijk schenen, opgeheven zijn. 

— In den Gemeenteraad had eene belangrijke 
discussie plaats omtrent een voorstel van het Gemeen
tebestuur , om de oude gasfabriek aan de Lijnbaan 
met 1 November e. k. buiten werking te stellen, en 
in verband daarmede de nieuwe inrichting beoosten 
den Loosduinscheweg uit te breiden. De opheffing 
der oude fabriek werd door enkele leden in strijd 
geacht met het besluit, dat de strekking had om 
neven de oude inrichting eene succursale te bouwen. 
Het feit, dat de oude fabriek tegen betaling van een 
half millioen gulden van den heer Goldsmidt was 
overgenomen, en dat men onbekend was met de 
financieele gevolgen van het voorstel, woog bij an
deren zeer, maar het werd ten slotte met groote 
meerderheid aangenomen, waarhij aan bet Dagelijksch 
Bestuur vrijheid werd gegeven nog vóór den I No
vember tot amotie over te gaan. 

— Aan het in druk verschenen jaarverslag van 
het «Museum vnn moderne kunst" alhier, over 1878, 
blijkt, dat dit jaar zich gunstig van zijn voorganger 
onderscheidde. 

Op de tentoonstelling van kunstwerken van Itvende 
meesters, in den afgeloopen zomer te dezer stede 
gehouden, werd een voortreffelijke schilderij van 
J. II L. de Haas, genaamd «Opkomend onweder", 
voor het museum aangekocht, welk stuk een waar 
sieraad der verzameling uitmaakt. Voorts is, inge
volge een vorig besluit van het Gemeentebestuur, 
aangekocht een belangrijk stuk van den kunstschilder 
H. A. van Trigt, voorstellende den bekenden Pa-
rijschen boekdrukker Robert Estienne, aan welk stuk 
op de tentoonstelling de prijs van uitnemendheid dooi
de jury was toegekend. Eindelijk werd in 1878 dc 
verzameling verrijkt met een «Stilleven" van wijlen 
den heer M. J. de Salie, welk stuk doo* zijne weduwe, 
mevrouw A. B. de Salie, geboren Ovens, ten ge
schenke was aangeboden. 

Door deze aanwinsten is thans he: getal der aan
wezige schilderijen geslegen tot 34. Het Museum 
werd dit jaar bezocht door 1984 personen, zijnde 
415 minder dan in 1877. 

De geldmiddelen der Vereeniging verkeeren in 
niet ongunstigeu toestand. Er is een beschikbaar 
saldo in kas van / 2120.86'/,, zoodat, na inning 
der contributien, weder eenige aankoopen te Rot-
tenlam zullen worden gedaan. Tot dezen gunstigoii 
toestand droeg vooral het besluit van den Gemeente
raad bij , om aan de Vereeniging het batig saldo 
der rekening van de alhier gehouden Tentoonstelling 
van kunstwerken van levende meesters uit te keeren, 
ten bedrage van ƒ498.98. 

Met leedwezen werd geconstateerd, dat het ledental 
weder afgenomen is. 

Amsterdam. Onder de inrichtingen, waarop 
de hoofdstad zich beroemen mag, verdient Nat in i 
Artis Magistra eene eerste plaats in te nemen. Dit 
genootschap heeft het plan opgetut een aquarium te 
bouwen, waarvan het Handelsblad eene kleine be
schrijving geeft, waarnaar wij den belangstellenden 
lezer verwijzen. Deze inrichting wordt dienstbaar 
gemaakt aan het onderwijs der universiteit. 

— Eerstdaags zal het rapport worden openbaar 
gemaakt van de Raadscommissie, die zich bezigge
houden heett met het onderzoek van de quaestie der 
stadsreiniging. Zij komt tot de conclusie, dat de 
geheele reiniging van de stad vanwege de gemeente 
dient te geschieden, en geeft wenken tot reorganisatie 
van deu dienst voor het ophalen van n-.li en vuilnis. 

— De spoorwegbrug over de Westerdokslnis, voor 
rekening van den Staat gebouwd. is beproefd ten 
overstaan van den hoofdingenieur der Nederhuidsche 
Rijnspoorwegmaatschappij en den dii-ecteur der Pu
blieke Werken. Vier locomotieven werden op du 
bruggen gesteld en reden vervolgens in volle vaart 
over de kunstwerken, die bij deze maximum-belasting 
in alle deelen voldeden cn eene zich herstellende door-
buiging van 14 millimeter aanwezen. De Rijnspoorweg 
zal dit spoor exploiteeren. 

Amsterdam. In de vergadering der Nederland
sche Bouwmaatschappij waren aanwezig 10 aandeel
houders, vertegenwoordigende 405 auudeelen, recht 
gevende op 59 stemmen. Het saldo der winst over 
de rekening 1878, loopende over een debet van 
ƒ1,191,596.56 en een credit van ƒ 1,069,796.30, 
bedroeg ƒ 121,800.17. Het dividend per aandeel 
van ƒ 160 werd bepaald op ƒ16.25. 

De toestand der Vereeniging is gunstig, doch de 
uitkomsten waren niet zoo bevredigend als de heide 
vorige jaren. Over 1877 bedroeg het dividend ƒ 20. 

Tot lid van den Raad van Bestuur werd herbe
noemd de heer R. K. Vierkant, en tot leden der 
commissie tot het nazien der rekening enz. werden 
herkozen de heeren O P. van Eeghen. O Quien, 
H. J. van Lennep, G. F. van Tets en F. A. Vriesc. 

— De heer It. W. F. Koopmans, ingenieur bij 
de Hollandsche IJzeren-Spoorwegmaatschappij, is be
noemd tot ingenieur der Ned.-Indische spoorwegen 
te Batavia. 

Groningen. Eene Commissie, samengesteld uit 
leden van de direction van het Nuts-departement, 
van dat der Nijverheid en van de Academie Minerva, 
houdt zich onledig met de voorbereidende maatregelen, 
om een permanente tentoonstelling van kunst en 
nijverheid voor deze stad totstand te brengen. Men 
houdt zich overtuigd, dat daardoor een goed werk 
zal worden vei richt, omdat er door kan worden 
voorzien in eene groote leemte in het kunstleven en 
op het gebied der industrie in deze streken des lands. 

— Blijkens het verslag van Commissarissen der 
Maatschappij tot Landaanwinning op de Friesche 
Wadden over het jaar 1878 , zijn de werkzaamheden 
aan den verbindiugsdam tusschen Ameland en Fries
land geregeld en zonder tegenspoed voortgezet. Her
stellingen van stormschade behoefden niet plaats te 
hebben, ofschoon in den laatsten winter het werk 
tweemalen aan zware ijsbezettingen was blootgesteld 
geweest en meermalen aan groote persing van water. 
De schade, door het ijs teweeggebracht, heeft zich 
bepaald tot het verbrijzelen van een partij tuinen 

en het afschuiven van ballaststeen. De werkzaam
heden in 1878 hebben bestaan in het op de ver
eischte hoogte en afmeting brengen van al die ge
deelten van den verbindingsdam, welke het vorige 
jaar onafgewerkt bleven. Verder zijn al die gedeel
ten aan het werk van het vorige jaar, waar dit 
tengevolge van de inklinking noodig bleek te zijn , 
naar eisch verhoogd en bijgewerkt, is op verschei
dene plaatsen de steenbedekking verzwaard en ein
delijk over de geheele lengte van de kruin tusschen 
de buide middeltuincn de steen bedek king vastgezet. 

Den 23n Sept. werd het werk door de ingenieurs 
van 's Rijks waterstaat geïnspecteerd en bevonden, 
•lat de verbindingsdam tusschen Ameland en Fries
land , ruim voldoende aan de beulingen der eOOCSS-
sie, was voltooid, gelijk dit mede is geconstateerd 
in een rapport van den provincialen hoofdingenieur 
van Friesland, na de in de maand October gedane 
inspectie. 

De verdere werkzaamheden zullen zich geheel 
moeten regelen naar de uitkomsten van het opslib-
bingswerk. Een voor de daartoe noodige opnemin
gen geschikt vaartuig is aangeschaft. Die ojislibbing 
is ook in het voiig jaar goed voortgegaan. 

De aandacht der Regeering is, ook in. het Rijks
belang, gevestigd op dc urgentie van het maken 
eener doorloopende verhooging door bet open vak 
tusschen de Kooi- en Oerderduinen op Ameland, 
waar, bij hooge stormvloeden , de Noordzee door
stroomt. Ook is, nanr aanleiding van het verhan
delde in de vorige algemeene vergadering, de hulp 
der Regeering ingeroepen tegen het zoo nadeelige 
schelpvisschen op de gronden der Maatschappij. 

Door de uitgifte van de 2de serie van het maat
schappelijk kapitaal, is dit thans gebracht op 
ƒ 600,000. 

Utrecht. Volgens de berichten, in enkele dag
bladen voorkomende, schijnt de Slichtsche Tramway-
maatschappij met moeilijkheden te kampen. Kr woitlt 
o. a. geklaagd over het ongerief, dat de loods op het 
stationsplein voor het publiek verkeer geeft, maar 
wat erger is, over den ongunstigeu uitslag der piuef-
ritten. Dc zaak gaat uiterst langzaam vooruit, en 
de aangekondigde wedstrijd met locomotieven schijnt 
in het vergeetboek te geraken. 

Zwolle. Bij den Gemeenteraad is voor de va
cature van directeur der gemeentereiniging ingekomen 
eene aanbeveling van Burgemeester en Wethouders, 
waarop voorkomen: lo. D. A. van der Wedden, in
specteur van politie, en 2o. H. J, Lienderink, op
zichter der gemeentewerken alhier. 

Een voorstel om het terrein der veemarkt in te 
richten hoofdzakelijk op den voet van dc veemarkt 
te Leeuwarden, wenl verworpoa, waarna Burge
meester en Wethouders werd opgedragen een ander 
plan te doen ontwerpen, zonder zich daarbij aan het 
tegenwoordige terrein der veemarkt te binden. 

Wageningen. Voor de betrekking van ge
meente-opzichter, waaraan eene jaarwedde van ƒ 700 
verbonden is, hebben zich niet minder dan 59 sol
licitanten aangemeld. 

V a r i a . 

Kunstmatige lithografische steenen. — 
Nog altijd worden de steenen voor de litbographie ver
kregen uit de bergwerken in Beieren, bij Solenhofen 
eu Pappenheim. Maar goede harde steenen behoo
ren reeds tot zeldzaamheden, Daarom mag men de 
uitvinding van Regel, in Gotba, om kunstmatig 
goede lithografische steenen te maken, op hoogen 
prijs stellen. Vermits de natuurlijke steenen bestaan 
uit thonschiefer, die koolzure kalk bevat, is het 
alleszins gemakkelijk, ze na temaken. De kalk 
brengt teweeg, dat de steen geëtst kan worden (door 
verdund zoutzuur), en de thonschiefer geeft er de 
eigenschap aan, dat hij drukinkt, vet enz. kan op
nemen (d. i. inzuigen). Doorslijpen woitlen dc kunst-
steencn vlak en zuiver gemaakt. Hoofdzakelijk wor
den ze samengesteld uit Portland-cement, zand, kaus-
tische kalk en klei (Thon). 

Schilderij van Quintin Metzys. Vóóreeni
gen tijd wilde de Belgische Regeering voor het Museum 
te Brussel het schildei-stuk van Quintin Metzys koopeu, 
dat in de St.-Pieterskerk te Leuven hangt. Ofschoon 
de kerkfabriek bereid was het aanbod van 200,000 
francs aan te nemen, om voor die som de herstellingen 
te verrichten, welke de kerk noodig heeft; ofschoon 
de pers duidelijk had bewezen, dat gemeld schilder
werk in de kerk te Leuven verdorven wordt en in 
het Museum op zijn rechte plaats is; ofschoon de 
Burgemeester van Leuven vóór den verkoop was, 
heeft de Gemeenteraad de vergunning geweigerd, 
maar tevens heeft hij besloten, het schilderstuk voor 
de gemeente aan te koopen voor gemelde som , na 
aftrek van hetgeen de gemeente zal besteden aan 
de herstelling der kerk. 

IJzerbad Als een goed ijzerbad voor het galva
nisch bedekken van koperen platen met ijzer geeft 
prof. Böttger op: 10 dln. hloedloogzout eu 20 dln. 
wijnsteenzure natron opgelost in 220 dln. water, 
hierbijgevoegd 3 dln. zwavelzuurijzer in 50 dln. 
water opgelost, en eindelijk bij dit mengsel zooveel 
bijtende natronoplossing gedruppeld, tot het gevormde 
berlijnsch-blauw in oplossing is overgegaan. 

Paraflne als smeermiddel. Volgens de Rail
road Gazette is paraflne gebleken een goed smeer
middel te zijn. De Erie-spoorweg heeft het voor 
personenwagens toegepast en een vermindering van 
uitgaven verkregen van 5000 tot op 1000 dollar, 
terwijl het heetloopen verminderd is van 535 op 332. 
Gedurende de wintermaanden kan het onvermengd 
gebruikt worden, doch in den zomer moet er een 
andere stof worden bijgevoegd, om het wat dikker 
en minder vloeibaar te maken 

Correspondentie. 

Den heer R. v. E. te G. Het toegezegde exem
plaar is tot heden niet ontvangen. Brief volgt. 

Vankoniliinnacn van Unhestetlingcn. 
Maandag, 14 April. 

He. enter, le 4 uren. door M. BoSM ! het verbouwen 
van eeu perceel in de Burensteeg tot fabriek, magazijn, 
kantoor, meester knechts won log en bovenwoning. 

Lemmer, door bet gemeentebestuur van Lemster-
land: lo. het verwijden vnn hot vaarwater de Kien, 
bewesten fan de Trmtjczijlsbrug le Lemmer, bestaande 
iu hot ainoveeren vau gedeelten van huizen, het ma* 
ken van eeu steenen walmuur, lang p. m. .V , M : 2o. 
liet ainoveeren der thans bestaande walbeschociiug en 
do bouw van een wal muur, laags de Visschersburen, 
tot het land van II. L. van der Hoff, te Lemmer, 
lang 278 M. 

Dlnadag, la «pril. 
•eist, te II uren, door het bestuur van de Nieuwe 

Sociëteit, in hot logement der Broedergemeente: het 
bouweu eener sociëteit met gehoorzaal. 

Helder, te 11 uren, in Tivoli: het éénjarig onder
houd lo. van de werken te Helder en op Tessel, 
2o. vaa de kazeruegebouwen enz. te Helder. 

tratterdam, te 12 uren, teu behoeve vau liet cen-
Iraal-magaziju van Meeding, uitrusting enz.: de leve
ring van 60,000 M. donkerblauw ordinair laken, in 15 
perc., en 20,000 M. lichtblauw idem, in 10 perc. 

Dordrecht, te 12 uren, ter secretarie: liet ver
nieuwen der bevloering van het Sclu-tferplein, voor-
zoover deze rust op ijzeren liggers, bovea de Voor
straatshaven. 

Kampen, le 12 uren, door het bestuur van het 4e 
dijksdUtrict in Overuse), iu De Moriaan: het ver-
nieu.en der groote bruggen no. 2 en 8; het makeu 
van oen steenen duikerhrug; liet verleggen van 2 
kleine bruggen c. a. in Mastenbroek, iu 3 perc. 

Wanaum, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
liet bouwen eener school aldaar. Aanw. te 11 ureu. 

Kroningen, te 12 uren, door het gemeentebest.: 
liet bouwen vau 4 brugwachterswouiugen bij het ka
naal naar liet Compascuum. 

*Umegen, te ll'/i uren, door het gemeentebest.: 
het verrichten van eenige werkzaamheden aan 2 
bovenkamer» iu het gemeentehuis. 

'—Hage, te 1 uur, door liet ministerie van financien : 
liet onderhouden van- cn het doeu van eenige her
stellingen aan liet gebouw, waarin gevestigdis het 
kantoor vaa de hypotheken en het kadaster op het 
Klooster te Maastricht, ged. 79 en '80. 

Terwalde, te 3 uren, door het poldoi bestuur, bij 
H. Veldwijk: bet schoonmaken der waterleidingen 
van den Dorpspolder, in 20 perc. 

s i.riuniorr, tc 3 uren, door het algemeen arm
bestuur, bij A. van Dongen: bot bouwen van een 
schuurtje en het herstellen van huizen van bet alge
meen armbestuur. 

Ilaxerxwaude, door liet gemeentebestuur: het leve
ren van 350 M J grint 

Joure door het gemeentebestuur van Haskerland: 
de levering van 430 stère grove riviergrint. 

Peiae, door het gemeentebestuur: de kelbnatrating 
door het dorp, pi. in. S00 M. lang en 3 breed, op te 
breken en opnieuw te leggen. 

Zevenbergen, door het gemeentebestuur: dc leve
ring vau 200 kv good gehorde onderhoudsgrint. 

Urauweaermond: het bouwen eener behuizing voor 
A. Drents. Bili. inz 14 April. 

Menaldum, door burg. en wctL. vau Menalduma-
deel: de levering van p. m. 750 stère grint. 

Woensdag, IS April. 
Hovenier, tc 10 uren, door het gemeentebestuur: 

de levering van grenen eu eiken brugdekdoleu en 
schroot en, in i perc. 

GcrJnehem, ie 11 uren, door dijkgraaf uu hoog
heemraden van de Alblasserwaard met Arkel benedeu 
de ZouWB, ia den Doele: lo. 8 perc. aardewerk, i 
iiere. idem met het leggen van steenglooiingen; 2o. 
liet leveren, vervoeren en verspreiden van: 2450 MJ 

grint, 445 M' grof biggelzand ea 120 M 1 grof 
rivierzand. 

nevrnter, te 11 uren, door den eerstaanw. ingen. 
te Zutfen, op liet bureau van den hoofdopzichter vau 
fortificatiën, wachthuis uan den Bakoven: het éénjarig 
onderhoud der kazeruogebouweu enz. te Deventer. 
Bilj. inz. 15 April, vóór 3 uren, op genoemd bureau. 

Undrrdmdam. te 11 uren, in hot waterscbapshuis 
aldaar: het vernieuwen der landboofden van de Tem-
til bij Obergum. 

Kampen, te 12 uren, in liet Hotel des Pays-Bas 
het éénjarig onderhoud der kazeruegebouwen eni. 
aldaar. Raming f 5800. Bilj. inz. 15 April, vóór 3 
uren, bij den opzichter van fortificatiën. 

Uranlngan, te 12 uren, door den architect J. . 
Hazeu, bij Mulder: bet verbouwen van perceel H. 4 
iu du Turftorenstraat aldaar. 

l iiiinnrii. te 12 uren, door het gemeentebest: hel 
maken van 1844 M' nieuwe kliukerbestrating, liet 
leggen vau >> i ( | M. lengte hardsteenen trottoirbanden, 
liet verleggen van p. m. 1000 M 1 siraat en het makt 
van een lijkenhuis. 

Koiie dam, te 1 uur, door het gemeentebestuur 
het makeu van kaaimuren tot verbreeding vaa het 
'.'ouwenhurghs-eiland en het verbreeden vau de vaste 
brug aldaar. Aanw. 14 April, te 10 uren. 

Lelden, te 1 uur, door bet bestuur van de R. k 
parochiale school voor jongens, in de BakkerstceL' 
het verbouwen der bovenschool met bijbehoorende 
werkeu. 

Bdam, te I uur, door dijkgniaf en heemraden vaa 
de Pursier, aan de I'urmerwerf: het uitdiepen en op
maken van eenige gedeelten middel eu molentochten, 
in 6 porc. 

Middelatum, te 4 nren, door het gemeentebestuur 
de levering van 110 M 1 grint en IC M 1 keislag. 

•veaande, door het gemeentebestuur van Nisse 
de levering van 100 IP ouderhondsgrint, in de 2f 
helft vau 79, vrij op de haven te llocdeken&kcrke. 

Danderdag, 17 April. 
Harm- te 10 uren, bij den kastelein Lantman: bei 

verbouwen en vergrooten van een boerenhuis op 
Withag, een halfuur van Borne. 

t ireclit, 'e 11 uren, door de maatschappij tot expl 
van Staatsspoorwegen, ten behoeve van het ver 
nieuwimzsfonds: de levering in 2 perc. van stalen 
spoorslaven, stalen lascliplaten cn ijzeren eindplaim. 
haak- en schroefbouten met moereu en moerplaaije* 

Medrmblih, te 11 uren. in Het Wapen van M 
demblik : het éénjarig onderhoud van de kazernê  
bouwen enz. te Medemblik. Bilj. inz. 16 April, fis 
3 uren, op het bureau van den eerstaanw. ingeuiê  
le Helder. 

Cujk, te 11 uren, door burg. en weth. van Cujt-
en-St.-Agatha: de levering van 20,000 stuks vlak-h* 
houwen Belgische straatkeien, 4e sonrt. 

Heage-Zwaluwe, tc 11 uren, door het gemrru"' 
bestuur van Hooge-eu-Lage-Zwaluwe: het bou*rr 

van eene school te Hooge-Zwaluwe, eo de leveran"1 

van het benoodigd Bchoolamcuhlenient, benevens l>(' 
uitvoeren van eenige daarmede iu verband staand 
werken. Bilj. inz. ten raadhuize 16 April, te 10 ure" 
Raming ƒ13,300. 

Ouderkerk a/d Am-tel, te 11 uren, in hel lô cnn-
Paardeoburg: lo. het maken van eene raachiuistwoning 
2o. idem van 2 houten bruggen; 3o. het afronden*•? 
3 hoeken vaa den Omringdijk, ia 3 perc. Aanw- • 
April, te 11 uren. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 12 April 1879. 

Vrijdag, M April. 
Middelburg, te 10 uren, door het miuisterie vnn 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het éénjarig onderhoud van eenige werken bij de 
Oude-Hoeve aan de noordkust vau Schouwen. Aauw. 
15 April. Raming ' 4056. 

Waarder, te 10 uren. door het bestuur van deu 

Kuier Westeiade-vaa-Waarder, ia het gemeentehuis: 
. het maken vau een gebouw uet schoorsteeu en 

bijbehoorende werken voor een stoomschepradgemaal; 
•.'o. het leveren en stellen dercompleete machinerieën 
voor bovengenoemd gemaal. 

'a-Baaeh, te lO'/i uron, door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw vao het prov. best.: 
het verbeteren der kanaaïboorden tusschen desluizen 
no. 0 en no. 1 der Zuid-Willemsvaart onder de gem. 
'a-Bosch. Aanw. 15 April. Raming ƒ4850. 

•reda, te 11 uren, in Het Hof van Holland: het 
éénjarig onderhoud vao de werken der K. M. Aca
demie aldaar. 

Haarlem, te II uren, in De Doele: lo. het éénjarig 
onderhoud van kazernegebouwen, 2o. eenige verbete
ringen aau de Groote kazeruc, 3o- eene verving van 
kazernen, alles aldaar; 4o. het éénjarig onderhoud 
van de werken in de stelling vau Amsterdam. 

Amalerdam, te 11 uren, door den directeur der 
marine: het bouwen van een buskruit magazijn en 
verdere werken te Kadoelen, gem. Landsmeer. Aanw. 
16 April, te 10 uren. 

Waarde, t« 11 ureu, door het bestuur van bet 
waterschap: het herstel, de vernieuwing en het on
derhoud tot 30 April '80 vaa de aarde-, kram-, rijs-
en sieeaglooiingweraen van het calamiteuse waterschap 
Waarde. 

Zwallc, te 12 uren, door het ministerie van water
staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. bet 
doen van eenige keibestratiag aan de traverse van 
den grooten weg door Diepenbeim. Raming ƒ9122; 
2o. idem van klinkerbestratuigen op de groote wegen 
in Overuse), in 2 perc. cn in massa. Raming: perc. 
1 ƒ3796, perc 2 ƒ 2434. 

Leeuwarden, te 12' , ureu. door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het vernieuwen der brug te Oudeschonw, in deu Rijks-
grooten weg van Leeuwarden naar de Overijselscho 
grens. Raming ƒ20,250. 

'a-Hage, te 1 uur, door bet ministerie van water
staat euz.: lo. het leggeu van telegraafkabels onder 
den grond en onder water te Amsterdam. Raming 
ƒ2700; 2o. hel 3jarig onderhoud van- en het doen 
vaa herstellingen aan het postkautoor te Leiden. 
Ramiog ƒ1144; 3o. bet 2jarig ooderhoud van- cn het 
doen van herstellingen aau het postkautoor te Wage
ningen. Raming /1145; 4o. het bouwen van een 
postkantoor met directeurswoning te Venloo. Raming 
ƒ18,160; 4o. het 3jarig onderhoud van de Rijks-
postkantoren te Utrecht en te Zalt-Bommel, en van 
bet telegraaf- en het hulptelegraafkantoor te Utrecht, 
in 3 perc. Raming: perc. 1 ƒ1130, perc. 2 ƒ507, 
perc. 3 ƒ1716. 

Leen warden, te 1 uur, dooi hel prov. bestuur: het 
3jarig onderhoud der werken behoorende tot het ka
naal Harlingcu-Nieuwczijleu en der verspreide brug
gen, in 4 perc. 

Ntjmegen, te 1 uur, door de commissie voor den 
uitleg der stad, in het raadhuis: het slechten van den 
hoofdwal tusschen de Hezelstraat en liet havonstation 
en van eeu gedeelte van het baation vóór den St-
Hubertstoren, met bet vullen van de Jakobsgracht 
en bijbehoorende werken. Aanw. 15 en 10 April, 
telkens te 10 uren. 

Middelburg, te 2 uren, door het bestuur der gods
huizen, in het Burgerweeshuis: het inrichten van eeu 
der benedenlokalen in bot ann weeshuis tot. keuken, enz. 

Zaterdag, 10) April. 
Walsoorden, te 10 uren, doorliet waterachapsbest., 

bij J. F. Adriaousens: hot verbeteren ea onder-profiel-
brengen van verschillende beloopen, resp. oveu 100, 
100 en 263 M : het maken van 1052 M 1 udooiing, 70 
U* idem, 1153 M» idem, 2915 M* idem; het geheel 
vernieuwen van 4000 M* wintermat en 1500 M 1 

zomermat; het nieuw levereo en verwerken van 10,152 
geereosoteerde dennen perkoenpalen, het leveren van 
materialen, euz. enz. Aaaw. 16 en 18 April. 

Alkmaar, te 11 urea: de gebouwen voor de ijzer-
en metaalgirterij, smederij enz. Bestek ligt o. a. op 
de gasfabriek aldaar. 

Haarn, te 11 uren, in De Doele: het éénjarig on
derhoud der kazernegebouwen enz. aldaar. 

Dacabnrg, Ie 11 uren, ia het Hof Gelria: het één
jarig onderhoud lo. van de werken, 2o. vau de ka-
zernecebouwen eez., 3o. het herstellen van dakgoten 
der Mauritskazerne, alles aldaar. 

"JieuwLchkerland, te 11','t uren, door bet dage
lijksch bestuur van de Overwaard, ten gemeenelanus-
huize aan het Elshout: het schoonmaken der boezems 
van de Overwaard met de daar bij behoorende kade-
slooten, in 12 perc., voor den lijd van 4 jaren. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeente huize: het 
maken van eene beweegbare hulp-rijbrug over de 
gracht, nabij de Oldehoof. 

Alkmaar, te 12 uren, door de directie der gasfa
briek: de levering van 36,000 HL. Eng. gaskolen, 
ten dienste der gasfabrieken te Alkmaar en Furmerend. 

Heerenveen, te 12 uren, door het gemeentebestuur 
van Schoterland, ten gemeentehnize: het bouwen van 
eene school en onderwijzerswoning te Oranjewoud. 
Aanw. 15 April, te 2 uren. Bilj. inz. uiterlijk 18 
April, te 3 uren. 

Lanteren: de verbouwing der kerk aldaar, lui. bij 
deo opzichter Haauschoteo, te Barneveld. Aanw 15 
April, te 11 uren. 

Zwolle, te 1 uur, door burg. cn weth.: lo. het ma
ken eener ijzeren draaibrug ter vervanging der be
staande Diexerpoortenbrug en 2o. het gedeeltelijk ver
nieuwen der sluis op de Nieuwe Vecht bij de Nieuwe 
Wetering. Inlichtingen bij den gemeente-architect. 

Arnhem, 's avonds 8 uren, door den architect 
Timinerlians van Abcoude, in De Harmouie: het ge
deeltelijk verbouwen van bet woonhuis van A. A. A. 
Gaymans aan den Kus. Binnensingel, lol. 15 eu 16 
April, van 2—4 uren. 

Maandag, tl April. 
Maaatrlrbl , te 11 uren, door het ministerie van 

wsteistaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud der werken van het kanaal 
van Luik naar Maastricht voor het gedoelte, dat het 
Nederl. grondgebied doorloopt. Aanw. 15 en 18 April. 
Raming r*980Ö per ia 

4mer*roo I, te II nren, door burg. 
uitdiepen van de haven. Aauw. I'.' April, te 2 nren. 

uren, door burg. en weth.: Ii(,t 

Delft yi, te 12 uren, door burg. ea weth.: het 
maken Van een grintweg, vao deo prov. kunstweg af 
tot door Geefsweer, lang 872 M. Aanw. 19 April, 
te 10 uren. 

Nijmegen, te 1 uur, door den dijkstoel van het 
polderdistrict Rijk-vau-Nijmegen. op het raadhuis: het 
verhoogen en verzwaren van eea vak dijk te Wiuaen 
(Rijks), lang circa 1225 kt Aaaw. 17 April, van 
9—12 oren. 

Drachten, te 6 uren: het bouwen eener nieuwo 
•oorhuizing met kelders en verdere vertimmeringen, 
san de bestaande woonhuizing van J. U. Veenlaad, 
te Zuider-Drachten. Aanw. 19 April, te 4 uren. Inl. 
bij den architect D. Duursraa. 

'savonds 8 uren, door den architect 
J. B. Jager, in De Beurs: het verbouwen eener be-
huiziag in de Hardewikerstraat. Aanw. 16 April, te 
12 uren. 

Hoagwaud, door het kerkbestuur der Herv. ge
meente: het maken van 17 bouten kerkrameo, het 
afbikken ea bepleisteren der binnenmurea van de 
kerk, eo het maken vaa eenige zinkbedekking enz. 
Aanw. 15 April, te 10 area. 

Blnadag, SS April. 
fioertruldenbeag, te 10 uren, in bet Hotel-Gom-

mers: het éénjarig onderhoud lo. van de kazernege
bouwen enz., 2o. van de werkea. 

t'lreeht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
vergrooten van de goedereoloods op het station Breda, 
het maken van eene verhoogde ladingplaats aldaar, en 
het levoren en plaatsen van wjpsluithoornen op den 
publieken overweg aaa de oostzijde van genoemd 
station. Inl. bij den sectieingeuieur Mieling, te Rot
terdam. Raming / 22,000. 

'a-Hage, te 1 uur, door liet ministerie van financiën: 
het 2jarig onderhoud van- cn eeuige herstellingen aau 
het gebouw op het Buitenhof te 's-Hage (bureau's 
hypotheken en kadaster). Aauw. 14 April. (Herbest.) 

nnech, te 1 uur, bij Wed. T. Sevensma: de leve
ring aan Wijmbritseradeels c. a. Contributie-zeedijken 
van: palen, gording, planken, Drentschc stecu, wrak, 
rongen enz. 

Wacnadac, SS April, 
'a-Haga, teil uren, door het ministerie van water

staat; de herstellingen eo vernieuwingen aandewerkeo 
tot verbetering van den waterweg van Rotterdam 
naar zee, met de herstelling van buitengewone win-
terschade, benevens het onderhoud. Aanw. 18eul9 
April. Raming ƒ00,400. 

Amalerdam, te 12 uren, door burg. en weth.: lo. 
het voltooien van den bekleedingsmuur der Handels
kade buiten den Oostrrdokdijk, de onderbouw eener 
basculebrug ea bijbehoorende werken. Raming 
f 1,350,000; 2o. het maken en stellen van den metalen 
bovenbouw van eene basculebrug ia den raiddentoc-
gangsweg naar de Handelskade en werken volgens 
aanwijzing. Raming ƒ 21,000 ; 3o. het maken, leveren 
en stellen van een fes lagen ijzeren 80-tons mastbok 
met toebehooren, op de Handelskade hij de Ooster-
doksluis. Raming ƒ27,000. lol- bij den directeur 
der publieke werken, op het raadhuis. 

'a-llage, tc 12 uren, door het ministerie van water
staat : het leveren, kepen en carboniseeren van eiken
hout voor 150 wissels met 750 dwarsliggers, in 2 perc. 
Raming: perc. 1 ƒ52,000, perc: 2 / 4000. 

Rotterdam, tc 1 uur, door het gemeentebest.: het 
vernieuwen van eenige gedeelten van kaaimuren in de 
buitenstad met bijbehoorende houten fundeeringen, 
grond-eu straatwerken. Aauw. 21 April, te 10 uren. 

Ilanderdag, SS April. 
Cauda, door dijkgraaf en heemraden van den Zuid-

piaspolder, iu De Z'tlm: lo. te U" . uren: het 3jarig 
onderhoud der grintwegen in dien polder, benevens 
de levering van 4635 M J grint, in 2 perc. en in 
massa; 2o. te 1 uur: het amoveeren vaa de uitwate-
rende dubbele sluis in den Leiddijk door den hoogen 
boezem van dien polder; het vullen van de ontstaande 
coupure en het maken van een aarden berm achter 
dien Leiddijk, ook door den lagen boezem, in 1 perc. 
Inl. bij den len opzichter I- Ëxalto, te Moordrecht. 

Haarlem, te i\ uren, door bet ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw vaa het prov. bestuur: lo. 
het verdiepen van eenige gedeelten van het Noord-
holtandsch Kanaal, in 2 perc. Ramiug: perc. I ƒ :.M/mui, 

Eere. 2 ƒ 19,550; 2o. de voorziening der boorden van 
et Noordhollaudsch kanaal, in 4 perc. Raming: 

perc. 1 ƒ7675, perc. 2 ^ 14,300, perc. 3 ƒ 12,000, 
perc. 4 /11,200. Aanw. van beide werken 19 April. 

Dardrerht, te 6 uren, door den architect H. W. 
Veth, in Koophandel en Zeevaart: het bouwen van 
een woonhuis op een terrein aan de Buiten-Walovcst. 
Aanw. 19 April, te 3 uron. 

Vrijdag, SS April. 
'•-Baarli, te 10'/2 uren, door het ministerie van wa

terstaat, aan bot gebouw van bet prov. best.: lo. het 
veranderen in steenglooiingen der rijzen boven- en 
benedcnvleugels van de sluizen no. 7, 6 cn 4 op dc 
Zuid-Willemsvaart in Noord-Brabant. Raming ƒ2250; 
2o. het linken en inbangeo van 2 houten deuren voor 
het buitenhoofd vau de Rijks-schutsluis binnea het 
fort Crevccoeur. Raming ƒ6500. Aanw. van beide 
19 cn 21 April. 

TaraaUl, te 11 uren, door liet dijksbestuur van het 
waterschap Zezen-Grietenijen-en-Stad Slooten, bij Eg-
bert Bouwhuis: liet herstellen vau eenige paal-, aard
en kapwerkeu, kistvullingen euz., stroo- en rijsleve-
riugen en leerwerk. 

tmerafaort, te 12 uren, door watergr. en hcemr. 
van het heemraadschap De Eem, Bekeu en aankleve 
van dien, in Aminna . het op-de-diepte-brengen van 
reeds verdiepte gedeelten der Luntersche, Barneveld-
sclic, Modder- en Moorsterbeek en den buitensingel 
van Amersfoort, in 4 perc. 

Leeuwarden, te 1., uren, door het ministerie van 
witerstuat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het afdammen, droogmaken en herstellen van don 
zuidelijken koker der zeesluis de Nieuwezijlen. Aanw. 
19 en 21 April. Raming ƒ1400. 

Zalerdag, SO) April. 
Kariiirhem. te 10 uren, op het bureau der genie-, 

het maken van 2 batterijen: één onder Brake) ea één 
onder Poederoijen. Raming ƒ200,000. 

Zwolle, te 1 uur, in do consistoriekamer der Groote 
kerk: het 4jarig onderhoud van de kerken en wonin-

Ïen, behoorende aan de Ncd. Herv. gemeente aldaar, 
nl. bij de architecten Kooh. Aanw. 19 April, te 

10 uren. 
Snack, ton behoeve der gemeentegasfabriek: de 

levering vau p. m. 2000 M. gegoten-ijzeren gasbuizen, 
van 4, 3 en 2 Kn̂ . duim inweudigen diameter ea vao 
3 zinkers. 

liniht, te 11 uren, door de maatschapp:j tot expl. 
vaa Stnatsspoorwcgeu, aan het centraalbureau: het 
maken van privaten en daarmee in verband staande 
werken in bet haveostation te Vlissingen. Inl. bij 
den sectieingenieur te Bergen-op-Zoom. Aanw. 19 April. 

Dlnadag, SM April. 
Ratlerdaa», te 11 •, urea, door den sectieingenieur 

Mieling der Staatsspoorwegen i de leveriug vaa 9000 
M 1 gnntballast, in 18 perc. 

Waeaadag, SU April. 
Weppri, te 11 uren, aan de gasfabriek: lo. bet 

leveren eo stellen vaa eea gashouder met gegotea-
n/.eren kuip: 2o. het maken der fundeering van 
dien gashouder, vergrooten der kolealoods en eeuige 
andere werken. Inl. bij deu architect A- Rreunissen 
Troost, te Sneok. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz.: bet maken en stellen van eene waterdichte 
afdekking op de spoorwegbruggen over de doorgangen 
onder het Centraalstation te Amsterdam. Aanw. 21 
ea 23 April. Raming ƒ 39,000. 

Vrijdag, S Mal. 
Mlddelkurg, te 10 ureu, door bet ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
bet uitnemen en inhangen van de ijzeren deuren der 
groote sluizen van het kanaal door Wateberen. Aaaw. 
27 April. Raming ƒ60,000. 

's-Meach, te 10", uren, door het minist. nn water
staat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: de 
voorziening der kanaaïboorden van de Zuid-Willems
vaart in Noord-Brabant. Aanw. 27 ea 29 April. 
Ramiog ƒ9900. 

Maandag, Z Mei. 
'•-Hare, door het ministerie vau koloniën : lo. te 12 

uren: de levering van waterkrsuen, waterbakken, ge
goten-ijzeren pijpen enz.; 2o- te 2 urea: de levering 
van 800 gegeten-ijzeren duikerbuizen, wegeade ongev. 
241,200 KG., beide tea dienste der Staatsspoorwegen 
op Java. 

Woensdag, ' Mei. 
'••Hage, te II uren, door het ministerie vaa water

staat enz: het doea vaa herstellingen en vernieuwin
gen san de Rijks-rivier werken op den Hoven-Rijn eo 
de Waal, met het onderhoud dier werken van 1 Juli 
'79—30 Juni '80, in 3 perc. Aanw. 3 Mei. Ramiug: 
perc. 1 ƒ30,000, perc. 2 ƒ35,400, perc. 3 ƒ 37,600 

•aoderdag, S Mei. 
Hehnllenburg, te 11 uren, iu het Contributiehuis 

van Wijmbritseradeels e. a. Conlributie-zeedijkeo: het 
maken en horstellen vaa onderscheiden perceelea 
hei-, stem- cn aardewerk aan de zeeweriogen. 

Haarlem, te 2'/i urea, door het ministerie van wa* 
terstaat ene., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
10. het leveren van brik en stortsteen ea het bestorten 
der Heldersche zeewering, in 2 perc. Raming: pero. 
I ƒ2860, perc. 2 ƒ8140; 2o. het doeu van beplantin
gen, bet stellen van rietschuttingen enz. op Tessel en 
den vasten wal van Noord-Holland, ia 3 perc. Ra
ming: perc. 1 ƒ5000, perc. 2 ƒ 9700, perc. 3 ƒ8300; 
3o. het herstellen eo verbeteren van 's Rijks zeewerken 
op Wieringen. Raming ƒ9940. Aanw. van al de 
werken 3 Mei. 

Zaterdag, 10 Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door de directie der Aro-

sterdamsche Kanaalmaatschappij: het verriebteo van 
baggerwerk in liet Noord zeekanaal, tusschen de brug 
iu den straatweg te Velsen en Amsterdam. Inl. bij 
deu eerstaanw. logeoieur te Amsterdam. 

Afloop van Aanbestedingen. 
nirkaharn, 28 Maart: bet maken van een gebouw 

voor een stoomgemaal: ingekomen 13 bilj., als: 
P. J. Blauw, te Hoorn, ƒ 23,980 
W. de Jong Jr., „ Nieuwedicp, „ 21,970 
O Blankevoort, „ Monnikendam, „ 20,387 
J. Krks, „ Dirkshorn, „ 19,900 
G. Bouman, „ Wieringerwaard, „ 19,300 
Van der Busse, „ Oudkarspel, „ 18,990 
D. Kriller, Oude-Niedorp, . 18,990 
J. Levendig, „ Dirkshorn, „ 18,700 
li Klerk, „ idem „ 18,184 
J. Hakker, „ Valkoog, „ 17,971 
P. Koomen, „ Lutjewinkel, „ 17.777 
W. Rus, „ Nieuwe-Niedorp, „ 17.700 
C. Bloem. „ Moerbeek, „ 17,699 
J. vao Dooraik, „ Nieuwe-Niedorp, „ 15,950 
A. v. d. Berg, „ Uitgeest, „ 15,693 
gegund. 

Hergamaacht, 31 Maart; lo. het maken der ge
bouwen voor een stoomgemaal; ingekomen 6 biljet
ten . als: 
H. Griffioen, te Breukelen, ƒ 31,200 
T. v. d. Weiden, „ Krimpen a/d Lek. „ 30,846 
N. J. Netten, „ Charlois, „ 30,<*33 
J. Visser Gz., „ Papendrecht, „ 25,475 
O v. d. Berg, „ Boakoop, „ 25.200 

2o. het leveren van een stoomwerktuig: ingekomen 
II biljetten, als: 
H. L. Oorver, te Amsterdam, ƒ 33,850 
Post v. d. Burg en Co., „ Rotterdam, „ 29,995 
Nederl. Stoombootmaat

schappij, „ idem „ 29,950 
Qutte-Hoffnungs-Hütte 

Verein, „ Oberliausen II, „ 27,600 
Cosijn en Co., „ Gouda, „ 27,200 
H. en R. Lamberts, „ Burtscheid , ,, 26.500 
Isselbürger Hütte, „ Isselburg, „ 24,500 
Kötnisclie Masc linenbau 

Actien-Gesellschaft, „ Bayenthal „ 23,500 
Zwolsche fabriek van 

stoom- ea andere werk
tuigen, „ Zwolle, „ 21,883 

11. BÖIlinckx, „ Curegbem bij 
Brussel, ., 19,050 

W. vao Gocthem, J. 
Reallier en Co., „ Brossel, „ 17,990 
'a-n«*eh, 31 Maart: lo. de levering van lo. 46,000 

Quenast straatkeien; ingek. 5 bilj., als: 
G. W. Metsers, te Ginneken, ƒ 124 50 
T. J. Smits Jz., „ Dordrecht, „ 120.70 
Klons en Van Limburgh, „ Rotterdam, „ 120.36 
C. Asselbergs Wz., „ Bergen-op-Zoom, „ 119.80 
C. de Grelle en Co., „ Brussel, „ 102. 

2o. van 32,000 Athsehe trottoirkeieu; 1 biljet inge
komen van T. J. Smits, te Dordrecht, voor ƒ75.70 
per 1000 stuks. 

3o. vaa 291 M. hardsteenen trottoirband; minste 
inschr. waren: voor gezaagde F. J. Kooien, te Utrecht, 
voor r"2.89, voor behakte C. de Grelle eu Co., te 
Brussel, voor ƒ1.42 per M. 

Eindnoten, 31 Maart: de levering van straatkeien: 
lo. Petit granit, 88,000 beele en 2000 halve i 

heele halve 
J. Booms en Za., te Eiodhoven, ƒ 69.10 ƒ 37.60 
Van Noorden en Schwerzel, te 

Rotterdam, 69. 40. 
J. F. r. d. Goor, te Waalwijk, 63. 32. 
Ë. Jausssn, te Luik, 62. 35. 
Adhemar lo Roy en Co., te 

Molenbeek St. Jean, 68.78 36 25 
W. Hoven en Zn., te 's-Hage, 57 82 39. 
L Goffin en Co., te Luik, 57.60 39.50 
A de Wit, te Someren, 55.25 45. 

2o. 3S,000 Qiienastkeien; ingekomen 7 bilj., als: 
G. W. Metsers, te Gianekeo (45,000) f 112.25 
C. L. Asselbergs Wz., „ Bergen-op Zoom, „ 111.6S 
J. Booms eo Zn., „ Eiadhovea, „ 109.90 
w*. Hoven en Zn., „ 's-Hage, „ 108. 
fcloosenVinLimburgh,,, Rotterdam, „ 107.79 
J. F. v. d. Goor, Waalwijk, „ 105 60 
Adh. le Roy eo Co., „ Molenbeek St -Jean, „ 101.70 
alles per 1000. 

stiphout, 31 Maart: het houwen van eea liefdege
sticht met school ea aanbaoren te Stiphout, met bij
levering van eenige bouwstoffeo: iagekomen 8 bil
jetten, als: 
Habraken, te Mierloo, ƒ 12,999 
Th Gustenhoveo, „ Tilburg, „ 12,777 
T. Sleegers, » Mierloo, „ 12,377 
Vaa Dijk, „ Helmond, « 12,190 
Van Asseldonk, , idem „ 11,644 
J. van Griosven, idem „ 11,419 
Jansen, ,. Geldrop, „ 11,276 
J. F. v. d. Heuvel, „ Aarle-Rixtel, „ 9,850 

Willemstad, 1 April: lo. het maken ran eene 
zoldering in de artillerieloods te Ooltgeosplaat j 
minste inschr. was A. van Sliedregt, voor ƒ1570. 

2o. het onderhoud der werken te Willemstad; minste 
inschr. was R. Lodder, te Willemstad, voor ƒ6279 
3o. idem der kazernen; minste inschrijver was J. 

Schippers, voor Ml73. 

2 April: de levering van 300 stère 
berggriat; minste inschr. wssG.J. Bos relt, te Rheden, 
voor r"3.1754 de stère. 

Dardrerht, 2 April: de levering vao ongev. 64,000 
HL. Eng. gaskolen; gegund aaa M. J. Bfasion en 
Zonen, Dean's Primrose, a ƒ0.57 0 1 per HL. 

Llmmen, 2 April: lo. het maken der gebouwen 
voor een stoomgemaal in den Groot-Limmerpolder; 
ingekomen 7 bilj., als: 
J. N. G. Haaselman, te Graft, ƒ17,100 
D. de Vries, „ Helder, „ 16,890 
K. Leguit, „ De Rijp, „ 16670 
H. de Groot, „ Knollendam, „ 14,400 
R K. Koppen, * West-Graftdijk, „ 13,897 
G. Ruijter, „ Uitgeest. „ 13,495 
A. Stam, „ Heerbugowaard, „ 10,999 

2o. bet maken, leveren en stellen der machinerieën; 
gegund aan Gebr. Stork ea Co., te Hengeloo, voor 
ƒ 11,930. 

Beugen, 3 April: het maken van een kunstweg van 
Beugen over Rijkeroort, in aansluitiog met den prov. 
weg Wanroy-St-Antonius; iogek. 7 bilj., als: 
J. Hill 
F. Niossen, 
Gebr. Peters, 
F. v. d. Berg, 
Th. Eibers, 

te Grave, 
„ Roermond, 
,, Nijmegeo, 
„ Heeze, 
, Arnhem, 

/ 20,280 
19,990 
19,800 
19,169 
18,941 
18,900 
18,526 

W. Derks Schoenmakers, „ Uden, 
J. H. vaa Hezewijk, „ Lobith, 
gegund. 

Puifljk, 3 April: het makeu eenerkunstbaan, vau 
den Maasbaudijk bij de Blauwesluis tot aaa den Lin-
deboom te Puiflijk; ingek. 7 biljettca, als: 
J. Vermeulen, te Diaten, ƒ 17,046.80 
J. van Hoften, „ Dreumel, „ 15,200. 
H. G. van Hezewijk, „ Heumen, „ 14,999. 
J. Hillen, „ Grave, „ 14,900. 
Th. v. d. Bogaard, „ Leeuwen, 14,700. 
J. Verschoor, „ Ammerstol, „ 14,250. 
W. P. de Vries, * Rossum, „ 14,237. 

Oeldermalaen, April: het verzwaren Van 700 M. 
dijk in het Roth te Herwijnen; minste inschr. was 
II. van Anrooy, te Nieuwaal, voor ƒ14,500. 

Kensen, 3 April: lo. het éénjarig onderhoud der 
werken te Neuzen en te Ellewoutsdgk, 2o. idem van 
de kazernegebouwen enz. te Neuzeu; minste iuscbr. 
was C. de Smidt Cz, te Neuzen, resp. voor ƒ1740 
en ƒ1187. 

'a-Boaeh, 4 April: lo. het maken van een ijzeren 
onderbouw voor de brug over de Zuid Willemsvaart, 
genaamd de Hoeswijksche brug, ouder de gemeente 
Schijudel; minste inschr was G. J, Groot, teSt.-Anna 
bij Nijmegen, voor ƒ8898. 

2o. het opruimen eener bestaande en het bouwen 
eener nieuwe brug over bet Molenwater te St.-Oedea-
rodc ia deu prov, weg nabij de kom dier gemeente : 
minste inschr. was F. van den Berg, te Heeze, voor 
ƒ 4419. 

3o. het uitvoeren van buitengewone herstellingeu 
aan de schipbrug over de Maas bij Hedel; minste 
inschr. was L. Mol, te Hedel, voor ƒ4127. 

'a-Hage, 4 April: lo. liet leggen van telegraafkabels 
ondor den grond te Amsterdam: minste inschr. was 
H. vaa 'tHaar, te Zwolle, voor ƒ1777. 

2o. het spannen van een draad langs de telegraaflijn 
vau Maastricht tot Valkenburg eu de aanleg van eene 
lijn tusschen Valkenburg en Heerlen; minste inschr. 
was J. van Dijk, te Jutfaas, voor ƒ650. 

Dein, 4 April: dc levering aan dc artillerie-stapel
en constructiemagazijnen van : 

perc. 1, 1000 KG. koperplaat, dik 0.0009 M., H. de 
Heus en Zn., te Rotterdam, a ƒ 80 per 100 KG.; 

porc. 2. 1500 KG. messingplaat, dik 0.0005 AI , Van 
den Berg en Co., te Amsterdam, a f 76.09 per 100 KG.; 

perc 3, 80,000 KG. grove Eng. steeakoleo, W. 
Hoven en Za , te Rotterdam, ü ƒ14.50 per 10U) KG.; 

perc. 4, 150,000 KG. fijne Koersche steenkolen 
(machiuekolen), M. J. Masioa en Za., te Dordrecht, 
a ƒ6.379 per 1000 KG. 

Maardretht, 4 April: ket onderhoud van den weg 
van Rotterdam naar Gouda; iogek. 6 bilj., als: 
M. G. v. d. Lee len, te Oud-Beierland, ƒ 25,500 
A. H. Breijs, „ Kralingen, „ 19,584 
L. den Hoed, „ Hof-van-Dclft, „ 18,760 
G. van Herk. „ Ouderkerk a IJ., „ 17,936 
J. Dubbelman, „ Dordrecht, „ 17,350 
K. Laogerak, „ Bergambacht, „ 15,342 

Uraningen, 4 April: het afbreken vau dea voorge
vel eener behuizing, het maken eener winkelpui met 
voorgevel, slachtplaats enz. voor II. J. Veger, onder 
beheer van dea architect K. Hoekzema; ingekomen 

bilj., als 
te Groningen, 

idem 
ƒ 2880 J. de Vries, 

B. Schuur, 
M. Mammen, „ idem „ 2800 
H. J. v. d. Nap, „ idem „ S773 
H. J. Meuge, „ idem „ 2769 
ü. P. yan Erp, „ idem „ 2680 
G A. de Ruiter, „ idom „ 2415 
Ph. Hendriks, „ idem , 2397 
gegund. 

IViauwe-Xlederp, 5 April: het bouwen eener school 
met onderwijzers won ing voor bet gehucht Moerbeek 
en omstreken; hoogste inschr. was J. Timmerman, te 
Nieuwe-Niedorp, voor ƒ 7831; minste inschr. C.BIom, 
idem, voor ƒ6660. 

'a*firave»ande. 5 April: lo. het bouwen van een 
school en onderwijzerswoniog te Hoek-van-Holland, 
met bijlevering van schoolameubiomeot; 2o. het maken 
van een gebouw, ingericht voor 2 onderwijzers won inges 
ald»ar; minste iuschr. was F. W. vau der Houwen, 
te Rozenburg, resp. voor ƒ18,350 en ƒ15,750. 

Lelden, 7 April: het verrichten van eenige werk
zaamheden aan de kweekschool voor zeevaart, in 2 
perc, mioste inschr. waren: 

perc. 1, S. van Leeuwen, te Leiden, voor ƒ6900: 
,i 2, P. C. de Vrind, idem, voor ƒ4087. 

Helle vóeseMl, 7 April: bet éénjarig onderhoud 
lo. vaa de werken, 2o. van de kazerneseboawen al
daar; minste iascbr. was F. W, van der Plaat, onder 
Nieuw-Helvoet, resp. voor ƒ2730 en ƒ2190. 

Uranlngen, 7 April: het bouweu vau eea pakhuis 
aan de Hoekstrsat, onder beheer vaa dea architect 
J. B. Jager; iogek. 6 bilj., als: 
Roelfse na, te Groningen, ƒ 4357 
Roders, „ idem „ 4050 
J. de Vries, „ idem „ 4041 
H. Janseo, „ idem „ 3950 
Dussel, „ idem „ 3697 
A. Robbe, „ Noordwolde, „ 3276 

Amalerdam, 7 April: lo. het uitbreiden vaa de 
Houthaven aldaar; minste inschr. waren J. J. Bekker, 
te Lent en A. D. van Seters en Co., te Nijmegeo, 
voor ƒ543.700. 

2o, eenige lierstellingen en vernieuwingea, beaeveas 
het onderhoud in '79, van de huizen, torens, poorten, 
euz., de gebouwen voor het onderwijs, de politie ea 
de brandweer, beaevens die op de algemeene begraaf
plaatsen ; minste ioschr. was F, G. Degeohardt, te 
Amsterdam, voor ƒ10,987, 

Amsterdam, 7 April: lo. de herstelliag van de brug 
ia dea Holl. spoorweg over de Warmonger Liede, iu 
2 perc; minste inschr. waren; 
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perc. 1, F. vnn tot. te Zwijndrecht, voor /19,823; 
„ 2, Union Actien-OesellMhaft, te Dortmuud, 

voor /15,644. 
So. het maken en stellen van eene bouten over

kapping op hot tijdelijk station bn het Westerdok 
te Amsterdam; minste inschr. was 11. v. d. Weerden, 
te Utrecht, voor ƒ64,580. 

'a-Haf*, 7 April: bet besinkea en bestorten van 
den Ooaterno! aan den Oudelandscben zeedijk op 
Goedereede; minste inschr. was 0. Kosluun Js., te 
Sliedrecht, voor ƒ92,152. 

Vela (bii Grave), 7 April: het vergrooten van het 
klooster der zusters Redemptoristen en het bauwen 
eener kapel, naar de plans van den architect Th. 
Asseler; aangenomen door II. K. Hendriks, te Oss, 
voor f 89.200. 

Kampen, 8 April: de levering van 25,000 HL. 
Eng. gaskolen: minste inschr. waren W. Hoven en Zn , 
te Rotterdam, New-Prlton, a ƒ0.62 s per 111. 

Orenlegen, 3 April: het maken ran eene winkelpui 
ens. voor de Apoort, ouder beheer van den architect 
N. W. Lit: ingek. 8 bilj., als: 
G. Henrichs, te Groningen, ƒ 1482 
H. J. Meuge, „ idem „ 1452 
P. Hendriks, „ idem „ 1451 
J. Wallinga, „ idem „ 1450 
F. Koders, „ idem „ 1430 
H. Jansen, „ idem „ 1428 
M. Mammen, „ idem „ 1418 
D. liooijes en K. Fekkes, B idem „ 1387 
gegund. 

oordrrrht, s April: het maken van een gebouw 
ten dienste van het gymnasium; ingek. 7 bilj., als: 
G. van Heelabergen, te Dordrecht, f 48,780 
N Klaus, „ idem „ 40,335 
J. J. van Sluisdam Jz., „ idem „ 45,965 
L. Kooyman, „ idem „ 44,995 
Joh. Degens Jz., . idem , 43,500 
Gebr. EL. „ idem ,. 43,400 
J. Kijkhoek, „ idem „ 40,833 
gegund. 

So. het maken en stellen van een duiker, van ge-
creosoteerd deonenhonti gegund aan M. P. Böhre, te 
Papendrecht, voor ƒ 209. 

Ttel, 8 April: het bouwen van eene manege met 
stalling; ingekomen S bilj., als: 
H. J. Potters, te Tie] 
N. H. van Zetten, 
N. Wildeman, 
P. liner, 
Gebr. van Alphen, 
Van Tricht & Van Alphen 
W. Heijnen, 
A. (iennissen 

, idem 
, idem 
, idem 
, idem 
, //U'll 11. 
. Tiel, 
., idem 

ƒ 2700. 
„ 2755. 
,. 2750. 
„ 2600. 
,. 2450. 
„ 2200. 
„ 1985.05 
„ 1894. 

EEN JONGMENSCH ZOEKT PLAATSING als 

B O U W K U N D I G T E E K E N A A R . 
Ei- zal meer op eene leerzame betrekking dan ou 

Iiook salaris gelet wonlen. 
Brieven franco onder letter A aan den Boekhan 

delaar H. L. SMIT te Hengelo (O) 

A m s t e r d a m a c h e 

K a n a a l m a a t s c h a p p i j 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaturdag 10 Mei 1879, des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amstcrdam
sche Kanaalmaatschappij, onder haar naden' goed
keuring, aan het Bureau van de Maatschappij, Kei. 
zersgracht 633 te Amsterdam, worden aanbesteed: 

Het verrigten van baggerwerk in het 
Noordzeekanaal, tusschen de brug 
in den straatweg te Velsen en Am
sterdam. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 17 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Bu
reau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aan het Sectieburenu te Velsen. 

Het 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. 

Inlichtingen worden gegeven door den Eerstaan* 
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633, te Amster
dam, en den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 7 April 1870. 
De Directie, 

JITTA, 
Voorzitter. 

M. F. DE MONCHY, 
Secretaris. 

Arnhem. 9 April: het éénjarig onderhoud van de 
kaïernegebouwen enz. te Arnhem en van het fort bij 
Westervoort; ingekomen 4 bilj, als: 
G. van Berknm, te Arnhem, ƒ 8230 
M. Janseu, „ idem „ 7750 
N. v. d. Heijden, „ idem „ 7530 
H. Heuvels, „ idem „ nSlJ 

'"•"•«*• 9 April: lo. het wegruimen van het wrak - - iu. «o- »et-ruimen van 
van de „Tlivra": ingekomen 4 biljetten, als: 
J. van Gelder, te Goedereede, 

„ idem 
„ Ouddorp, 
„ VHage, 

ƒ4940. 
2449, 
2337. 
1201.10 

A. v. d. Tak, 
L. Nieman, 
W. Begelinger, ,, 

2o. bet leveren en verwerken van stortsteen ten 
behoeve der overbrugging van- en de herstellingen aan 
de werken langs den noordelijken oever van het Hol
landsch Diep; ingekomen 10 bilj., als: 
C. Bot Os., te Sliedrecht en 

C. v. d. Meyden, „ Hardinksveld, 
L- KeÜer, „ Willemstad, 
P. v. Wijngaarden Uz., „ Sliedrecht 
C. Bosman, 
J. v. d. Velde, 
L. A. van Haaften 
A. M. Langeveld, 
C. v. d. Plas. 
T. Volker, 
D. Volker, 

ƒ 67,490 
„ 67,449 
„ 67,400 
„ 66,490 
„ 65,900 
» 63,900 
„ 62,888 
•j 62,083 
.. 61,000 

68,000 

„ Amsterdim, 
n Papendrecht, 

n Sliedrecht, 
„ Hardioksveld. 
„ idem 
„ Dotdrecht, 
„ idem „ as.w 

3o. het inkepen van eiken dwarsliggers, het inke
pen en bereiden met chloorzink van grenen idem cu 
de levering van chloorzink; ingek. 4 bilj., als: 
J. Rutgers, te Fijenoord, ƒ 23,432 
C. Mirandolle, ., Rotterdam, . 21,600 
Van der Made en Gips, „ Dordrecht, „ 19,796 
2. J. v. d. Eerden Pa.. » Bokstel, „ 18,300 

Arnhem, 10 April: lo. eenige vernieuwingen en 
herstellingen in het inwendige der prov. gebouwen; 
minste inschrijver was M. L Peters, te Arnhem, 
voor ƒ579.80. 

So. het buitenverfwerk aan die gebouwen; minste 
inschrijvers waren H. J- Bresser eu Zn., te Arnhem, 
voor ƒ 268. 

Haarlem, 10 April: het bouwen van een tolhuis 
bij de Hakkelaarsbrug, gem. Muiden: minste inschr. 
was H. van der Wilt, le Breukelen, voor /4989. 

'••Hage, 10 April: de levering voor de Staatsspoorwe
gen op Java vau: lo. ijzerwerk en hardsteen voor 138 
loodsdruren en 320 wegafsl ui tingen, 2o. 18 draai
schijven, compleet; minste inschr. was de I'nu i. 
Actie u-Gesel Ischaft für Bergbau, Eisen- und Stahl-
industrie, te Dortmund, resp. voor ƒ9830 en ƒ16,333. 

Advertent ién . 

0PZICHTER-TEERENA4R. 
IEMAND, als zoodanig werkzaam, voorzien van 

goede getuigschriften van door hem uitgevoerde 
werken, zoekt plaatsing. 

Brieven franco aan het Bureau van dit blad, 
onder Letters A—Z. 

Ovcrijssflsfhp Kanalisatip-Maatschappij. 

Bij gezegde Maatschappij wordt gevraagd een be
kwaam persoon als 

A d j u n c t - O p z i c h t e r 
(standplaat* Raalte), tegen eene jaarlijksche bezoldi
ging van negenhonderd gulden en genot van vrij-
woning. 

Sollicitatien voor deze betrekking behooren, onder 
overlegging van voldoende getuigschriften, franco 
aan den Baad van Administratie te wonlen ingezon
den voor den eersten Mei aanstaande, terwijl bn. 
voorkeur 's Woensdags, tusschen 10 en 12 uur des 
voormiddag», gelegenheid zal worden gegeven tot 
persoonlijke aanmelding. 

Zwolle, 1 April 1870. 
Haad van Administratie, 

J. D. VAN HASSELT, Pres. 
J. VAN DEVENTER H.Az., Secr.-Thes 

BURGEMEESTER bn WETHOUDERS van Zwolle 
zijn voornemens op Zatunlag 19 April 1879, des 
namiddags ten 1 ure, in het ojienbaar ten Raadhuize 
aan te besteden: 

Het maken eener IJZEREN DRAAI
BRUG ter vervanging der bestaande 
Diezerpoortenbrug en het gedeeltelijk 
vernieuwen der SLUIS op de Nieuwe 
Vecht bij de Nieuwe Wetering. 

De bestekken zijn op franco aanvraag ter secretarie 
verkrijgbaar, dat van de brug a 20 cent en dat 
van de sluis a 10 cent |»t exemplaar. 

De teekeningen liggen Ier inzage ten kautore van 
den gemeen te-arehitect, door wien nadere inlichtin
gen wonlen gegeven. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Don
derdag 17 April des namiddags 2 uur, te beginnen 
aan de Diezerpoortenbrug. 

De inschrijviugs-biljetten kunnen tot aan het uur 
der aanbesteding ten raadhuize worden bezorgd. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
VAN NAHUIJS, Burg. 
J. M BUSER, Seer. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS Val BOT

TERDAM, zijn voornemens op Woensdag den 23 
April 1870, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het vernieuwen van eenige gedeelten 
van KAAIMUREN in de Buitenatad 
met bijbehoorende houten FUNDE
RINGEN. GROND- en STRAAT
W E R K E N . 

alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter 
lezing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads Timmerhuis le Rotterdam, en ook voorden 
prijs van 20 Cents verkrijgbaar zijn bij Wed. P 
VAN WAES BERGE en ZOON, Boekdrukkers in den 
Douttuin, a*. 73. 

Nadere inlichtingen zijn tc bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats heli-
beu op Maandag den 21 April 18"!), des voormid
dags ten 10 ure, te beginnen bij het werk sub to. 
omschreven. 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I J S S E L 
l i E . M l \ t . I I & € ° . 

C i v i e l - i n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle som-ten van Stoombagfrermolen. in hout-
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M* 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketel. Drijfwerken Locomobielen Heimachine, 
Steen- en Tegelvormmachine.. IJzeren Kap- cn BruReon.tructlën enz 

N e u c f i a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L t t . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L D B T R A V E R S , 
!ft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor dei 

verkoo,, van ASPHALT in broeden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &. r>. te A m s t e r d a m , 
door wte ook tot het leggen Van Vloeren inlichtingen wonlen verstrekt en orders v „ , h , v , 
lani ingenomen o p « ^ f c voorwaarde,, als aan de Fabriek. lleltvv^X • . s T " , Z t o „ 

D E D I R E C T I E . 

f Ë E H E M * A l * I E I t E \ 
v a n C A R L S C H L E I C H E R & S C H Ü L L t e D u r e n . 

Alle soorten papier van bovengenoemde Firma, waarvan bij voortduring in de verschillende buitcnland-
sche Bouwkundige Tijdschriften of bladen monsters liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde 
Fabrieksprijzen te verkrijgen in: 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N , 

v a n T h . J . D O B B E , t e U t r e c h t . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-gnit'ven 

in R1JNPRU1SSEN, 
Handelaar, In Duilschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland Cement, 
KALK, BKS1SSTEES. ÏOOKVASTE STEENES, ESZ. 

Sieuwehaven A'.zijde 55, HvtterdAin. 

M i z u . \ m \ m \ m \ m ~ 
G e ï l l u s t r e e r d e beschr i jv ingen 

en m o d e l l e n der in >De Opmerker", N*. 10, 
1870 submis*. 

O e g a l v a n i s e c r d 

I J Z E R E N P A N N E N 
• toegezonden door 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ae-

meente AMSTERDAM zullen op Woensdag den 
23 April 1879, „,, VI „re ,L .„idd^s. op hst 

• bij enkele inschrijving 

b. 

De 
rende 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Woensdag, iO April e.k. des voormiddags 11 

ure, aan de Gasfabriek te Meppel, van: 
lo. Hat leveren en stellen van een GAS

HOUDER met gegoten ijzeren kuip en 
2o. Het maken der FUNDERING van 

dien gashouder, vergrooten dar Kolen-
loods en eenige andere werken. 

De bestekken zijn op franco aanvrage, tegen be
taling van 5fl cent, verkrijgbaar aan genoemde 
Gasfabriek en bij den Architect A. BREUNISSEN 
TROOST te Sneek , van wien nadere inlichtingen 
zijn te bekomen. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o m l l m i n c r l a b r l e k a n l e n . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 IO. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENOROEVEN. 

T E H T J T J R o f T E K O O P 
wegens ziekte van den Eigenaar, 

eene RIN G O F E N ZI E G E L EI (Machinale 
Steenbakkerij) in de omstreken van Essen. Na
dere inlichtingen te bekomen met Iranco brieven bij 
den lieer FRANZ KuSTER, lleerengracht 254, 
Amsterdam. 

Raadhuis, in het npenli 
doen aanbesteden 

a. Het voltooijen van den Bekleeding 
muur der Handelskade buiten den 
Oosterdokdijk, den Onderbouw eener 
Basculebrug en bijbehoorende Wer 
ken. 

Raming /1.350 000. 
Het maken en stellen van den me
talen Bovenbouw van eene Bascule-
brug in den midden toegangsweg 
naar de Handelskade en Werken vol
gens aanwijzing. 

Raming ƒ 21,000. 
Het maken, leveren en stellen van 
eene geslagen ijzeren 80 tons Mast-
bo k met toebehooren. op de Han
delskade bij de Oosterdoksluis. 

Raming / 27,000. 
•ÜOTwaardin dezer aanbestedingen met bijbehoo-
teekening zijn uitsluitend te verkrijgen ter 

Drukkerij der gemeente, tegen betaling van f 4.— 
voor de sub a, ƒ2 .— voor de sub h en f 1.— voor 
de sub c genoemde. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden uun 
het bureau van den Directeur der Publieke Werken . 
op het Raadhuis, van 11 uur des ochtends tot 1 
uur des middags, gedurende de week, welke de be
steding voorafgaat. 

Burgemeestei cn Wethouders voornoemd 
Amsterdam, DEN TEX. 
2 April 1870. De Secretaris, 

DE NEUFVILLE. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen-

a a n b I s t è d i n g . 
(Vuur rekening van um Slaat der wier Lui lm.] 
Op Dingsdag den 19*" April 1870, des voor

middags ten 11 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek na. 225. 
Het maken van PRIVATEN en daar

mede in verband staande werken in 
het havenstation te Vlissingen. ten 
behoeve van den spoorweg-van Roosen-
daal naar Vlissingen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens art. 18 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 0J t n April 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Ber
gen op Zoom en is op franco aanvraag op ge
melde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Bergen op Zoom. 

ne aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
1fl"»" April ,879. 

Utrecht, den 8"« April 1879. 

worden op aanvraag 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. 
R O T T E R D A M . 

RODEY & COMPACT'S STOOMMACHINES, 
mei Goud bekroond 1'arys 1878, 

voor fabrieken. waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & ('o 
LOCOMOBIELEN van ROBE? & COMPANY 

nieuw en te huur 
HEIMACHINES. STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van APPLKI1V UROTHEII 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUOAALPOMPEN van verschil 
lende afmetingen nienw en te huur. 

VIJZELS, DOMMEKRACHTEN. KALK
MOLENS. POMPüiN, GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
KRAAN- en andere KETTINGEN , STOOM 
METERS. AFSLUITERS, K R A N E N en 
QARNITUREN voor stoom- en waterwerk!.iiKen. 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde DURHAM COMPANY togen eonenr-
reerende prijzen. 

Alles prima kiealileit en billijke prijzen. 

B . H O L S H O K R ie 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels eo Werktoigen, 

de UoUandêche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, le Amsterdam 

S T O O M K E T E L S van alle bekende „pen 
en reparation aan bestaande KETELS wonlen in 
den kortot mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. G-druk, bij O. W. VAN DER WIEL * O . A n l m . . . , . . " — g S g g " £ ! 

Arnhem - AU. . , „ , . , „ ,„ tóvertenWn „ « i r e . . . , ™ aan den Red.ete^TTwT 

..,.,,.„., - Arnhem. 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDINO van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

O . J . O O R , 
F i r m a A X T . D E W I L D . 

Üeheepmakershaven S". 62 en Jufferstraal JV". 50. 

R O T T E R D A M 

VAN OENDT J U , „ . * A r n h e m . _ „ ^ „ £ j£ 

Veert iende j a a r g a n g . 11°. 16. Zaterdag 19 A p r i l 1879. 

D E O P M E R K E R . 
• W E E K B L A D 

V0OB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Venchgnt Zaten!.*., l'rijs |>er 3 inuaileu I' 1.A5. Mea :tb "-rt ziek voor 
een jurK.ng. Afzonderlijke MMSMtl bij vooruitbertelliiiK 15 cent.. 

Alle stekken en advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te ».mhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Vim 1—5 regeli t'l.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 centi en lUcemi 
vult pen nu in in it v:in het blad. Adrerteutien voor het boiteiUnd INtSSs per regel. 

EEN ESTHETISCH VRAAGSTUK. 
(Vervolg van No. 16.) 

1813! Het is de eerste van die vijandelijke in
vullen, die de BonajKirte's, verltieilijker iiagedaehli'-
nis' (') Frankrijk op den hals hebU>n gebaaltl. 
liiM'be-I'oiit weid toen voor de zevenile maal bele
gerd , bood diipi»T weeistiinil, en zijn verdedigers, 
overblijfselen, ouU<nnpt aim de rampen iu Itusland 
.•ii lluitsrhland , gaven bet slechts over bij de tij
ding van den trooiisat̂ tand dour den onheiluuiihreu-
genden Keizer eu np den uitdrukkelijk.>n lâ t, de 
vijandelijkheden te staken. Het is waar, dut zij 
SM braai' soldaat tot aanvoerder hadden, deu kolo
nel Dubois, die wist wat men aan zijn land ver
schuldigd is, en geen Biizaiiie! 

De heer Viollet-le-Duc liekroont de geschiedenis 
van deze zeven belegeringen met een voorlieeld van 
hetgeen het verdedigend stelsel zal moeten rijn. 
daar de vestingen van Vaubau baien tijd gcluul 
bebben. Ik laat de Iteoordeeling ervan over aan 
de mannen vau bet vak. Maar er is eene blad/ijde 
die men moet luiiiliuleu: »De krijgslieden der vijf
tiende eeuw bedekten zich zclven en hun strijdros
sen met ijzer, om weerstand te bieden aan de wer
king der handbogen, de steken der lansen , de sla
gen van de knodsen, de houwen der bijlen, dc 
stooten der degens. Het geschut. dat aanvankelijk 
llnfhtl streefde om het kruit in de plaats te stellen 
van het mechanisme der vroegen* werktuigen met 
tegenwicht of touwen, en, gelijk deze , slechts stee
nen kogels afzond, wonlt verlieten! en bezigt ijzen;:, 
kogels (het geweer looden kogels). De vuurwape
nen , vroeger zwaar en uun de pliuits gekluisterd, 
worden handelbaar en kunnen rollen. In den aan
vang der zestiende eeuw heblien voetvolk en ruiterij 
pistolen eu schietroeren. Wat do-u de krijgslieden.' 
Zij maken de platen hunner ijzeren bckleediug dik
ker , ju twee malen zoo dik, zoodut zij geen charge 
meer kunnen doen. Dal duurt eeu vijftigtal jaren, 
tot het oogeiiblik, waarop men erkent dat het beste 
middel voor de ruiterij, om tegen de artillerie te 
vechten en niet door haar verpletterd te wonlen, 
bestaat in beweeglijkheid. 

•Op zekeren dag vervaardigt men kanonnen, 
welker kogels de houten wanden van een schip door-
Iwiren. Dadelijk haast men zich om die wunden 
met ij/er te bekleeden. De kogels van den vorigen 
<lag snoten af op de wanden, maar die van den 
volgenden dag paan er doorheen. De ijzeren pla
ten werden dubbel zoo dik gemaakt men 
vermeerdert het doon! ringend vermogen van bet 
projectiel. De ijzeren pantsers wonlen vervangen 
door staal. -Men geeft inillioenen op millioeiien uit, 
en altijd heeft het projectiel het laatste woord. 
Maar zie! in een zeeslag (*) werpt een vlootvoogd 
zijn houten schip met volle stoomkracht dwars in 
een vijuudclijken Iiodem en hooit hem in den grond. 
Men kan dus tegenwoordig op zet: overwinnen 
door snelheid vun bewegingen en gemakkelijkheid 
van manoeuvres, veel meer dan door njieeiistfljieliug 
van beschermende platen. 

•Welnu, in dc versterkingskunst «taan wij op 
het punt, waai-op de krijgslieden tegen het eind der 
vijftiende eeuw stonden . die , tegenover tie vuurwa
penen , platen op platen stapelden. De versterkings
kunst moet streven naar vervorming." 

Geschiedenis van een stadhuis en van een 
hoofdkerk.— Dc beer Viollet-le-Duc verklaart, dat 
dit tweede werk het eerste aanvult en dat beiden 
tie in.i.it aangeven van de levenskracht der bevolking 
van de Fransche steden. Ik misken den hand niet 
die ze verecnigt. maar, naar mijn inzien , is de 
Geschiedenis van een raadhuis en van een hoof d-
kerk meer heteekciieud eu diepzinniger tevens. Het 
is wuar dat de twee denkbeelden, waarvan zij de 
evolutie of langzame ontwikkeling aantoont: de 
stedelijke onariiauklijkhcid cu de nationale solidari
teit, aanvankelijk aan elkander vreemde denkbeelden, 
het onderwerp van het historisch bestaan der Kran-
scben zijn , nl. in dezen zin, dat er, om ze samen 
te binden en zoodoende dc Fransche eenheid te 
grondvesten zonder het gevoel van burger/in , aan 
de Latijnsche rassen eigen, tc dooden, eeuwen van 
harde beproevingen noodig geweest zijn. 

Maar het raadhuis en de kerk in een zelfde studie 
te vereenigen —, is dat niet een missing? Hebben 
de leekengeest en de godsdienstige geest een zelfde 
geschiedenis? Als men door leekengeest een ziels
toestand begrijpt, waaruit alle bovennatuurlijke 
inwerkingen verbannen zijn, en door godsdienstigen 
geest daarentegen een bijzonderen toestand, waarin 

(>) Waarnm hebt gij lieu up .len troon gehulpen'r leder 
volk heeft de It -jffriiiL- die liet verdient. Vlki. 

(«) B(j Ussaf Vaat. 

de godgeleenle bezieling alles beheei-scht, dan ver
dienen zeker deze twee gemoedsgesteldheden een 
afzonderlijk onderzoek, maar historisch kan het vraag
stuk niet zoo wonlen gesteld. De twee bestanddeel en 
van het verleden, het katholicisme en het leenstelsel, 
zijn geboren uit dezelfde Grieksch-Hoineinsehe ante
cedenten, hehhen tijdelijk hei evenwicht liehouden 
zoolang een maat schapi iel ijk doel — dc vestiging 
van de westelijke gn»ep — hun gemeen was, en 
zijn, toen deze uitkomst verworven was, in botsing 
gekonen, wat hunnen ondergang heeft teu gevolge 
gehad. Dat is bet historisch vci-schijnscl. 

Zeker zou .1" tijdelijke oveivensteniinilig dezer 
twee bestuiidilecleit, die de luiddeleeuwe'i kenmerkt, 
niet toereikende zijn om de verwantschap te recht
vaardigen , door onzen schrijver aangenomen; maar 
de heer Viollet-le-Duc toont aan, dat in den aanrsng, 
tijdens den val van het ïtomeinsche Rijk, de bis-
schopjM'ii, bekleed met het gezag van den praetor, 
hoofden vau het gewestelijk Instuur waren cn tevens 
geestelijke herders; dat de hutgei-s gedurende lan
gen tijd, om tc beraadslagen over de belangen der 
stad , hunne vergaderingen hielden in de hoofdkerk: 
dat later, tijdens de breuk — het doet er weinig 
toe dat zij waanden te werken voor zich iel ven —, 
de geestelijke opperhoofden, hun geld leeneiide aan 
de steilen of stadhuizen bouwende met hun penningen 
de koninklijke macht hieljien — ofschoon ook deze 
slechts aai i haar eigen voordeel dacht —, iu het bevrij
den der gemeenten van ile dwingelandij der heeren. 
Hij schrijft, dat »de hoofdkerk, met gelijk recht als 
bet stadhuis, het gedenkteeken der stad is, het 
zichtbaar teeken, op een gegeven oogtnblik, om 
zich op tc werpen tegenover dc macht van den 
leenheer." 

Misschien overdrijft hij het aandeel vun het katho
licisme in de geschiedenis van de steden ; bet grootste, 
vooral het edelste aandeel behoort aan de steden 
zeiven, dit' veel gedaan hebben, niet alleen voor hare 
eigen vrijheid, maar ook voor die van de geheele 
natie. En de heer Viollet-le-Duc wordt, na haar 
worstelingen en inspanningen le hebben geboekstaafd, 
geleid tot dit oordeel, dat ik ten volle onderschrijf: 
•Bet rkfttpotisme. welk ook, onthoudt dan ook 
zijn medegevoel san de steden, vooral aan de groote. 
De heeren vau het leenstelsel leefden op hun kastcelen 
en hielden zich op eeu afstand van de steden. 
Toen de Fransche monarchie machtig genoeg was 
om feitelijk te heerschen, bewoonde zij zelden de 
steden. Onder de souverejnen was de meest desjiotischc 
hunner, Lodcwijk XIV, nooit anders te Parijs dan 
slechts eenige dagen, en [.odewijk XVI wenl er 
heengevoerd tegen zijn wil." De schrijver zoude, 
zonder te zondigen tegen de geschiedenis, de voor
beelden venier hebben kunnen voortzetten. 

Ook hier, gelijk iu de Geschiedenis van een 
vesting, heeft dc heer Viollet-le-Duc, zijn onderwerp 
plaatselijk beperkt en in tijdvakken afgedeeld. 

Het bock begint op het oogenblik, waarop de 
Franken, Roiiieinsch Gallic veroverende, genaderd 
zijn tot op eenige uren gaans van Clusiacum, een 
fnwie stad, die later de gemeente Clusy zal worden. 
Wat te doen tegen de invallej-s? De geschiedschrijver 
draagt zorg OM te herinneren, dat het Romcinsch 
bestuur, sinds Keizer Julianus, geslagen was met 
onmacht, zijn gewesten één voor één overgaf of 
afstond aau de barbaren, zich vergenoegende met 
over deze een soort van Iihïii heerschap in naam te 
handhaven eu hunne opperhoolileu te bekleeden met 
titels van het Keizerrijk. De inwoners van Clusiacum 
hadden in 't geheel geen geoefendheid in de hanteering 
der wapenen. Wat dus te doen ? Niets anders — 
en dit kenmerkt waarlijk dien tijd — , dan zich te 
wenden tot den bisschop, daar de Franken (althans 
dit beweert een der curialen) soms dc bisschoppen 
met zekeren eerbied bejegenden. 

De bisschop neemt de zending aau, de stad te 
beschermen, brengt den nacht door in gebeden met 
zijn gausche kuilde en geeft den volgenden morgen, 
als men de Franken aankondigt, aan zijn geestelijken 
een teeken zich ordelijk achter hem te scharen; hij doet 
het kruis natst zich plaatsen, en, bekleed met een 
ruim misgewaad, het hoofd getooid met de bis-
schop|ielijke kroon , met den herdersstaf iu de hand , 
gaat hij den vijand tegemoet. Reeds drongen de 
Franken tic voorstad binnen, als zij zich eensklaps 
tegenover den stoet bevinden: zij houden veilmasd 
en besluiteloos stil. Dit ziende, drijft hun aanvoerder zijn 
paard vooruit en plaatst zich tegenoverden kerkvoogd. 
Deze plant het kruis voor het hoofd van bet paard . «lat 
terugdeinst, en zegt, zich tot den Hertog wendende: 
oVertoont men zich met dat oorlogstuig in een weerlooss 
stad? Wat wilt gij? Wat verlangt gij? Zoo uw eischen 
rechtvaardig zijn, zoo zij stoutmoedige!) mannen, 
maar beschermers vnn de zwakken, gelijk men ons 
de Franken geschilderd heeft, waardig zijn, zal tie 

stad zich hajiveren UW begeerten te onderschrijven, 
het/ij docr levensmiddelen te geven aan uw troep, 
hetzij door haar koffers tc ledigen in uwe handen .. 
Maar zweer bij dezen Christus, die ons hoort, dut 
niet één inwoner gehoond, dat niet één luns ge
plunderd ml worden!" En de Hertog, bevangen door 
den eerbied die zich aan alle zedelijke grootheid hecht, 
na dc belofte te. hebben afgelegd, rukte met de kolonue 
der Franken naar de stad op. voorafgegaan van den 
bisschop en de geestelijken, die kerkelijke liederen 
zongen, sliet was," zegt de schrijver, «een zonder
ling scliouwsjiel." Ik zou er gaarne bijvoegen, dat 
het ons, die er nu het verhaal vun le/en, eeu ernstige 
leering aanbiedt. Hedentendage is de geest vun 
het katholicisme —die, van hel absolute uitgaande, 
zich niet beeft kunnen wijzigen — in strijd met 
de omstandigheden, en kan daardoor geen maat
schappelijke dienstel) meer verrichten. Men moge 
er over zuchten of er zich mede geluk wenschen, 
bet onhcrroc[jclijk verval, waarmede bet geslagen 
is, is een onbetwist luim- feit. Velen, wier aantal 
zich dagelijks uitbreidt, hebben de geloofsstellingen 
verlaten en zich meeningen gevormd. Zou er, 
dewijl geen enkel zedelijk overwicht het vroeger 
door het katholicisme uitgoefeiide vervangen heeft, 
niet een hoogst bedenkelijke leemte bestaan in de 
nieuwere maatschappij 7 I •). Men vergelijke de out-
m.H'tiiig in den vóórtijd van den bisschop cn den 
hertog te Clusiacum, en het onderhoud uit onzen 
tijd van den Franscben gevolmachtigde enden I'rui-
sischen veroveraar te Ferrières: de bsrbsarsche Oer 
mnaii blijft staan eu spaart; de beschaafde Germaan 
gaat door en bombardeert. Zulk een vergelijking kan 
te denken geven aan hen die, om tc oordeeleu, 
zich op het msatecbappenjk standpunt plaatsen. 

In het tijdvak waarover ik pas gesproken heb, 
maakte de Curie, waar de stedelingen of curialen 
vergat lentes en de Basiliek, waar de geioovigen baden, 
twee afzonderlijke gehouwen uit. Ofschoon de bedie
ningen der curialen van baar gewicht verloren had
den, behielden de Romeinse he steden haar attributen. 
Later, toen de veroveiaais zich bekeerd hadden tot 
het christelijk geloof, verloor de Curie (het stedelijk 
gebouw) haar reden van bestaan. Elke zaak wenl 
behandeld onder de opperste leiding vun den bisschop. 
Spoedig werd ook hel hisschopschnp /.elf bedreigd 
door den wassenden invloed der kloosterlingen, die 
zich zochten vrij te maken van het gezag der 
diocees. Maar de reget'iiiu van Karei de Groote, 
(He de bevoegdheden der machthehlieiidci, regelde, 
beurde deze laatste instelling op. Toen veranderde 
Clusiacum , gelijk zooveel andere steden , zijn Inisi-
liek in een kathedraal (cathedra, hissehoppel jke 
zetel), welke niet alleen bestemd wenl voor den 
eeredieiist, maar tegelijkertijd voor de vergaderingen 
waarin men, onder voorzitterschap van den bisschop, 
beraadslaagde over tie belangen der stad. 

De banden, die hierdoor reeds de bisschop|ien 
hechtten aan dc inwoners, werden nog nauwer toe
gehaald tegenover de versnipitering van macht, die 
zich openbntnle bij den dood vau den grooten Kei/er ; 
de instellingen, waarbij inzonderheid dc stad belang 
had: scholen, asylcn, liefdadige gestichten, zieken
huizen, groepeerden zich om de hoofdkerk, zoodat, 
naarmate het leenstelsel wortel schoot, de bisschop 
de rechten uitoefende van een neer , van een recht
bank | van een ontvanger der belastingen, van een 
beheerder der wegen, euz.; bovendien wijselijk be
sturende, het licht der letteren en der wetenschap 
om zich verspreidende, gelijk een brief van Busts* 
tins, bisschop van Clusiacum, aan Karei de Greote 
zegt, in tegenstelling met de willekeur van de graven 
en burggraven. De hoofdkerk uit den tijd der Kuro-
lingers, die de heer Viollet-le- Due voor ons beschrijft 
cn teekent, vertoont het veelzijdig karakter, dat 
overeenstemt met den zedelijken, verstandelijken en 
potttWun toestand van den tijd. Zij bestaat uit 
.1.- eigenlijk gezegde kerk, het oude baptisterium, 
dat tot schatkamer dient, uit een klooster, uit 
lieguiie-groud-kek leis voor leeftocht, en daarbo
ven groote zalen voor de vergaderingen der gees
telijken, uit l>egnne-gnind-kumers tot huisvesting 
eu op de eerste verdieping, uit een ouden Ro-
nieinschen toren, uit stallen en bijgebouwen (com-
viuns), uit tuinen, een bi mien plaats, portaal (parvis\ 
uit heisteldc ïtomeinsche torens. Het is een stad iu 
een stad. 

Toch waren de overleveringen van de Romeinsche 
plaatselijke besturen niet zóó uitgewischt in de Gnl-
lisch-Roiiieiiisclie steden. dat er iu den geest der 
burgen niet een heimelijk verlangen overbleef, hun 
eigen zaken tc Mieeren door middel van overheids-
persbnen, dis /ij sshen benoemden. 

Tegen bet eind der elfde eeuw woidt dit denk-
I1) Zit! de juugittt: Aiiril-ulleveriiiji vun de Vrayen ttrt 

Tijd». Vert. 

beeld een feit. ('liisiucuni, dat reeds zijn naam 
veruiuienl beeft in dien van Clusy, zal, de voor
waarden van zijn l»cstaari wijzigende, een gemeente 
worden. Wat is dat? Het recht, voor de burgers, 
zich zeiven te besturen, do belastingen tc innen, de 
politie uit te oefenen, de overt red ingen te straiten 
en langs deu weg der verkiezing tot elk plaatselijk 
amht tc benoemen, Dit recht werd toen tegen geld 
gekocht. Dc gemeente akte werd dus opgesteld en 
burgers, ridders en geestelijken zwoeren bij eede ze 
na te leven. Terstond dacht de verkozen hurgerva-
der — hij droeg den naam Ancelle en was Laken* 
kooper — erauii, een afzonderlijk gebouw te stichten, 
dat geschikt /ou zijn lot het ontvangen vun de vergade
ringen dor burgers, met een toren voor de klokken en 
het gemeentelijk archief. Maar men moest snel te werk 
gaan , want men had over de vrijmaking onderhan
deld terwijl de bisschoppelijke zetel ledig was, en 
duchtte dus dc komst van den aanstaanden kerk
voogd. De burgemeester en de gezworenen wendden 
zich tot den »meester der werken" (maitre des 
oeuvre»), Jan uit Laon, en het plan voor het stad
huis wenl besproken en aangenomen. Het programma 
wenl aldus vastgesteld: «Een toren, die eeu zoal 
moet bevatten, geschikt tot het ontvangen van bet 
archief, de zegels, de banieren en alle voor de ge
meente be lang wekkende en kostbare zaken, meteen 
klokketorcn als spits eu een wachtersjwst (guette), 
vanwaar men al de punten der stad kan zien. In 
den klokketorcn zullen drie klokken worden aange
bracht: de eerste en grootste voor het bijeenroepen 
van de vergaderingen: de tweede om brand, aan
vallen, volksoploop'» aan te kondigen; de denle om 
het arbeidsuur der werkplaatsen en het uitdnoven van 
de lichten te luiden. Hij dezen toren moet een trap 
gevoegd worden. Op de plaats der oude curie (waar 
vroeger dc stedelijke Senaat samenkwam) eeu ge
welfde ruunte voorde vereniging van de wijkmees
ters (dizainiers); een gevangenis; daarboven de ver
gaderzaal der burgers; een galerij, uitziende op het 
plein, om te spieken tot het volk." Zoo was, be
houdens bijzondere en plaatselijke omstandigheden, 
het stadhuis der XII* eeuw. 

Maar het was er verre al', dat dc burgers hun 
zaak reeds gewonnen hadden. Er rezen geschillen, 
Sr braken bloedige oproeren uit, die vreeselijk onder
drukt werden; de hoofdkerk en bet stadhuis werden 
eeu prooi der vlammen, het charter ol' handvest der 
genieute wenl verscheurd, de Koning moest tus
schen beiden treden ; eindelijk wenl een nieuwe over
eenkomst getroffen tusschen den bisschop en de in
woners van Clusy. Alleen de hoofdkerk werd we
der opgebouwd. 

Ziehier dc vastgestelde overeenkomst: »De nieuwe 
hoofdkerk Inhield bet recht van schuilplaats, dat de 
oude bezat. Zij moest van zonsopgang tot den 
avond ojienstaan, en dc burgers konden vergade
ren in bet schip, voor het koor, op elk uur van 
den dag , om te handelen over hun zaken; terwijl 
alleen het koor afgezonderd bleef voor den eeredieiist 
op de dagen der week, die geen feestdagen waren. 
Het geheele gebouw zou aau de stedelingen overge
laten worden op Kci*stdag, Daaschinnandag en den 
dag na Pinksteren, om er volksvergaderingen te 
houden, /ooals: gekkenfeest, processie van den ezel, 
mysteriën en spelen, aan welke vermakelijkheden de 
kanunniken en dc bisschop deel zouden nemen, als 
het hun goeddocht. De belangrijke zaken, die on
der de rechtspleging vau den bisschop vielen , zou
den in de hoofdkerk berecht worden , voor den bis-
mhcpIStoel, terwijl de burgers de pleidooien zouden 
bijwonen in de zijnis van het gedeelte, dat het koor 
sluit." 

En gedurende een tangen tijd verhieven dc hoofd
kerken zich veel meer als gebouwen, bestemd voor 
burgerlijke zaken, dan voor godsdienstige; men bouw
de er dan ook overal met een soort van naijver — 
die zeer bevorderlijk was aan deu kunstsmaak — , 
cn de burgcis waren de eersten om de werkzaam
heden te bespoedigen, hetzij met hun geld, hetzij 
met leveringen, bestaande in lastdieren, karren, 
werktuigen, enz. De hoofdkerk der dertiende eeuw 
wonlt gewijzigd in overeenstemming met de denk
beelden en de eischen van deu tijd eu wordt een 
gebouw, geschikt uom onder zijn gewelven een groot 
getal burgers te vereenigen , die kunnen beiuadsktgen, 
zien, hooien, roiidloopen, gemakkelijk in-cn uitgaan; 
een gebouw, dat uitgestrekte ruimten in zijn mid
dendeel aanbiedt, benevens talrijke uitgangen, terwijl 
liet ruimschoots verlicht is. Dc opvatting ervan moet 
eenvoudig /.ijn, zoodut het snel kan wonlen opge
trokken, liet moet den geestelijken de n.xxlige plaats 
voor de kerkelijke verrichtingen laten, cn van verre 
het gewicht der stad aanwijzen, zoowel als den smaak 
barer inwoners, hun vroomheid en de insiMiiuingcn, 
die zij zich te allen tijde getroost hebben, om hun 
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gemeentelijke vrijheden te handhaven onder hun bis-
•ohopneUjken lieer." 

De heer Viollet-le-Duc denkt zich een wedstrijd 
tusschen zeven mededingers, die elkander den weder
opbouw van de hoofdkerk te Clusy betwisten, en 
in deze vernuftige fictie zet hij, geleerd en helder, 
èn de abstracte schoonheidsleer, namelijk de bronnen 
van besteling, èn de technische kennis uiteen, dat 
is te zeggen de constructie-middelen van dat schoone 
Ujdperk der bouwkunst Het is een der beste stuk
ken uit het boek. 

15 April, 1879. II. S. 
(Slot wipt.) 

DE ST-SOPHIAKERK TE KONSTANTINOPEL. 
Onder de merkwaardige gebouwen , die de oude 

stad van Konsiantijn de Groote, het Stamboel der 
Turken, versieren, neemt de Sophiakerk ongetwij-
feld de eerste plaats iu, niet alleen om de vele 
historische herinneringen waarvan zij spreekt, maar 
ook als het schoonste bouwwerk, dat de Byzantijn-
schc kunst gewrocht heeft. Ruim dertien eeuwen heft 
zij reeds haar irotsche koepels omhoog, en al is ook 
het Grieksche kruis, dat haai' eerst bekroonde, ver
vangen door de halvemaan der Muzelmannen, al zijn 
ook de sieraden, waarmede vrome keizers haar tooi
den, door de woeste Osmanen vernield, nog staat 
zij daar als een stille getuige van de grootheid van 
het oude Byzantium. 

In het jaar 530 vatte Keizer Justiniunus het plan 
op, om de oude Sophiakerk, die iu den strijd tus
schen de Blauwen en de Groenen veel te lijden had 
en zeer vervallen was, met groote pracht te her
bouwen. An t hemic* van Tralies en Isidoros van 
Milete werden met de uitvoering van het grootech 
ontwerp belast. De Keizer spaarde geen kosten, 
om den tempel too luisterrijk mogelijk te doen wor
den. Terrein werd tegen hoogen prijs gekocht, 
slechts de kostbaarste materialen, als marmer, gra
niet en porfier wenien gebruikt en tien duizend werk
lieden waren tegelijkertijd aan den arbeid. Om de 
kerk te versieren, werden vele gebouwen dei-oudheid 
berooid van 't schoonste wat zij bezaten: men haalde 
zuilen uit den zonnetempel te Baalbek , vensters uit 
Rome, kleinere ornementen uit Athene, Tyrus en 
Troje. Nog spieken de overleveringen van de groote 
hoeveelheden goud, zilver en edelgesteenten, van 
het kostbaarste eblien- en cederhout, hij den bouw 
gebruikt. Justinian us wilde, dat zijn hooldkerk 
den vermaarden tempel vau Salomo in de scha
duw zou stellen en koesterde zelfs eenigen tijd het 
denkbeeld, den vloer geheel met goud te doen beleg
gen; slechts na rijp beraad kon hij ertoe beslui
ten, hiervan si te zien. De legende verhaalt, hoe 
de Keizer op den dag der inwijding den kansel be
klom en met luider stemme uitriep: «Salomo, ik 
heb u overtroffen!" Deze legende bevat misschien 
evenweinig waarheid als zooveel andere, maar zeker 
is het, dat Jiistinianns voortdurend veel lielung stelde 
in den bouw, en dikwijls op de bouwplaats kwam, 
om alles in oogenschottw te nemen. In zes jaar was 
het geheele gebouw voltooid. Wat dit zeggen wil, 
zal men eeist recht begrijpen, als men bedenkt, 
dat de kerk 80 meter breed en 00 meier lang is 
en dat de kruin van den middelsten koejtc] zich 66 
meter boven den vloer verheft. 

Toen de kerk voltooid was, moet zij vooral inwen
dig een schoon schouwspel hebben ongeloven!. want 
oude schrijvers vermelden, dat er prachtige altaren 
in werden aangetroffen, dat een troon voorden Kei
zer en een troon voor den putiiaiïeh Let heiligdom 
versierden, dat veelkleurig mozaïek de wanden bedekte 
eu dat al het vaatwerk van goud, iedere lamp van 
zilver was. 

Al deze pracht verdween toen de Turken op 20 
Mei 1453 Koiistantiuoj>el binnendrongen, nadat de 
heldhaftige Keizer Paleologo op de wallen gesneuveld 
wai. De dweepzieke Osmanen begonnen nu een 
plundering, waarvan de Sophiakerk niet verschoond 
bleef. De ijver der geloovigen ging zelfs zóó ver, 
dat zij het geheele gebouw wilden sloopeii, maar 
Mohammed de Tweede wilde het als moskee ge
bruiken, waarom hij de verwoesting verbood. Al
les wat zelfs maar in de verte aan het Christen
dom herinnerde werd nu verwijderd, de kruizen wer
den ter aarde geworpen, de inozaiek wenl met een 
dikke kalklaag bedekt , zoodat van de heerlijkheid 
van Justinianns niets meer overbleef. 8poedig riep 
reeds de muezzin van een slanke minaret dc geloo
vigen in naam van Allah en zijn proleet tcu gebede, 
en waar eens de plechtige gezangen der Christen-
schaar door de gewelven ruischten , hoorde uien van 
mi afaan slechts het eentonig geprevel der Muzel
mannen. 

De Sophiakerk heeft een gTOOton invloed op dc 
bouwkunst der Turken uitgeoefend, want zij verlie
ten hun eigen stijl eu bouwden hun moskeeën slechts 
in Byzaiitijnschen trant. Het eenige wat zij aan de 
gebouwen toevoegden waren de minarets, de kleine 
torens, vanwaar de muezzin zich laat honren. 

De plattegrond van de Sophiakerk is een vier
kant, in het midden waarvan de koe|>cl op vier 
bogen, door evenzooveel pijlers gedragen, rust. De 
koepel is niet halfcirkelvormig, maar heeft nis 
grondvorm een cirkelsegment, waarvan de pijl on
geveer een zesde gedeelte der koorde bedraagt. 
Tegen den middelsten koepel zijn twee halve koepels 
aangebouwd , die ook weder op pijleis rusten , zoo
dut het middelschip ellipsvormig is. Aan dit schip 
sluiten ter weerszijde zes nissen aan, waarvan de 
middelste der westelijke deu hoofdingang vormt. 
Rondom bel middelschip zijn twee galerijen boven 
elkaar aangebracht, die op kolommen rusten. Vóór 
deu hoofdingang bevinden zich twee zalen, waarvan 
de eene als narthcx dienst deed cn de boetelingen 
zich ophielden. 

Inwendig vertoont de Sophiakerk niets meer van 
haar vroegere pracht; slechts de zuilen vnn marmer 
en porfier herinneren er nog aan. Dc kapiteclen 
hebben nog wel eenige overeenkomst met de klas
sieke , maar zijn geh<id willekeurig en soms zeei 
weinig smaakvol vervormd. Het meest treft men 
koinjxe-iet-kapileelen aan , wier bluilkrans zeer ont
wikkeld is , terwijl de voluten zoodanig zijn inge

krompen, dat zij nauwlijks te herkennen zijn. 
Boven ieder kapiteel is een kraagsteen aangebracht, 
in den vorm van een afgeknotte piramide; «leze 
krangsteenen maken een vreemden indruk , daar zij 
als 't ware het kapiteel herbalen. In het plan ten-
ornement vindt men nog veel schoons; over het al
gemeen bespeurt men nog duidelijk den invloed der 
antieken. 

Het uitwendige van de kerk is zeer eenvoudig; 
men zou bijna zeggen, dut de rijkdom die van 
binnen tentoon gespreid werd, niet veroorloofd 
had, dat ook de buitenwanden passend versierd 
werden. Toch maakt het geitouw door zijn reus
achtige afmetingen een machtigen indruk, al wonlt 
die verzwakt door dc gebouwtjes, die de Turken la-
tor aan het origineel hebben toegevoegd. De ven-
Sten zijn in twee rijen boven elkander aangebracht 
cn slechts klein; waai-schijnlijk waren zij vroeger 
nut dunne marmerplaten gesloten. De kotpskl heb
ben geen dak , maar zijn met lood bekleed, zoodat 
de koepel vormen ook van buiten zichtbaar zijn. De 
halve koepels ter weerszijde van den grooten heb
ben , perspertievisch gezien , iets scheefscli , dat het 
oog cmaangenaam aandoet. 

Aan de constructie van het gebouw weid bijzon
dere zorg besteed. Teneinde de onderste bouw-
deelen niet te zwaar te belasten , wenien de. boven
ste van lichte steensoorten gemaakt en de koepels 
van tufsteen gewelfd. Nog tijdens de regeering 
van Justininnus deed een aardbeving den grooten 
koe|M'l instorten , maar hij wen' spoedig her
steld en zoodanig versterkt , dat hij nu nog zonder 
eenige scheur is. Daar men de kerk zooveel moge
lijk tegen brand wilde beveiligen, verd het geheele 
gebouw van stam opgetrokken en slechts voor de 
deuren hout gebezigd. De vier groote pijlers, die 
den koepel steunen, zijn uit kolossale blokken gehou
wen steen samengesteld, die door ij/een ankers ver
bonden zijn cn met cement zijn aangegoten. 

Zooals de Sophiakerk thans nog staat, is zij een eer
waardige getuige van de grootheid van het Byzantijn-
sche rijk. Veel heeft z ij reeds aanschouwd: Chrysosto* 
mus predikte binnen haar muren—di Groenen en de 
Blauwen .streden aan haar voet — dt Kruisvaarders 
togen haai iu vromen |jver voorbij om bet heilige graf 
aan de ongeloovigcn le ontrukken — eindelijk viel zij 
zelf den ongeloovigen iu handen , die haar beroofden 
van haar schoonste sieraden, die hoxr inismaakten 
door allerlei vreemde bijgebouwen — en nog staat 
zij en heft baar koepel ten hemel, al draagt zij 
ook de halvemaan. Wat zal er varder nog met 
haar gebeuren ? Zal de Russische Tsaar aan het 
hoofd van Kozakken en Tsjerkessen zijn zegetocht 
in Konstsntlnopel houden eu de k-ik der Heilige 
Wijsheid weer .tan de Christenheid teruggeven, of 
zullen de dweepzieke Osmanen liever hun moskee 
verwoesten, dan te dulden, dat zij ooit weer als 
Christenkerk dienst zal doen? Het antwoord hierop 
is moeilijk te geven, doch misschien is binnen kor
ten tijd het lot van Konstantinopel cn de Sophia
kerk beslist. 

A.t 18 Maart 1879. W. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 
— Het programma van dc Internationale Vis. 

scherij-tentoonstelling te Berlijn in 1880 bevat de 
volgende rubrieken: Klasse I. Waterdieren (levend, 
op spiritus, in modellen of afbeeldingen; bewerkt 
gedroogd, gesouten, gerookt, in bussen enz.). II. De 
visscherij en gereedschappen van alle volken (waar
onder dc daarbij gebruikt wordende schepen, in ori
ginal! of modellen). III. Kunst matige teelt van water
dieren (alles wat daartoe behoort). IV. Procédés om 
versche waterdieren ie bewaren en tc verzenden. V. 
Als voren om de producten der visscherij te bewer
ken of te conserveeren. VI. .Modellen van vknehers-
woningen, visscherskostumen. VII. Onderzoek van 
dc wateren met betrekking tot den rijkdom nan visch. 
VIII. Geschiedenis der visscherij (gereedschappen voor 
het visschen van alle tijden, ook in namaaksels, af
beeldingen ens.). IX. Letterkunde (statistiek der vis
scherij enz.). 

Aanmeldingen worden tot het einde van dit jaar 
aangenomen. De kosten worden gedragen door ds 
Duitschc Visvherij-vereciiiging. Over vermindering 
van de vrachtprijzen en de te uit te reiken prijzen 
zal under worden bericht 

— Van den hoofdingenieur der stad Bronswijk, 
tien heer Mitgau, is een bericht aau den Magistraat 
van genoemde stad verschenen, betreffende zijne be
vindingen te Amsterdam, Leiden en Dordrecht, ten 
aanzien van bet Liernurstelsel, zoowel technisch als 
uit het geldelijk oogpunt. Het resultaat is dit: tech
nisch is het stelsel zeer SSnhninksiSWSSIlUg. maar 
uit ecu financieel oogpunt kun het aan Brunswijk 
niet wonten aanbevolen. Uit eene mededeeling aan 
den Verein f'. öffentl. Gesumlheitspflege te Brons
wijk blijkt, ilut de heer Liernur togen deze laatste 
meening eerlang zal opkomen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indiè zijn de volgende beschikkin
gen genomen : 

geplaatst: bij de Burgerlijke Openbare Werken: 
tc Soerobaia, de benoemde ingenieur lo klasse H. 
V renden berg; 

ontslagen: hij de fiatavinsche Havenwerken : da 
opzichter G. Juarsma; eervol, de opzichter N. Elen-
baas, de machinist G. E. Ereemutn, en ile werk-
tuigkiiiulig-opzichter R. Dobsou. 

— De Minister van Waterstaat, Handel en Nij
verheid heeft, natr aanleiding van art. 2 der wet 
van 1 Juni 1878, een commissie ingesteld tot onder
zoek van die weegwerktuigen, waarvan de aanwijzing 
en toelating op grond van het aangehaalde wetsar
tikel wordt verlangd. Tot leden dier commissie zijn 
benoemd ds heeren: Dr. J. Bosscha, hoogleeraur-
directeur der polytechnische school (levens voorzitter), 
Dr. J. A. Snijders C.Jz., hoogkwusr uun de poly
technische school, en A. J. II. van der Toorn, 
inspecteur van het ijkwezen. 

— De strnndmetingen in bet ifgeloopen jaar van 
het duin langs de Noordzee in Noord-Holland, ver
geleken met de eerste metingen in 1813, toonen 
aan, dut de duinvoet is afgenomen 13.00 meter en 
dat de boog- en laagwaterhjn zeewaarts zijn ver
plaatst onderscheidenlijk 8.77 en 7.88 meter. Die 
in het afgeloopcn jaar in Zuid-Hollnnd, vergeleken 
met de eerste metingen in 1857, toonen aan, dat 
de duin Voet is afgenomen 0.7 meter eu dal de Imog
en lang waterlijn duimvuurts zijn verplaatst respec
tievelijk 10 eu 8 meter. 

— De aanleg van de baan voor dc stoomtrum-
wavlijn ter verbinding vau den Rijns|n>»rweg te 
's-Gravenhoge met het badhuis te Schcveningeii is 
reels zoo ver gevorderd, dat met het leggen der 
rails van het station door de stad een aanvang is 
gemaakt. 

Amsterdam. De hoofdingenieur Dirks is benoemd 
Uit lid vau het internationaal comité van ingenieurs 
geografen eu zeevmirtkiindigen, dut 15 Mei e. k. 
onder pracsidium van den heer De Lesssps tc Parijs 
bijeenkomt, ter beouideeliug van de verschillende 
ontwerpen tot doorgraving van de landengte van 
Panama. 

Haarlem. Het Museum van Kunstnijverheid is 
dezer dagen verrijkt met twee belangrijke geschenken 
van de Nederlunilsche Regeering. afgietsels van het 
beeldhouwwerk door den beroemden Qiiellyn voor 
het sUulhuis te Amsterdam vervaardigd, en afgiet
sels van het prachtige zilverwerk, dat op de ten
toonstelling van Frieoéhe kunst en oudheid in 1877 
tc Leeuwarden is te zien geweest 

De afgietsels der te Olympiu opgegraven lieeldeti, 
door de Duitschc Regeering aan het museum geschon
ken , zijn thans geplaatst. Het fraaist.- heeld, de 
mogensamde Hermes van Praxiteles, is ongetwijfeld 
uit het beste tijdperk der Grieksche kunst; ook de 
iViAe van Pnkomios is een voortreffelijk lieeld, dat 
waarschijnlijk tot versiering van den beroemden tem-
pel van Zeus gediend heeft. De heide andere afgiet
sels stellen, volgens de opgaven uit Berlijn voor: een 
fragment vau de Deiilumci-grnep en eeu plaatselijke 
godin Zij zijn waarschijnlijk uit een ouder ttyJperk 
Deze afgietsels zijn meer dan levensgroot. 

Tilburg. Eenparig wenl door den Gemeenteraad 
het gewichtige besluit genomen, aan den heer J. 
Van den Elzen, ingenieur alhier, concessie tc verleenen 
tot het leggen vau rails voor, en het exploiteoren 
van een stoomtramweg op de wegen der gemeente, 
in bet traject Tilburg—Waalwijk en Tilburg—Ko
ningshoeven gelegen, alsmede de prioriteit van con
cessie op de overige gemeentewegen. 

Winterswijk. De heer J. Willink, fabrikant 
alhier, door wiens volharding de Nederlandscb VVest-
tlialschc spoorweg is aangelegd, heeft thans con
cessie aangevraagd voor den aanleg cn de exploitatie 
dor volgende locaal-siKwrlijnen • 

I". Winterswijk, Aalton, Varseveld, Terborg, 
Doetinchem, station Zevenaar, met zijtukken van 
Terborg via Dinksperloo in de richting van BochoH 
cn van Doetinchem uaar station Vonlen. 

8°. Winterswijk, Grocnloo, Ei bergen , Haaksber
gen, station Hengeloo, met zijtak van Eiborgen via 
Borknloo naar Ruurloo. 

In een memorie licht ds heer W. nader toe, dat 
de aanleg sa) moeten voldoen aan de eischen, die 
bij eene snelheid van vervoer van hoogstens 15 kilo
meter per uur kunnen wonlen gesteld. Bij deze con
cessie woidt tevens het recht en de preferentie ge
vraagd om de lijnen te veranderen ii: locale spoor
wegen, waarop eene snelheid van vervoer van 30 
KM. in 't uur kan wonlen toegelaten, of wel ze 
zoodanig te veranderen, dat cij sis gewone hoofdspoor-
wegen kunnen dienst doen. 

De mogelijkheid U-staat namelijk, dat een of meer 
der groote spoorwegmaatschappijen, tot verhooging 
der rentabiliteit huier bestaande lijnen , behoefte zul
len gevoelen om to Winterswijk in directe verbinding 
te komen met Duitscbe spoor wegen. 

Als zoodanig zouden iu aanmerking kunnen komen 
eene lijn Zeveimar-Winterswijk ol Hengeloo (Twente)-
Winteiswijk. Wonlt dus aan den ondernemer der 
locaulhaneii de preferentie gegeven om, inplaats 
daarvan, hoofdwegen aan te leggen, dun zal hij be
ginnen met een onderzoek iu te stellen of .le daar
voor iu aanmerking komende maatschappijen zouden 
willen medewerken om dat gedeelte, wat zij als 
hoofdlijn meenen noodig te hebben, terstond bij den 
aanleg als zoodanig in te richten. 

Weststellingwerf. Uit 07 sollicitanten is tot 
gemeente srthile&l gekozen dc heer II. E. Edingn, 
tc Nijeholtwolde. 

Bruinisse. Gedurende een drietaldagen der af-
geloopen weck wenl vanwege het bestuur van het 
waterschap Bruinisse onderzoek gedaan naar deu toe
stand van den onderzeeschen oever der zeedijken van 
den polder. 

Dit onderzoek geschiedde door de hulp van een 
helmduiker der (Irma Jan van den Berg alhier. 

Op dc plaatsen van het onderzoek stond bij luag-
WatCVStand ongeveer 20 a 25 meter water; zij zijn 
bekend als zeer kritiek, ten opzichte vaa dc verde
diging en het behoud van eene gewenschte en l>e-
trouwbare vcnlediging. De hclimliükcr Visser, in
woner dezer gemeente, schijnt voor dergelijke uitvoe
ringen de Beschikte persoon, wijl de uitslag zijner 
bevinding van den onderzeeschen toestand aan het 
bestuur zeer voldoende gegevens leverde, om een 
gedecideerd oordeel daaromtrent te leveren. 

Ook op het eiland Schouwen werd in de laatste 
jaren gebruik gemaakt van de hulp van denzelfden 
helmdniker tot een onderzoek van denzelfden aard, 
omtrent den toestand van den djepen oever derwa-
terkeerende zeedijken en Steeds met gunstig succes, 
tot beoonleeling van den locaien toestand. 

Bij de groote sommen die voortdurend vereischt 
worden tot behoud van de Zeeuwschc landen, is 
zeker de moeilijke dienst, dien de helmdniker bewijst, 
een Mangrijke factor om eene goede beoordeeling 
mogelijk te maken van den stand der znak en de 
naar aanleiding daarvan le nemen mantrogeleii tot 
voorziening. 

van Aanbesteding 

D E O P M E R K E R — Zaterdag i9 April 1879. 

Maandag, II %|irll 
Naa-lrie.it, tc ll uren, door liet ministerie 

watetstaat enz., aan bet gebouw van liet prov. 1> 
het driejarig onderhoud der werken van liet kat 

van Luik naar Maastricht voor hel gedeelte, dat 
netten, grondgebied doorloopt. Raming /*9S00 p c r j 

viiMT-r««.t. te II uren, door burg. en wetli • 
uitdiepen vso do karen. 

iirii/.ji, te 12 ureu, door burg. en weth.: 
makeu van een grintweg, van den prov. kunst»?, 
tot door Geefsweer, lang 872 M. 

•estweud, te 18 uren, door liet algemeen sm. 
•tour, iu de kerkeraadsknrnor: het amoveeren van 
bestaand" eu set bouwen vau eeu nieuw woonhui 

fcderp, te 1 uur, door liet gemeentebestuur: 
baggeren van grond uit liet Keitdiep. 

HHjmegen, te 1 uur, door den dijkstoel van 
polderdistrict Kijk-van-Nijinegcii. op het raadhuis: 
verhoogen cn verzwaren van eeu vak dijk tc Wh 
(Rijks), lang circa 1225 M. 

Urafhlen, te fi ureu: het bouwea eener nieu 
voorhui zing mei kelders cn renters vertimmeririï, 
aan de bestaande woonbiiiziiig van J. U. Veenla; 

Kroningen 's avonds 8 uren, door den archii 
J. B. Jager, in De Beurs: liet verbouwen eener 
huizing In de Hardewikerstraat. 

Hoogwoud, door het kcrkheslutir der Herv. 
meente: bet miiken vau 17 houten kerkramen, 
afbikken on bepleisteren der binnenmuren vau 
Kerk, en het maken van eenige ztnkhedekkir.g i 

Dlmidag, 11 Ap :|l. 
lire, lit. le IU uren. in liet gebouw voor Knus 

cn Wetenschappen: het éénjarig onderhoud vau 
werken lo. iu dc stelling van Honswijk en te Vrc 
wijk, cn So. te Wjjk-bij-Duiirstedc eu vandaar 
Odijk; 3o. het maken van bestratingen op het ter,c 

Damlust te Utrecht. lïilj. inz. 21 April, vóór 11 ure 
op ut bureau van den eerstaauw. ingenieur. 

niiisjBiiiBint, tc 10 ureu, in bet Hotel-C 
mers: liet éénjarig onderhoud lo. vau de kazen 
bouweu enz., 2o. vau de werken. 

Ifreelit, te II uren, door de maatschappij koten 
van BtSStupoorwegen, aan het coiitraalhureau: I 
vergrooten vau dr goederen loods op het station Bn-, 
het makeu van eens verhoogde ladingplaats aldaar, 
liet leveren cn plaatsen van wipsluil boomen 00 dl 
publishes Overweg aau de oostzijde vau mossi 
statiou. Raming f 22,000. 

Vllagr, te I uur, door liet ministerie van fiuuuri. 
bet 2jurig onderhoud vau- en eenige herstellingen aa 
bet gebouw op het Builenhof tc 's-Hage (buren 
hypotheken en kadaster). (Herbest.) 

Sneek, te 1 uur, bij Wed. T. Scveusma: de 
rn.g aan Wijmbritscradeels c. a. Contributie-zecdijku 
vau: palen, gording, plsukeu, Drcutschc steen, wrak 
rongen eat. 

Drarhten, door het gemeentebestuur van Small 
gerland: het bereiden met sintels van den nici 
weg onder Boornbcrgum, ter lengte vnn 15011 \| 

Weenadac, 13 April. 
Hrrgamkarht, tc 10 uren, door dijkgraaf eu boO) 

heemraden van de Krimpenerwaard, in hetgcmeontcli 
lo. I et gewoon onderhoud der dijken, kaden i 
2o. de levering vau ongeveer 3620 M 3 grint. 

Si»»», tc 11 ureu, door het bestuur van het want 
schap Breede-Watrring-bewosten-Yersoke, in De Prikt 
van Oranje: lo. dc gewone jaarlijksche werken aau dr 
aarde-, kram-, rijs- en steenglooiiugwerkeu aan .1. 
zeedijken van het waterschap; 2o. het éénjarig onder 
houd der sluizen, gebouwen, magazijnen, boolen enz. 
met eenige vernieuwingen. 

Mt.-Annaparat-hie, te 11 uren, door het gemeente
bestuur, vau Het Bildt, de levering en spreiding vac 
BOO stère grint. 

'•-Hage, tc 11 uren, door het ministerie vau water
staat: lo.de herstcll. en vernieuwingen aan de werk. l. 
tot verbetering van den waterweg vau Kottri dam 
naar zee, met de herstelling van buitengewone win 
tersrliude, benevens hot ouderhoud. Raming ƒ90,400! 
2o. het maken van een peilput cn gebouwtje voor eent 
zeifregistroerende peilschaal bij ilijkpanl no. OH tr 
Sliedrecht. Raming ƒ 4G30. 

•«••Seriaan, te 12 uren, door burg. en weth.: lo 
bet voltooien van den brkleedingsmuiir der Handels
kade huiten den Oosterdokdijk, de onderbouw eesei 
bsseulebrug en bijbehoorende werken. Raming 
/ 1,350,000; 2o. het makon cn stellen van den metiilen 
bovenbouw van eene bascuicbrug iu djii middentoc-
gangsweg naar de Handelskade cn werken volgen* 
aanwijzing. Ramiug ƒ 21,000; 3o. het maken, leveren 
en stellen van een geslagen ijzeren 80-tons mastbok 
niet tocbehooren, op de Handelskade bij do Oosten 
doksluis. Raming /27.000. Inl. bij den directeur 
der publieke werken, op bet raadhuis. 

VlUg-r, te 12 uren, door het ministerie van water
staat : het leveren, kepen en carbonisceren van eiken
hout voor 150 wissels met 750 dwarsliggers, in 2 perc. 
Raming: perc. 1 ƒ52,000, perc: 2 / 4000. 

RatierSam, te 1 uur, door het gemeentebest.: het 
vernieuwen van eenige gedeelten van kaaimurcu in d* 
buitenstad met bijbehooreude houten fundeeriogen, 
grond- en straatwerken. Aauw. 21 April, te 10 uren. 

Mf-ukerk, door K. Kinderman: het bouwen van 
ecu burgcrwoonhiiis. Aanw 21 April, te 10 uren. 

Laiiftweer, door het gemeentebestuur: de levering 
van 516 stère grint en 30 stère macadam. 

Ilondrrdai. 14 April. 
h-Huii-Ii. te 10 uren, door burg. en weth.: bel 

bouweu van eene loods tot bergplaats van petroleum, 
aim het oostelijk einde van het voormalig bastion 
Hintham- Aauw. 22 April, to 10 uron. 

Amiterdam, te II uren, aau het Directiogcboinv 
der marine: eiken balken: dito bootsbouten; wagen
schot, enz.; Noordscbe bontwaren; grenen balk-, 
Noordsche en Pruisische delen; grenen ribben, schroo
ten en latten; vuren delen; dennenidem; dito ribben, 
schrooten en latten; iepca-, es"chen- eu lindenhout; 
palm-, pok- en buil et reehout; gemaakt ijzerwerk 
moorboutcii; koper tn bladeu; koperen spijkers, enz. 
tin; zink iu bladen eu spijkers; kramerijen; gereed 
schappen; vijlen; niachiuetamerbehoeften; afval vau 
katoenen garens; gas-cokes; schaalkolen; smeekolcu; 
dckglazen eu india-rubber ringen; scheepsglas enz.; 
kalk on zand; bram- en lichtzeildoek; grauwdoek; 
draad-, karl- en zeildoek: vlaggedoek; garens; zwem 
gordels; duigen en bodemstukken; brandspuitslangeu, 
euz.; ijzeren ballast; kommalicgoed (ijzerwerk); idem 
(koper- cu blkwerk). 

(•oud», door dijkgraaf cn heemraden van den Zuid-
plaspolder, iu De Z-tlin: lo. te 12'/» uren: het 3jarïg 
ouderhoud der grintwegen in dien polder, bcneveus 
dc levering van 4635 M J grint, in 2 perc. cn in 
innssa; 2o. tn 1 uur: het amoveeren van de uitwate-
rende dubbele sluis in den Lciddijk door den boogen 
boezem van dicu polder; het vullen van de ontstaande 

coupure en liet maken van een aarden berm achter 
dien Lciddijk, ook door den lagen hocz.-m, in 1 perc. 
lui. bij den len opzichter L. Exalto, to Moordrecht. 

t.rr.riiiit;.i., te IS1/] «reu, door burg. 80 weth.: bet 
makeu en leveren vau 1000 M. lengte boUen van 
Portluud-ccmcutsteeu. 

Haarlem, to 2'/, ureu. door bet ministerie van wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: lo. 
het verdiepen Van eenige gedeelten vau het Noord-
hollandsch kanaal, iu 2 pore. Ramiug: perc. 1/91,000, 
perc. 2 ƒ 1'J,550; 2o. de voorziening der boorden van 
bet Noordhoilaudsch kanaal, in 4 perc. Raming: 
perc. 1 ƒ7675, perc. 2 /"14.300, perc. 3 / 12,000, 
perc. 4 /11.200. 

BJstWffSM in. te 6 uren, door den architect H. W. 
Veth, iu Koophandel en Zeevaart: het bouweu vau 
een woonhuis op oen terrein aan de HuiteuWalevcst. 

.Arnhem, 's avonds 7 uren, ton kantore dor Ara 
bemschc Tentoonstelliugsverecniging: het maken van 
houten eiitréegcbouvvtjes met dito hekken, in 3 perc. 
en in massa. Inl. bij dc architecten Van Gcudt eu 
Nicraad. 

Arnhem, 'savouds 8 uren. door de architecten Van 
Qendt en Nicraad, namens J. S. J. do Jongh W-Iz., 
in het Logogebouw: hol afbreken van het pand F, 
84 en 85 in dc Koningstraat cu het daart er plaatse 
opbouwen van een winkelhuis met kantoor, werkplaats, 
magazijn cn bovenwoning. Aanw. 22 April, te 10 uren. 

Kroningen, 'savouds 8 ureu, door IJ. Kuipers, aan 
bot Hoterdiep: hot afbreken eu wedcropbouwen van 
eene behuizing met verdieping. Inl. bij deu architect 
K. Hoekzema, aldaar. 

sweanamwa, door J. II. Deelman, hij Wed. Knsier: 
bet verbouwen van een huis tot winkel- en woonhuis, 
met bovenwoning in dc Eolkin/cstraat, F 231. Iul. 
bij den architect W. vau der Heide, aldaar. 

Vrijdag, IS tprll. 
•-Ho-ril, to 101/. uren, door net miuistcric van wa

terstaat, aan hot gebouw van het prov. bost.: lo. bet 
veranderen in stoenglooiingen der rijzeu bovou- eu 
boncdenvleugcls van dc •luiieu no. 7, 6 eu 4 op do 
Zui.l-Willcinsvaart in Noord-Brabant Raming ƒ2250; 
2o. het ••ekes en inhangen van 2 houten deuren voor 
kot buiten hoofd vnn dc Rijks-schutsluis biuneu het 
fort Crmeoeur. Raming ƒ6500. Aauw. van beide 
21 April. 

Kdam, te 11 ureu. door dijkgraaf eu heemraden 
van don polder De 'Zeevang, in bot Heeren loge me at i 
hot stichten van eeu gebouw net aanhooriglicden, tot 
Inrichting vau oen Stoomgemaal, onder de gemeente 
Kwndijk (op het terrein thans 'Ze.;vangs-watermolen 
no. 1). Aauw. 21 April, vau 11 — 1 uur. 

Haaolrlrhl, te 11 ureu, op liet bureau der genie: 
bet éénjarig ouderhoud van de kazernegchouwen BOS. 
aldaar. Bil], iuz. 24 April, vóór 3 uren. 

ISsoiUI. tc 11 uren, door het dijkshestuur van hot 
waterschap Zoven-Gricteiiijcn-en-Stad Slooten, bij Eg
bert Bouwhuis: het herstellen van eenige paal-, aard
en kapwerken, kistvulliogen euz,, stroo- eu rijsleve-
ringen en teerwerk. 

Lernwarden, tc 12 uren, ten gemeentehuize van 
l-uiiiissijmsdsul bet aftreken van.de bertssnde brug 
mot luiidhoofden in deu kunstweg over dc vaart hij 
Koudcnberg te Stieus, en het bouwen vau ecu nieuwe 
houten brug mot houten laudhoofdcu aldaar. Aauw. 
21 April van II—1 aur. 

imri .loon. te 12 uren, door watergr. en lieemr. 
van het hoe in raad schap Do Kern, Beken en aankleve 
van dien, in Amicitia: het op-de-diepte-brengen van 
reeds verdiepte gedeelten der Lunterschc, Barueveld-
schr, Modder- eu Moorstcrbeek en den buitensingel 
van Amersfoort, in 4 perc. 

iiine.'ioo. te 12 uren, door dc directie der Neder). 
Katoenspinnerij, bij Wed. Vergeer: le perc. het 
bouwen van eene bergplaats voor katoeu; 2e perc. 
idem van eene kolenloods en 11 gebouwtjes enz. 
Aanw. te 0 uren. 

Leeuwarden, te 12'/) SMS, door het ministerie van 
wtterstaat enz., anu het gebouw van het prov. best.: 
hut afdammen, droogmaken en herstellen van den 
zuidelijken koker der zeesluis de Nieuwezijlou. Aanw. 
21 April. Raining ; 1400. 

Wlnachtrteu, le 3 uren, iu hel llótel-Wissomann: 
de levering van 3'.I5 stère kcislag en van 95 stère gri.it. 

Ilardrerht, door H. F. Onderwater: het bouwen 
van 3 arbeiderswoningen enz. uabij de bouwtnaus-
wouirig gen. „Zwanenburg", aan deu Winlersweg te 
Mijnsheercnland. Aanw. 22 April, te 10 uron. 

Zaterdag, SS Awril. 
I.orirtriieni, te 10 uren, op het bureau der genie: 

het Staken van 2 batterijen : één onder Brakel cn één 
onder Poederoijt-n. Raming ƒ 200,000. 

virei-in . tc 10 uren, in het gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen: hot éénjarig onderhoud lo. van 
de werken te Utrecht eu omliggende forten, 2o. van 
de knzernegebouweii caz. aldaar; Bo. eene verving van 
kazernen to Woerden cn tc Wierikcrsclians. Bilj. 
inz. 25 April, vóór 3 ureu, op het bureau van deu 
eerstaanw, ingenieur. 

Venlaa, tc 11 uren, op het bureau der genie: het 
éénjarig onderhoud van de kazerncgebouwen euz. te 
Vculoo. Bilj. inz. 25 April, vóór 3 uren. 

iii-ii-iieti. tc 12 uren, door dijkgraaf cn heemraden 
van Stad-eu-Lai.de-van-Hcusden c. a.p iu Het VTspeo 
van Amsterdam: lo. het bouwen van een dijksmagaztjn 
te Veen, nabij bot wachtschip aldaar; 2o. het leggen 
van een veerweg al uur. Aauw. 22 eu 25 April, to 
11 ureu. 

Beetfltercwaac, te 12 uren, door het gemeente best. 
van Opsterlaud: lo. het vergrooten van liet waag-
lokaal, bet doortrokken der wal beschoeiing met hot 
daaruit voortvloeiende straatwerk en het veranderen 
van de oude waag te Gorredijk; 2o. het maken eener 
bergplaats en het doeu van eenige veranderingen aan 
de hoofdonderwijzerswoning te Bakkeveen. 

Zwalle, te 1 uur, in dc consistoriekamer der Groote 
kerk: bet 4jarig onderhoud van de kerken en wonin-

Ïen, hehoorende aan de Ned. Herv. gemeente aldaar, 
al. bij do architecten Koch, 
HrabhendUke, te 3 uren, door Jac. Krijger, in het 

gemeentehuis: het bouwen vau een woonhuis. Inl. bij 
deu bouwkundige A. Ie Clercq, te Kruiningen. 

Sneek, ten behoeve der gemeentegasfabriek i de 
levering van p. m. 2000 M. gegoten-ijzeren gasbuizen, 
van 4, 3 en i Eng. duim inwendigon diameter en van 
3 zinkITs. 

Maaadaf, SS April. 
Panekap (hij het station Oudewater), te 12 ureu, 

door het polderbestuur van Papekop-cn-Diemerbroek, 
in het gemeentehuis: lo. Int maken van een gebouw 
met schoorsteen enz.; 2o. het leveren en stellen van 
eou stoomwerktuig met scheprad en toebehooren, alles 
ten dienste van bet te stichten stoomgemaal. Aanw. 
door deiicivicl-ingeuieur P. A. Korevaar, te Vrijenban, 
24 April, te 12 uren. 

Zwalle, tc 12 uren, door markcriolilor en heemraden 
van Voorsten-Westenholte, ten kantore van Mr. G. 
Wicherlink: het maken van grintwegen in die marke. 
Inl. bij G. Belt, te Zwolle. Aanw. 24 April, teil uron. 

Rotterdam, to 1 uur, len raadhuize: het kosteloos 
slopm door de Koningshaveu (Fijonoord) van alle niet 
door stoom voortbewogen schepen, wnarvooi dit ver
langd wordt. 

IlinMdag, 111 April. 
i'trri-iii, te 11 uren, door de inaatscbappj tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken van privaten en daarmee in verband staande 
werken iu bet havenstation te Vlissingen. Raming 
/ 1686. 

Nijmegen, te 11 uren, op het bureau der genie: 
het éénjarig onderhuud lo. der kazernogebouwen, ÏO. 
van do werkeu, beide tc Nijmcgeu. Bilj. iuz. 2S April, 
vóór 3 uren, bij den eerstaauw. ingenieur, Hertog-
steeg 118. 

Amsterdam, tc I uur, door den architect G. B. 
Balm, iu Het Vosje: het bouwen van eenige pakhui
zen, waiiibij hoofdingauggebouw, knutoor, stal en 
wagenhuis, woningen en verdere hijbehoorende werken 
op oen 'errein aan dc Groote-Bickcrstraat. 

Katlerdam, to l'/i ureu, door don seetioingenieur 
Mieliug der Staatsspoorwegen: de lovoriug van 9000 
M» griiitballast, in 18 perc. 

Psmsm, te 2 uren, door It. C. van Honsewijk, bij 
J. de Wit: bet bouwen vnn een woonhuis. Inl. bij 
C. dc Bruin Az., tc Waspik. Aanw. te 10 urenj 

Weem.dag, :t(l April. 
Meppel, te 11 uren, aau dc gasfabriek: lo. het 

leveren cn stellen van een gashouder met gegoten-
ijzeren kuip; 2o. het maken der fundeeriug van 
uien gashouder, vergrooten der kolenloods en uniige 
andere werken. Inl. bij deu architect A. Brcunissen 
Troost, tc Snoek, 

ZUpe. te 11 uron, doorhol bestuur der waterkeering 
van BruinUse. iu de Herberg: het herstel, de ver
nieuwing en bet onderhoud der werken aan die wa-
terkeering. 

Amsterdam, te 12 uren, door deu architect P. F. 
Laarman, in hel Café Suisse: het bouwen eener villa 
Bet aanhoorighcdeii op ecu terrein aau de Wetering
schans over het nieuwe museum. Aauw. 24 April, te 
11 uren. 

VHage, te 12 uren, door 'net ministerie vau water
staat enz.: het makon en stellen van eene waterdichte 
afdekking op dc spoorwegbruggen over de doorgangen 
onder het Ceutraalstation tc Amsterdam. Aauw. 21 
eu 23 April. Raming ƒ 39,000. 

Ilanderdag, I Mei. 
Barscle, te 10 uren, door het bestuur der watcr-

keenng van bet cal. waterschap Ellewoutsdijk en den 
cal. polder Borselc, in het gemeentehuis: het herstel, 
de vernieuwing cn het onderhoud tot 30 April '80, 
van dc aarde-, kram-, rijs- en stceuglooiingwerkeu 
aau de waterkcoring vau bovengenoemd waterschap. 

Dein, te 12 uron, door deu directeur van het 
centraal magazijn van klecding en uitrusting: do le
vering vau 1900 linnen bcdlakens, 500 wollen dekens, 
650 katoenen hemden, 700 idem mutsen, 900 blauw 
katoenen halsdoeken, 2000 paar wollen sokken, 1200 
idem velled.tcu muilen, 300 liuuen handdoeken, 250 
idem voorschotcu voor oppassers, 1100 halfblauk 
linnen pautalous cn 3000 wit linnen peliiwsloopon, 
alles voor den hospitaaldienst. 

Velten, te 12 uren, door het bestuur vau den 
Zuid wij korrocerpolder, in het Hotel-Apeldoorn: het 
makeu eener zand kisting in deu ringdijk des poldars 
ter lengtu vuu I46S M. 

(ieuda, te 12',', uren, door dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidpluspolder, in De Zalm: bet maken vau 
een behniden walmuur, langs dc westzijde van den 
schutkolK, ouder do gem. Moordrecht. Inl. bij den 
cerste-opzichter L. Exalto, te Moordrecht. 

Vrijdag, 1 Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gobouw van het prov. best.: 
bet uitnemen en inhangen van de ijzeren deuren der 
groote sluizen van het Tuwaal door Walchereu. Aauw. 
27 April. Raming ƒ60,000. 

'•-Bourn, te lO'/t uren, door bel minist. van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: de 
voorziening der kanaalboordcn vau de Zuid-Willems-
v-art in Noord-Brabant. Aanw. 27 en 29 April. 
Raming ƒ9900. 

Dardrerht, tc 11 uren, ten behoeve van hot ge
meenschappelijk stoomgemaal *t IIooft-van-Bcuthuizen 
te Puttcrshoek, iu bet Nederlandsen Koffiehuis: de 
levering van 10,000 HL. grove machine Ruhr- en 
500 HL. Eng- steenkolen. 

Dein, te 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- eu coiistruetiemagazijneu: de levering van: 
perc 1, 600 KG. koperplaat, dik 0.0011, in strooken 
lang 4 a 5, breed 0.124 M.; perc. 2, 4000 KG. mes 
singdraad. dik 0'..Ï6 M. en 700 KG. idem, dik 0.024 
M.; perc. 3, 4500 KG. messingdraad, dik 0.0165 M. 
on 800 KG. idem, dik 0.013 M., ten behoeve van de 
patroonfabrick. 

üchlplulden, tc 12 ureu, door het bestuur vau 
den Hodenpijlspoldet, in Het Wapen van Schipluiden: 
lo. het amoveeren van den wind.-scl.ep rad molen aan 
den Ommedijk, en aldaar maken van een gebouw voor 
eeu stoomwerktuig met machinistwoning daarboven, 
benevens de waterloopcn. een kctelgebouw, schoorsteen 
en steen kolen bergplaats ; 2o. het leveren, vervoeren, 
stellen en voorgoed opleveren van een horizontaal 
direct-werkende hovel-conlrifugaalpompmachiuc, stoom
ketel enz. Aauw. door den fabrieklandmetcr J. P. 
van den Berg Jz., te Delft, 29 April, te 11 uren. 

Saterdag, S Mei. 
Ilur.ii, te 12 uren, door hot bestuur der water-

keering van den cal. polder Burch-en-Westland, inde 
Gemeenteraadkamer: het herstel, de vernieuwing en 
liet ouderhoud tot 30 April '80 vau de werken van 
dien polder. Aanw. 26 eu 30 April, van 9—4 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: het af
breken en vernieuwen van den bovenbouw der bas-
culobrug aan de Tolsteegbarrière. Aauw. 28 April, 
te lO'/k uren. 

Haandag, » Hel. 
VHage, te ll'/t uren, door het ministerie fan wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. bet bouwon van ecu magazijn mot Rijkshaven-
meesterswoning aan de Koronbrugslnis te Gorinchem; 
2o. het uitdiepen van S gedeelten van den Holland-
sche-IJsel. 

Dardrei iu, te 12 uren, op het raadhuis: lo. net 
uittrekken van oude- en het leveren en inheien van 
nieuwe palen, en eenige herstellingen en vernieuwingen 
aan walboscboeüugeii en aanlegplaatsou; 2o. bet af
breken en opruimen van bet bestaande houten hoofd 
in de Bomhaven aldaar, en het maken van een nieuw 
houten hoofd op aanlegsteiger van gecreosoteerd den
nen- of Amerilc. grenenhout. Aanw. 29 April, te 
11 uren. . 

VHags, door hot ministerie van kolomen: lo. tc 12 
uren: de levering van waterkranen, waterbakken, ge
goten-ijzeren pijpen enz.; 2o. te 2 uren: dc levering 
van 800 gegoten-ijzeren duikerbuizon, wegeude ougev. 
241,200 KG., beide ten dienste der Staatsspoorwegen 
op Java. 

Waenadag, 7 Hrl. 

staat enz: het doen van herstellingen en verniouwin-

Sen aan de Rijks-rivier werken op den Hoven-Rijn eu 
e Waal. met het onderhoud dier werken van I Juli 

'79—30 Juni '80, iu 3 perc. Aanw. 3 Mei, Ramiug: 
perc. 1 ƒ30,000, pero. 2 ƒ35,400, perc. 3 ƒ37,000. 

Donderdag-, H Mei. 
Mrhullenfcurg, te 11 uren, iu het Coutributiehiiis 

van Wijmbritscradeels c. a. Contributie-zeedijken \ het 
maken cn horstellen van onderscheiden perceelen 
hei-, steen- cn aardewerk aan de zeeweringen. 

Haarlem, te '-!', uren, door bet ministerie van wa
terstaat euz., aan hot gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het leveren van brik en stortstecn eu het bestortcn 
dor Helderschc zeewering, in 2 perc. Raming: pero. 
1 ƒ2860, perc. 2 ƒ8140; 2o. het doeu van beplantin
gen, het stellen vau rietschuttingen enz. op Tesscl en 
don vasten wal van Noord-Holland, in 3 perc. Ra
ming: perc I ƒ5000. perc. 2 ƒ9700, perc. 3 ƒ8300; 
3o. het herstellen en verbeteren van's Rijks zeewerken 
op Wjeringeu. Raming ƒ9940. Aauw. van al de 
werken 3 Mei. 

Zaterdag, IO Mei. 
Amsterdam, te 12 uren, door de directie der Am

stcrdamsche Kaïiaalinaatsch.ippij: het verrichten van 
baggerwerk iu het Noordzcekanaal, tusschen dc brug 
in den straatweg tc Velsen en Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaauw. ingenieur te Amsterdam. 

Waenadag, 14 Mei. 
o-llagr, te II ureu, door het ministerie van water

staat enz : lo. het makon van bazaltsteenglooiiug tegen 
het builcnbcloop van de bedijking langs den linker
oever der Nieuwe-Merwedc onder de gemeente Wer
kendam. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ 9300. (Herbert.); 
Bo. de herstellingeu cu vernicuwiugeu aan do Rijks-
rivicrworken op hot Paiiuerdeiiscbc kanaal, den Ncder-
Riju en de Lek, met het éénjarig onderhoud, in 4 
perceelen. 

Denderdag, IA Mei. 
Wiaterawljk, te 1 uur, door de Ncderl. West-

faalsclic spoorwegmaatschappij, ten raadhuizc: het 
maken vau de grond- en kunstwerken ten behoeve 
vau hot gedeelte spoorweg van station Dorsten af tot 
aan bet Ëmscherdal nahij Gclsenkirchcn- Lengte 
14.188 KM.; to verwerken grond p. m. 341,500 M*. 
Iul. bij den directeur-ingenieur der Maatschappij. 

Haarlem, te 8'/l ureu, door hel ministerie van 
waterstaat eu/.., aau hel gebouw van het prov. best.: 
het rooitselten der verbetering van het Krabbersgat 
bij Enkhniz.-n. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ 144,000. 

Weenndag, 11 Mei. 
'•-Hage, tc 11 uren, door liet ministerie vau water

staat euz.: dc herstellingen en vernieuwingen aan de 
Rijksririerwerkcn iu dc Noord, de Oude-Slaas boven 
hot Bcrongat, het Mallcgat, de Krabbe, de Dorische 
Kil en bet Spui, met het éénjarig onderhoud. Aauw. 
17 Mei. Raming ƒ 26,100. 

Alloop van Aanbestedingen. 

Maarden, 4 April: lo. het onderhoud der werken te 
Naardoii; minste inschr. was B. van Khijn, voor ƒ4299. 

2o. idem der knzeruni; miuste inschr. was dezelfde, 
voor ƒ 2945. 

3o. idem der werken te.Muideu; minste inschr. was 
J. van Schalk, voor /"212S. 

4o. idem dur werken laugs de Vecht van Weosp 
tot Tienhoven: minste inschrijver was W.vanSchaik, 
voor /"26S9. 

Wester-Emden, 5 April: bet bouweD vau een be
huizing en schuur; ingek. 12 biljetten, als: 
J. Postman, te Ten-Post, ƒ 5149 
E. Haan, „ Leermens, „ 4995 
F. Veltraan, „ Zeerijp, „ 4800 
K. Nieland, „ Wirdum, „ 4740 
P. Buikema, „ Bedum, „ 4546 
G. van Dijken, „ Stedum, „ 4250 
J. Pot, „ idem » 4250 
B. van Eerden, „ Ten-Post, „ +249 
H. Groenboom, „ Loppersuru, „ 3650 
H. Ridder, „ Stedum, „ 3599 
J. Bloem, i, Wester-Emdon. „ 3573 
W. Groenwold, „ Ten-Boer, „ 2989 
geguud. 

llelwerd, 5 April: het verhoogen eu verzwaren van 
den zeedijk beoosten llolwerd; ingek. 16 bilj., als: 
A. S. Schaafsma, te Harliugen, ƒ 88,870 
(i. T. Praauistra, „ Veenwouden, „ 33,666 
\t. Brand, ,, Giesendam, „ 32,926 
C. de Jong, „ Hardinksveld, „ 31,870 
P. W. Hoogterp, „ llolwerd, „ 31,166 
C. Hoogeudoorn, „ Giesendam, a 30,780 
F. G. Scheltema, „ Ameland, „ 29,989 
W- A. Swets, „ Hardiuksveld, „ 89,480 
K. Kcuning, „ Ternaard, „ 29,258 
J. J. de Vries, „ Kollum, „ 28,944 
T. M. Kingma, „ Oudebiltzijl, „ 28,876 
C. Sterk, „ Heukelum, „ 28,565 
J. v. d. Berg, „ Ulrum, „ 28,440 
W. T. v. d. Veer, „ Marsuro, „ 88,879 
P. L. Elzinga, „ Tornaard, „ 24,600 
E. S. de Boer, „ Lemmer, „ 20,977 

ttrerht, 7 April: hot maken van eeu wagenschuur, 
kantoor, bovenwoning eu paardenstal voor de Tram-
niymaatschappij; ingek. 7 bilj., als: 

J. van Schaik, te Utrecht, 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/ 17,539 
„ 1(1,816 
m 15,998 
„ 15,927 
„ 15,152 
„ 14,399 
„ 14,387 

P. Lccnders, 
h Keers, „ 
D. M. de Leur, » 
P. vau Zutphen, M 

H. G. Frijlnik, „ 
C. Broers, » 
gegund aan II. C. Frijlmk. 

Zuidharn, 7 April: het bouwen van eeu buis voor 
K. Buttingcr tc 'Zuidhorn; ingek. 3 bilj., als: 
S. Hoogovcen, te Dokkum, ƒ 7600 
K. Nieland, „ Wirdum, „ 7565 
\i. Dijkstra en H. Kootos, „ Zuidhorn, » 6989 

Ziin.li, S April: lo. het onderhoud der kazernen; 
minste iuschrijver was H. J. Haytink, voor ƒ5982. 

2o. idem der werken ojt dc legerplaats te Milligcn; 
minste inschrijver was II. J. Buitenhuis, te Elspeet, 
voor ƒ1120. 

0. P. Bakker, te Staveren, ƒ 165,800 
I). Volker, „ Dordrecht, „ 161,800 
J. Schreudcr, „ Kolhoru, » 159,000 
W. T. v. d. Veer, „ Marsum, 158,725 
S. A. Nicuwlaad. „ idem „ 155,000 
J. P. Schaafsma, „ Harlingen, „ 150,000 
K. R. Kuipers, „ idem . 140,800 
hij inijuing gegund aan W. T. v. d. Veer, voor 

ƒ 13(1,000. 
Ridderkerk, 9 April: lo. het maken dor gebou

wen en verdere beuoodigdhedeu voor de plaatsing van 
2 hevel ccntrifugaal-ponipmochiuos en 4 stoomketels, 
schoorsteen, stecnkolenhergplaats en machinistwouing; 
ingekomen 19 bilj., als: 

te Ridderkerk, 
idem 

i-ilage, to 11 uren, door het ministerie van water-

Zall-Hammei, S April i het bouweu van een ma-
chiuislwoniiig en steenkolen loods bij het gesticht 
wordend stoomgemaal tc Nedcrheiuert; minste inschr. 
was C. van Anrooij, te Nieuwaal, voor ƒ6185. 

Dein, 8 April: lo. hel éénjarig ouderhoud der 
werken aldaar; minste inschr. waren G. de Ronde cn 
Zn., tc Delft, voor / 13,870. 

2o. idem vau do kazemegeboiiwon enz. aldaar; 
minste inschr. was F. Geert», te Delft, voor ƒ5285. 

Waudrlrhem, 8 April: lo. het onderhoud der 
werken; minste inschr. was A. O. de Pater, voor/8017. 

2o. idem der kazernen; minste inschr. was C. Ver-
zijl Hz., voor ƒ 682. 

Harlingen, S April: hot maken van 500 M. steen-
glooiing; ingok. 13 biljetten, als: 
C de Jong, tc Hardiuksveld, ƒ 190,000 
W. A. Swets, „ idem „ 185,000 
C. Hoogcndoorn, „ Giesendam, „ 175,000 
E. S. de Boer, „ Lemmer, „ 170,000 
A. S. Schaafsma. „ Harlingen, „ 169,000 
J. W. Kiugenoldus, „ Gorredijk, „ 167,500 

WT Ardooi 
G. en P. Raising, 
P. Bulsing, 
Gebr. Volthuizen, 
C. Karssoboom, 
P. van Schagcu, 
L. Vclthuizeii Lz., 
C. A. Karssehooin, 
M. Boh renders, 
'I Lammers D.Hz., 
J. v. d. Nadort, 
W. Lammers, 
J. Visser, 
C v. d. Wiel. 
Chr, van Swisses, 
P. v. d. Weidon Jz. 
J. Staat, 
J. v. d. Houwen, 
A. 1). Lucas, 

idom 
idem 
idem 
idem 

, idem 
idem 

, IJselmonde, 
i Strijen, 

idem 
idem 

. Papendrecht, 
, Dubbeldam, 
, Krimpen a/Lek, 
, idem 

idem 
, IJselmonde, 
, Zevenbergen, 

/ 52.500 
„ 51,500 
„ 50,900 
„ 48,990 
„ 48,910 
„ 48,900 
„ 48,895 
„ 48,820 

44,349 
„ 43,929 
„ 43,890 
„ 43,882 
„ 41,445 
„ 40,300 
„ 39,200 
„ 39,144 
„ 39,097 
„ 37.800 
„ 36,999 

het leveren en stellen van de 2 bovengenoemde 
machines met pompen cn stoomketels enz.; ingekomen 
13 bilj., als: 
li Oosterbroek eu Zn„ 
Société Anonvme des Forges, 

Usincs et Fonderics de 
Gilly, 

Nedcrlandscbe Stooinboot-
maat schappij, 

Kon. fabriek van stoom-
en audere werktuigen, 

Hannov. Maschineuhau 
Actien-Gesellschaft, 

Maatschappij De Pruis 
van Oranje, 

C. Bok, 
Brodniez en Leydel, 
Coshn en Co., 
E. 11. Begemaun, 
W. van Goethem en 

J. Reallier en Co., 
Maatschappij Do Zwolschc 

fabriek vun stoom- eu 
andere werktuigen, 

Van Schic. Aunokkée eu 
Van 'Zoelon, 
Bo. het maken van eeu steenen vereenigingsduiker 

met bijbehoorcii door den Ijageudijk, onder Ridder
kerk; ingek. 7 bilj., al 

. (iorinchem, / -Afm 

• only. „ 52,200 

„ Itotterdam „ 51,700 

„ Atnsterdain, „ 50,000 

,. Lindttu. „ 40,680 

's-Hage, „ WW 
„ idem „ 44,650 
„ 1 ><-r 11 ii, „ 44.000 
„ Goud., „ 44,000 
„ Helmoud, . 38,000 

„ Hrussel, „ 3'.S90 

„ Zwolle, ., 36,967 

„ üchiedam, „ 28,900 

le Ridderkerk, 
„ idem 
„ idem 

i'lsm 
., idem 
„ idem 

ƒ 2650. 
„ 2600. 

2590. 
„ 2480. 
„ 2464.50 
„ 2464.50 

, 2164. 

W. Ardooi 
G. Bulsing, 
P. Bulsing, 
Gebr. Velthuizen, 
P. van Schageu, 
L. Velthuizen Lz., 
P. van Buren en 

K. v. d. Torre, „ Hiliosluis, 
Purmerend, 9 April: het maken van een gebouw 

voor een le stichten stoomvyzelgemaal in den Ovsr-
weerschepoldcr; ingekomen 16 bil]., als.' 
J. G. W. Hasselman, tc Graft, ƒ 19,570 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 19,188 
K. Leguit, „ De Rijp, „ 19,150 
H. Dinkelaar, „ Buiksloot, „ 18,790 
J. Band, „ Purmerend, „ 17,924 
J. Vcth en L. van 'Zon, „ idem „ 17,757 
W. Greve, „ Buiksloot, m 17,142 
K van Ammers, „ Kwadijk, „ 17,039 
G. J. Kuobbout, „ Purmerend, „ 16,999 
G. Prijs, „ Wijde-Wormor, „ 16,725 
J. Bakker, „ Valkoog, « 16,661 
J. de Vries en A. Pet, „ Purmerend, „ 16,453 
('. Blankcvoort, „ Monnikendam, „ 16,374 
A. Eijsenberger, „ Purmerend, „ 15,700 
H. de Groot, „ Knollendam, „ 15,572 
H. K. Koppen, „ West (ïraftdük, „ 14,375 

Leeuwarden, 9 April; het onderhoud der kazernen; 
minste inschr. was S. Bron, voor ƒ8848. 

Purmerend, 10 April: dc bovenbouw van eene 
kerk, tea dienste der Ev.-Lutb. gemeente; bgek. 8 

W^Wostcrhof, tc Weesp, ƒ 27,666 
A. Eijsenberger, „ Purmerend, „ 26,800 
J. Bakker, „ Valkoog, „ 26,962 
M. Worp, „ Purmerend, „ BMO0 
J. van Haltercn, „ Amsterdam, „ 25,585 
H. do Groot, „ Knollendam, . 25,276 
H. F. Westcrveld, „ Purmerend, „ 25,000 
J. Plas en L. van 'Zon, „ idem 24,942 

Waerden. 10 April: lo. het éénjarig onderhoud 
der werken te Woerden en te Wierikerschaus; minste 
inschr. was J. Paling Hz., te Woerden, voor ƒ 1548.37. 

2o. idem der kazerncgebouwen te idem; minste 
inschr. was C. Tolk, te Woerden, voor ƒ 1847. 

Kroningen, 10 April: het maken van eeno winkel
pui, winkelkasten enz., ouder behoer van den architect 
K. Hoekzema; ingekomen 5 bilj., als: 
K. Berkonbosch, te Groningen, ƒ S867 
J. Vink, „ idem ,, 3400 
E. W. Wietzema, „ idem „ 2830 
G. A. do Ruiter, » idem „ 2497 
H. J- Meuge, „ idem „ 2294 
gegund. 

Hrafcbendl|ke, 10 April: het maken van eeue haven; 
ingekomen 10 bilj., als: 
P. J. Visser, te Hansweert, ƒ 17,343 
P. J. van Kc tuurt cl, „ Hunter lisse, „ 15,000 
C. Bolier, „ Bruinisse, „ 14,900 
J. Leijs, - 's-Heer-Arendsk., „ 14,500 
J. L. Kole, „ Neuzen, „ 13,900 
3. Kraaijeveld, „ Kruiningen, „ 13,750 
H. Klos, „ Woensdrecht, „ 13,600 
C. de Wilde, „ Katteudijke, „ 13,100 
1>. Bolier, ., Rilland, „ 12,959 
B. den Ester v.d. Brink,,, Krabbendijke, „ 12,747 
gegund. 

Vllage, 15 April; het 2jarig onderhoud van- eu 
de herstellingen aau het genouw der hypotheken rn 
het kadaster op het Klooster te Maastricht; minste 
inscbr. was W, Witteling», te Maastricht, voor ƒ815. 

'•-Ba«eh. 15 April: het slechten van vestingwerken 
ter linkerzijde van de Zuid-Willemsvaart; ingekomen 
5 biljetten, als: 
W. E. Weijers. tc Tilburg ƒ 7900 
F. Straatman, „ Linne, „ 7888 
J. G. T. Acrdcn, „ 's-Bosch, „ 7540 
C. vau Zwol, „ Made, „ 7097 
L. vau Dijk, „ Ëmpol, ,. 6S90 

Üraningen, 15 April: het bouwen van 4 brug-
wachterswoningen bij het kanaal voor het Compascuuni; 
miuste iuschrijver was J. Liuzel, te Stadskanaal, voor 
ƒ &16S. 
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Helder, 15 April: lo. bet éénjarig onderhoud der 
werken, 2o. der kazeruegebouwen; ingekomen S bil
jetten, waarbij voor nu. 2 ren van onwaarde, als: 

lo. 2o. 
I). dc Vries, te Helder. / 4432 ƒ 422S 
P. Duiuker, idem, 4399 4290 
P. Verhey, idem, 4227 4118 
Gebr. Moorman, idem, 4200 4W0 
A. Vos Hz., idem, 4200 4174 
.1. Itnmhoff, idem, 4010 8890 
P. Spruit, idom. 4000 
J. Th. Moorman, iilero, 3700 8876 

MiMllllsj, 111 April het maken vnn kaaimuren 
tot verbreeding van bet Oouwenburghs-eilaud eu het 
verbreeden van de vaste brug aldaar; ingekomen 9 

i v l . A.. v. Kegenmorter. te Rotterdam. / 1S.S72 
H. Stelwagen, „ idem „ 18,018 
1). Boer, ><i"ii » ,7<7*7 

W. Zonneveld. Kralmgcii, „ 16,788 
(1. Key, » Rotterdam, „ 16,7(10 
S. 11. Tasseineiier Jr., idem „ 10,4S(i 
C. A. van Recite, „ idem „ 16.420 
A. llenkenians, ,. idem „ 15,817 
P. G. Winters, „ Kralingeu, „ 14,698 

Utrecht, 17 April: levering van stalen spoorstaven, 
stalen lascliplateu en ijzeren eindplateD, haak- eu 
schroefbouten met moeren eu moerplaatjes; iugek. 
20 bilj., als: 
Otto Asbcck, te Hagen, 2e perc. / 19,1-21.00. 
Union Actien-Gesellsehaft lür Bergbau, Eisen- und 

Stnhl-Iudustrie, te Dortmund, 1 e perc. / 306,140. 
GnteHofTnungsliütte, te Oberhauscn, le perceel 

/ 309,570. 
Witting Broth, te Gresham, le perc. £ 5.7.6 resp. 

£5.9.6 por 1000 KG. , , 
Boehumer-Verriu für Bergbau & Uussstahlfabrikation, 

te Bochnm, le perc. /2S4.999. 
Slehmnnu en C.«t„ te Hagen, 2e perc. Mk. 190 resp. 

212 per 1000 KG. 
Bolckow Vauclnm en Co., tc Middlesbro on Tees, 

le perc. / 275,374. 
The Moss Bay Hematite Iron Co., te Workington, le 

perc. '"61 per 100 KG. 
John Cookerill, te Serainc, le perc. ƒ275,719. 
Société anonyme des Aeiéries d'Auglcur, te Luik, Ic 

perc. ƒ296,319.42. 
Kr. Krupp, tc Essen, le perc ƒ 324,389.52. 
Hoerder Bcrgwerks A Hütten-Verein, te Horde, le 

perc. ƒ313,852. 
Wilh. Peters, tc Huckr.hausen, Se perc. Mk. 205 resp. 

272 per 100(1 KG. 
Hagen (irünilialor Eisenwcrke, te Hagen, 2e ['ere. 

Mk. 218.98 resp 219.92 per 1000 KG. 
Barrow Hmnatiic Steel Company, te Barrow, le perc 

ƒ 3U0,03l).Wi. 
Khrmisehe Stahlwerkr, to Ruhrort, I e pern, f 262,363.39. 
Bootrté anonyme de Gosselies, te Gosselies, 2c perc 

fr. 31 resp. fr. 26.50 per 100 KG. 
R. S. Stokvis cn Zoon, te Rotterdam, 2e perceel 

f 17,999.25. 
Adh. le Rov en Co., to Molenbeek St.-Jau, 2c „ 

ƒ 18,132.81. 
Phoenix Actien-Gosellscliaft, te Laar bij Ruhrort, le 

perc/15Ö,MI3 resp. ƒ155,703. 
\ nnxT'1. IS April: bet slechteu van den hoold-

wal'tusschen de Hezelstraat eu het havenstation en 
van ecu gedeelte van het. bastion vóór den Sl.-
Hubcrtstoreu, met het vullen vau de Jakobsgracht 
enz.; ingek. 6 bilj., als: 
J. van Oijen Pz., te Nijmegen, f 18,700 
¥. kt H. Boogaard, „ idem „ 15,000 
P. r. d. Koolwijk, „ idem „ I4.HO0 
J. T. Kerkhoff, „ idem „ 14,700 
A. IX van SetersenCo., ,, idem „ 14,4'JS 
S. Sohaafsma. „ Harlingen, „ 5,9*3 
geguud-

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Afdeeunu 's-Ghavknhaije. 
Vergadering van 10 Jpril 1870. 

Deze hijeenkomst, hoofdzakelijk gewijd aan het 
behandelen van huishoudelijke zaken, was tevens de 
laatste van het seizoen. 

Als nieuwe Uilen werden aangenomen de heeren 
Rademaker en Van der Kooij, beiden te s-Graven
hage. De belde aftredende bestuursleden Reinden 
en Van Lith Jr. werden herbenoemd. 

De rekening en verautwoonling van den Penning
meester went staande de vergadering onderzocht en 
goedgekeurd, en het budget voor 18,§/ie vastgesteld. 

De Voorzitter, de beer Vogel, wenl bij acclamatie 
voor het eerst volgende jaar herkozen. 

Als afgevaardigden ter algemeene vergadering, in 
Mei en September e. k. te houden, wonlen benoemd 
de leden Vogel en Tirion en als hunne plaatsvervan
gers de leden Van Lith Jr. en Westro. 

Het voorstel van het Bestuur om als prijsvragen 
onder de leden, het ontwerp VOOT een Salon-schoor
steenmantel en een Hek van gesmeed ij/er uitteschrij-
ven, vond algemeene ondersteuning, terwijl als prijs 
voor het best gekeurd ontwerp een voorwerp ter 
waarde van ƒ 95.00 werd vastgesteld. 

De contributie voor het dienstjaar 187%0 mocht 
men weder op ƒ 4.00 bepaald zien. 

Voor liet houden eener zomervergadering, nood
zakelijk geworden tengevolge der algemeene bijeen
komst van Septemlier wenl de derde Woensdag der 
maand Augustus aangewezen. 

Voor het houden eener meer Ü-estelijke bijeenkomst, 
tevens anntcwenilcri om eenige l'abrijken of andere 
inerkwaunligheden op het vak der Houwkunst be
trekking hebbende te bezoeken , werd het eerste ge-
deolte der mnand Augustus gekozen. 

Hierna verkrijgt bet lid Kriens het woord, die 
de vergadering iu kennis stelt in de eerste plaats 
met een monster Aiuerikaanscho nanoen, waarvan hij 
het nut, den prijs en het gewicht opgeeft en het voor
deel boven andere U-dekkingen betoogt, en teu tweede 
met de gepatenteerde HUgersche dakpannen, waar
van mede een proef in dc vergaderzaal aanwezig is. 

Spieker wil daarvan de soliditeit, de dichtheid, 
de gemakkelijke uitzetbaarheid en de weinige kosten 
van onderhoud verdedigen, waarin hij evenwel niet 
altijd naar wensch slaagde, daar verschillende leden 
gegronde Iledcukingen tegen deze wijze van dakbedek
king inbrachten, die niet allen even gemakkelijk wer
den opgelost. 

Nadat de Voorzitter den spreker bedankt en de 
leden zijne tevredenheid betuigd hail over hunne 
trouwe opkomst gedurende het geheele werkseizoen, 
sluit hij door deze vergadering tevens de laatste van 
het jam 18'%„ 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 April 1879. 

Advertentie. 

H . H . D E S K U N D I G E N ! 
IEMAND oud 30 jaar, goed bekend met het Hin

ken van G r o n d p l a n n e n , A l g e m e e n e 
e n S t a d s - k a a r t e n , N e t t e e k e n i n -
g e n . e n z . e n g o e d m e t w e r k l i e 
d e n k u n n e n d e o m g a a n , z o e k t 
p l a a t s i n g , o n v e r s c h i l l i g w a a r . 

Adres franco bureau Opmerker. Letter W. 

Bij fre/epde Miliits,'li:i|i|,ij wnnl! '̂Vtiiil̂ 'il i'i'ii l"e-
kwiialll persoon Ills 

A d j u n c t - O p z i c h t e r 
(standplaat* Kaalte), tegen eene jaarlijksche bcz'ddi-
ging van negen honden) gulden en genot van vrij-
woning. 

Sollicitntien voor deze betrekking liehoorcn, onder 
Overlegging van voldoende getuigschriften, franco 
aan den Raad van Administratie ie wonlen ingezon
den vóór den eersten Mei aanstaande, terwijl hij 
voorkeur 's Woensdags, tusschen 10 en 12 uur des 
voormiddags, gelegenheid zal worden gegeven tot 
[*eiXKinlijke aamuelding. 

ZwoiXI, 1 April 1879. 
De liaad -an Adminis'nttie, 

J. D. VAN HASSELT, Pres. 
J. VAN DEVENTER II.Az.. Sccr.-Tf.es. 

Maatschappij tot exploitatie vun 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 13*" Mei 1870, des voor-
middags ten II ure, aan liet Ceiitruallaireau dei 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss[morwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek na. 220. 
De uitbreiding van de LOS- en LA

DINGPLAATS en het vergrooten 
van het gebouwtje voor BERG
PLAATS en LAMPISTERIE met het 
maken van bijkomende werken op 
het station Eindhoven, ten behoeve 
van den spoorweg van Maastricht 
naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 24 van hot Bestek. 

Het Bestek ligt van den \Hita April 1870 ter 
lezing aan het Centr.uilbureaii bij de Monvlse Laan 
en .aan het bureau van deu Sectie-Ingenieur te 's Her
togenbosch en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te 's Hertogenbosch. 

De aanwijzing op liet terrein zal geschieden den 
30»'™ April 1879. 

Utrecht, den 17-"» April 1879. 

A a n b e s t e d i n g . 
De oodemteekcodl /.ill. namens zijne Principalen 

en Dingsdag 29 April 1879. <les i f i M i g i 
ten 1 uur, in liet lokaal Hel Vosje, Itokin alhier, 
aanbesteden: 

Het bouwen van eenige Pakhuizen, 
waarbij Hoofdinganggebouw, Kan
toor, Stal en Wagenhuis, Woningen 
en verdere bijbehoorende werken, 
op een terrein aan de Groote Bicker
st raat te Amsterdam. 

Itestek et) 0 Teekeningen zijn ad ƒ 5 te verkrijgen 
van af Woensdag 1 *> April 187'J ter Handelsdruk
kerij t: A. BPDN & ZOON, Amsterdam. 

Inlichtingen verstrekt de Architect 
Gr B S A L M 

A m f l t e r d a m s c h e 

k a ii a a I in a ;i l s i' li a |> |i Ij. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaturdag 10 Mei 1879, des middag- ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdum-
sche Kanaalmaatschappij, onder haar nadere goed
keuring, aau het Bureau van de Maatschappij. Kei
zersgracht 633 te Amstenlam, worden aanbesteed: 

Het verrigten van baggerwerk in het 
Noordzeekanaal, tusschen de brug 
in den straatweg te Velsen en Am
sterdam. 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 17 van liet l»estek. 

Het In-stek ligt ter lezing OU het Technisch Bu
reau vau de Kanaalmaatschappij le Amsterdam en 
aan het Sectiebureau le Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam en te Velsen op franco tan vraag te beko
men, tegen overmaking van 50 rent por exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Korstaan-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633, te Amster
dam , en den Sect ie-Ingen leur te Velsen. 

Amsterdam, 7 April 1871). 
De Directie, 

I1TTA, 
Voorzitter. 

M. F. DE MONCHY, 
Secretaris. 

K L 0 0 S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafeltall-Kruevwi 

in RUNl'RUlSSEN, 
Handelaars in Ouitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BKU1SSTEES, VOORVASTE STEENES. SSt 

Sieuwehaven S.zijde 55, liotlrrtlHin. 

A A N B E S T E D I N G . 
Door den Arehitekt P. F. LAARMAN voor zijnen 

principaal, zal op Woensdag 80 April 1870 wor
den eanbeeteed: 

Het bouwen eener Villa met aanhoo-
righeden op een terrein, gelegen aan 
de Wetering-Schans over het Nieuwe 
Museum te Amsterdam. 

Aanwijzing in loco op Donderdag 24 April 1870, 
's morgens ten 11 ure. 

Inlevering der biljetten op Woensdag 30 April 
1ST!*, des middags len 12 ure, in het Café Suisse 
in de Kalverstraat te Amstenlam. 

Bestek en teekeningen tegen lieutliiig van f 2.50 
benevens information, zijn te liekomen dagelijks van 
10—12 uur bij den Arehitekt I». F. LAARMAN, 
Nieuwendijk 105 te Amstenlam. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER km WETHOUDERS Dn Ge-

MEENTE UTRECHT, zijn voornemens op Zaterdag 
den 8. Mei 187'.!, des namiddags ten één ure, in 
het n[»enbaar ten Stadliuize aan te liestedcn: 

Het afbreken en vernieuwen van den 
bovenbouw der Basoule-brug aan de 
Tolsteegbarriére. 

Het lH'stek met teekeningen ligt van al' Zaterdag 
den 19. April 1879 ter inzage san het Bureau der 
gemeentewerken. Achter Klareuburg, 00 is van dien 
datum af aldaar, zoomede ten Stad huize (afdeeling 
Financiën) en bij de Boekhandelaren VAN TERVEEN 
EN Zoon , verkrijgbaar gesteld, tegen betaling van 
ƒ0.50 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebl-en op .Maandag 
den 28. April e. k., dee voormiddags ten 10% ure. 

Utrecht, 10 April 1879. 
De Secretaris o'er Gemeente Utrecht, 

W. II le WA1TF.V1LI,E 

B . H 0 L S H 0 E K t e A m h ë m T 
FABRIEK en MVGAZIJN lan Instrumenten 

voor wetensclia|,ju'lijk gelirnik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Briefbalansen. en*, en/.__ 

L O U I S G O F F I N & C 1 E . 
E U E D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars eu exploitanten vun HARDSTEEN- en 

van KKIJENOROKVEN. 
De ondergeleekemlen , vertegenwoordigers van de 

Heeren GENESTE, HERSCHER Co., te Ê'arije. 
Fabrikanten van 1'rrwariiiiiigw-TorNtrllrii. 
ziKiwel voor verwarming van tleboiiwf n van «n-
iiirii|;rfNti'l<li'ii Aard als voor tiiVoiulrrlijlif 
Zalen, l i r r k e n . Srholcn, S o c i ë t e i t e n . 
In MoMpltalen. Hsuternen, enz., enz., cn 
aannemers van goJhSaw inricbtiiigcii voor Verwor 
•iiiiit: en Wentlleerlnaj van Gebouwen, bevolen 
zich bij belanghebbenden voor bovenvermelde leverin
gen aan. 

CHARLES REIIV k lllrAFIIT, 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M i t T S C H A P P U . 
(Lijn Winterswijk Gelsenkirchen. 

A A N B E S T E D I N G 
op Donderdag den 15 Mei 1879, des na

middags ten één Ure, ten Raadhuize te Winters
wijk , van: 

Bestek o*. 25. 
Het maken van de grond- en kunst

werken ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af station Dorsten tot 
aan het Emscherdal nabij Gelsen-
kirchen. Lengte 14,163 kilometer; 
te verwerken grond p. m. 341500 
kubiek meter. 

De iiischrijviugshillcttcii moeten vóór het uur der 
besteding vrachtvrij liezorgd zijn teu Raadhuize te 
Winterswijk. 

Inlichtingen Worden gegeven door «len Dim'teur-
Ingeuieur der Maatschappij, bij uien tevens het Ite
stek met bijbehoorende stukken op franco aanvrage 
en tegen betaling \an ƒ3 .00 van af 20 April c. k. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 15 April 1879. 

Boompje- H'.tttritfim. 

H . & J . S U Y Y E R . 
Fabriek van Stoomketels en Wer!;tuigea, 

de HoUandiche T u i n . 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle Lekende typen 
en reparation aan hestaande KKTKI.S worden in 
den kortst mogelijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

G E B R O E D E R T W I c X i W A N , - -

B R E D A . 

S l n o i i i l i i i i i i i r r l a l i r i c k a i i l c i i . 

VAN BIET8GB0TEN & H 0 U W K N 8 . 
R O T T E R D A M . 

IIOliEV & OOMPANY'8 STOOMMACHINES, 
nvt tioml bekroond Parijs 1878. 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN \an FOX WALKER £ t',>. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van APPLEBY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP -
P E N , S T A L E N SCHOPPEN. gognrand.vnle 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, AFSLUITERS. K R A N E N cn 
GARNITUREN nor stoom- cn waterwcrktiiigon, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit ,1e fabrieken 
der bemande Bl'KHAM COMPANY legen concur-
reei-ende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Mozaik Tegels voor Moeren 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, (llllltl-
IIORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. als lo 
BEKLEEDDJ0 van HUREN. 

uitsluitend AgïMitseliap. vuur Xeiler-
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. J . O O H , 
F i r m a A X T . D B W i r ^ I ) , 

Scheepmakershaven .\". (I'J en Juffertiraat N". 50. 
R O T T E R D A M . 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I J S S E L 

C l v l e l - I n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijkcn tijd alle soorten van Stoombaggermolcns in hout- of 
ijzeii-onstriietie, volgens eigen systeem, gesihikt v«wr elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M s jier 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Kotoln, Drijfwerken Locomobielen. Heimachines. 
Steen- en Tegelvormmachtnei. IJzeren Kap- en Brugconstructiën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D B T R A V E R S , 

geeft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 
verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &. C°. te A m s t e r d a m , 
door wie nok tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders nor geheel Seder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

T E E k E \ P \ l ' I E I I E \ 
v a n C A R L S C H L E I C H E R & S C H Ü L L t e D u r e n . 

Alle soorten [uipier van bovengenoemde Firma, waarvan bij voortduring in de verschillende buitenland-
sche Bouwkundige Tijdschriften of bladen monsters liggen, zijn steeds voor de daarop vermelde 
Fabrieksprijzen te verkrijgen in i 

H E T M A G A Z I J N V A N T E E K E N B E H O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N , 

v a n T h . J . D O B B E , t e U t r e c h t . 
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D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A l i O N N E M E N T : 

. ...••Ui.jui iUUfiw. 1* 'J- j*r * mi 
een jurgsug. Aiiunderlijke no 

mmm f UÊÊ, 
uners hij voor 

\l n iilniii.n-irl noh ixur 
iiiif-tillniL' 15 cents. 

Al le stukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie té Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van t—5 ri-kjfla IA.—, verder tooi eiken regel puu.laruiiaU 20 cent» en lUrmn 
vooreen nommer van het blad. Atlverteutien voor het buitenland ÜSceuUperrtgel. 

BEN KSTHKT1SCII VltAAGSTUK. 
(Vervolg en slot van 16.) 

Omstreeks denzelfden tijd wenlen zekere bisschop
pen bevangen van een gemoedsbezwaar over de on
voegzaamheid die er, volgens hen, in stuk, dal hel 
publiek bij godsdienstige plechtigheden zich mengde 
noot de priesters, en er wenl een juhé, d. i. eene 
eenigszins verheven galerij tusschen het schip en 
het koor, gemaakt, als scheiding tusschen de afge
sloten ruimte voor de geestelijken en dit; voor de 
menigte. 

Na deu dood van den heiligen Lodewijk neemt 
de wetgeving omtrent de gemeenten zeer in omvang 
toe; het plaatselijk gezag, door den Koning overge
dragen, begint gewicht te krijgen, en het stadhuis, 
van 1150 tot 1360, gedurende deu koorteachtigon 
bouw van de kerken, verlaten, vindt allengskens zijn 
reilen van bestaan en zijn onafhankelijkheid terug. 
Bat van Clusv wordt in 1204 weder opgebouwd. 

liet was er echter verre af, dut de strijd geëindigd 
was. Tengevolge van geschillen tusschen de aanzien
lijke burgers, de rijke kooplieden en de ambachls-
lieden, die zich nkn) hadden kunnen verstaan omtrent 
de keuze van een burgemeester, had de Koning, 
krachtens zijn souvereine macht, een burgervader he-
rioemd, die vreemd aan de stad was. Aangenomen 
door de aanzienlijken, was de uitverkorene des Konings 
het niet door de kleine burgerij en de gilden. Kr 
barstten onlusten uit. Gedurende veertien dagen was 
de stad ter prooi aan regeeringloosheid, en Lodewijk 
X verlooudc rich in tOnDOn aan het hoofd Tan twee 
duizend gewaande mannen, schafte de genteante* 
rechten van Clusy af, drong den muiters eeu préviit 
SÉ proost op om hen te besturen in zijnen naam, en 
iwroOOd hun «zegel, banier, klokketoren en openbare 
vergaderingen" te kannen. Het stadhuis was opnieuw 
in I • i-.j r i• I gestoken. 

Ondanks de koninklijke verordening, hadden de 
burgers niet geheel de gewoonte verloren zich in de 
hoofdkerk te veitvnigeu, waartoe de bisshop hen 
aanmoedigde, in de hoop de dagen weder te zien 
aanbreken, waarin de inwoners de bisschopskerk be-
srhouwdeii als het palladium der stad ; van hunnen 
kant toonden de pnxisten zich slechts wakker als 
hel te doen was om belastingen te innen, terwijl rij 
zich weinig bekommerden om stedelijke waardigheid , 
|rolitie of beheer vuu de gemeen te-goederen. Tenge
volge van klachten, hierover tot «len Koninggeriehl, 
vergunde deze den burgers, jaarlijks zes hunner 
tO kiezen, die , onder den naam van échevins of 
ichepenen, den proost zouden bijstaan in zijn ver-
richtingen als overheids|tei-soon en zorg duigen voor 
de gemeente-taken, bet heffen van belastingen, de 
plaatselijke militie, euz. Onder Karei V werd den 
Clusianen vergund hun oud verwoest stadhuis te 
bentellen. Men nam nieuwe plans aan, en voor 
de eerste maal wenl het wapen der stadgeschildenl 
en gebeeldhouwd onder de loge en in de zaal dei-
schepenen. 

In de veertiende eeuw beroeren onophoudelijke 
rustverstoringen, verwekt door gebrek en verhoogmg 
van belastingen, het koninkrijk; de opschudding is 
algemeen. 

lhtmual echter eischt het volk, en niet meer alleen 
«te hooge burgerstand, zijn plaats in hel zonnelicht, 
eu biedt weerstand aau de eischen der koninklijke 
dienaren en aan de aanspraken der bisschop|>en. Clusy 
staat op, gelijk Parijs, gelijk Ruuuaii, gelijk menige 
Baden gemeente. Zijn gekozen burgemeester, meester 
t'ornil, roept uit: nBat dc vorsten en «leien ons in 
onze zaken met rust laten!", en de stad, besloten 
haar vrijheden te verdedigen , zint, onder zijn gezag , 
op middelen van verzet. Tevergeefs. Na verscheidene 
gevechten, waarin de stedelijke militie dapper vocht, 
drongen de koninklijke troepen Clusy binnen; de 
burgemeester werd opgehangen op het plein der 
Markt, deu wijkmeesters wenl het hootd afgehouwen, 
en men moest twintig duizend francs in goud betalen. 

Ik ga het hoofdstuk, door den schrijver nllct tijdperk 
dei- groote onheilen" genoemd. voorbij , waarin slach-
Ungsn en I-echtelijke beroovingen plaatsgrepen, be-
loovingen, waaraan de bisschop deelnam en zoo 
niini, dut hij besloot zijn hoofdkerk te hei-stellen, die 
wel nuodig had dat men er zich mede bemoeide. 
Maar doordien de arbeiders gedood, gevlucht of te 
gronde gericht, in de werkplaatsen ontbraken, bleef 
'iet ontwerp zonder gevolg. De burgeroorlog woedde 
bovendien overal, de viectndeling hield de helft in 
frankrijk in zijn macht, alle leidend gezag w d 
miskend. Men dacht in die rampvolle tijden niet 
aan bouwen. 

Eindelijk beklimt een staatsman den troon. De 
groote leenmannen worden nu onderworpen , du han
del beschermd, de wegen veilig gemaakt, de plun
deringen der edelen onderdrukt, de burgerstand be
gunstigd. Na de /.aak van Péronne, houdt Lodewijk 

XI, die zich naar Senlis liegeeft, te Clusy stil. Be 
rijksmacht In-staat; ieder wendt zich nu tot den 
Koning. De bisschop vraagt hem om geld voor 
zijne hoofdkerk en de Koning, vroom maar toch 
op eigen voordeel bedacht, l>cweegt hem zich te wen
den toi zijn kanunniken, die rijk zijn; de burge
meester eu de scbejN'iien spi-eken er hem over bun 
stadhuis weer op te bouwen, en de Koning, voor
stander vnn het rijksgezag, maar zich bedienende van 
den burgerstand om de leenheeivii te fnuiken. staat 
hun vijfhonderd gouden souvereiueii toe. Nu toog 
men aan het werk. Eu de heer Viollet-le-Duc, gelijk 
altijd, dat waarover hij spreekt ons voor dc oogen 
tOOvereode, toont ons den type van het stadhuis iu 
de vijftiende eeuw. 

Ziht zeker was er een oogenblik, waarin de ge
meente-vrijheden zoo degelijk gevestigd waren, (lat 
('oimuines kon schrijven: ols er koning of lieer op 
de aarde, die zonder dwingelandij o!'geweld een pen
ning kan heffen van zijn onderdanen, zonder mach
tiging eu toestemming van degenen die hem moeten 
betalen ?" 

Maar wat wisselvalligheden nog! Onder Hendrik 
IV werden de vrijheden weer afgeschaft; het konink
lijk besluit van 1004 veroorlooft slechts deu inwo
ners psehejR'iten te verkiezen, dit?jaarlijks vernieuwd 
zullen worden en een zeker getal aanzienlijken zullen 
moeten aanwijzen . uit wie de Koning een burge
meester benoemen zal." Een ander koninklijk besluit, 
geteekend le Versailles in 1002, maakte de gemeen
telijke waanl igheden tot staatsimbten, zoodat het 
bestuur van de steden verkocht en den meestbie
dende overgclevenl wenl tegen klinkende munt. 
haai ti.i werden, onder Lodelijk XIV, dc gemeenten 
gemachtigd de ambten, die dooide opkoojicrs bezeten 
waren. weder af le koo|ien, liet was als't ware ze 
in openbare veiling brengen, meur dit kon hem niet 
deren; dc groote Koning, le gronde gericht door 
dolle t-orlogen, vulde alzoo zijn koffers. Deze ver
koop van bedieningen, iu 1710 door den Regent 
afgeschaft, wenl in hetzelfde jaar tloor denzelfden 
Regent hersteld, oom te voorzien in den achterstand 
en iu de terugbetaling van de kapitalen der .Staats
schulden." De Regeering vau het bon plaieir vierde 
naar hartelust den teugel, zoodat van 1722 tet 1781) 
de gemeenten slechts zestien jaren vrijheid hadden. 

Heeft de Omwenteling de noodzakelijke oplossing 
gegeven? Ni>ch zij, noch bet eerste Keizerrijk, noch 
de Restauratie, noch de constitutioneele Monarchie, 
noch het tweede Keizerlijk, /al de tierde Republiek, 
die onder onze oogen gesticht wonlt, ze geven? 
Slechts tien jaren scheiden ons van het eeuwfeest 
der inneming van de Ikistille; wat vorderingen blijven 
er nog te maken over, oj«lat de werkelijke voorwaar
den van het vraagstok, ik zal niet zeggen de open
bare zeden gewijzigd, maar den geest onzer staats
lieden getroffen hebben! Een feit is verworven, na-
laetijk dat het stadhuis, het zichtbare teeken vun de 
onafhankelijkheid der stad, een zaak van de stad is, 
slechts in zooverre van tien Staat afhangt als de 
algemeene belangen in het sj*l komen, cn van de 
Kerk in niets. 

Wat de kathedraal aangaat, zij onderging onder 
Lodewijk XIV haar laatste vervorming; dejufcéwerd 
opgeruimd, eu de geheele inrichting van altaar en 
versiering gewijzigd naar den smaak van den dag. 
In Notre-Dame te Parijs wenl de nieuwigheid inge
voerd, naar het ontwerp, opgemaakt dour een kun
stenaar van de Academie, zegt ondeugend de heer 
Viollet-le-Duc, en allerwegen, te Clusy gelijk elders, 
wenl de nieuwe decoratie uangenoiuen. De oude 
eikenhouten zetels der veertiende eeuw, het altaar 
met zijn vier bronzen zuilen die engelen droegen, de 
afsluiting van het koor met zijn schoone beeldhouw
werken, de koperen en arduinen tomben der bisscho]r-
psn waren goed voor afbraak of voor de gieterij. 
In de plaats vau tien juhé stelde men een ijzeren 
hek, geflankeerd door twee nissen met standbeelden 
en door vier kolommen in Korinthischen stijl, alles 
van gijis, en het marmer zoo fraai mogelijk naboot
sende; achter het met een baldakijn versierde altaar 
verrees een Ilocm , wiens stralen van verguld hout 
door wolken van pleister heen boorden, een Gods
vrucht — dat is te zeggen een maagd die den Chris
tus op haar knieën hield — werd onder den Doem 
geplaatst, en mooie engeltjes van pleister droegen 
bevallig de vertooning van het Heilige Sacrament, 
wat de be wondering uitmaakte der vnnne vrouwen. 

Iets opmerkelijks. Terwijl de stadhuizen den terug
slag van elke omwenteling, die in den schoot tler 
gemcente heeft plaats gehad, hebben ondergaan, 
zijn de kerken over het algemeen gespaanl gebleven — 
behoudens de verminkingen door den ofllcieclen knust* 
smaak. Zou er in dit feit niet een onbewuste her
innering zijn uan het Roineinsche gerechtshof, waar
van de ruimte duor de kurken werd ingenomen/ 

Navolging, gewoonte, erfelijkheid l>eshan zoovee 
plaats in de mciischelijkc dingen! 

Niet zonder voordacht heb ik, in de twee wer
ken van den heer Viollet-le-Duc, al de feiten uitge
kozen en verzameld, die de overeenstemming iu het 
licht konden stellen, welke in elk tijdvak beerscht 
tusschen do gebeurtenissen op geestelijk en maat
schappelijk gebied en den kunstsmaak. Ik heb willen 
anntoonen , daar eeu verschil tem Ie zielstoestand altijd 
tot een daaraan beantwoordende esthetische uiting 
voert, dat de kunst niet iets absoluuts, maar een 
resultante is; dat, zoo zekere regelen van den 
smaak aan de menschclijke natuur eigen zijn, die 
regelen, juist daardoor, zich kunnen en moeten 
plooien naar de vorderingen van den menschelijken 
geest, dat is te zeggen: niet verlengen. verbasteren 
Of navolgen wat op eeu gegeven oogenblik uit het 
leven der volken geweken is, maar daarentegen 
zichtbaar maken, vastleggen eu verfraaien wat zich 
van het leven der volken meester maakt. Het lve-
trekkelijk of relatief karakter der schoone kunsten 
te bewijzen, is haar maatschap|>e!ijke liesteiiiming tc 
bepalen, dat is, ook de collectieve werkelijkheid aan te 
duiden als de beste bron van duurzame bezieling, 
en de nuttigheid voor het oogenblik als de ware 
•oerwaarden van de vlucht naar de toekomst. 

Ben ik geslaagd ? Zoo ik het ben, komt al 
de eer ervan toe aan den heer Vio||et-le-Duc, want 
nergens ziet men zoo goed als in zijn arbeid de in
lijving van den kunstsmaak bij de wet van den 
vtoruitgang gerechtvaardigd. Maar dan ook dringt 
zi«li een gevolgtrekking aan den lezer op, die aan tie 
Oeeenieaenii van een hoofdkerk rn van een stadhuis 
ontbreekt. 

Ik heb, iu den loop van dit artikel, gezegd, tlat 
in onze dogen vele geesten, wier getal aanhoudend 
toeneemt, van tie geloofsstellingen bobben afgezien, 
om meeningen aan te nemen; de zoodanigen zien in 
«Ie hoofd- til' bkdomskerk slechts een historische her
innering en tie uiting van een belangwekkende kunst, 
maar zonder overeenstemming met hun gevoelens, 
cn in tie voornaamste handelingen vau hun bestaan 
bobben zij slechts toevlucht tet de leekeu-wijding. 
Wat vinden zij iu dfl stedelijke, raadhuizen , waai
de burgerlijke wet heerscht, tot vervanging vau 
de indrukwekkende ontroering der tempels, waarde 
fictieve gedachte voorzit? Gehouwen zonder karakter, 
formanteiten zonder grootheid, verbintenissen zonder 
plechtigheid, de onbeduidendheid en de dorheid; niets 
van wat de verl>eelding trefl, tot het verstand spreekt, 
het hart doordringt, noch die behoefte aan uitwendige 
inededeeling voldoet, welke bij den mensch tie blijd
schap of de droefheid vergezelt. En men verwon
dert er zich nog over, dat enkelen, vrijgemaakt van 
het geloof, volharden (vooral de vrouwen) met aan 
de heiligdommen, die zij gewoonlijk niet bezoeken, 
de collectieve roUoeningeo van het gevoel te vragen, 
waaraan tie behoefte hen aangrijpt bij ecu wieg of 
een graf! Verdelgen is niet genoeg; men moet ver
vangen. 

Zou het niet tijd zijn, zonder de geloovigen te 
Iwiugen zich uiterlijk te gedragen alsof zij vrijden
kers waren, deu vrijdenkers de mogelijkheid aan tc 
bieden, niet te handelen alsof zij geloovigen waren? 
Hun schoonheidsgevoel eischt bevrediging. Het Ver
leden, eerbiedwaardig iu menig opzicht, beslaat even
wel te veel plaats in het Heden. De tegenstrijdigheid 
van kelder eigeuaanligen, kenmerkenden geest is on-
loocheiihaar. Het algemeene recht, waarbinnen men 
eindelijk onze onznmenhaiigende maatschappij moet 
brengen, vordert dat het burgerlyk bewustzijn bevestigd 
wordt door het grootsche, het plechtige, ik luid bijna 
gezegd het aantrekkelijke, die het mono|H)lie schijnen 
te wezen van het godsdienstig tiewustzijii. Dc raatl-
hui/en, die tegenover het stadhuis zijn wat tie ker-
spelkerkon Ugonover de bisschopskerk of kathedraal 
zijn, moesten, bij behoorlijke ruimte, uitdrukkings
volle versiering eu indrukwekkend geheel, iets nnders 
WOien dan lokalen, ternauwernood geschikt voor dc 
eischen der hureau-liL-erschappij. 

Maar, zal uien tegenwerpen, voor een nieuwe 
esthetische organisatie is een nieuwe grondslag 
noodig. Augustc Comtc heeft geschreven: eEr is 
zeker, VOOT hen die ze zullen weten te woardeeren, 
een onuitputtelijke bron van nieuwe dichterlijke groot
heid in de stellige opvatting van den mensch als op
perhoofd der huishouding in de natuur, die hij aan
houdend wijzigt, volgens etui verstandige stoutheid, 
geheel vrij vau elk ijdel geiiio.ïdsbezwaui' en vau 
eiken onderdruk kenden angst, en geene andere alge
meene grenzen erkennende dan die, welke betrekking 
heblien op het geheel tier stellige wetten, oiitsluienl 
door ons werkzuum verstand ; terwijl vroeger, daar
entegen , dc menschheid iu alle oprichten lijdelijk 
onderworpen bleef aan ecu willekeurige leiding vuu 

buiten, waarvan altijd haar ondernemingen, welke 
i»ok, motsten afhangen." (Cours de philosophic po
sitive, VI, p 701), 

Dat zijn krachtige woorden, heden nog meer 
waar dan toen zij werden geschreven, en die duide
lijk het verschil tusschen den ouden en den nieuweren 
gi-est aanwijzen. Ik geel den heer Viollet-le-Duc iu 
overweging, ze te bepeinzen. De kunstenaar en het 
lid van deu gemeenteraad /ouden, daardoor besteld , 
misschien tie toepassing vinden van het betoog, zoo 
meesterlijk geleverd duur den geschiedschrijver. 
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DE VERSIERINGEN TE AMSTERDAM 
BIJ li i.i i.rvueni VAN-

DE JONGSTE FEESTEN. 
Het is altijd een eigenaardig genoegen op een vroo-

lijken voorjaarsmorgen, als de blozende Dogvorstin, 
die baar wa/igen nevelsluier nog niet geheel heeft 
afgeworpen, pas schuchter duur het knoppend ge
boomte gluurt, de Amstelveste te doorwandelen. 
Vooral thans, nu een groot gedeelte vuu tie stad 
officieel en officieus versierd is, kan zulk een wan
deling voor deu bouwkundige aangenaam eu leer
rijk wezen. Vlaggen, wimpels, wapenschilden, groen 
eu bloemen, kortom alles wat tot dusverre de vin
dingrijkheid der decorateurs maar bedenken kon — 
het is alles met kwistige band aangebracht en het 
geheel levert ontegenzeggelijk een feestelijken aanblik 
op, al zondigen vele versieringen weieens wat tegen 
de eischen van den goeden smaak. Wij wenschen hier 
in korte woorden tien indruk weder te geven, dien zulk 
oen morgenwandeling bij ons heeft achtergelaten. 

Als men van het ltijnsjmorwegst.ition naderde, viel 
het eerst de brug naar de Sarphutistniat in het oog, 
die met znogen;utindc Venetiaansche masten versierd 
was. Tegen die masten waren halverwege wapen
schilden, met groen omkranst, aangebracht en van 
boven jnijkten zij met kleine vlaggetjes. Al hadden 
misschien tie wapenborden wat smaakvoller beschil
derd kunnen zijn en de masten niet zot) hard rood 
geverfd behoeven te worden, toch was de indruk, dien 
de brug maakte, niei kwaad 00 wel geschikt de ver-

ichting te spannen omtrent tie dingen, die komen 
zouden. 

l)e tr.ulitiorieele slingertjes, die een ondernemend 
timmerman, met meer goeden wil dan schoonheids
gevoel, iu de Sarpbat 1st raat had aangebracht, gaan 
wij met stilzwijgen voorbij , want reals dadelijk wenl 
onze aandacht getrokken tloor ile kolossale eerepoort, 
tlie vanwege de feestcommissie op tie Hoogcsluis was 

igericht, en wiens tragisch lut op den laatsten dag 
van 't vorig jaar velen zich nog zullen herinneren. 
Om thans dergelijk Ongeval bij eeu mogelijken sterken 
wind te voorkomen, wenl het gevaarte door stevige 
ijzerdraden iu bedwang gehouden. Het punt was 
uitnemend vuor versiering geschikt, want van beide 
zijden was de j t tot oj> verren afstand zichtbaar. 
Zoouls vanzelf spreekt, had dan ook de ontwerper 
getracht iets monumentaals voort te brengen. Wij dur
ven niet volmondig verzekeren , dat hij geheel geslaagd 

Wel iinpoooerde dejioort duur haar massa, maar 
het vierkante van de silhuuet deed het oog niet 
aangenaam aan. De vierkante vaantjes, die de puurt 
bekruondeu en dit; tloor tien wind schier niet bewogen 
werden, vermochten niet het stijve van het geheel te 
verminderen. Wat fladderende wimpels hadden zeker 
guetl gedaan. Inplaats vuu een enkel, flink, grout, 
goed leesbaar opschrift (b. v. »welkom", uf iets 
dergelijks) waren vier renaissance cartuuches aange
bracht, waarop men eerst zeer van nabij — als men 
tenminste goedo oogen had—een viertal versjes kon 
ontcijferen, die niet allen even begrijpelijk waren. De 
kolussale wapens, waarmede dc hoofddoorgang aan 
beide zijden was georneerd, waren wel het bestgeslaugde 
van tic |MX>rt. 

Het Paleis voor Volksvlijt was met eenige tropeeën 
getooid, die tamelijk alledaagsch waren, cn de Utrecht-
schestraat bood weinig merkwaardigs uan. Spar-
regroen slingerde schier langs eiken gevel, hier en 
daar met papieren bloemen versierd of met oranje 
en de nationale kleuren duurstrengeld. 

De bewoners der Hecrengracht hadden blijkbaar 
veel werk van de decoratien gemaakt en niet ge
schroomd flink in tie beui-s te tasten , om hun ver-
sieriugsplans uit tc doen voeren. Naast voel fraais zag 
men daar ook vee) wansmaak — iets wat trouwens 
niemand verwonderen zal. Wij wenschen hier geen 
namen te noemen, sail moeten toch zeggen dut 
die versieringen ons het best geslaagd voorkwa
men , waar men niet tic gevels met allerlei bonte 
laji|icn huil behangen, als gold het eeu uitverkoop 
van een manufacturenmagazijn, maar waar men 
Flora's dochteren ter hulpe had gorOOpSn, die door 
hare frisschc eu tochsachte kleuren tusschen wuivend 
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groen een effect teweegbrachten, dut moeilijk inderi te 
verkrijgen /ou zijn. Het is oen eigenaardig zwak vim 
ons volk , die ingenomenheid met scluveiiwende kleu
ren — || donke slechts aan de welbekende blauwe 
en groene buizen, de geverfde booinen uan de over
zijde van het IJ — , en ruimschoots werd uan de 
zucht, om schrille contrasten aau te brengen, bot
gevierd. Het geel, rood cn zwart van Waldeck en 
onze nationale kleuren boden dan ook gelegenheid 
te over. Wij gelooven niet, dat in vele dezer ver
sieringen een architect de hnud heeft gehad; de 
meesten schenen ons het werk van behangers of tim
merlieden toe. Mocht bij een volgende gelegenheid 
toch meer worden ingezien , dat een man van smaak 
met betrekkelijk geringe middelen iets beten levert 
dan het soms duurbetaalde bebangerswerk. Dat er 
toch vooruitgang merkbaar is, blijkt uit het feit, 
dat men veel zorg besteed had om de withouten 
planken, waarmede de stoepen afgezet waren, door 
beschildering, groen of vlaggedoek aan het oog te 
onttrekken. 

Gasthuismolensteeg eu Paleisstraat boden niets 
bezienswaardigs. Het Damplein echter verdiende 
een liezirhtiging ten volle en maakte een fraai eflect. 
Het monument voor den Volksgeest, dat nu juist 
niet den Dam tot bijzonder sieraad strekt, was het 
middelpunt geworden van een decoratie, die zeer 
smaakvol mocht heeten. Masten met sierlijke bloem
korven , wajrenschilden en banieren getooid, door 
groen en linten onderling verbonden, omgaven hel eu 
met een bevallige hncht hingen van Iwven oranje 
wimpelt naar die masten af, zoodat do Nederland
sche Maagd het midden mof gelukkig bekroonde, 

Ken andere fraaie decoratie was die van liet 
sHnis onder 't Zeil", dat thans als bureau van de 
Staatsspoorwegen dienst doet. Het frontispies werd 
gevuld door de wapens van den Koning en de Koningin 
met een sierlijke tro|-ec omgeven. Het fries was 
zeer eigenaardig met guirlandes van vlaggedoek ver
sierd, die daar bijzonder goed op hare plaats waren. 
De dammen tusschen de ramen waren versierd 
met afhangende trossen groen , waarin zich allerlei 
vruchten verscholen en waarvan wa|ieus afhingen. 
De vruchten waren kunstig in karton nagebootst, 
doch nog een weinig onrijp, waardoor zij niet ge
noeg tegen het groen uitkwamen; een weinig geel 
en rood had veel goed kunnen docu. De cordon-
band was met hulstgroeu bedekt en sloot de ver
siering van onderen af. De ontwerper van deze 
versiering heeft eer van zijn werk ; de decora tien 
zijn hier geen willekeurig plakwerk , maar voegen 
zich naar de onderdoelen van hel gebouw, zoodat 
zij er als het ware een geheel mede vormen. 

Zeemanshoop had een schip cn vlaggen doen aan
brengen , zeker een karakteristieke versiering, 00 de 
Groote Club had het boekhalkon doen deroreeren. De 
heer Hajenins had een paar wel wat stijve beelden op 
zijn gebouw doen plaatsen en door schilden, vlaggen 
eni. van zijn ingenomenheid met de feesten doen 
blijken, doch geen dezer drie versieringen trok 
bijzonder onze aandacht, hoewel zij volstrekt niet 
misstonden. 

De Nieuwe Kerk zou, naar 'Ie dagbladen reeds in 
het vorige jaar berichtten, een ingang verkrijgen 
in den stijl van het gehouw. die het nuchtere 
deurtje, dat anders tot den zuidheuk toegang geeft, 
zou bedekken. Maandenlang heeft er dan ook een 
toestel van groen latwerk voorgestaan, die met spur-
reloof lieklced is geworden. Wij kunnen niet zeg
gen , dat de verwachting, die wij van dezen ingang 
koesterden, verwezenlijkt is, Zij zag er tamelijk 
gewoon uit; — van de overeenkomst in stijl was 
niets te merken, of het moesten de vierkante vaan
tjes wezen , die thans nan do lieidn spitsen terzijde 
waren aangebracht cn dezen een zekere gelijkenis 
gaven met de palmnaschen, waarmede de jeugd op 
Palmzondag zich pleegt te vermaken. Dc renais
sance cartouches, die wij reeds op de Hongesluis 
aantrollen , zagen wij hier terug, van nog moeilijker 
le lezen versjes voorzien. 

Nu wij toch aan de Nieuwe Kerk waren, wilden 
wij er eeti oogenblik binnentreden om de toebereid
selen in oogeuscliouw te nemen, die daar gemaakt 
waren om het vorstelijk [mar feestelijk te ontvangen. 
Het was niet gemakkelijk om de kerk te versiereu, 
want de kale witte wanden en de dooreenmengiiig 
van Gothisehe en Renaissance motieven, die men in 
het gebouw aantreft, werkten den versierders niet in 
de hand. Het was een gelukkig denkbeeld, het kun 
stig bewerkte ko|ri:ren koorhek bij de decoratie de 
hoofdrol te laten spelen. Het kwam zeer schoon uit 
tegen het donkere rood, dat erachter was gehangen. 
Dc troonhemel maakte eeu goed eflect. Minder be. 
vielen ons de banieren, die ter weerszijde van den 
troon waren opgesteld en die allerlei vreemde aan
hangsels vertoonden; de bekroning boven den troon 
en de dunne groene slingertjes tusschen de bogen 
van het schip waren bepaald triviaal. 

De Kalverstruat was bier en daar van een decoratie 
voorzien , of met een paar bustes, een wa]N>nschild 
enz. getooid. In enkele winkels was een smaakvolle 
uitstalling aangebracht. 

De beide eere|x>orten, waar hel Itetubraudtsplein 
mede prijkte, waren misschien wat stijf van hoofd
vorm, maar veel werd er goedgemaakt door de hoogst 
verdienstelijke wijze , waarop de wapens eu verdere 
decoratieve figuren geschilderd waren en dooi' de 
sierlijke vlaggen, die de poorten zeer goed («kroonden. 

Wij zijn veel met stilzwijgen voorbijgegaan eu 
hebben niet overal bewonderd. — Wij tobben aan
merkingen gemaakt, die sommigen, met het oog op 
het tijdelijk karakter van feest vieringen, misschien wat 
onbillijk zullen voorkomen. Maar uien bedenke, dat 
juist door feestelijke gelegenheden , als er zooveel 
belangstelling en nieuwsgierigheid is, een schoone ge
legenheid wordt aangelsKleii om menigeen, die oog 
voor het schoone heeft, maar het in gewone omstan
digheden niet te zien krijgt, zonder dat hij hef zich 
bewust is. een lesje iu de esthetica te geven. Allicht 
wordt hetgeen gezien is hier of daar nagevolgd eu 
zeker laat het een indruk achter, die, hoe gering 
ook, toch de kunstsmaak van ons volk ten goede zal 
komen. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

An'Lu.im. Arnhem. 
Vergadering van Woensdag l(i April 1870. 
Nil opening der vergadering door den Voorzitter 

eu liehundeling der ingekomen stukken, kwam aan 
de orde de verkiezing van een afgevaardigde naar de 
Algemeene Vergadering en Bijeenkomst te Amsterdam. 
Dc uitslag was, dat de heer Berghuis als afgevaar
digde, en de heer Stoeller als plaatsvervanger werden 
gekozen. 

De heer P. E. Rijk gal' hierna de op het convo
catiebiljet, vermelde uMededeeling van resultaten bij 
hef beproeven van ijzer." Spreker begon met eeu 
overzicht te geven van tie bewerking tier grondstof 
in de verschillende ovens; verklaarde vervolgens, wat 
men onder verpakking vun ijzer verttaan moet, hoe 
deze geschiedt en vertier liewerkt wordt. De dnarbij-
gevoegde inonstei-s met breuk slaafden tic juistheid 
van tic lowering, dat het hierlelaiiile in den handel 
zijnde Belgische halkijzer zeer slecht is, en men hij 
tien DOUW er volstrekt niet op vertrouwen moei. 
Daarna behandelde spreker het staal, om teu slotte 
mede tc deelen, hoe ijzer en staal beproeft] worden 
en welke resultaten men verkrijgt. 

Nadat de Voorzitter tien heer Rijk had dan kg--
zegd voor zijne leerrijke verhandeling, wenl tic ver
gadering, tie laatste in dil seizoen, gesloten. 

Aedi;ei.in(J Hottkhi'AM. 
Vergadering van II) April \H1:>. 

De Voorzitter deelt mede , tint op tie dril ten vorigen 
jure uitgeschreven prijsvragen voor tic letlen tier Af
deeling, een antwoord op dc tweede vraag is inge
komen , ter beoordeel ing waarvan 1*110 commissie is 
benoemd. 

Na eenige discussie wonlt besloten, voor het vol
gende jaar weder prijsvragen uit te schrijven, waar
voor, evenals dit jaar, alleen het getuigschrift tier 
Afdeeling als prijs zal wonlen uitgeloofd. 

Door de heeren A. Bmns, W. C. Coepijn en D. 
tie Vries worden antwoorden vooi gelezen op drie der 
vragen, welke in de Algemeene Bijeenkomst tier Mant-
schappij in Mei a. s. ter l>esprekiug zijn voorgesteld. 

Ten slotte wonlen eenige schoone en groote pho-
togralische afbeeldingen vuu enkele deden van liet 
Louvre en tie nieuwe Ojicra te Parijs, en van het Paleis 
van Justitie te Brussel met belangstelling iu oogen-
schouw genomen, daartoe Ier beschikking gesteld dooi
den heer J. C. van Wijk. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage Dik»- den Gouverneur-Generaal 

van Nederlaiidscli-lndie zijn de volgende beschikkin
gen genomen: 

lienoemd: hij het algemeen beheer tier Staats
spoorwegen, tot teekenaar le klasse Th. G. F. 
Anken ; bij den aanleg van de lijn Madioeti-Blitar-
Soerabaia de lumoemde ingenieur '2e klasse J. K. 
Kempees eu de opzichter 2e klasse W, T. van der 
Kenip; 

geplaatst: tie nieuw benoemde hoofdingenieur A. 
W. T. Koek, tie adjunct-ingenieur der le klu.-c 
Th. F. A. Delprat en die der 2c klasse G. Steffan; 
tie Oplichten der 2e klasse J. van der Ven cn .1. 
Mevling, en dc opzichter der Me klasse A. Ghijsels Mz. 

— Aau de firma L. tie Beer cn Cie., te Gorin
chem, is tot wederopzegging vergunning verleend voor 
een itoombootdienBt tot vervoer van personen, goe
deren cn vee tusschen Gorinchem en Heusden, als
mede voor een stooiuslec|<dioiis! op de Maas tot 
Bokhoven. 

—- IV commissie voor bouwkundige omlerwerpm 
der Vereeniging voor Handel en Nijverheid heeft aan 
het bestuur der Vereeniging 009 zeer lielangrijk rap
port ingezonden omtrent de vraag : Welk rioolstel-el 
is voor Den Haag het beste f Het rapport zal Be
drukt en aan de letlen tier Vereeniging toegosonden 
wonlen, alsmede aan verschillende ingezetenen, 'lie 
tleze zaak als deskundigen kunnen behandelen in em 
algemeene vergadering, die a.s. Vrijdag z-il wonlen 
gehouden. 

— In eene Op 18 dezer gehouden vergaderiig 
der afdeeling Westland van tie Hollandsche Matt* 
schappij van Landbouw wenl ook ter sprake na
bracht de minder wenschclijke toestand, waarin iet 
boezemwater iu 't hoogheemraadschap van Delfland 
verkeert, hoofdzakelijk ontstaande door onvoldoende 
middelen tot waterloozing. 

Na breedvoerige gedai'hteuwisseling is besloten, 
ter behandeling van deze voor het geheele Westland, 
of bever voor geheel Delfland, zoo nllerhelangrijksie 
zaak eene buitengewone vergat lering der afdeeling 
le beleggen, die bepaald is op Dinsdag 20 Mei a.s., 
des namiddags le zes uren, iu het logement van 
J. van Nooit te Naaldwijk , terwijl aan het bestuur 
tevens wenl opgedragen, de Insturen dei in de af
deeling gelegen jiolilers, alsmede de besturen der 
Zusterufdeelingen in Delfland gelegen , uit te noodi-
gen die vergadering te willen bijwonen. 

Breda. Door tien Minister vau Watei-stuat, 
Handel en Nijverheid is beschikt op het verzoek van 
ile heeren Mr. J. VV. vun den Biescu eu E. Kalf-
steriuan te Giiineken, uiu vergunning voor tien aan
leg eu de exploitatie vau een tramway van het 
marktplein te Giiinckcn door de bOOOUWde kom van 
Breda naar het sjwor wegstal ion. De adressanten 
zijn, voorzooveel den aanleg betreft, verwezen naai
de gemeen t cites turen van Breda cu Ginneken , ter
wijl het verzoek om vergunning voor tie uitvoering 
van tien dienst in overweging zal worden genomen, 
wanneer zal zijn gebleken , dat de vereischte ver
gunning tot bet leggen van tie rails in de betrok
ken wegen en straten verkregen is. 

Ede. In een buurlsprauk VOO de geërfden te Hars
kamp zijn tb; ingediende grondslagen voor tie ver
deel ing tier gronden in gemeenschappelijk bezit 
(2800 H.A.) aangenomen met 20 tegen 2:: stemmen. 
Een definitief verdeelingsplau zal nu aan tie goed
keuring des Konings worden ondei,woi'i*cn. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

Maandag, 1* April. 
l'npekt)|i (hij het stntiou Oudewater), tc 12 uren, 

door het polderbestuur van Pnpekop-eii-Dicmcrbroek, 
in bet gemeentehuis: lo. het maken vnn ccn gebouw 
net schoorsteen enz.; Bo. het leveren en stelten vnn 
ecu stoomwerktuig met scheprad en toebchooren, alles 
ton dienste vnn het te stichten stoomgemaal. 

Zwt.lle, tc 12 uren, door markcrichter en heemraden 
van Voorsten-Westenholte, ten kantore van Mr. G. 
Wiclierlink: het maken van grintwegen in die msrke, 

fUfterdani, tc I uur, ten raadhuize: bet kosteloos 
slepen door dc Koningshaven (Eijmioord) van alle niet 
door stoom voortbewogen schepen, wtiurvoot dil ver
langt) wordt. 

«cNcluur, te 3 uren, door het kerkbestuur der 
Herv. gemeente, bij H. J. Grijzen: het. bouwen van 
eene pastorie. 

Arnhem, *s avonds S uren, ten kantore tier Arn-
hemsche Tentoonslclliiigsvcroeniging: het maken van 
5 kouten retir-.dcgcboiiwtjes met dito schotten. 

IHnndag, 1» «pril. 
ttreiht tc 11 uren, doordc maatschapp'J tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan liet centraalbureau: het 
maken van privaten cn daarmee in verband staande 
werken in hot havenstation te Vlissingen. Raming 
/ 1685. 

Nijmegen, to 11 uren, op hef hureau der genie: 
het éénjarig onderhoud lo. der kazernegebouweu, -lo. 
van de werken, beide te Nijmegen. Bilj. inz. 2S April, 
vóór 3 uren, bij den eerstaanw. ingenieur, Hertog-
steeg 11S. 

lumterdani, fe I uur, floor den architect G. B. 
Salm, in Het Vosje: het. houwen van cunige pakhui
zen, want hij lioofdiugaiiggebonw, kantoor, stal cn 
wagenhuis, woningen en verdere liijbclioorenile werken 
op een terrein aan tie Groute-Bickcrstruat. 

Ketlrrriam. le l"j uren, tloor tien seetieiugcnienr 
Mieling tier Staatsspoorwegen; dc levering vau 9000 
M;' griutballast, in 18 porc. 

IIusmo, tc 2 uren, door K. C. van Honscwijk, bij 
J. de Wit: het bouwen van een woonhuis. Inl. bij 
C. dc Bruin Az., te Waspik. Aanw. te 10 urenj 

VVc.en..!..(;. IM «pril. 
Meppel, te II uren, aan tic gasfabriek: lo. liet 

leveren en stellen van ccn gashouder niet gegoten-
ijzeren kuip; Bo. bet makeu tier fundeering van 
dien gashouder, vergrooten der kolenloods on eenige 
andere werken. 

i.raie tc II uren, op hol hurcau tier genie: bet 
éénjarig onderhoud der kazeruegebouwen euz. te Grave. 
Bilj. inz. 211 April, vóór 3 uren. 

zi.ii"'. te II nron, doorhol bestuur der woterkeeriag 
van Bruinisse. in do Herberg: het herstel, de ver
nieuwing en het onderhoud der werken aan die WSr 
terkeering. 

Imnterdam. te 12 uren, door den architect P. F. 
Laarman, in het Café Suisse: het bouwen eener villa 
mei sanhoorigheden op een terrein aan dc Wetering-
schans over het nieuwe museum. 

'a-llage, te 12 uren, door liet ministerie van wafer 
staat euz.: het maken en stellen van sone waterdichte 
afdekking op de spoorwrgbruggeii over dl doorgangen 
onder het Centraalstation tc Amsterdam. Raming 
ƒ 89,000. 

«einmelodljl., te LS'/i urou, door borg. cn weth.: 
lo. liet houwen van oene school met I lokalrn voor 
884 leerlingen en eene onder wijzorswoning; 2o. dc 
levering tier sclioolamcublemcnten, het maken van be
schoeiing, grondaanplemping cue., op kadaster perc. 
nos. 1111 en 593, sectic B, dier gemecute. (Herbest.) 

'a-Hage, tc 1 uur, door regenten vun bet Israelictïsch 
weeshuis: het gedeeltelijk afbreken van een woonhuis 
in de Raamstraat no. 45 eo op dezelfde plants op
bouwen van een jongens npartemcut. 

(.ranlngen, 'savonds 8 uren, door den architect 
K. Hoekzema, in let logement van Rollema-. het al 
breken van dc kap eener behuizing on het bouwen 
van eene bovenverdieping met 2 verdiepiugrn, in loco 
to beginnen 1 Juni '79. 

Ilanderdag, I Mei. 
Kernel*, Ie 10 uren, door het. bestuur der wnter-

kcering van bet cnl. waterschap Hllcwoutsdijk 00 deu 
cal. poldor Borscle, iu het gemeentehuis: het herstel, 
dc Vernieuwing en het onderhoud tot 80 April '80, 
van dc aarde-, kram-, rijs- en steen glooiim.' werk en 
aan tic watorkeoring van bovengenoemd waterschap. 

Hreda, fe II uren, door tien architect 1, M. Ma-
rijncn, voor mevr. Iloogcndijn, iu liet koffiehuis van 
Jonkers: het bouwen van ccn woonhuis op een ter
rein, gelegen buiten de VOOnoaUgO Boschpoort aldaar. 

Muilerdeitil.oti , te 11 uren, door het waterschap 
Hunsingoo, in het Watcrscliunshuis: lo. het maken 
van een steenen duiker in tien prov. grintweg brj 
Groningen: 2o. het herstellen van de draaibrug in 
tien grintweg van Eenrum naar Mensingcwccr. Aanw. 
van den duiker 29 April, tc II ureu. 

Delft, te 12 uren, tloor tien directeur van het 
centraal magazijn van klccdim: en uitrusting: de le
vering vau voorwerpen voor don hospitanldienst. 

Vel/en, te 12 uren, door het bestuur van den 
Zuidwijkermcerpolder, in het Hotel-Apeldoorn: het 
maken eener sudkisthnj in tien ringdijk des polders 
ter lengte van 146S M. 

Geuda, le 18'/, uren, tloor dijkgraaf en heemraden 
van den Zuidplnspolder, in Dc /,alm: het maken vau 
ccn behciden walmnur, langs dc westzijde vau den 
schut kolk, onder de gem. Moordrecht. Iul. bij den 
eerste-opzichter L. Exnlto, tc Moordrecht. 

Mteuwerkerh., door het polderbestuur van de Vier-
Bnnueu-in-Duivelnnd: dc levering van 200 M 3 on
derhoudsgrint. 

Vrijdag. X Mrl. 
Middelburg, to 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
het uitnemen cn iuliangen van de ijzeren dcureu der 
groote sluizen van het kanaal door Walcheren. Koming 
ƒ60,000. 

Vlto-cli, te 10'/i uren, door het miuist. van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: de 
voorziening der kunnalboordcn vau de /.uid-Willems
vaart in Noord-Brabant. Aauw. 20 April. Ra
ming/9900. 

nerdreent, te 11 uren, ten behoeve vau hot ge
meenschappelijk stoomgemaal 't Hooft-van-Bcuthuizcu 
te Puttershoek, in het Nederlandsch Koffiehuis: de 
levering van 10,000 HL, grove machine Ruhr- en 
500 HL. Eng. steenkolen. 

Hein, tc 12 ureu, door den directeur tier artillerie-
stapel- en constructicmagnzijnen: dc levering van: 
perc. 1, 600 KG. koperplaat, dik 0.0011, in stronken 
lang 4 • 5, breed 0.124 M.; perc. 2, 4000 KG. mes 
siugdnud, dik 0.088 M. en 700 KG. idem, dik 0.021 
M., perc. 3, 4500 KG. messingdraad, dik 0.0165 M. 
cu S00 KG. idem, dik 0.013 M., ten behoeve van de 
pat roonfabriek. 

Ki'iiiphilften, tc 12 uren, door het hpstuur van 
deu Hodenpijlspolder, iu Het Wapen van Schipluiden: 
lo. het amoveeren vnn den wind-scl.upradmolcu ann 
den Ominedijk, en aldaar makeu van eeu gebouw voor 
een stoomwerktuig met machinistwoning dnarbovnu, 
benevens de waterloopcn, een kctelgebouw, schoorsteen 
en steenkolen bergplaats; 2o. het leveren, verroeren, 
stellen en voorgoed opleveren van ecu horizontaal 

dircct-wcrkcndc hcvel-centrifugaalpompmachinc, stoom
ketel enz. Aanw. tloor den fabricklandmeter J. P. 
van deu Berg Jz., te Delft, 29 April, tc 11 uren. 

Kuilenburg, te 12 uren, tloor het gcnicentcbcst.: 
het schoonhouden vnn grachten en hot levcreu cu 
vervoeren vsn zand op de Wegen, 

Kroningen, te 12 uren, tloor liet prov. bestuur: 
het vernieuwen van de Dorpstcr draaibrug over het 
kanaal vsn Groningen nnar Stroobos. 

Ureningen, te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het onderhonden en herstellen der secweringen weders* 
zijds Delfzijl, van 1 Mei '79—1 Mei '80. 

Jaarsveld, te 12 uren, iu liet dijkhuis van Lekdijk-
Brucdendnms-eu-lJsclilum: het verhoogen cn verzwaren 
van den Lcktlijk-Beueilenilanis over eene lengte van 
1300 M., tusschen hcktoinetcrpaleii 46 00 49, met 
eenige werken tusschen hektometcrpalen 161 cu 104. 
Aanw. 2S April, te 10 uren. Raming /12,700. 

Zaterdag, 3 Mei. 
Kurgli, te 12 uren, door het bestuur der water-

keering vau den cal. polder Burgli-cu- West land, inde 
Gemcenternailknmcr: het herstel, do vernieuwing en 
bet onderhoud lot 30 April 'SO van de werken van 
dien polder. Aauw, 30 April, van 9—4 uren. 

Leiden, tc 12 uren, in het Gemcrnlandshiiis van 
Rijnland: lo. de leveriug van houtwaren, in 9 perc; 
2o. idem van dijk- ea wegmatcrinlen, iu 4 perc.; 3o. 
het lehooiihondeu van vaarten en kanalen, in S perc. 

Zaandam, te I uur, tloor het. polderbestuur vau 
Oost zaan, in het Beursgebouw: het maken van den 
bovenbouw van cim achtkanten wind-scheprad water
molen enz. Aauw. I Mei, tc 9 uron. 

M'rr>p, te 1 uur, tloor het gemeentebestuur: het 
doen van eenig straat-, metsel- on timmerwerk. 

BtMoM, te 1 uur, door burg. cn weth.: lief af
breken cu vernieuwen van den bovenbouw tier bas
culebrug aan tte Tolsteogbnrrièro. Aanw. 28 April, 
te lO'/j uron. 

Middt'lliarnl*, door het bestuur over hot weeshuis 
tier Chr. Gcrcf. kerk in Zuid-Holland: liet bouwen 
vau eene ouderwijzers won ing bij genoemd gesticht. 
Bilj, inz. 2 Mei, bij M. Schoouejonceii Jacz., te 
Middelbands. 

MaandHg, 5 Mei. 
'a-Hagf, tc 11", uren, door het ministerie »an wa

terstaat enz., aan het gebouw van hel prov. bestuur: 
lo. het bouweu van eeu magazijn met Kijksbavcn-
meesterswoniug nun tie Koreiibriigsluis te Gorinchem; 
Bo. het uitdiepen van 3 gedeelten vau deu Holland-
nchc-IJsel. 

llordrrrhl, te 12 uren, op het i ei.li;nis: lo. het 
uittrekken van nutte- cn het leveren en inheien van 
nieuwe palen, rn eenige herstellingen cn vernieuwingen 
aan walneschoeiingen cn aanlegplaat sen; 2o. hot af
breken en opruimen van het bestaande houten hoofd 
in de Bom haven aldaar, cu het maken vau een nieuw 
houten hoofd op aanlegsteiger van gOOrOOSOteSfd deu
nen- of Anicrik, grenenhout. Aanw. 2'J April, le 
11 ureu. 

lleil/:ji ie Ifl uren, ten raadhuize: het leggen vau 
490 M 1 klinkerbest rating in Delfzijl cn Farmsum. 
Aauw. 3 Mei, lo 10 uren 

Waubruggv, te 12 uren, door dijkgraaf eu heem
raden van den Vier-Ambachtspolder, inliet raadhuis: 
lt). het maken tier gebouwen on inrichtingen voor tie 
plaatsing vau 2 dl reet-werkende ceutritugaalpomp-
machines en 2 stoomketels, schoorsteen, stoenkolcu-
bcrgplaats, machinistwonjng enz.; 2o. het graven van 
ecu tochtsloot of aanvoerkanaal voor bovengenoemd 
stoomgemaal. Iul. hij den architect C. Panncvjs, te 
Oudshoorn cu deu opzichtec J. Jougenec], le Kou
dekerk. 

'»-Hage, door bot ministerie vnn koloniën : lo. te 12 
uren: de leveriug van waterkraucn, waterbakken, ge
goten-ijzeren pijpen enz.; 2o- te 2 uren : dc levering 
van S00 gegoten-ijzeren duikerbuizeu, wegende ongev. 
241,200 KG., beide ten dienste der Staatsspoor wegen 
op Java. 

Dliiitdag, 0 Mrl. 
Varlk, te 12 uren, door kerkvoogtleu der Herv. 

gemeente: het bouwen van een kerk met toren eu 
bijbi hoorentle werken. Aanw. 28 April, vnn 10 8 
uren. (Herbesteding.) 

(.in-*, te 8 uren, in De Koofttbonn: bot bouwen 
van een woonhuis en graanschuur, op ilc hofstede van 
wijlen Wed. Spniyt (te Antwerpen), onder Kotten-
tlijke, bewoond door P. Kopmels. Aanw. tu 12 uren. 

W ar ti* dag . 7 Mrl. 
'a-llage, te II uren, doorliet ministerie van water

staat euz: bet doen van herstellingen en vernieuwin
gen aan tie lïijks-rivierwerkcn op 000 Boven-Rijn 00 
tie Waal, mei het ondcrl.uud dier werken van I Juli 
"79—80 Juni 'S0, iu 3 perc. Anuw. 3 Mei. Raming: 
jwre. 1 ƒ80,000, perc. 2 /33.400, perc. 3/37,0110 

Ilanderdag, H Mrl. 
«rhnilrnhtirg. te II uren, iu het Contributiehuis 

van Wijmbritseradoels c. n. Cordrihutie-zeedijken : het 
maken cn herstellen van onderscheiden perceelen 
hei-, steen- en aardewerk nnn de zeeweringen. 

krui nl ngrn. tc 11 ureu, tloor het dijksbestuur vnn 
tien polder Kruiningen, iu het gemeentehuis: het ver
beteren cn onderbonden der aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooiiiigwerkcu cu leveringen over '79. 

Haarlem, te B'/i uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het leveren van brik cn storlstecn cn het he-lorlen 
der Beldenohe zeewering, in 2 perc. Raming: porc. 
I ƒ8860, perc. 2 ƒ8140; 2o. het docu van beplantin
gen, het stellen van rietschuttingen enz. op Tessel eu 
don vasten wal vnn Noord-Hollnnd , in 3 porc. Ra
ming: perc. 1 ƒ5000, perc. 2 /97(H), perc. 3 ƒ8300; 
3o. het herstellen en verboteren van 's Rijks toewerken 
op Wie-ringen. Raming /*'J940. Aauw. van al de 
wefken 3 Mei; 4o. het vernieuwen van een gedeelte 
beschoeiing langs de Keulsche Vaart in Noord- Holland. 

Mullcm, te 3 ureu, door het It. K. kerkbestuur 
van Vortum-en-Multeui, bij C. Ratten: het bouweu 
eener kerk met toren en pastorie. Aanw.teil uren. 

Vrijdag, » Hel. 
tniHif rttem, te II uren, aau 's Rijks werf: de le

vering van: lo. 19,000 KG. afgeslagen inlaudschen 
schilhennep, 2o. 92,000 KG. Noordscheu hennep, 
voor Koloniën. 

Mneek, te 11 uren, door den burgemeester vau 
Wijmbritseradeel: lo. het aanleggen van een grintweg 
van den Hemdijk tot in liet dorp Oost hem; 2o. het 
bouwen van ocue houten draaibrug over dc Oost-
hemmer Opvaart in dien weg. Aanw. 8 Mei, te 
10 uren. 

Ijfciiwnrdrn, te l uur. dooi het prov. bestuur: bet 
opruimen van ondiepten in eeuige kanalen en vaar
waters, iu onderhoud en beheer bij de prov. Friesland, 
in U perc. 

Zaterdag. 10 Hel, 
Amsterdam, te 12 ureu. door do directie der Am-

sterdamsche Kauaalmantschnppij: het verrichten vau 
baggerwerk in het Noordzee kanaal, tusschru de brug 
in den straatweg te Velzcn en Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaanw. ingenieur te Amsterdam. 

Haarlem, te I uur, ter secretarie vau den Haar 
lemmermcerpolder i het bouwen van eene brug over 
de ringvaart des polders nabij Sloten, ter vervanging 
vau de bestaundc brug aldaar. Aauw. 2 Mei, tc 
11 uren. 

Ottiieiunde, te 9 urun, door het dijksbestuur vau 
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{\ c watering Bnnrlnnd, bij J. Lous: het maken van
en het onderhoud der stecnglooiingwerken tot 15 
April 'S0 aan dc wnterkoering van dit waterschap, 

ninedag, 13 Nel. 
'N'llagf, tc I uur, door het ministerie van Justitie: 

ml uitvoeren van vuruicuwiugon cn herstellingen aan
bel onderhouden gedurende Is"'.*, 18S0 en 1S&1 
verschillende rcchtsgchouwcn cn gevangenissen. 

«Voenadag, 14 Mrl. 
•Ilage, tc 11 uren, door het ministerie van water

plant enz.: In. het mnkeu vau hazultHtccnglooiing tegen 
I boftenbeloop vau de bedijking langs deu linker* 
ver der Nicuwc-Mcrwcdc onder dc gemeente Wer« 

[j.iidam. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ0300. (Herbest.); 
de herstellingen en vernieuwingen nun de EUjkl

avierwerken op hot Patincrdciische kanaal, deu Ncdt-r-
Itijn on de Lek, met het éénjarig onderhoud, in 4 
iMrccelcn. 

tninierdam, tc 11 uren, door het koloniaal ctn-
ilissctneut: de leveriug, in 59 perc, van: Hollaiidsch 
>i;il-, kurl-prcscnuiug en Meppcler everdoek eu bram-
•rillinneii; Iloll. ntvcusdoek; vlakke Waalklinkers; 
i;irilstcencu vloertegels enz.; marmeren zittiugtegels 
m plinten; vuurvaste steenen: draaislijpstccncn: 
toperj lood un zink; divers ijzer; paal fout ei ncn en 
iva ter kranen; gegoten-ijzeren neuten; gereedschappen ; 
Ijlen: aambeeldet,, bankschroeven en dommekrachten: 
wroeten, patjols cn schoppen: gras- en hak- of kap-
icssen; hang- cn sluitwerk; lioutschrocvcn; draad-
BgeUj Portland-cement; verfwaren ; zinkwitenmcuie; 
motto rn tritnn; houten pakkisten; blikken bussen; 
ii»ers leder; divers borstelwerk; glasruiten: blauwe 
iaai; wollen tlekens; zwart zijdon halsdoeken: losse 
lassen van zwart Otleoosj overtrekken voor laken 
mitsen; zijden lint, cn messen met zwartlederen 
.cliecde en ceintuur. 

'„-Hage, te 12 uren, door hel miuisterie van water-
,tnat enz.: het bouwen van eene briigwachtcrswoning 
jij de brug tegenover dc Ooslcrtloksluizen teAmster-
Inni, ten dienste der Staatsspoorwegen. Aanw. 5 en 

Mei, te II uren. Raming/13,800. 
Donderdag, l > Mrl. 

vvinlerawljb., tc 1 uur, tloor dc Nederl. West-
islsoho spoorwegmaatschappij, ten raadhuize! het 
nakcu vau de grond- en kunstwerken ten behoeve 
rat) liet gedeelte spoorweg vau slation Dorsten aftot 
ian bot Kmsclienlnl nnbij Gelscnkircbon. Lengte 
U68 KM.; te verwerken grond p. m. 341,500 M*. 
ui. bij den directeur-ingenieur der Maatschappij. 
ii.iiiririii. te 2</i uren, door het ministerie vau 

waterstaat enz., aau liet gehouw van het prov. best.: 
iet voortzetten der verbetering van hot Krabbersgat 
,:• l-nkhuizcii. Aauw. 10 Mei. Raming ƒ 144,000. 
Xfvrnbrrgen, door hut gemeentebestuur: het leve-

ui van 200 M 1 onderhoudsgrint. 
i;«e«, door Fransen van tie Putte en Zoon: dc le

ering vau 100 scliecpstous gesorteerde Lcssincesche 
.lei*n cu 50 tons Waalbrikkcn. 

Vrijdag, Ifl Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vnn 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lof makeu van werken aan dc hoofden op den oever 
foor Neuzen en aan dc hnvendammen, behoorende 
t»l liet kanaal van Neuzen. Anuw. 10 en 12 Mei 
Itamiug ƒ9740. 

Amiiem, te 12 uren, door het ministerie vau na-
tot enz., nan liet gebouw vnn hei prov. bestuur: het 
doen van eenige bestratingeu op den Rijks-groolea 
vcl' Ie kl. uo. 2 vau Arnhem naar Nijmegen. Aauw. 
' cu 10 Mei. Raming /2550. 

i.erttM arden , te I . urnu. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: 
hPt leveren van een paar nieuwe huiteuvloedduuren 
w tie I 'i .i•->•!!(• sluis hij Zoutkamp, met het bouwen 
pen er sluisden ren loods. Aauw. 10 en 12 Mei. Ra
ming f 4420. 

Wernadag, t l Mei. 
Hag**, te 11 uren, door het ministerie van water

staat euz.: dc herstellingen en vernieuwingen aan (lc 
Kijksrmerworkcn in do Noord, dc Oude-Slnas boven 
liet Berongnt, het Mallegat, de Krabbe, do Dorische 
"il eo het Spui, met het éénjarig onderhoud. Aanw. 

' Mei. Raming /'2n,100. 
Waenadag, 'JH Mei. 

'•-iiage, tc 11 uren, tloor bet ministerie van water-
>laat enz: de uilvooring van herstelliugeu cu ver
nieuwingen SM de Kijks-rivierwerkcu op dc Boven-, 
Beneden- en Nieuwe-Merwede, mol het éénjarig ou-
lerkoud dier werken, Eo 4 perceelen. Raming resp. 
/•21.W», ƒ15,600, / 34,100, f28,350. 

Haarlem, tu 8'JL ureu. door liet ministerie van wa-
terttaat enz., aau het gehouw vnn het prov. best.: het 

'•rtzetten, herstellen en verbeteren der verdrdigiugs-
rken op bet Noorderstrand van Vlieland. Aanw. 

U Mei. Raming /"60,000. 

] Hermans, tc Maashees, 
P. Nooten, ti Tegelcu, 

I G. Spce, ,, Vcnrnij, 
I J. van Wijngaarden, „ Wansum, 
I H. Lauwer, „ Kessel, 

Broekhuizen vorst, 

ƒ 5262 
„ 5189 
„ 4999 
„ 4760 
„ 4754 
„ 4590 

Atloop van Aanbesledingen. 

Nrhaanderlaa, 12 April: tie uitbreiding vnn het 
l'ehtiis voor ongeneeslijke zieken op Schooneberg; 
iagek. 9 bilj., nis : 
•I- Uirsnde, le Rotterdam, f 13,236 
J. Wolzak, „ idem „ 11,320 
V. Lnugejan, „ KralJiigen, „ 11,050 
'- J. Gort, „ Rotterdam, „ 10,572 
A. J. J. Sluiter, „ idem „ 9,771 
A. Onniugs, „ Delfshavnn, „ 9,660 
A. du Klerk, „ idem „ 9,600 
H. .1. Heiman, „ Rotterdam, „ 9,247 
T. L. Kantors, „ idem „ 7,979 

Zwolle, 12 April: het ophoogen van het zuidelijk 
tleelle van hot terrein der Buileiisocieteit; ingek. 

1 bilj., als : 
J- Willighagcn, tc Zwolle, ƒ 5438. 
K. J. Koozcu, a Ankum, „ 4999.99 

Uranlngru, 12 April: het opbouwen cn vurtitume-
n eener behuizing voor Wed, J. J. Bosman, onder 

In-heer vun den architect K. Hoekzema; ingekomcu 
5 bilj., als: 
B. Schuur, te Grouingon, ƒ 2540 

de Vries, M idem „ 2493 
(> A. de Ruiter, „ idem „ 22% 
^. Noorman, „ Bedum, „ 2170 
* \\. Wictzemu, „ Groningen, „ 2143 
n'cguiid. 

Zeul, 15 April: het bouwen eener sociëteit met 
fcrhoorzaal; ingekomcu 4 bilj., als : 

A. van Nic, te Zeist, ƒ 19,612 
''• Benier, Werkhoven, „ 18,988 
*• v. d. Brink, „ Zeist, „ 17,450 

Meerdiuk, „ idem „ 17,399 
Kampen, 15 April.' het bouwen van scheidiugs-

nil|ren, ijzeren hek, bergplaats en ecu trottoir bij het 
ĉhuolgcbouw op 't Muntplein ; iugek. 2 bilj., als: 

van Werven, te Bronnepe, ƒ 4499. 
A- L. Gilles, „ Kampen, „ 4400.50 

Neventer, 15 April: liet bouwen vnn een fabriek, 
•''ïnzijn. kantoor, meesterknechts woning cn boveu-
nuiug voor M. Rosse; minste inschrijver was J. 

"iltevoen, le Duventer, voor ƒ2650. 
Uaiitum. 15 April: het bouweu vau eco school-

'oknal; ingekomen 10 bilj., als: 
te Blitterswijk, ƒ 0400 
„ Maasl s, „ 6010 
„ Wansum, ,, 5330 
„ Tegeleu, „ &275 

Klaasseii, 
Diiden hoven, 

woei gaart, 

Koppe-
gegund. 

liiiiiMin. 16 April: hut gedeeltelijk vernieuwen 
eu verleggen der dorpstraat; ingekomen 7 bilj., als 
C. v. d. Wilt te Breukclcn, 

„ Petten, 
„ Mijdrecht, 
„ Uithoorn, 
„ Amsterdam, 
„ Uithoorn, 

/ 8410 
„ 8100 

7990 
7950 
7886 
77110 

C. Timmerman, 
S. van Soest, 
D. dc Hans, 
A. v. d. Bock, 
P. Dankloff, 
C. Bos, „ Haarlemmermeer, ,, 7587 
gegund ann Dankloff voor ƒ7700. 

lievriiier, ]fl April: 00 levering van grenen cn 
eiken hrugdcktlclcn en schrootcii: le perc. (grenen), 
P. Stoffel Cz., te Deventer, ƒ513; 2c perc. (eiken), 
S. dc Goede, ƒ1870. 

Onderdendam, 16 April: hot vernieuwen der land-
hoofden vuu dc Tciutil bij Obergum; ingekomen 6 
biljetten, als: 
R. Jol tos, te Houwerzijl, /1190 
II. Tonnsma, „ Grijskork, .. I1SG 
J. Vcendijk, „ Obergum, „ 1158 
K. Huisman, „ Onderdendam, „ 1140 
J. Timmer, „ Obergum, „ 1097 
K. R. Danklof, „ Boïoo, „ 1092 
gegund. 

Oiitit-i-kerk a/A, 17 April: lo. bid maken van ccn 
machinistwoniiig in den Middelpoldcr; minste inschr. 
was N. H. vau Slecnwijk, te Outlor-Amstel, voor 
f 3089. 

Bo. het maken van 8 houten bruggen met ijzeren 
leuningen over dc Ringvaart; minste inschr. waren 
Gebr. Bos, tc Haarlemmermeer, voor ƒ4080; niet 
gogond. 

Kampen. 17 April: hot éénjarig onderhoud der 
kazeruegebouwen; nigok. 3 biljetten, ala: 
G. J. Bniïgink, le Kampen, / 6200 
A. v. d. Wetering, „ idem „ 5980 
J. C. Fahrenhorst, „ idem „ 5800 

'•-•lage, IS April: lo. hot bouweu vau ccn post
kantoor met directeurswoning te Venloo; minste in
schrijver wiis 11. van Gnssolt, te Venloo, voor ƒ16,987. 

2o. het 3jarig onderhoud vnn- cn het doen van 
herstellingen ann hel jmtkantoor te Leiden; minste 
inschr. was Ia van dor Drift, tc Leiden, voor ƒ1224. 

3o. het leggen van telegraafkabels ouder den grond 
eu tut'Ier water te Amsterdam; ingekomen 6 biljet
ten, als: 
P. van Essen, te Honlrijk-cn-Pobincii, / 2577 
J. C. v. d. Kley, „ Amsterdam, „ 24S7 
A. Heken, „ idem „ 2450 
W. van Dijk, „ Jutfaas, „ 2400 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 2373 
S. H. Tassemeijcr Jr., „ Rotterdam, „ 2192 

4o. hot 8J0ng onderhoud van tic postkantoren te 
Utrecht cn te Zalt-Ronimel, en vnn het telegraaf-
en hulptologroafkantonr le Utrecht, iu 3 pen.: 

perc. 1 I'l'i-r. 2 pure. 3 
H. A. Dawson, tu 

Utrecht, ƒ 1115 ƒ 1095 
L. C. de Leur, idem, 1088 1649 
W. en A. Nahuyseu, 

idem, 1048 16S0 
H. A. vun Baarcn, idem, 823 1431 
L. J. Mets, te Zalt-

Bommcl, ƒ 620 
J. W. Tamsou, idem, 573 

Amalerdam, )S April: het makun van een bus-
kruitmagazijn te Kadoelen; minste inschr. was L. de 
Neef, te Briclle, voor ƒ 110,489. 

Haarlem, 18 April: het ééujarig onderhoud van dc 
werken in de stelling van Amsterdam; minste in
schrijver was J. II. Grollenberg, voor /"2772. 

2o idem vnn de kazernegebouweu unz. te Haarlem; 
minste inschrijver was J. S. van Vulthuijsen, voor 
/ 7323.S0. 

3o. eeuige verbeteringen aan de groote kazerne te 
Haarlem; minste inselir. was D. A. Brauketihurg, 
voor /53S9. 

4o. eene verving van kazernegebouwen te Haarlem; 
minste inschr. was C, vun Niel, voor ƒ979. 

Zwalle, 18 April: lo. het uitvoeren van keihestra-
fing 000 de traverse van dea grooten weg door 
Diepeniicira; minste inschrijver was E. II. van Dijk, 
te Goor, voor ƒ8289. 

2o. het doen van klinkcrbestratingen op de groote 
wegen iu Ovcrijsel, iu 2 perc. cn in massa; minste 
iuschr. voor dc massa tras E. Gierveld, te Wierden, 
voor ƒ5767. 

Leeuwarden, 18 April: lo. hot vernieuwen der 
brug te Oudeschouw iu den Rijks-grooten weg van 
Leeuwarden naar dc Overijsnlsche grens; minste in-
inschrijver was J. P. Sjaardcma, le Oppunhuizeu, 
voor/19,9S0. 

Bo. het Sjarig onderhoud der vorsprei'lc bruggen eu 
der werken, behoorende tot het kanaal llarlingen-
Nieuwuzijlcn, iu 4 pure.; minste iuschr. waren: 

perc. I, A. J. v. tl. Wcrff, te Dokkum, /"4890; 
„ 2, dezelfde, ƒ 5236; 
„ 3, J. P. Schaufsma, tc Harlingen, ƒ 5285 ; 
„ 4, G. S. Annema, tc Midlum, /"5880. 

Middelburg, ]S April: het inrichten vau cell der 
bcuodculoknleu in hot urm weeshuis tot kcukcu ou 
andere werken; ingekomen 4 bilj., als: 
H. P. v. d, Ree, te Middelburg, ƒ 1422 
Firma M. K. Joras en Zn., „ idem „ 1375 
Firma W. vun L'ijeunZu., „ idom ,, 1329 
J. F. kt v. d. Heil, „ idem „ 1325 

Middelburg, 18 April: het éénjarig onderhoud vau 
eenige werken bij de Oudo-Hoevu auu du uoordkust 
van Schouweu; iugekouien 6 bilj., als; 
K. Zomer, te Burgh. / 4140 
H. C. v. d. Eude, „ Zierikzoe, „ 403S 
H. Hagc, „ Middelburg, „ 4000 
W. Schaddelee. ,. Goederecdc, „ 3900 
P. v. d. Weude, „ idem „ 3850 
S. Itezuijen, „ Ouddorp, 3597 

Waarde, 18 April: hut herstel, de vernieuwing cn 
het onderhoud tot 30 April '80 van de aarde-, kram-, 
rijs- en stecoglooüugwerKi-n nnn de wnterkceriug van 
Waarde, ingekomen 9 biljetten, sis: 
C. de Wilde, te Katteudijke, / 14,200 
I. van Male, „ Breskens, „ 14,100 
A. vau Poporing, „ Bruinisse, „ 13,988 
J. Lcijs, „ 'a-Hccr-Areudsk.,,, 18̂ 080 
P. J. van Rcmortcl, » Hontenissc, „ 13,970 
C. Bolier, „ Bruinisse, „ 13,967 
B. E. v. d. Brink, „ Kmbbeudijkc, „ 13,920 
P. J. Visser, „ Hontenissc, „ 13,897 
D. Bolier, „ Rilland, „ I3.SU5 

Amsterdam, 19 April: het opbouwen van 2 boven
huizen met toebchooren, in do Jacob-van-Cainpenstr.uit, 
ouder bohcer van den architect J. R. Reuijssen: 
minste inschrijver was E. Slaap, te Amttterdum, voor 
f 9100; gogund. 

Amslerdam, 19 April: het makeu van een stnlge-
bouw met bovenwoningou, ter vervaogiug der opstal
len, in dc Utrechtscliedwnrsstraat, onder bohuor vau 
den architect H. Moeii G.Pz.; minste inschrijver wus 
H. 0. Dorlas, te Amsterdam, voor ƒ8249. 

Heerenveen, 19 April: hef bouwen cener school 
met onderwijzers won ing in liet Oranjewoud: minste 
inschr. was J. II. Poutsma, tcTcrwispcl, voor ƒ9494, 

lemmer, 19 April: het maken VSO eno walmnur 
langs de Vissclicrsluiroii nldonr, iu 2 p tc; minste 
inschrijver was .1. Klein, te tammer, voor ƒ 18,098 
in massa. 

Breda, 19 April: het éénjurig ouderiioud van tlu 
werken der Ktminkl. Mil. Acndeniie; minste inschr. 
was P. van Olabbosk, Ie Brods, voor ƒ8873. 

Craning en, 19 April: liet vertimmeren utsnor be
huizing, ouder beheer van don architect Hoekzema; 
ingek. 'J bilj., als i 
W. Bcenker, tc Sappemcer, ƒ 3040 
.1. Poelman, n Groningen, „ 2750 
H. Kiel, „ idem „ 2739 
O. Ilciiirieli, „ idom „ 2394 
M. Mammen, „ idem „ 2342 
E. W. Wictzcmn, „ idem „ 2333 
J. do Vries, „ idem „ 2285 
G P. van Erp, „ idem „ 2170 
G. A. de Ruiter, „ idem „ 1939 
gugund. 

Walstioni.il, 19 April: tic gewone onderhouds
werken non hel waterschap Walsoorden; minste in
schrijver was P. J. vun Rcmortcl Nz., te Hontenissc, 
voor ƒ25,480. 

Iirecht, 22 April: lo. het éénjarig onderhoud van 
de «erken iu de stelling van Honswijk cn te Vrees
wijk; minste inschrijver was Van Buren, tc Honswijk, 
voor f 1990. 

Bo, idem tc Wijk-bij-Duurstcde cn vandaar tot 
Odijk; minste inschr. was J. Barnevcld, te Vreeswijk, 
voor / 2050. 

3o. het maken van bestratingen op het terrein 
Domlostj minste inschr. was H. Leemans, te Utrecht, 
voor ƒ7443. 

lt rn lil, 22 April: bet vergrooten van dc goederen- I 
loods on hot sfiition Breda, hot maken vnn eene ver
hoogde Indingpluals aldaar, en het lovoren cn plaatsen , 
van wipsluitnoomcn on tien publickcn overweg aau dc 
oostzijde van gciioemit station; ingek. S bilj., als: 
W. J. Slcchtricm, te Breda, f 21,297 
Th. Kcssels, „ idem „ 20,607 
J. Schoenmakers, n idem „ 20,572 
L. de Rooy, „ 's-Hage, „ 20,340 
G. v. d. Saude, „ Breda, „ 19,799 
L. Botermans, „ (JJUe, n 19,484 
J. B. Vecnenlws, „ Utrecht, „ 19,245 
B, Vcrlcgh, „ (Ünncken, „ 17,998 

Hage, BS April: het Bjalig onderhoud van- cn 
ccuigc ksrotallingon nan hel gebouw voor hypotheken 
cu kadaster, Buitenhof, aldaar; minste inschr. was 
E. M. Rood, tc 's-Hage, voor/2700. 

'a-llage, 23 April: lo. het maken van een peilput 
cn gebouwtje voor ceuc zclfrcgistrocronde peflscbssl 
aan do buitenzijde van tien dijk van dc AlbboserwaSrd 
te Sliedrecht; ingekomen 8 bilj., als: 
A. Blok, tc Sliedrecht, ƒ 5333 
F. Stroenand, „ idem „ 5333 
II. J. Masselink, „ Doctinchem, „ 4739 

2o. de herstellingen en vernieuwingen aan de werken 
tot verbetering van den waterweg van Rotterdam 
nnar see; ingek. 3 bilj,, als: 
S. H. Tassemeijcr Jr., lc Rotterdam, / 114,000 
F. F. Terwindt, „ Pannerden. „ 102,000 
A. Volker Lz., „ Sliedrecht cn 

P. A. Bos, „ Dordrecht, „ 83,900 
3o. liet leveren, kepen cn carbonisccren van eiken

hout voor 150 wissels mot 750 dwarsliggers (voor dc 
Staatsspoor wogen), in 2 perc.; perc. 1 ingekomen 7 
bilj., ah: 
Vun Dorsser eu Co., te Dordrecht, ƒ 50,996 
F. Clerex, m Bokstel, „ 49,800 
J. N. de Haas eu Zonen, „ Wesol, „ 46,595 
J. A. v. d. Eerden Wz., ,, Bokstel, „ 44,434 
B. II. Clcrcx, „ idem „ 44,000 
J. J. v. d. Korden IV... „ idem „ 43,800 
J. H. San Hooger wou, „ idem „ 42,490 

perc. 2 ingek. 2 bilj., als: 
J. J. v. d. Eerden Pi., te Bokstel, ƒ3401) 
C. J. Louw-man, „ Dordrecht, „ 3000 

Ameterdam, 23 April: lo. het voltooien van deu 
bekli edingsniuiir der Handelskade buiten dun Oos-
tenlokdijk, tie onderbouw eener basculebrug cn bijbe
hoorende werken; ingek. 9 biljetten, nis: 
D. Bolier, te Sclierpenisse, ƒ 1,490,000 
L- Brand, „ Giesondam, „ I.41S.000 
A. Reijmer, „ Rotterdam, „ 1,412,000 
A Volker, „ Sliedrecht, „ 1,330.000 
J*. Kooij, m Amsterdam, „ 1,299,400 
Laiigeseld, „ Hardinksveld, „ 1̂ 96,780 
Bekker en Van Beters, „ Amsterdam, „ 1.295.5IHI 
G. Dekker, „ Dordrecht, „ 1,265,000 
L. J. v. d. Steeiihoven 

en Co., „ idem „ 1,213,700 
Bo. het maken en stellen van don metalen boven

bouw van eene basculebrug in den middentot gaugBweg 
nanr de Handelskude enz.; minste inselir. waren II. 
Oosterbroek eu Zn., to Gorinchem, voor ƒ15,970. 

So. hot mnkeu, leveren en stellen vun een geslugcu-
ijzeren 80-tons mustbok met toebchooren, op de 
Handelskade; minste inschr. was L. Stuchculiolz, te 
Wetter ad Ruhr, voor ƒ21,400. 

Katierdam, 88 April: het vernieuwen vau eeuige 
gedeelten vau ksaunoren; ingek. 0 hilj., als: 
J. A. Rnasveldt, fe 's-Hage, ƒ 16,000 
N. If. Akveld. „ Rotterdam, „ 15,772 
J. C. W. Schell, „ idom „ 15,490 
A. J. Stel, „ idem „ 15,050 
J. kt Hangen, „ idem „ 14,600 
S. H. Tassemeijcr Jr., „ idem n 13,594 

Uaes, 23 April; lo. de gewone jnnrlijkschc werken 
SU liet waterschap Rrecdc-Watering-bcwesten-Yerscke; 
minste inschr. was J. Leys, to 's-Hcer-Areudskcrkc, 
voor / 32,698. 

2o. het éénjarig onderhoud der sluizen, gebouwen, 
euz. enz.; minste inschr. was P. Dronkers, te Knnelle, 
voor ƒ3263. 

Haarlem, 24 April: lo. bet verdiepen van eenige 
gedeelten van het Noordhollnndsch knuual, in 2 perc. 
en iu massa; minste inschr. waren: perc. 1 en 2, B-
van deu Ros, te Schelliukwoudo, resp. voor ƒ21,800 en 
ƒ17,400; voor de massa W. Goedkoop, te Amsterdam, 
voor / 35,747. 

2o tic voorziening der boorden van het Noord hol), 
kanaal, iu 4 perc; minste inschr. waren: 

perc. 1, R. Kroon, te Amsterdam, voor /6347; 
„ 2, G. Honijk, te Purmerende, voor ƒ11,639; 
„ 3, H. Schuyt, te Alkmaar, voor / 10,200; 
u 4, G. .lansen, te Nieiiwediep, vuur ƒ9737. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D , 
's Gravenhage. Bij de laatst gehouden prijsuit-

deeiing aan de leerlingen der Teekeiiaeadeinie voerde 
tie Pre-ideiit van den Baad van Bestuur, Pr. Beijuen, 
het WOOrd. Spreker vergeleek de plechtigheid hij 
een oogstfeest voor hen , die beloond wonlen en die 
met een prikkel heengaan, maar 000 feest, tlat hij 
niettemin van gfOOtfl beteekenis :u:htte voor ieder, 
aan de Aoadentto verbonden, doch vooral voor de 
leerlingen. 

De feestzaal was hij tleze gelegenheid met vlaggen, 
tropeeën, guirlandes van groen en sierplanten opge
tooid , terwijl orgelmuziek, tloor don directeur der 
Muzieksel | welwillend ren gehoore gebracht, het 
bijeenzijn der talrijke schare afwisselde. Dr. A. Piersou 
tut Amsteiihuu Initials feest rethuuiar op meteen voor
dracht over de lieteckenis van het hart in de 
kunst. In bloemrijke en levendige huil droeg hij zijn 
gedachten voor omtrent dc rol, die het hart vervult 
bij het ontstaan en tie In-oefening van de kunst. 

Dat ontstaan van de kunst trachtte hij te verkla
ren met grepen uit hel dagelijkst-h leven, door eerst 
na te vorschen de redenen, die tie burgers van stad 
en l.iml nopen aanzienlijke, zelfs onlierekeulmre som
men af to stiutii ten behoeve vnn zuiver artistieke 
behagen. Geestig was daarbij d<> tegenstelling, die 
tie spreker mankte tusschen de oll'ervaaitligheid dei-
natie voor tie kunst en baar weerzin van nieuwe 
belastingen. Hij hield zich toch overtuigt!, tlat nie
mand wensch te, tlat de niet-rentegevende kapitalen 
onzer musea tot ren lege vent le worden gemaakt, Dat 
alles achtte hij volmaakt natuurlijk , eenvoudig omdat 
een natie haar kunstschatten niet verkoopt. Maar 
dan ook moet tie kunst het hart die|M>r raken dan 
kunstvaardigheid het ooit zou kunnen doen, ten bo-
tooge waarvan Spreker uit een zet te, dat bet hart voor 
de kunst wordt veroverd, omdat in de kunst zelf 
een hart klopt, 

Vertier omwikkelde hij tie stelling, dat de kunst 
wordt geboren uit de behoefte aan waarheid. Het 
hart van den kunstenaar schreit bij schreeuwende 
kleuren eu bij de afwezigheid vau orde en harmonie. 

Bij het opsporen der beteekenis van het hart bij 
de beoefening van tic kunst bepaalden spreken go-
dachten zich meer bij de plastische kunst. Zijn onder
soek leidde lot tie ontdekking, dat de beoefening 
gebonden is aan één groote voorwaarde, de studie 
van de werkelijk heit I op duizenden toevallige oogen-
blikken; want juist omdat tic kunstenaar de ware 
tolk is van de werkelijkheid, daarom gevoelt hij al 
den ernst vun zijn ambt. In den strijd met tie 
werkelijkheid ligt z. i. het geheim van den grooten 
en waren kunstenaar. 

De redenaar toch beschouwde dc werkelijkheid van 
die zijde, vanwaar zij door het naast elkander plaatsen 
van het meest ongelijkmatige geacht, wonlt den spot 
le drijven met het gevoel en de rede. 

De talrijke schare beantwoordde zijn voordracht 
met een langdurig upplaudissement, waarop Dr. Beij
uen het sago! drukte tloor tien heer Pierson harte
lijk dank te zeggen, in de hoop dat zijn denkbeel
den in goede sarde mochten vallen, tiaar ook de 
leerlingen maar al te vaak uit het oog verliezen, 
dat het bij de kunst op het volgen van vaste regelen 
aankomt. 

Daarna wenl overgegaan tot de overhandiging der 
prijzen OU "Ie bekroonde leerlingen. 

Arnhem. Aan bet Bestuur tier Tentoonstelling 
is door deu Koning vergunning verleend tot het 
houden cener verloting van voorwerpen, aangekocht 
Op tie tentoonstelling. Wij vernemen, dat de prijs 
voor het lot zul bepaald wonlen op vijftig cent en 
VOOrioopjg 200,000 loten zullen worden uitgegeven, 
't Is te hopen, tlat deze verloting zoodanig zal wonlen 
geregeld, tlat het volle provenu der loten tot aankoop 
van prijzen kan worden besteed. 

Deventer. De laatst gehouden vergadering van 
tien Ge meen te raat l was mie zeer vermakelijke. Een 
vooi-stel van het Dagelijksch Bestuur, om den direc
teur der gasfabriek eene belooning van ƒ 1500 lot
te kennen wegens het verrichten van verschillende 
werk/aamheden bij tie verliniiwuig dier fabriek , waar
toe hij volgens zijne instructie niet verplicht was, 
werd mei 8 tegen 6 stemmen verworpen. 

Bij het einde der vergadering verzocht evenwel 
een tier leden, the tegen gestemd hadden, aan de 
commissie over de gasfabriek om in zake den diive-
tenr een nader voorstel aan den Raad te doen, waartoe 
natuurlijkerwijze niemand lust gevoelde. De zaak 
was vun alle zijtien beschouwd en men was tot de 
conclusie gekomen, tlat cn Mooning van ƒ1500 
niet te groot was voor het werk, dat door den direc
teur hij de verbouwing verricht was en waarvoor 
amlei-s een ingenieur zou zijn nootlig geweest. Een 
tier leden, .lie tegen het voorstel gestemd had, gaf 
blijk, dat bij tie zaak verkeerd lieoonleeld had , en 
stelde alsnu voor tie jaarwedde met ƒ 400 te ver
hoogen en een Mooning van ƒ 800 toe te staan. 
Hieromtrent zal iu eene volgende vergadering beslist 
wonlen. 

— Wij vestigen de aandacht op het pas versche
nen werk van Dr. Richardson, onder den titel: 
i Volksonderwijs over Alkohol", ten behoeve der Ver
eeniging tot Afschaffing van Sterkedrank uit het 
Eiigelsch vertaald tloor DO. C. S. Adama vanSchel-
temu, met medewerking van Prof. J. VV. Gunning. 
Het streven is dit book op tie scholen, openbare en 
bijzondere, evenals in Engeland met het beste ge
volg geschiedt, ingang te verschaffen, dewijl van 
het lager onderwijs te recht mag verwacht wonlen 
dat het op de volksmeening, ten aanzien ran het 
drankgebruik , zijn heilzainen invloed zal doen gevoelen. 

Tilburg. De heer Bertrnnd, adjunct -ingenieur 
der tractie bij de Maatschappij tot exploitatie van 
Staatsspoor wegen alhier, wonlt overgeplaatst naar 
Luik, en de heer Kohnen , adjunct-ingenieur bij die 
Maatschappij te Zwolle, naar het eentraalbureau te 
Utrecht. 

Advertentien. 

A r c h i t e c t e n ! 
EEN IONOUEN8CH, bekod n a bouwkunde, 

bouwkundig teekenen un landmeten. lvsiu-
il.wl lielil.'mlt' iian <le Polvtcflinis-ht' School te 
Delft .'ii in het bedt vnn dhjtni It (an. (it en 0-2 
Wet SI. O.) zoekt plaatsing l.ij een uebtteet in 
een omer itedeo. 

Annbic,linp>n met o\^a\« van conditie wonlen 
franco ingewacht onder ile letters A. II. aan liet 
Ailvoilentie-Bin-enii vnn STKNFKKT KROKSE & 
VAN DEU ZANIIE, lloeklmndelaare te Arnhem. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 26 April 1879. 

K E N N I S G E V I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dor Ge

meente Utrecht, brengen tor slgcmeene kennis dut 
de Gemeenteraad in zijne vergadering van 17 April 
1879 beeft besloten alsnog tot 15 Mei 18711 aan 
gegadigden gelegenheid te geven om zich aan te 
bieden tot het verkrijgen eener voorloopige concessie 
voor den aanleg eener drinkwaterleiding in deze 
Gemeente. 

De door den Gemeenteraad den '28 February 1879 
vastgestelde voorwaarden voor de voorloopige en voor
de definitieve concessie voor den aanleg en de exploi
tatie der bedoelde waterleiding blijven verkrijgbaar 
ter Secretarie (Afdeeling Finantien) en bij de boek
handelaren .1. G. VAN TERTEEN EN ZOON. 

Utrecht, 22 April 1879. 
burgemeester en Wethouders voornoemd, 

l)c Hurgemcester, 
DE MURALT, Weth. 

De Secretaris, 
W. II. DE WATTEVILLE. 

H E R B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van SOM

MELSDIJK zullen, behoudens nadere goedkeuring 
van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, op 
Woensdag 1 Mei e. k., des namiddags ten 12'/2 

ure, ten Raadhuize dier Gemeente, publiek herbe
steden: 

Het bouwen van eene SCHOOL met 
8 lokalen voor 384 leerlingen, en 
eene ONDERWIJZERSWONING 

De levering der Schoolameublementen, 
het maken van Beschoeiing, Grond-
aanplemping enz. enz., een en ander 
op kadaster perceelen Nos. 1111 en 
593, sectie B, Gemeente Sommels
dijk. 

Bestek en teekeningeu, benevens de omschrijving 
der veranderingen liggen van af 21 April 1879 ter 
inzage en overname ten Raadhuize der Gemeente 
Sommelsdijk, en zijn de bestekken aldaar, zoowel 
als bij de Firma M. WIJT EN ZONEN te Rotter-
dam, verkrijgbaar tegen betaling van f 1.50. Over
trekken der teekeningeu zijn tegen betaling vau 
f7.— male bij laatstgenoemde Firma verkrijgbaar. 

Aanwijzing zal wonlen gegeven ter plaatse op 
Vrijdag 2 Mei e. k,, des voormiddags ten 8 ure, 
door den met den houw belasten Architect J. I, VAN 
WANING, te Rotterdam. 

Burgemeester en Wethouders ran 
Sommelsdijk, 

De Burgemeester, 
VAN DUIJVENliIJK. 

De Secretaris. 
C. JOPPE Gzn., Weth. 

Sommelsdijk, 18 April 1879. 

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

REGTSGEBOUWEIN' B j filVMISSEl 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Dingsdag 13 Mei 1879, des namiddags 

ten één ure, zal iu een der lokalen van het Ministerie 
van Justitie, in de Nobelstraat te 's Gravenhage, 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het uitvoeren van vernieuwingen en 
herstellingen aan- en het onderhou
den . gedurende 1879, 1880 en 1681, 
van: 

de Regtsgebouwen te Arnhem, Zut 
phen, Utrecht, Amersfoort, Dor
drecht en Leiden. 

de Gevangenissen te Arnhem, Zutphen, 
Tiel, Utrecht, Montfoort, Rotterdam, 
Dordrecht, Gorinchem en 's Graven
hage. 

De bestekken liggen ter lezing: te 's Gravenhage, 
in gemeld lokaal van het Miniserie van Justitie; te 
Arnhem, Zutphen, Utrecht, Amersfoort, Dordrecht 
enLciden, in de Regtsgebouwen ; te Tiel, Montfoort, 
Rotterdam en Gorinchem, in de gevangenissen. 

Zij zijn voortl op franco aanvrage te bekomen 
aan het Ministerie van Justitie; bovendien voor Arn
hem bij den Opzigter W. A. NICOLA; voor Zutphen 
bij deu Opzigter B. BERKHOUT, voor Tiel bij den 
Opzigter G. A SCH01.TEN; xwr Utrecht, Amers
foort en Montfoort, hij den Opzigter P. KREBER 
te Utrecht; voor liotterdam , Dordrecht vu Gorin
chem, bij den Hoofd opzigter G. J, VAN DER GOES 
te Rotterdam ; voor Leiden bij den Hoofdopzigler 
i. H. PFEIFFER te * Gravenhage. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ingenieur-
Architect voor rle Gevangenissen eu Regtsgebouwen, 
J. F. METZELAAR te 's Gravenhage, en door de 
Opzigters bovengenoemd. 

Aanwijzing zal wonlen gedaan te Arnhem, Zut
phen, Tiel. Utrecht, Botterdam en 'l Gravenhage , 
Maandag 5 Mei, des voormiddags ten 0 ure, voor 
Arnhem beginnende aan liet Itegtsgeliouw, voor 
Utrecht, aan de Arrondissements-Regtbaiik, voor 
Rotterdam aan het Huis van arrest; te Amersfoort, 
Dordrecht en Leiden, Dingsdag 6 Mei, des voor-
iniddags ten 10 ure, voor Dordrecht beginnende 
aan het Regtsgebouw | te Montfoort en Gorinchem , 
Woensdag 7 Mei, des namiddags ten 1 ure. 

'e Gravenhage, 20 April 1879. 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

CLANT. 

H . H . D E S K U N D I G E N ! 
IEMAND oud 30 jaar, goed lickcnd met liet m 

ken van G r o n d p l a n n e n . A l g e m e e n e 
e n S t a d s - k a a r t e n , N e t t e e k o n i n 
g e n , e n z . e n g o e d m e t w e r k l i e 
d e n k u n n e n d e o m g a a n , z o e k t 
p l a a t s i n g , o n v e r s c h i l l i g w a a r . 

Adres franco bureau Opmerker, Letter \V. 

A m s t e r d a m s c h e 

K a ii a a I m a a I s c h a p |> Ij. 

A A N B E S T E D I N G . 
0\. Zaturdag 10 Mei 1870, des middags ten 

12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam 
sche Kanaalmaatschappij, onder haar naden' goed 
keuring, aan het Bureau van de Maatschappij, Kei 
tersgracht 633 te Amsterdam, worden aanbesteed: 

Het verrigten van baggerwerk in het 
Noordzeekanaal, tusschen de brug 
in den straatweg te Velsen en Am
sterdam. 

De aanbesteding geschiedt1 hij enkele inesnivjvlng, 
volgens § 1 7 van hel bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Un
real) '-au de Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aan het Sectiehiireau le Velsen. 

Het is voorts aau het Technisch Bureau te Am
sterdam cn te Velsen op franco aanvraag te beko
men, tegen overmaking van 50 leut jht exemplaar. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Eei-stuan-
wezenden Ingenieur, Keizersgracht 633, te Amster
dam, cn den Sectie-Ingenieur te Velsen. 

Amsterdam, 7 April 1879. 
De Directie, 

JTTTA, 
Voorzitter. 

M. F. DE MONCHY, 
Secretarie, 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS dkr Ge

meente UTRECHT, zijn voornemens op Zaterdag 
den 8. Mei 1879, des namiddags ten één ure, in 
het openbaar ten Stadhuize aau tu besteden: 

Het afbreken en vernieuwen van den 
bovenbouw der Bascule-brug aan de 
Tolsteegbarrière. 

Het bestek niet teekeningeu ligt van af Zaterdag 
den 19. April 1879 ter inzage aan het Bureau der 
gemeentewerken, Achter Klarenburg, en is van dien 
datum af aldaar, zoomede ten SUidliuize (afdeeling 
Financiën) en hij de Boekhandelaren VAN TERVEEN 
en Zoon, verkrijgbaar gesteld, tegen betaling vu 
ƒ0.50 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 
den 28. April e. k., des voormiddag- ten l0' / 4 ure. 

Utrecht, 10 April 1879. 
De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

W. II. Dl WATTEVILLE, 

Nederlandsch-AVestfaalsche 

8 P 0 0 B W Ï G - I A . I T S C H A P P U 
(Lijn Wintenwijk—Gelsenkirchen.) 

oa 
mid.b 
wijk , 

A A N B E S T E D I N G 
Donderdag den 15 Mei 1879, la 

ga ten één ure, len Raadhui» te Win 

ikstok ii". as. 
Het maken van de grond- en kunst

werken ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af station Dorsten tot 
aan het Emschcrdal nabij Gelsen
kirchen. Lengte 14,163 kilometer; 
te verwerken grond p. m. 341500 
kubiek meter. 

De inselirijvin̂ sliilletten nnieten vóór liet iinr der 
besteding vrachtvrij bezorfr.1 zijn ten Raadhuize te 
Winterswijk. 

Inlichtingen worden gegeven door den ühoclenr-
IngeDienr der Maat-srha|.{>ij, hij wien tevens liet be
stek met bijbehoorende stukken o|> franco aanvrage 
en tegen betaling .an/3.60 van al' '16 April e. k. 
verkrijgbaar is. 

I)E DIRECTIE. 
Winterswijk, 16 A|>ril 1879. 

G E B R O E D E R S D W E ~ R M N \ ~ 
B R E D A . 

S t o o i i i t i m i i i c r t a l i r i c k a n l c i i . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek vaa Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandsche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bek. inde typen 
en reparation aan bestaande KETELS wonlen iu 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 
DIJKGRAAF ks HEEMRADEN van hes HAAK-

LEMMEIIMEERVOLDER zullen op Zaterdag den 
IU'1*" Mei 1X79, des namiddags ten één ure, ter 
Secretarie van den pilder in de .halsstraat te Haar
lem, in het op'iibaar eu hij enkele inschrijving aan
besteden : 

Het bouwen van eene brug over de 
ringvaart des polders nabij Sloten, 
ter vervanging van de bestaande brug 
aldaar. 

llestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vragen gratis verkrijgbaar ter Seen-tarie des Polders. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdop
zigter van den Polder le Haarlem. 

Aanwijzing in loCO zal gegeven worden op Vrijdag 
den Mei 1870, des morgen, ten Kif ure. 

II.AHI.KX, IK April 1K7U. 
lHjti'iraaf cn Heemraden raornd.: 

J. W. tl. van Dl POLL, Dijkgraaf. 
J. C. van de BLOCQUERI1, Sêcretarit. 

Yortum en Mal-
"ambeek) zal op 

. ItlT-

llei H. c. EEREBESTOUR i 
lem (gemeente Vierlingslicek i 
Donderdag deu 8 Mei 1879, des nainiddti,, 
aanbesteden Mn huize van den herbergier C 
TEN te Mullem : 

Het bouwen eener Kerk met Toren en 
Pastorie met bijlevering van de be
noodigde materialen. 

Aanwijzing van het terrein op deu dag der aan-
besteling, des TOOnniddag. ten 11 ureu. 

Bestek en voorwaarden zijn verkrijgbaar a /"I.0U 
bij F. SCHOTH, Boekdrukker te /formeer. ' 

Voor naden, inlicht huren adresseere men zich bij 
.len Architect .1. BEUIJSSEN te fi.umecr. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tüftlul l pnmii 

in BIJNPKUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijon, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 
Nieuwehaven S.iijde 55, Hetterdnin. 

L O U I S G O F F I N & C 1 * . 
R U E D A R T O I 8 IO. 

L U I K . 
Hganaan eu exploitanten van HARDSTEEN, en 

van KEIJENGHOEVEN. 

c 
tegen vachtlaje. mlpetrrnrhliaie en m 
rwtplrkhrn l.smette muren; goedgekeurd .1., 
de Sociétc Centmie des arehitectes de l'aris , I, 
kroond op de Wereldtentoonstellingen van 1855 
1802 en 186", te Parijs en Londen, uitvind, 
r \ % D K I . O T P é r e , Ollieier d'Acadéniie ,1, 
Paris. 

Verkrijgbaar in bussen van 5, 12 en '25 kilo 
Depothouder I). A. VERZETT, Mr. Schilder 

Décorateur, .YieiiiiWmt-en 76, liotterdam. 
SnW Door het groote debiet dat deze t'einrnt 
in korten tijd iu ons land gekregen beeft, is de prij. 
aanmerkelijk lager gesteld. Op aanvrage wordt e. 
circulaire met Kebriiiksiumwijzing aan helanghebb.' 
den franco verzonden. 

II. I I Ö L S K O E K le A r n h e m . 
FABRIEK eu MAGAZIJN van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. euz. 

R O T T E R D A M . 
ROllEY & COMPANY'S STOOMMACHINES, 

met Goud hekrwmd Parijs 1878, 
voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van Fox WALEER ft Co 
LOCOMOBIELEN van IttillKV & 1'oMPA.M 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES. STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPI.KHV IIÜIITIIKIIS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUQAALPOMPEN vau verschil, 
lende afmetingen nieuw en te huur 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , KALK
M O L E N S . POMPEN, GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, geganndeenk 
K R A A N - ™ andere KETTINGEN STOOM 
M E T E R S . AFSLUITERS, K R A N E N ,i 
GARNITUREN voor stoom- en wuterwerktui»™ 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

I'riinn PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der ba 'oemile HL RHA M COM PAN Y tegen concur-
roeiende prijzen. 

Alles prima kwaliteit cn hillijkc prijzen. 

M o z a l k T f f f r l s v o o r V l o e r r n 
iu KEUKEN, WINKELS, VESTIBULES CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. en.. „I.ne* 
BEKLEEDINIl van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Keiler-
land en dcszelfs Koloniën. 

CJr. J . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D 

Scliccpmukersharen .V'. 62 en Ju/ferslraal .V1 

R O T T E R D A M . 

F A B R I E K D E I I I I L Ü M I S O I E U S S E L 
i » k » i o \ < „ n & c ° . 

C i v i e l - l n g e n i e u r s t e O u d e w n t e r , 
leveren en vervaardigen in dm kortst mogelijke,, ,ij,| aUa soorten van Btoombagg.rmolen. in hout- . 

tructie, volgen» eigen .vstee,,,, gesehikt voor elke diepte en opbrengst van lótl tol 1000 M> M 
;, eu, venier stoomwerktuigen Ketola, Drijfwerken Locomobielen. Heimachines 
cn Tegelvormmachine.. IJzeren Kap- en Brugoonstruotlgn enz. 

jzer 
.verkda 
Steen 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
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DOODENAKKERS. 
De (ieneefsche lioogleeraar Karl Vopt heeft in de 

Gartenlauhe een artikel over doodenakkers Lreselue-
veu, waarin liij eeu stelsel voorslaat, dat hel midden 
houdt tusschen het verbranden cn liet onder den iri ond 
begraven van de lijken. Wij achten het artikel 
actueel genoeg, om het hier te ontleden. 

De schrijver herinnert in de eerste plast, tie po-
(miffen, beproefd om de verbranding in t« voeren, 
cn verklaart de redenen waarom, gedurende not; 
langen tijd, deze wijze van behandeling der lijken 
geen getal voorstanders zal kunnen vereenipen, toe
reikende om haar aanwending «enigszins algeimwn 
te maken. De lijken tc verbranden is zeker, uitliet 
oogpunt der gezondheidsleer, het doeltreflcndste mid
del , cn dit middel biedt bovendien het voordeel aan, 
een zeer beperkte ruimte te vorderen voor de giaven. 
Maar behalve dat het weinig uitvoerbaar is op het 
platteland, beeft liet te kampen met de godsdienst-
bezwnren van een groot deel der bevolking en met 
de tegenwerpingen der rechtsgeleerden. De voor
standei's van verbranding zullen dus niet gemakkelijk 
de verplichte toepassing van hun stelsel verkiïjgen. 
Zij zijn erin geslaagd, in eenige plaatsen, onder 
andere te Gotha en tc Milaan, de facultatieve aan
wending ervan te verwerven, en hebben er volle
dige inrichtingen gemaakt, maar het getal perso
nen, voor wie men deze soort van teraardebestelling 
vraagt, is nog zeer klein. 

Toch is het dringend noodig, te voorzien in het 
gebrek aan ruimte, dat in de begraafplaatsen van vele 
groote steden heerscht. Ds heer Vogt haalt hier het 
>. .in Iwi'ld van Genève aan: 

«Sinds jaren," zegt bij, »ziet men het oogenblik 
aanbreken, waarin men niet meer zal kunnen liegra-
vcn op de tegenwoordige begraafplaats; sinds jaren 
ztu'kt het stedelijk bestuur naar een nieuwe geschikte 
plek, zonder ze te kunnen vinden. Ik heb zelf deel 
uitgemaakt van een commissie, die gedurende meer 
dsn een jaar lang ijverig gewerkt, de voorgestelde 
terreinen in alle richtingen bezocht en zelfs practischc 
proeven genomen heeft door er lijken van verschil
lende dieren in te begraven. Na alle onderzoekingen 
heb ik, in een lang verslag, moeten bsslllttsn, dat 
•geen enkele der voorgestelde plekken een werkelijk 
geschikt termn aanbood, waartegen uien geen enkele 
bedenking kon opjieivn en dat men dus eraan den
ken moest, kunstmatig die gebreken te verhelpen." 

• Het was oen soort van middenterm, dien ik op 
het oog had, want ik gaf er mij wel rekenschap 
van, dat dc verplichte verbranding niet zou worden 
aangenomen (zelfs haar geestdriftvolste voorstanders 
zien van dwang af) en dat de louter facultatieve 
verbranding het kwaad niet zou wegnemen, gelijk 
men zien kan uit den geiïngcti o|igang, dien zij 
gemaakt heeft te Genève en iu de meeste groote 
steden. 

»Genève telt, als men er de twee voorsteden, 
Plinpalais en Eaux-Vives, die tegenwoordig van 
dezelfde begraafplaats gebruik maken, onder begrijpt, 
gemiddeld 1000 sterfgevallen in het jaar. Te beginnen 
met het eind van 1880, zal men in dc begraafplaats 
slechts ternauwernood de helft der duoden kunnen 
ter aarde bestellen , tenzij men graven opene, die 
nog maar zes tot acht jaren oud zijn en waar de 
ontbinding nog niet afgeloopcn is. Onderstel, dat 
men gemachtigd wordt tot verbranding cn de noodige 
inrichtingen maakt. Als op het eind van 1880 tien 
personen zich hebben laten verbranden, en als in het 
volgende jaar vijftig |«rsonen hun voorbeeld hebben 
gevolgd (wat al zeer weinig aannemelijk is in het 
Hume der Calvinisten), zal men opgetogen zijn over 
die uitkomst. Maar wat zal de stad Genève doen 
met dc vierhonderd vijftig lijken, die niet verbrand 
zullen kunnen worden en die men niet zal weten 
waar te begraven? 

bDc ooi-zaak dezer opeenhooping ligt in dc uit
breiding van de steden. De tegenwoordige begraaf
plaatsen, die vroeger buiten baar muren lagen, zijn 
langzamerhand ingesloten geworden door nieuwe wij
ken , en haar vergiwting is onmogelijk geworden door 
ile stijging van den prijs der terreinen. De plekken 
in de nabijheid gelegen, ondergaan een daarmede 
gelijken tred houdende prijsvernieerdering, en om cr 
te vinden die niet te duur zijn, zou men ze moeten 
zoeken op een afstand van eenige uren. Al de steden 
van eenig belang zijn tegenwoordig genoodzaakt het 
zoogenaamde stelsel van rotatie of afwisseling aan tc 
nemen, dat is te zeggen, dut de kuilen uiterlijk alle 
tien of twintig jaar geopend wonlen om nieuwe lijken 
te ontvangen. Maar het terrein wordt dan zoo over
verzadigd, dat ook dit stelsel onuitvoerbaar wordt. 
De duur van de rotatie (letterlijk: omdraaiing) wis
selt af naar den aard van den bodem; deze moet 
niet te doordringbaar voor lucht en water, noch tc 
vast zijn, Umcinde deu vrijen loop van die twee ele

menten, die krachtig bijdragen tot de ontbinding, 
niet te beletten." 

Die terreinen zijn bijna niet te vinden. Wat te 
doen? Het best zal zijn, daar men niet kan denken 
aan verbranding, SM stelsel U* vinden, dat zoo weinig 
mogelijk ruimte vereischende, een snelle rotatie ge
doogt en tegelijkertijd geld on moeite bespaart. Dit 
stelsel is, volgens den heer Vogt, gevonden. Het 
is dat, waarvan de architect Sehaeck-Jaquet zich als 
bevorderaar heeft opgeworjien. 

Hei wil den aanleg van doodenakkers of nekropo-
leu, gelijk die, welke in Uil van Italiaansche steden 
bestaan onder den naam van Campi Santi (meer
voud van Campo Santo. heilig veld). 

De practische voordeelen van dit stelsel laten zich 
aldus samenvatten: 

le. Dezuiniging van ruimte, daar men vijf dood
kisten boten elkander kan stellen. 

Se. Bezuiniging Op den tijd denotatie, daar men 
na drie en een half jaar zeker is, dat dc ontbinding 
der organische of bewerktuigde deelen geheel vol
bracht is. 

3c. Volle gerustheid uit bet oogpunt der gezond
heidsleer, omdat de gassen en dampen gaandeweg 
VSrteSfd worden. 

Immers, men weet dat in de ontworpen dooden
akkers de verbranding van de lijken vervangen wonlt 
door een trapsgewijze vertering van de gassen. De 
nissen waarin de doodkisten worden gemetseld, wor
den aan de binnenzijde voorzien van gaten, waardoor 
de gassen en \ looistoffen ontsnapj*n in een gesloten 
kanaal, dat uitkomt op een grooten schoorsteen, waar
in sen gasvlam ol een vuur van cokes brandt. Deze 
schoorsteen dient tevens om al de gassen aan ie 
trekken en te verteren. 

Wat het uitwendig aanzien betreft, laten deze 
nekrojHilen niets te wenschen over. Zij worden aan
gelegd als straten, aan beide zijden voorzien van 
nissen of cellen, toereikende om elk een doodkist tc 
bevatten, eu elke grafstede kan een versiering en 
een opschrift krijgen. Niets belet bovendien de doo
denakkers tc verfraaien door aanplantingeii, tuinen 
en boomen. Het is eveneens gemakkelijk, er ruimte 
te sparen voor familie-graven en huur van gronden 
itn't langen vervaltijd. 

De heer Sehaeck-Jaquet («rekent, dat dc aanleg 
van een doodenakker dezer soort, die tien duizend 
plaatsen telt, een opjiervlakte van zes duizend vier
kante mater beslaan, ongeveer tweehonderd duizend 
francs kosten zou en dat de uitgaaf daarvan gemak
kelijk gedikt zou WOrdO) door de buren of concessies. 
De meeste graven echter zouden onderworpen wonlen 
aau de rotatie, die, volgens den heer Vogt, zonder 
bezwaar gebracht kon worden op vijf jaren. 

Men zou kunnen beginnen met een begraafplaats 
op kleine seluuil, om haar later uit te breiden, zimj 
zij in den smaak der bevolking viel. 

29 April, 1879. J. D. G. 

OPMERKINGEN OMTRENT DE EIGEN* 
SCHAPPEN VAN IJS. 

Bij bevriezing van het water vertoonen zich al
lereerst op dc opjwrvlakte losse naalden, die door 
steeds in aantal te vermeerderen, ten slotte eene 
vaste laag vormen. De toeneming der dikte van 
het ijs geschiedt van boven naar beneden. IJs is be-
vnii-eii water, en aangezien er geen water op de 
ijsvlakte aanwezig is, kan het ijs van boven niet 
aangroeien. 

Sommigen meenen, dat het ijs van boven aan
wast, en geven als reden van hunne onderstelling, 
dat de voorweqien, bijv, steenen enz., die men op 
de ijsvlakte werpt, daarin vriezen ; zoodat de on
derzijde dier voorwerpen , door het rondom opvrie
zen van het ijs, beneden den bovenkant van het 
ijsvlak komt. Men bedenkt daarbij echter niet, dat 
die voorwerpen een zekeren warmtegraad bezitten , of 
wel warmte uit den dampkring opnemen. Deze warmte 
doelt zich «enigermate mede aan het onmiddellijk 
rakende ijsvlak : er ontstaat dus eene verwarming 
van bet ijs tot boven 0" Celsius, en er wonlt 
water gevormd, waardoor het sjieciliek zwaanlere 
voorwerp dicfier in het ijs dringt, om telkens 
nieuwe warmte op te nemen uit den dampkring, 
vnn deze aan het ijs mede te deelen en bijgevolg 
nog dieper te zinken. Donkerkleurige vooi werpen 
zullen evenredig spoediger en meer zinken , dan die 
vnn eene lichtere kleur: de donkere kleuren toch 
zijn bijzonder geschikt voor opneming en uitstraling 
der warmte. 

De krassen van schaatsen of scheuren in de ijs
vlakte blijven, bij toeneming der dikte, steeds 
zichtbaar. Vroor het ijs van boven aan , dan moes
ten ook die kenteekenen in bet ijsvlak verdwijnen. 

Komt er echter door dooi of eenige andere oorzaak, 
bijv.: door het invallen van het ijsvlak bij suatie 

van polilerwatcr, op de ijsvlakte water, en vriest 
het dati jpnieuw, dan zullen deze keiiteekeiieti wel 
verdwijnen, en er vormt zich op de bekraste of ge
scheurde vlakte een nieuwe en gladde baan. 

Hakt EÉsn eene opening of bijt in het ijs en 
werpt de uitgehakte stukken op de ijsvlakte , dan 
vriezen deze daarop vast. Duwt men echter die ijs-
brokken jnder het ijsvlak in het water, dan vrie
zen zij daaraan niet vast, doch blijven, door hun 
drijfvernogen, los daaronder hangen. Stroom of 
golving in het water brengt deze ondergeschoven 
stukken meestal in de gehakte o|>ening terug. 

Door de vorming van het ijsvlak wonlt de warmte 
van het water daaronder afgesloten van den damp
kring er. alzoo warmteverlies belet. Onder de ijs
vlakte ktn het water dus niet Uit het vriespunt af
koelen. De losse ijsschollon, onder dc ijsvlakte 
aanwezig, ondervinden den indruk van deze warmte 
en nemen bij blijvende vont in grootte af. De bo-
di-ni geeft ook bij voortduring een gedeelte van zijne 
warmte aan het water af, en belet dit zoodoende 
zich geheel-cn-al in ijs te vervormen. 

Schijnbaar is deze onderstelling, die echter door 
de ondervinding bevestigd wonlt, strijdig met de 
vorige, dat het ijs van onderen in dikte toeneemt, 
of liever, Jat bet ijs van onderen aanwast. 

Dl koude wonlt bepaald door de teiniior.ituur 
van den dampkring. IJs kan geen hooger warrate-
giaad aannemen dan 0" Celsius, of vriespunt; bij 
moerdere warmte begint het te smelten. Wel kun bet 
ys tot 20B ii 40° onder het vriespunt afgekoeld 
worden. Dij groot gebrek aau warmte in de damp
kringslucht , zal dan ook het ijs evenredig tot 5° , 
10° , 15° , 20° of meer onder het vriespunt af
koelen. 

Hoewel het ijs geen geleider is der warmte, kan 
het wel warmte ontnemen aan de stof, die ermede 
in aanraking is. Het koude ijs onttrekt dus aan 
het onmiddellijk onderliggende water, waarop het 
drijft, een deel der daarin voorhanden warmte; 
dat wil zeggen: het ijs brengt, door zijne koude, 
het boven liet vriespunt warme water tot do koude 
van dat vriespunt , tengevolge waarvan dit aan zijne 
oppervlakte weder kristalliseert en de oorspronkelijke 
ijdaag in dikte doet toenemen. 

Door de aanhechting dezer dunne waterlaag als 
ij-t san den onderkant der ijsvlakte , komt de op
volgende waterlaag onder denzelfden invloed der koude 
ijsvlakte en ondergaat hetzelfde verst ij vingspi-oces. 

Dat de ondergeschoven losse schollen niet mede 
vastvriezen aau den onderkant der ijslaag is, mijns 
inziens, hieraan toe te schrijven, dat er voortdu
rend water blijft tusschen de benedeiizijde van het 
vaste ijsvlak en den bovenkant der losse schollen. 

Gelijk bij alle vaste stolfeu , kan men ook aanne
men , dat vloeistof bestaat uit een massa ondenk
baar kleine deeltjes, atomen dor stof. Bij eene 
vloeistof als water zijn die zeer beweeglijk, dus 
bijzonder geschikt om telkens de plaats van de be
vroren soortgelijke atomen in te nemen, en zoo
doende worden dc losse schollen , die zich , als vaste 
stof, niet zoo ii|Kieilig kunnen bewegen, bij voort
during van den onderkant der ijsvlakte afgehouden, 
terwijl do warmte van het water, waarin zij drij
ven. oorzaak is, dat hunne grootte ook by voortdu
ring , zelfs bij de strengste vont, afneemt. 

Zierikzee, Maart 1879. 
1, O, LUUTEN. 

Berichten en mededeelingen. 

B U I T E N L A N D . 

§ De heeren Mallard en Le Chïitelier hebben een 
eenvoudig middel gevonden , om het aanwezen van 
inijngas in den dampkring der mijnen te doen kennen. 
Men weet dat men in de practijk het mijngas her-
kont aan de blauwe stralenkroon, die het voortbrengt 
als het om de vlam der veiligheidslamp komt branden. 
Maar deze stralenkroon is niet altijd goed zichtbaar. 
Zij wonlt het echter zeer duidelijk als men de gewone 
vlam der lamp vervangt door die, welke men verkrijgt 
diwr een straal watergas aan te steken. De glazen 
cilinder of •choorsteen der lamp van Munseler wordt 
vervangen door een koperen cilinder, die eeu zijde-
lingsche o[>ening heeft. Deze owning wordt gesloten 
door een vergrootglas van behoorlijken brandpunts
afstand, dat instaatstelt de vlam met gTOOtS duide
lijkheid te zien. (Acad. d. Sc., Comptes Bendus, 
7 April, jl.) 

§ De heeren Lalanne cn Lomoinc hebben aan de 
Fransche Académie des Scietwes (verslag der zitting 
van 31 Maart) eene itiodedoeling gedaan omtrent de 
laatste wassen der Seine. Deze twee wassen zijnde 
afloop geweest van drie ach temen volgende wassen 
der kleine bergstroomeii, die gevoed worden door 

zijtakken van ilen laatsten rat.g, welke bun oorsprong 
hebben ui omiooi dringbaren bodem. Hij beide wassen 
heeft men weilerum de juistheid der zienswijze van 
Helgrand, den schepper ftndsn hydromolisehen dienst 
in het Seine-bekken, bevestigd gezien. De groote 
wensen der Seine zijn toe te schrijven aan verschil
lende achtereenvolgende meteorologische verschijnselen. 
Het water der regens, dat over ondoordringbare grond
soorten loopt, brengt altijd te Parijs bet ma\imuui 
teweeg; de wateren, die opgeslorpt worden door 
een dooidringliaren bodem. komen later en doen den 
boegen stand eenige dagen duren. Als de zijUikk-Ti 
dan opnieuw stijgen, volgt er to Parijs een nieu
we was. 

Belgraiid was er reeds in 1854 in geslaagd, door 
zeer eenvoudige becijferingen, drie dagen vooruit de 
wassen te Parijs te voorspellen, zelfs hun hoogte. 
Onder zijn leiding heeft de heer Lemoine, sinds 
1*72, dergelijke aankondigingen georganiseerd VOOf 
ile Seine en de groote zijtakken, zooals de Manie, 
de Aisne en de Oise. 

De werken van Helgrand, zooals La Seine, wor
den den Indischeii ingenieurs aanbevolen. Iu de Oost 
wonlt te weinig gelet op geologische vraagstukken, 
die toch zeer veel behartiging verdienen, b. v. om 
afschuivingen van grond te v<K>rkomen en do scha
delijke gevolgen van ovorstrooiningeii te bc|>erken. 

— ij De heer Melsens, wiens bliksemafleider op bet 
stadhuis te Brussel in dit weekblad beschreven werd, 
hoeft aan de Fransche Académie des Sciences (zie 
de Comptes-Bendus van de zitting , d.d. Bi Maart jl.) 
eeu NoUi gezonden over de kosten van bliksemaflei
ders. Zij handelt over oen afleider volgens zijn stelsel, 
dien men voornemens is te plaatsen boven uitge
strekte kazernes, welke te Etterbeek, een voorstad 
van Brussel, gebouwd worden op een oppervlakte 
van 42000 vierkante meter, wssrvsn SOOOO worden 
Ingenomen door de gebouwen. Dc materialen voor die 
afleiders kosten slechts 4200 francs, op het werk gele
verd. Als men het getal floktslnngsn (lUlHlflIllflIll l) 
vermeerdert in verhouding van 2 tot 3 en de kosten 
van den handenarbeid overdreven hoog raamt, komt 
uien Uit een som van minder dan 6000 francs. De 
heer Melsens doet opmerken, dat de met gebouwen 
bedekts oppervlakte ongeveer do helft dor oppervlakte 
bedraagt, bedekt met de slachtplaatsen van Vilette, 
te Parijs; de kosten voor de bliksemafleiders dezer 
laatste gebouwen zijn geklommen tot 71055 francs! 

— § De bekende scheikundige en spiritist Crookes 
hoeft aan de Fransche Académie des Sciences eeu 
Nota gericht (zie verslag van de zitting van 7 April jl.) 
over hot brandpunt der warmte, voortgebracht dooi
de stooten der moleculen. Terwijl hij zijne onder
zoekingen over den druk en de werpbaan der mole
culen voortzette, heeft hij een toestel doen vervaar
digen, met behulp waarvan een groote hitte wordt 
voortgebracht, als het geconcentreerde brandpunt der 
stralen, die uitgaan van eon nagenoeg bolvormigen 
beker van aluminium, zijdelings wonlt afgeleid door 
een magneet naar de wanden der glazen buis. Als 
men zich van een grooten bol bedient en het nega
tieve brandpunt doet vallen op een schijf van platina, 
stijgt de hitte zóó, dat zij dit metaal doet smelten. 
Wat de venschijnselen betreft die zich in deze buizen 
voonloen, zegt Crookes, dat zij aan de wetenschap 
een nieuwe wereld openbaren, een wereld waarin de 
stof bestaat in een vierden Uiestind (uitci'st gasvor
mig; ultra-yazéiforme), waarin de theorie van de 
kleine lichaampjes proefhoudend blijft, waarin hel 
licht zich niet altijd volgens een rechte lijn voort
plant; een wereld eindelijk, in welke wij nooit kun
nen binnendringen en waarin wij gedwongen zijn 
ons te vergenoegen met van buiten waar te nemen 
en proeven te nemen. 

— De directie der Koln-Mindener spoorwegmaat
schappij heeft onderhandel ingen niet de Duitsche Re-
georing aangeknoopt over do overdracht der secties 
Emmerik—Oberhausen en Giesen—Deutz aan den 
Staat. Van de zijde der Regeering is ovenlracht van 
al haar lijnen voorgesteld. De directie zal iu Juni 
de algemeene vergadering der aandeelhouders raad
plegen over de vraag, of het wenschelijk is onder
handelingen daartoe aan te vangen. 

— Er heeft zich een Duitsche Maatschappij ge
vormd met SM kapitaal van 1,750,000 mark, om 
een underzeoschon telegraafkabel tussohen Duitsehlaiul 
en Noorwegen te leggen. Het plan is van Dr. Stephan 
uitgegaan, die dan ook verschillende voorwaanlen iu 
't lielang van het rijk heeft bedongen. O. a. zal 
de administratie der njkstolegrafen het recht hebben , 
wanneer zij wil, den kabel over te nemen nawaar-
schuwing , minstens 8 maanden voor don afloop van 
een boekjaar. Ook is bedongen, dat voor het ijzer-
draad Ituitsch fabrikaat moet worden gebruikt. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 3 Mei 1879. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van 20 April 

1879, n*. 50, afdeeling Handel en Nijverheid, is 
aan K. H. llaentjens, directeur derStoombootonder-
neming oCuncunlia', gevestigd te Arnhem, tot we
deropzegging, vergunning verleend voor een stonrn-
bootdienst tot vervoer van personen, goederen en 
vee, tusschen Arnhem, Utrecht en Amsterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 25 April 1879, 
lit. F. afdeeling Waterstaat A, is L. Kooreman, na 
voorafgaar.il vergelijkend onderzoek, met ingang van 
1 Mei 1879, benoemd tot opzichter van 's Rijks 
waterstaat, 4de klasse. 

— Aan de reederij voor stoomsleei>dienst en drink-
watenlienst te Amsterdam is vergunning verleend, 
om voor den stooius|ee|idicnst in de vaart te mogen 
brengen de stoomboot Groenland. 

— Ter benoeming van landmeters bij het ka
daster zal in de laatste helft der maand .luh a. s., 
op nader te bepalen dag, te 's-Gravenhagc een examen 
wonlen gehouden. Adres vóór 15 Juni a. s. aan 
den Minister. Zie verder de Staatscourant No. 99. 

— Naar aanleiduig van de in de zitting van 18 De
cember II. gedane toezegging, heeft de Minister van 
Waterstaat aan de Kamer afschrift doen toekomen 
eener Nota van de hoofdingenieurs in Noord-Holland, 
Zuid-Holland en Utrecht, betreffende het adres van 
het Utrechtscl. Comité over den nieuwen waterweg 
van Amsterdam naar de Waal. 

Aan ds Nota, waarin eerst de algemeene strekking 
van het adres wordt omschreven, om namelijk voor 
den waterweg van Amsterdam naar deu Roven-Hijn, 
eene richting aan te bevalen zooveel mogelijk gaande 
door de streek, die de zoogenaamde Keulsche Vaart 
thans doorsnijdt, wordt het volgende ontleend: 

Het onbestemde van liet aanbevolen plan, het bijna 
totale gebrek aan toelichting of omschrijving, zoo 
van het tracé zelf om Utrecht heen, als van de wijze 
waarop men zich voorstelt de bij de zaak Itctrokkcn 
waterschapsbelangen meer in het bijzonder te regelen, 
maakt eene bespreking ervan niet gemakkelijk. 

Door aan adressanten, hij brief van 3D December 
1878, gevraagde nadere inlichtingen betreffende ds 
op bladz. 3 van het adres vermelde globale berekening 
van kosten cn de zeer betrouwbare opgaven, waar
uit het plan meer in onderdeden zou bekend worden, 
werden niet of zeer onvolledig verkregen, daar bet 
antwoord zich Iwjiaalde tot enkele, zeer oul>esteiiide 
mondelinge mededeelingen van een der onderteekenuren 
van bet adres betrekkelijk het eenvoudigste kanaal-
vak benoorden den Rijnspoorweg, terwijl omtrent de 
inrichting beoosten Utrecht en langs de Vecht niets 
naders werd gezegd. 

De locale belangen , die zich voor het volgen van 
de bestaande vaart van Amsterdam over Utrecht naar 
Gorinchem doen gelden, verminderen bij de nieuwe 
richting in omvang en bepalen zich schier uitsluitend 
tot die van de gemeenten Utrecht, Loenenen Vreeland. 

Het door adressanten aanbevolen plan voldoet niet 
aan den gestelden eisch van te zijn: eene wijziging 
van het Regeeringsontwerp, waardoor èndeAmster-
damschc RijiihundeJ cn de belangen der langs dc oude 
Keulsche Vaart gelegen streek in gelijke mate be
vorderd wonlen. 

Dezelfde bezwaren, die de hoofdingenieurs bij de 
bewerking, zoowel van het plan van het kanaal 
door de Geldersche Vallei, als van dat tot verbetering 
der bestaande Keulsche Vaart, noopten een sluis tot 
scheiding van de Vecht en Amstelland voor te stellen, 
verzetten zich tegen de verwezenlijking van het denk
beeld der adressanten. 

Het nadeel tier drie sjworwegbruggen, die men iu 
het nieuwe tracé meer vindt dan in het Regeerings
ontwerp en die het aantal bruggen over laatstge
noemd kanaal verdubbelen, blijft iu zijn volle kracht 
bestaan, zonder dat de daaruit voort spruitende be
zwaren opgewogen of vergoed wonlen dooreenig meer 
gemak bij bet schutten. 

Dc omstandigheden, dat dc baan van den Rijn
spoorweg op het | • • irjT van kruising 2 en 3 M. lager 
ligt dan de aansluitende vakken, doet die verhooging 
van den Rijnspoorweg, met het oog op de exploitatie 
van Staats- en Rijnspoorweg, zelfs verkieslijk zijn. 

Zoolang geene belangrijke verandering gebracht is 
in de bemaling der langs de Vecht gelegen landen, 
in de loozing van de vrij op de Vecht snoerende pol
ders en in de ontlasting van den Vecht boezem op de 
Zuiderzee, zullen er overwegend groote beswaren 
blijven bestaan tegen dc uitvoering van ieder [dan 
in den geest der adressanten. 

De nfstand van Amsterdam naar Doodewaard is, 
volgens de door adressanten aanbevolen richting, on
geveer 7'/, kilometer langer dan in het Regeerings
ontwerp volgens de richting over Huizen, en onge
veer 9'/2 kilometer volgens de richting over Hilversum. 

Omtrent de kosten, waarop het door adressanten 
aanbevolen plan te ramen is, wordt geenerlei mede
deeling gedaan. 

Zooals boven reeds is opgemerkt, werd aan het 
verzoek tot mededeeling daarvan geen gevolg gege
ven. Het door adressanten hieromtrent aangevoelde 
bepaalt zich tot het vermoeden. dat de kosten niet 
hooger dan van het Regeeringsontwerp zullen zijn. 

De juistheid van dit vermoeden wordt betwijfeld. 
Hoewel zulks uit het be venstaai idc reeds voldoende 

blijkt, moeten zij ten slotte de meening van adres
santen, als zoude het door hen aanbevolen tracé 
even goed, wellicht beter aan de behoefte van den 
Rijtihnndel voldoen dan het Regeeringsontwerp, 
weerspreken. 

Het nieuwe tracé heeft eene meerdere lengte van 
minstens ruim 5 kilometer. 

Het beswaar san de kruising der spoorwegen ver
bonden , wordt aanzienlijk grooter. 

De door adressanten voorgestelde ophetling van 
sluizen is deels ondoelmatig en zou deels ondoenlijk 
blijken, zoodat hieruit geen voordeelen kunnen ver
kregen worden , om de nadeolon der meerdere lengte 
en van het grooter aantal spoorwegbruggen te ver
goeden. 

Evenmin is de door adressanten voorgestelde rich
ting, met het oog op het algemeen belang, aan te 
bevelen. 

De locale belangen, die voor de verbeterde Keul
sche Vaart eene richting over Utrecht en Gorinchem 
wenschen, worden in veel mindere mate bevorderd 
door het volgen der door adressanten aanbevolen rich
ting , waardoor alleen de belangen der gemeente 
Utrecht, en dan nog maar ten deele en op onvol
komen wijze, zouden gebaat worden. 

Het boven de Weenlslnis gelegen gedeelte der ge
meente Utrecht, waaronder dat langs den Kroinme-
Rijn, den Vaartsche-Rijn en Leidsche-Rijn , zoude 
steeds door eene sluis van den grooten handelsweg 
gescheiden zijn; terwijl, zooals ook door adresKanten 
wordt opgemerkt, het terrein langs den nieuwen 
waterweg beoosten Utrecht, voor de vrije en leven
dige ontwikkeling der industrie, veel ruinder goed 
gelegen is dan dat ten zuiden en ten westen der suui. 

Amsterdam. Den l * * Mei werd de gewone 
algemeene vergadering der Auisterdamschc Duinwa-
termaatsfhappij gehouden , waarbij 10851 aandeelen, 
uitbrengende 240 stemmen , vertegenwuordigd waren. 
Uit het verslag, door den voorzitter Mr. W. van 
der Vliet uitgebracht, blijkt, dat de toestand van de 
Maatschappij voldoende is; de contracten zijn dit jaar 
met 1149 vermeerderd; het water was steeds van 
eene uitmuntende hoedanigheid. In het loopend jaar 
zullen de kanalen uitgebreid , de filters vermcerdeM, 
en de werkkracht der machines verhoogd wonlen, 
waardoor nog meer dan vroeger aan alle vrrcischten 
voor eene goede waterleiding zal zijn voldaan. 

De balans werd goedgekeurd en het dividend over 
1878 bepaald op ƒ 25.20 voor de oude en jp f 12.G0 
voor de nieuwe aandeelen. De aftredende commis
sarissen en directeur wenien met algemeene stemmen 
herbenoemd. In de plaats van Dr. Adams wenl 
de heer G. F. Smith tot commissaris getozen. 

— In de Socicteitszaal vau Arti et Amicitiae is 
thans, ter wille van de verstoring en var, de gezel
ligheid dezer vereenigingsplaats voor kunstenaars, 
door leden, die het voorrecht hebben een kunstcol
lectie te bezitten of te kunnen verzamelen, het ge
lukkige plan eener voortdurende tcntoonstelliiig van 
teekeningen en aquarellen iu uitvoering getracht. 

De heer A. Willet is daarmede begonner. cn heeft 
reeds in de daartoe bestemde losse lijstoi achter
eenvolgens tal van schoone kunstwerken uit zijne 
verzameling tentoongesteld. Ook de schikers zclven 
beginnen dit smaakvolle denkbeeld toe te jassen, het
geen dc aantrekkelijkheid dezer plaats liet weinig 
verhoogt. 

Rotterdam. In de laatste helft der afgeloopen 
maand had de derde jaarlijksche algencceno verga
dering plaats van aai idee I houders der Ro'.terdamsche 
Maatschappij van kosthuizen onder het voorzitter-
schap van den heer R. Mees. Het aantel nachtver
blijven, per week genomen, bedroeg 9Ü.4"/., en het 
aantal keeren, dat voor enkele nachten een kamer 
werd gehuurd, 2'/0 der beschikbare riimte. Het 
logies gaf een saldo van ƒ 532.59s. 

Het aantel middagmalen steeg tot 15? per dag 
en de restauratie levenle een voonleel van /"5235.43ft, 
zoodat de geheele exploitatie een winst van / 5768.03 
opleverde, waardoor ƒ 3000 op het gebouw cn f 800 
op de meubelen afgeschreven en een dividend van 
vijf procent uitgekeerd kon worden. 

Leiden. In de op 20 April alhier gehouden 
algemeene vergadering van aandeelhouders in de spoor
wegmaatschappij Leiden—Woenlen waren vertegen
woordigd 10,985 aandeelen, gerechtigd tot 50 stam
men. De voorzitter, Mr. Aug. Philips, trail af, de 
heer Dc Bordes wenl gekozen tot commissaris. De 
president deelde mede, dut de op Februari verschenen 
coupon met ƒ1.30 zal betaald worden en dat doop 
1 Augustus 1879 verschijnende coujion zal wonlen 
betaald uit de exploitatie-rekening van 15 Oct. 1878 
tot 30 April 1879. Aan den heer Kluijt wenien door 
den heer De Bordes inlichtingen verschaft over de 
restauratic van het station Alfen. 

De volgende besluiten werden genomen; 
1o. In te trekken het besluit der algemeene ver

gadering van 18 December 1878 tot het aangum 
eener gcldleening. 

2o. Het kapitaal der Maatschappij, thans vastge
steld op f 3,000,000, door de uitgifte van nog 2300 
aandeelen tc vergrooten met f 000,000 

3o. De statuten der Maatschappij in dier voege 
te wijzigen, dat haar zetel niet meer zal gevestgd 
zijn te 's-Gravenhage, maar te Utrecht, en dat .er-
valt de bepaling, dat de raad van commissarissei in 
den regel éénmaal in de 3 maanden vergadert. 

4o. Den directeur te machtigen op de sub So. en 
3o. vermelde besluiten de koninklijke goedkeur.ng 
te vragen en de verdere handelingen te verrichten, 
welke tot uitvoering dier besluiten worden vereischt. 

5o. Inplaats van den aftrmlenden directeur, den 
heer J. P. de Bonles, als zoodanig te benoemen den 
beer Mr. II. AmesholT, president, en als secretaris 
den heer Mr. J. J. Uijtwcrf Sterling, secretaris van 
de directie der Nederlandschc Rijns|»oorweg-maat
schappij , beiden honoris causa. 

7o. Den heer .1. P. de Boules te lienocmen om 
namens dc Maatschappij, tegen een bclooniug van 
ƒ1500 's jaars, de door dc Neder). Rijnspoorwcg-
maatechappij over te leggen exploitatie-rekening op 
te nemen en, bij goedkeuring, te teekenen, zoomede 
toezicht te houden op het onderhoud van den weg 
met de daartoe hehoorende werken en inrichtingen. 

— De heer A. W. Sijtholl', boekdrukker en uit
gever te Leiden, heeft zich ter zake van zijn bekend 
geschil met de Admiuistrntie van 's Rijks-Mas tingen 
(het gelijkstellen van stoomdruk persen rnet molens; 
tot de Tweede Kamer gewend. 

Hij verzoekt, dat de Kamer hare medewerking 
verleene om eene wijziging der Wet van 21 Mei 
1819 (Staatsblad n°. 34), houdende eene nieuwe 
ordonnantie op het Recht van Patent, te bevorderen, 
met het gevolg, dat de bezwaren, welke uit de be
staande Wet voor de boekdrukkers, die letterkundige 
werken drukken en uitgeven, voortvloeien, worden 
opgeheven, en door vrijgevige, met de oischen van 
de vrijheid der drukpers overeenkomstige, voorschriften 
wonlen vervangen. 

Groningen. Naar het schijnt zal aan de ver
gunning— na langdurige ovcrleggiitgen door den ge
meenteraad aan den heer Geveko, te Amsterdam, 

verleend — tot het aanleggen en exploiteeren vaneen 
paardenspoor in ééne richting door deze stad, geen 
gevolg worden gegeven. Eene nieuwe aanvraag ora 
vergunning, nu van de heeren W. Jansen en II. de 
Wilili , te Nijmegen, is thans bij den Raad inge
komen. De zaak werd aangehouden, totdat de termijn 
aan den heer Geveke geteld, zal zijn afgetoo|ten. 

Utrecht. De Utrechtsche of Stichtsche tramway 
is 28 April plechtig geopend eu den daaropvolgenden 
dag werd de dienst voor bet publiek verkeer be
gonnen. Dc exploitatie stelt zich ongelukkig in, daar 
een rijtuig vlak voor de Catharijuebrug uit het spoor 
geraakte, waardoor een man met een houten been 
in het water geworpen en bovendien gekwetst werd 
door de ijzeren brugleuning, die bij het ongeval ge
broken werd. 

Haarlem. In de vergadering van aandeelhou
ders der Haarlemschc Tniiuway-maatschappij is me
degedeeld, dat in de eerste drie vierendeel jaars van 
het bestaan der onderneming zijn vervoerd 285,875 
personen met kaartjes en 110,250 tegen betaling 
van 10 cent; tc zamen 390,125, of in 53,120 vol
brachte ritten 7'/j persoon of passagier per rit. De 
winst- en verliesrekening sluit met een voordeelig 
saldo van f 13,426.14, waarvan f 9420.14 op de 
bezittingen der Maatschappij wonlt goedgeschreven 
en f 4000 wordt beschikliaar gesteld voor dividend, 
zijnde ƒ10 per aandeel van f 250. 

Besloten is, dat de door den Gemeenteraad ver
leende concessie voor de lijn Gedempte Oudegracht— 
Raaks—Overveen niet zal wonlen aangenomen, ten
gevolge van de door den Raad van liloeruendanl ge
nomen beslissing, om geen tramwagens toe te laten 
door stoom gedreven, doch daarentegen wel gebruik 
te maken van den verleenden voorrang teu aanzien 
van de aansluiting, verzocht door den heer Jansen 
te Hillegom, voor den tramweg Haarlem—Leiden. 

Zwolle. Tot directeur der gemeeiitereuiigiiig is 
benoemd de heer D. A. van der Wedden, inspecteur 
van i>ulitie aldaar. 

Arnhem. Den 26 April wenl de eerste jaarver
gadering gehouden van de Nederlaiidsche Maatschappij 
tot Exploitatie van Onroerende goederen, waarop 
liet verslag van directeuren, dc balans en het rap
port van commissarissen wenien ter tafel gebracht. 
Er waren vertegen woord igd 95 aandeelen, rechtge-
vendc op het uitbrengen van 32 stemmen. De balans 
en winst- cn verliesrekening wenien vastgesteld, 
waarbij het dividend voor bet eerste lioekjaar, loopende 
van 26 Mei tot 31 December, op ƒ08 .30 , overeen
komende met nagenoeg 11,5°/,,, bepaald wenl. Van 
de overwinst kwam, ingevolge de bepalingen der 
statuten, een bedrag van ƒ1929,90 ten bate van 
liet reservefonds. De heer 11. J. Heuvelirik Jr., die 
volgens den rooster moest aftreden, werd met 28 
van de 32 stemmen als commissaris herkozen. 

Zalt-Bommel. De Gemeenteraad hield zich in 
den jongsten tijd bezig met de vraag, op welke 
wijze het best dc afvoer van fecalien zou kunnen 
geschieden, cn heeft besloten van liet voornemen om 
het tonnenstelsel in te voeren, voorgoed af te zien. 
Dit geschiedde op voorstel van burgemeester en wet
houders, omdat gecne zekerheid bestond, dat te dezer 
plaatse genoemd stelsel aan de verwachting zou voldoen. 

Wageningen. De Raad benoemde in zijne zit
ting van 28 April jl. tot opzichter over de gemeen
tewerken den heer S. Bitters te Nijmegen. De heeren 
Van Otterloo uit Koevenlen en Zeeman uit Alkmaar 
waren met den benoemde door het Dagelijkscli Be
stuur aanbevolen. 

Deventer. Het dividend der Koninklijke Deven
ter Tapijtfabrick bedraagt «ver 1878 / 164 per aan
deel van f 1280 of 12.8 («reent. 

Zierikzee. Met Bestuur der Vereeniging tot Be
vordering van Nijverheid te dezer stede houdt zich 
onledig met een plan tot oprichting eener ambachts
school , zooals in vele plaatsen van Nederland reeds 
met vrucht werkzaam zijn. In het naburig Goes 
wenl in den loop der voorgaande maand de eerste 
steen voor het gebouw der ambachtsschool gelegd 
en de bouwkosten ad ƒ 4700, wenien uit verschil
lende bronnen bijeengebracht. Men koestert de ver
wachting, dat de pigingen van het Bestuur van het 
Departement van Nijverheid met een goeden uitslag 
bekroond zullen worden. 

Veendam. Iu de laatst gehouden vergadering 
van den Gemeenteraad werd het voor-stel door het 
Dagelijkscli Bestuur gedaan, om met ingang van den 
1 Januari 1879 de jaarwedde van den gemeente
opzichter te verhoogen met ƒ 200; waarop de heer 
Leopold verklaarde tegen de voordracht te zullen 
stemmen, en wel op de volgende gronden: 1". oor
deelt hij beter op deze zaak terug te komen bij de 
behandeling der begrooting voor 1880; 2". heeft de 
belanghebbende nooit aan deu Raad om verhooging 
verzocht, en 3", acht hij de voorgestelde verhooging 
van ƒ 2 0 0 wel wat kwistig. Spreker stelde voor 
deze som te reduceeren tot ƒ100 . 

De heer Nauta releveerde, dat Burgemeester en 
Wethouders zijn afgegaan op het advies der Bouw
commissie, die over den ijver en de werkzaamheid 
van den opzichter Buurke hoogst tevreden is, en eene 
verhooging van ƒ 200 niet meer dan billijk oordeelt. 

Na eenige discussie wenl tot steruming overgegaan, 
en is de voordracht van Burgemeester en Wethouder-s 
aangenomen met 10 tegen 3 stemmen. 

— § Gedurende den jongsten oorlog hebben de 
Franschen gebruik gemaakt van luchtbollen en proe
ven genomen met hcliografen. Ik heb dadelijk vau 
die heliograaf-proeven ver-slag gegeven in het Indische 
Militaire Tijdschrift, en in den .Xedcrlandschen 
Spectator gewezen op liet wenschelijke van proeven 
met luchtbollen door het Ministerie vnn Oorlog. Uit 
de dagbladen verneemt men nu, dat de Engelschen 
luchtbollen zullen gebruiken om de stellingen der 
Zocloe's te verkennen, en dat dc kolonel Pearson te 
Ekuwe door een heliograaf de nadering van de troepen 
tot ontzet gewaar wenl en aan den opperbevelhebber 
seinde. 

Wat men in Atjeh in dit opzicht gedaan heeft, 
werd totheden niet vernield. Het verdwalen bij het 
zoeken naar den kraton schijnt aan te duiden, dat 
men ten onzent niet wijs wil worden door de schade 
en schande van anderen. 

Unkondteingcn van AanUestedin^en. 
Zondag. 1 Mei. 

Leeuwarden, bij Mr. W. A. van Sloterdijck: het 
doeu van vcrlimnieringon aau- eu gedeeltelijk ver
bouwen vau de boerenplaats ouder IJsbrechtum, iu 
gebruik bij J. H. Sch uk ken. 

Maandag, » Nel. 
'•-Hage, te 11'/, uren, door het ministerie ran wa

terstaat euz., ami het gebouw vnn hel prov. bestuur: 
lo. liet bouwen van ecu magazijn mot Rijkshavcn-
neesterawoning nan de Koreiibrugsluis tc Gorinchem. 
Ramiug ƒ8490; 2o. het uitdiepen vnn 8 gedeelten 
nn deu Hollandsche-IJsel. Raming / MfiO. 

Derdrerht, te 12 uren, op het randhuis: lo. het 
uittrekken van oude- cn kat leveren en inheien van 
nieuwe palen, in rcuige herstellingen cn vernieuwingen 
nan waltieschociitigcn en aan legplaatsen; 2o. het af
breken on opruinim vau het bestaande houten hoofd 
in de Bombaren aldaar, on het maken van een nieuw 
houten hoofd op aanlegsteiger. 

Delfcijl, te 12 uren, ten raadhuize: het leggen vau 
490 M* kliukerbestrating in Delfzijl cn Farmsum. 

Weubrugge, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den Vior-Ambachtspolder, iu het raadhuis: 
lo. het maken der gebouwen en inrichtingen voor de 
plaatsing van 2 direct-werkende cent rifugaalpomp-
macliiues en I stoomketels, schoorsteen, steenkolen-
bergplauts, machinist woning enz.; 2o. het gravon van 
eon tochtsloot of aanvoerkanaal voor bovengenoemd 
stoomgemaal. 

Npanbreeh, te 12 uren, door hot gemeentebestuur: 
liet vergrooten van de school. 

tirenlngen, te 6 uren: de levering van 55,000 HL. 
Eng. gaskolen voor dc gasfabriek. 

'a-Hage, door hot ministerie vnn koloniën: lo. tc 12 
uren: de levering van waterkranen, waterbakken, gc-
polon-ijzeren pijpen enz.; 2o. to 2 ureu: dc levering 
van SOU gegoten-ij ze reu duikerbuizeu, wegende ongev. 
241,20(1 KG., beido ten dieustc der Staatsspoorwegen 
op Java. 

Dlnadag, e Mei. 
Haarlem, tc 10 uren, ia het Noord-en-Zuidhol-

landsch Koffiehuis: de levering van 11,000 HL. Eng. 
gasst een kolen, 8000 HL. Ruhrkolen voor het gesticht 
Meerenbcrg. 

'a-liravenland, te 12 uren, door liet EL K. kerkbe
stuur van Kortcnhocf-cn's-Gravenland, bij D. van deu 
Berg: bet bouwen eener kerk on pastorie. Aanw. te 
10';, ureu. 

Kuilenburg , te 12 uren, ten raadhuize : dc leveriug 
van 1000 stère gewnsschen grint, in 3 perc, aan het 
polderbestuur. 

Varik, te 12 uron, door kerkvoogden der Ilorv. 
gemeentel het bouweu van een kerk met toren en 
bjjbehoorende werken. (Herbesteding.) 

Gee*, te 8 uren, in De Koornhcurs: bet bouweu 
van een woonhuis cn graanschuur, op dc hofstede van 
wijlen Wed. Spruyt (tc Antwerpen), onder Katten-
dijke, bewoond door P. Kopmels. Annw. te 12 ureu. 

1'anelle (Noord-Br.), te 5 uren, in hot rechthuis: 
do leveriug van 00 M J steenslag cn 340 M 3 grint. 

Weenadag, ï Mei. 
'•-Uage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: bet doen van hc-stellingcn en vernieuwin
gen aan de Rijks-rivierwerken op den Bovcu-Rijn en 
de Waal, met het onderhoud dier werken van I .Inli 
TV—-80 Juni '80, iu Spore. Ramiug: para. l/3U,<IOO. 
pam 2 ƒ35,400, perc. 3 ƒ37,000. 

Hu««utn, te 12 aren, in liet Hotel Nieuw-ltussum: 
het bouwen van een woonhuis in het zoogen. Spiegel 
te Bussum. Inl. bij den architect J. Moll, te Hen
geloo. Aanw. to 10 uren. 

tmaterdam, te 12 uren, in hot centrnal-magazijn 
van kleeding, enz.: de levering van 50,000 M. donker
blauw ordinair laken, in 14 perc, ieder van 4000 M. 
ou 13,000 M. lichtblauw ordinair laken, in 9 perc. 
ieder van 2000 M. 

tm«terdam. te 12 uren, door IT. I). Kramer, iu 
De IJsbreker, aan dc Weespcrzijdc: hot bouwen vau 
eeu houten loods op steenen voet op eeu terrein aan 
de Weespcrzijde, alsmede het maken van oen steiger 
aan don Amstel, eu het leggen van een straatweg met 
rails over voormelden grond. 

Memmeladijfc, te k" , uron, door burg. cn wetli.: 
lo. het bouwen vau eeno school met S lokalen voor 
384 leerlir.gen eu eeue onder wijzers woning; 2o. do 
levering der schoolaruc able men ten, het maken van be
schoeiing, grond aan plemping enz., op kadaster perc. 
nos. 1111 en 5U3, sectie B, uier gomeente. (Herbest.) 

Haatten, te 2 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, bij C. Muilwijk i lo. het maken vnn een 
houten gebouw op steenen voet, gemetseldcn schoor
steen enz., ten dieuste van een tc stichten stoomge
maal op dc Kerkewaard aldaar; 2o. eenige herstel
lingen aan de kerkelijke gebouwou. Aauw. 6 Mei, 
van 10—12 uren. 

Murmerwaude, bij den voorzitter van het water
schap De Broek l). Fontein de Jong: hel bouwen 
van ecu windwatermolen van 22.50 M. vlucht. Aanw. 
5 Mei, te 11 uren. 

Danderdag, a Mel. 
Orenlngea, te 11 uren, door den architect J. Maris, 

voor E. 11. van deu Bos, in Dc Beurs: het afbreken 
cn wederopbouwen van een woon- eu pakhuis. Int. 
bij den architect voornoemd. 

Mrhullenburg, te 11 uren, in het Contributielmis 
vnn Wijmbritseradeels c. a. Contributie-zeedijken: het 
makeu en herstellen van onderscheiden perceelen 
hei-, steen- en aardewerk aau de zeeweringen. 

Kruiningen, tc 11 uron, door het dijkshestuur van 
den polder Kruiningen, in het gemeentehuis: het ver
beteren en onderhouden der aarde-, kram-, rijs- en 
steenglooüugwerkcu en leveringen over '79. 

Kalium, te 12 uren, in De Roskam: het doen van 
eenige herstellingen aan don Kadijk op dc Ruiten-
kwelders van de oude en nieuwe Baken onder Kollum, 
benevens hot bouwen van oen sternen duiker. Aanw. 
7 Mei, te 10 uren. 

Haarlem, to 2'/i uren, door hot miuistcrie vnn wa* 
terstaat enz., nan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het leveren van brik en stort»!een cn het bestortcn 
der Heldcrsche zeewering, in 2 perc. Raming: perc. 
1 ƒ3860, perc. 2 ƒ8140; 2o. hel doen vnn bcplantin-
geu, het stellen van rietschutliugcit uuz. op Teasel eu 
deu vasten wal van Noord-Holland, iu 3 perc. Ra
ming: pero. 1 ƒ5000, perc. 2 ƒ9700, perc 3 ƒ8300; 
3o. het herstelion en verbeteren vnn 's Kijk» zcewerken 
op Wier ingen. Raming ƒ9940; 4o. het vernieuwen 
van een gedeelte beschoeiing hing» de Keulsche Vaart 
iu Noord-Holland. Kaming ƒ3400. 

Mullem, te 3 uren, door het R. K. kerkbestuur 
van Vorlum-en-Mullern, bij C. Rutteu: het bouweu 
eener kork met toren eu pastorie. Aanw.te 11 uren. 

VrUSng. » Mei-
amaterdam, to 11 uren, aan 'a Rijks werf; do lc-
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vering van: lo. 19,000 KG. afgeslagen inlandschcn I 
tohilhennep, 2o. 92,000 KG. Noordachen hennep, j 
voor Koloniën. 

Amaterdam, te 11 uren, aan het directiegebouw • 
der marine: de levering, in48 perc, vau: wagenschot j 
en kelderveeren; grenen balkdclen; idem; grenen 
ribben, schrooten en latten; vuren dolen; dennen idem; 
dito ribben en schrooten; iepeu-, csschen- en wilgen
hout; azijn-, palm- en pokhout; gemaakt ijzerwerk; 
scheopssmedcrijen; meerhouten; kopor in bladen en 
pijpen; geelkoper in staveu en draad; tin; lood (ver
smelten); zink in bladen en spijkers; ijzeren spijkers; 
ijzerknunerijen; gereedschappen; machinekanicrbe-
[loeften; alval vnn katoenen garens; gascoke; Eng. 
schaalkolen; idem smeokolen; houtskolen; pek; verf
waren; loodwit; halfwit, glas cn spiegelruiten; steen; 
kalk eu zand; lederen stuurrcepen; wit touwwerk; 
Moscoviecho teer; Stockholmer idem; vlaggedoek; 
zwemgordels; duigen eu bodemstukken; vuren idem; 
houten hoepels; riemen; borstelwerk enz.; huidon of 
leder; talk; papier enz.; stearinc-kanrsen, en kar-
docssaai. 

Nneek, te 11 uren, door den burgemeester van 
Wijmbritsoradcel: lo. hot aanloggen van eon grintweg 
van den Hemdijk tot in liet dorp Oostbcm; 2o. het 
bouwen van eene houten draaibrug over de. ()ost-
lieromer Opvaart in dien weg. Aanw. 8 Mei, te 
10 uren. 

CelUnaalaat, te 11 uren, In het gemeentehuis: lo. 
door het dijkshestuur van Niouw-Noordbeveland: de 
levering van dijksmaterialen over 1879/80; 2o. door 
het dijkshestuur van Oud-Noordbevolaud: dc aanleg 
eu verbetering van aarde- en stcenglooiingwerkeu, 
bencveus de levering vau dijksmaterialen, over 79/*80. 
Aanw. 7 en 8 Mei. 

'a-Hage, te 1 uur, door het miuistcrie van water
staat enz.: lo. het onderhouden en herstellen van het 
Rijks-post- ou telegraafkantoor te Î euwarden ged. 
'79, '80 eu '81. Raming ƒ 1433; 2o. de opruiming 
van dc tusschen Roermond on Weert bestaande- eu 
de aanleg vau cone telegraaflijn langs den spoorweg 
tusschen genoemde plaatsen. Ramiug /"1600; 3o. bet 
spannen eu ophangen van ecu draad aan de bestaande 
palen tusschen Rotterdam en de zijlijn naar het Kra-
lingschcveor, cn de aanleg van eene lijn vandaar naar 
Krimpen a/d Lek. Raming ƒ700; 4o. het herstellen 
en verbetereu vau de lijnon langs den spoorweg vau 
Helder tot het Noordzeekanaal bij Zaandam, cn van 
Uitgeest tot dat kanaal bij Vclzeu, mot inbegrip van 
de zijlijnen Helder, Alkmaar en Zaandam. Raming 
f 1200. 

Leeuwarden, tc 1 uur, door het prov. bestuur: het 
opruimen van ondiepten in eenige kanalen en vaar
waters, iu onderhoud on beheer bij dc prov. Friesland, 
iu 11 porc. 

ReeuwIJk, te 8 ureu, door hot polderbestuur, ten 
goineentehuizo: dc verschillende onderhoudswerken. 

Zutren, in het Café-Belliivue i het bouwen van een 
kantoorlokaal met bovenwoning aan de lJsclkade. 

Zaterdag, IS Mei. 
«leehteren, te 11 ureu, door het hoofdbestuur van 

bat waterschap Duurswold, op hot Hoogbuis: bot 
3jarig onderhoudswerk van do Duurswoldorsluis, mot 
de gebouwen, peilschalen eu*. Aanw. 5 Mei. tc 12'ii 
oren. 

'«-Hage, te 11 uren, in het gebouw der Normaal-
schietschool : het vorrichtcn van eenige werkzaamheden 
in het garnizoenshospitaal te 's-Hage. Ramiug f 10,000. 
Bilj. inz. 9 Mei, te 3 uren, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur. 

Lelden, tc 12 uren, door dijkgraaf en hooghocm-
raden van Rijnland, in hctGetnoenlandshuis: het doen 
van conige werken bij Spaarndain, hoofdzakelijk be 
staande in: het vernieuwen van brugdekken, hel naken 
vau lehoelinden, on liet verdiepen en schoonhouden 
van slooteu, in 8 perc. 

Amsterdam, to 12 uren, door do directie der Am
stcrdamsche Kanaalmaatscliiippij: het verrichten van 
baggerwerk iu het Noordzeekanaal, tusschen de brug 
in tien straatweg te Velsen en Amsterdam. Inl. bij 
den eerstaanw. Ingenieur te Amsterdam. 

Haarlem, le 1 uur, ter secretarie van den Haar 
lemmer meerpolder i hot bouwen van eeue brug over 
de ringvaart des polders nabij Sloteu, ter vervanging 
van do bestaande brug aldaar. 

•udelande, to '-> uren, door het dijkshestuur van 
de watering Baarland, bij J. Lous: het makeu van
en het onderhoud der stcenglooiingwcrken tot 15 
April '80 aan dc wuterkeering vau dit waterschap. 

Maandag. " Mei 
Klundert, te 12 uren, door het gemeentebest.: 

hot leveren en leggen van 55,000 stuk» Atter-straat-
keieu mot platte koppen. SS.OOOst. vlakke Waal-straat
klinker mot het opbreken eu leggeu van bestaande 
kei- cn klinker bestrating. 

Haarlem, te 1 uur, door directeuren van Teyler's 
Stichting, in „Weten en Werken": het maken van 
den bovenbouw voor de nieuwe muscumlokalen op het 
Spaarnc. Aanw. door den achitect. A. van der Steur 
Jr., 10 Mei, van 9—12 uren. 

Dlnadag, 13 Mei. 
WliMkerhe, te lO'/j oren, in do directickeet van 

don cal. polder Vliete : het verbeteren en onderhouden 
der waterkeereudo werken van dien poln t r. diëtist 
1879/80. Aanw. 8 en 10 Mei. 

Haegwen*, tc 11 uren, door het dagelijkscli bestuur 
der Bannc Hoog-en-Aardswoud, in het gemeentehuis: 
het verstraten van eenige gedeelten cn het maken van 
ongeveer 464 M. nieuwen straatweg aldaar. 

BUJnaaverweude, te 11 uren, dour dijkgraaf cn 
heemraden van den Wassenaarsche-poH61-' ï a h e t 

rechthuis: het maken van een gebouw, beslaande in 
machine en ketelhuis, eene steenkoolbcrgplants, eene 
doorlaatbrug met deuren en de benoodigde aarde
werken, alles ten dienste van het te slichten stoom
gemaal. 

Utrecht, te 11 ureu, door de maitschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen: de uiibreiding van do los- en 
ladingplaats en het vergrooten van hot gebouwtje voor 
bergplaats en lainpisterie, met het makon van bijko
mende werken op het Statten Eiudhovou. Raming 

/ 10,500. 
v»in-.luiten, te 12 uren, door het gemeentebest.: 

het bouwen van lokalen, bestemd voor dc uitbreiding 
van hot gymnnsium en dc ta stichten lioogere burger
school in die gemeente. Aanw. 10 Mei, te 11 uron. 

'a-llage, te 1 uur, door hot ministerie van Justitie: 
hot uitvoeren van voruicuwingon en herstellingen aan 
en het onderhouden gedurende 1879, 1880 en 18S1 
van verschillende rechtsgohouweu cn gevangenissen. 

alkmaar, to 1 uur, door deu kerkeraad der Doops
gezinde gemeente: het bouwen van eene villa op een 
terreiu aan de Kanaalkade en Gedempte Nicuwesloot 
aldaar. Inl. bij deu architect V. W. du Croix, aldaai. 
Aanw. 8 Mei, te 12 uren. 

Breda, te 8 uren, door regenten van het oude
mannenhuis: het afbreken van 3 woningen eu eene 
slaapzaal en terzelfder plaats bouwen van eene nieuwe 
slaapaaal. Aanw. S Mei, tc 6 uren. 

Waenadag. '* n , i 

Kuldhern, tc 10 uren, door J. Bonthuis, bij J. van 
der Bruggen: hot bouwen van een woonhuis aan den 
straatMcg aldaar. Aanw. 10 Mei, te 9 uren. 

'«•Hage, te 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het maken van bazaltstecuglooiing tegen 
het buiteuhetoop vau de bedijking langs deu linker
oever der Nieuwc-Merwede onder de gomeente Wer
kendam. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ9300. (Herbost.); 
2o- de herstellingen en vernieuwingen aan de Kijks-
rivierwerken op hot Panurrdeuschc kanaal, den Nedt r-
Rijn en dc Lek, met bet éénjarig onderhoud, in 4 
perceeleu. 

tmfttrrdam, tc 11 urni, aau liet koloniaal eta
blissement: dc levering van verschillende behoeften, 
in 59 perceelen. 

'•-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat enz.: bet bouwen vnn eene brugwachterswoniiig 
bij de brug tegenover de Oostcrdoksluizen te Amster
dam, ten dienste der Staatsspoorwegen. Aanw. 5 cn 
7 Mei, te 11 uren. Rafting ƒ 13,800. 

ZwUndrerhl, le 12 uren. door het bestuur van den 
polder Hendrik-1do-Ambacht, bij J. Pieterman: lo. 
het maken van bet gebouw; 2o. liet leveren ou stellen 
der wüiktuijijko deelen, ten dienste van het tc 
bouwen stoomschcpradgcmaal voor dien polder. Aauw. 
8 Mei, to 1) uren. 

Ntaveren, to 12 uren, door de directie der Mnssale 
Zeesluis, in de sluiswachterswoniug: eenige vernieu-
wingeu en herstellingen aan de zeesluis en bijbehoo-
ronde werken, mot hut onderhoud van 14 Mei '7'J-
30 April *80. 

HuHftum, te 1 uur, door dc firma Van Werkhoven 
on Co., in Dc Rozcnboom: het bouwen van een 
pensionaat. 

Danderdag, ta Hel. 
MeS. to 10 uren, door het gemeentebestuur van 

Anloo: bet leggen vun een klinkerweg tusschen Auner-
vronsrhi'kanaal eu Spijkerboor, in de gemeente Anloo, 
ter lengte vau ruim 2100 M., het bouwen van een 
brugje daarin, tolboom enz. Aanw. 14 Mei, to 9 uren. 

Mrhagen, te 1 uur. door het gemeentebest.: de 
vernieuwing ou reparatie vnn p. tn. 5300 M 1 straat
werk iu dc gemeente. 

ninter«wUk, te 1 uur, door de Nedcrl. West-
aalsche spoor wegmaat se linpuij, ten raadhuize: het 
snaken van de grond- en kunstwerken ten behoeve 
van het gedeelte spoorweg vau station Dorsten af lot 
aan hot Emschcrdal nabij Gelsenkirchon. 

Waarde, tc 2 uren, door burg. en weth.: lo. het 
hegrintcn van 475 M. weg in de kom van het dorp; 
2o. de levering van 60 M 3 griut. 

lluarlem, te 2'/j uren, door liet ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
bet voortzetten der verbetering van het Knbbersgat 
bij Enkhuizeu. Aanw. 10 Mei. Raming ƒ 144,000. 

Seuzen, te 4 uren, in het N'oderlandsch Logement: 
dc gewone onderhoud»- en vornicuwingswerken over 
1870780 aau dc werken van den cal. polder Nieuwe* 
Neuzen. Aanw. S cn 12 Mei. 

Lei-uwnrden, 's avonds S uren, bij Mr. Harat. 
Albania: d:- herbouw van do nfgebrande schuur c. n. 
pp dc zathe, iu gebruik bij R. J. vau dor Zee, op het 
Nïeiiw-Bildt onder St,Jaco bi parochie. Aauw. 10 Mei, 
te 12 uren. 

Zevenbergen, door hot gemeentebestuur: het leve 
ren vau 200 M : onderhoudsgrint. 

Veen, door Fransen van dc Putte en Zoon: dc le
veriug vau 100 scheepstons gesorteerde Lessiucescbc 
steen en 50 tons Wanlbrikkcn. 

Vrijdag, Ui Mei. 
Middelburg, te 10 uren, door hot miuistcrie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van liet prov. bost: 
hst maken van werken aan dc hoofden op den oever 
voor Neuzen on aan de havendammon, bchoorendc 
tot het kanaal vau Neuzen. Aunw. 10 en 12 Mei. 
Raming ƒ9740. 

Arnhem, to 12 uren, door het ministerie van wa-
staal enz., aan het gebouw van hei prov. bestuur: bet 
doon van eenige bcstrat-incren op den Rijks-grooteu 
area le kl. no. 2 van Arnhem naar Nijmegen. Aauw. 
8 eu 10 Mei. Raming ƒ2550. 

Leruwardeu, te k" . ureu. door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het leveren van ecu paar nieuwe buitenvloeddeuren 
in de Frieschc sluis bij Zoutkamp, met het houwen 
eener sluisdeurenloous. Aanw. 10 en 12 Mei. Ra
ming ƒ4420. 

S)udfwater, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
het oplwuwen eener pastorie op de bestaande fon
damenten. 

Zaterdag, 17 Mei. 
Zaamalag, te 2 nreu, door het hestunr der water-

koeriug van de cal. polders Margareta, Kleine Huisons 
en Eendracht, in de directiekeet van den MargSreta-
polder: lo. de gewone ondorhouds- en vernicuwings-
werken tol 30 April '80 aan de waterkeering dier 
polders; 2o. het verbouwen vau de directiekeot met 
opzichterswouing in den Margaretapoldcr, mot het 
onderhoud tot 30 April 'S0. Aanw. 10 en 13 Mei. 

Haardplaat, te 3 uren, door het, bestuur der wuter
keering vau den cal. polder, in do directiekect: het 
herstef, de vernieuwing SB het onderhoud tot 80 
April '80, van de narde-, kram-, rijs- en steenglooiing-
werken aau dc waterkeering van deu polder. 

Maandag, SS> Mei. 
'••Hage, te 11 '/i uren, door het ministerie van wa

terstaat euz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het makeu van een peilput, terp en gebouwtje voor 
eene zelfrcgistreerende peilschaal aan bet Haringvliet 
tc llcllevoetsluis. Aanw. 14 Mei. Raming /5M0. 

Mrdembllk, tc 12 uren, door dijkgraaf en hoem-
raden der Vier-Noorderkoggen, in het Koggenhuis: dc 
beraamde werken aan den Vior-Noordcrkoggen zeedijk 
eu het onderhoud van het rijpad, bencvous de Icveriier 
van 050 M i riviergriut. 

Dlnadag, SD Mei. 
Utreeht, te 11 uren, door de maatschappij tot oxpl-

van Staatsspoor wogen, aan het Centraalbureau: het 
herstellen der toegaugswegon tot de stations Brumuuui, 
lxichem eu Gorsel, ten behoeve- van dc spoorwegen 
Arnhem—Leeuwarden en Zutfen—Pruisische grens, 
lui. bij den sectioingenieur te Zutfen. 

\\ i«dag, SI Hel. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: dc herstellingen cn vernieuwingen aan do 
Rijksrivicrworkeii iu de Noord, de Oude-Maas boven 
hui Berengat, bot Mallegat, dc Krabbe, do Dortsclie 
Kil cu het Spui, met het éénjarig ouderhoud. Aauw. 
17 Mei. Raming ƒ26,100. 

Bist, te 12 uren, door don dijkstool van hot pol
derdistrict Over-Bctuwe, in hot Ambtshuis: het ver-
hoegen cu verzwaren van den Rijtibandijk vau Over-
Betuwo onder Elden, heg. 30 M. boven hektometerpaal 
no. 155, en eindigende 40 M. beneden hektometerpaal 
no. 156, ter lengte van circa 170 M. met bijlevering 
van 30 stère getiordo of gowassohou en 10 stère ge
wone riviergriut. 

Vrijdag, SS Mei. 
'•••••ch, te lO'/i ureu, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
lo. de buitengewone herstellingen aan de Rijkswerken 
van het poutveerle Lith; 2o. hetop-de-diepte-brengen 
en houdon der haven te Moerdijk. Aanw. van beide 
17 eu 19 Moi. 

Urenlngen, to 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van plank beschoeiing met stcetistapeling 
enz. langs het kanoalboord vnn den Rijks-grooten wog 
le kl. no. 1, van Groningen naar Delfzijl. Aanw. 10 
Mei. Raming ƒ 15,100. 

Leeuwarden, te IJ' . uron, door het ministerie van 
witorstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het vernieuwen dor brug over- cn het opruimer, der 
deuren enz. van do buitctisluis te Munnekezijt. Aanw. 
17 en 19 Mei. Raming ƒ 3000. 

Waenadag, SH Mei. 
'«-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water

staat enz; lo. do uitvoering vau herstellingen cn ver-
iiieiiwiugeu aan de Rijks-rivicrwcrkou op de Boven-, 
Beneden- cn Nieuwc-Merwede, met het écujarig ou
derhoud dier werken, iu 4 perceelen. Raming resp. 
ƒ21,880, ƒ 15,600, ƒ34,100, r88,850; 2o. het éénjarig 
onderhoud van de werken der Icidammcn in hot 
Zwolschc Diep, met do verlichting cn afbakening. 
Aauw. 24 Mei. Raming ƒ26,300. 

'«•Hag*. ts 12 uron, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : het ma
ken van do uardobaaii, dc kunstwerken, den boven
bouw, dc overgangs- eu eenige verdere werken voor 
don spoorweg Giirmchom -Geldcnnnlseii. Aanw. 10 
cn 23 Mei, te 101/, uren. Raming ƒ1,787,000. 

Ilanderdag, 2» Mei. 

Haarlem, te VU ureu, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gobouw van het prov. best.: het 
voortzetten, horstellen en verbeteren der verdedigings
werken op liet Noordcrstrand van Vlieland. Annw. 
24 Mei Raming ƒ60,000. 

VrUdag, SO Hel 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw vau liet prov. best.: 
hel vernieuwen van dc Schapenbrug over de Heel-
BUBMShebeek in den Rijks-grooten weg vau Grebbe naar 
Arnhem. Aanw. 21 eu 24 Mei. Raming ƒ3750. 

Wernadag, 4 Juni. 
'«-Hagr, te 11 uren, door het ministerie van wa 

terstaat enz': de herstellingen cn vernieuwingen aau 
de Uijks-rivierwerken op de Boveu-Mna-, met het 
éénjarig onderhoud, iu 6 perc. Aanw. 31 Mei. Ra
ming resp.: ƒ11,250, ƒ8300, J 8350, ƒ16,150, ƒ21,000. 

Weenttdag, II Juni. 
'•-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water-

Stan' enz.: du herstellingen cu vernieuwingen aan de 
Rijks-rivierwcrkeu op den Geldcrsche-IJscl, met het 
éénjarig ouderhoud, in 3 perc Aanw. 5 cn 7 Juui. 
Raming resp.: ƒ 10,370, ƒ 16,380, ƒ 10,435. 

Op later te bepalen datum. 
Hoofddorp (IlaarUuimi-nnecr), door J. Buijn: hot 

maken van reu kerkgebouw tc Hoofddorp. 
Leeutiarden: het verbouwen en vergrooten der 

huizing lett. U no. 18, aan liet Zuidvlict. Iul. bij 
den architect J. D. Bran*. 

Ternaard, door bet dijkshestuur van Wcstdongera-
deel: dc levering van houtwaren. 

•enkerk: hel bouwen vnn cenc pastorie. Teeke
ningeu liggen bij G. II. van dur Woude, aldaar. 
Aanw. 8 Mei, vau 12—2 uren. 

Leeuwarden: bat verhouwen der magazijnen en het 
woonhuis van B. J. Voss ou Zoucn, op de Kelders. 
Aanw. 10 Mui, te II uren. Iul. bij deu architect II. 
R. Stoett l'/.. 

lliii/mn bet slatten cencr opvaart lang p. m. 400 
M. Bestek ligt bij T. Zijlstra, aan de Huizumcrlaau. 

Alloop v ; i » Aaubesleitingeii. 

Alkmaar, 19 April: dc. leveriug van 2S.50O HL. 
steenkolen ten dienste van de gasfabriek aldaar, en 
7500 HL. idem ten dienste van die tc Purmerend; 
goguud aau B. Hagcdoorn en Zoon, te Amsterdam, 
Holmsido, ii ƒ0.52 per HL. voor Alkmaar cn ƒOJfö'/i 
voor Purmerend. 

Alkmaar, 19 April: het makeu dor gebouwen enz. 
voor ecu ijzer- ra metaalgieterij; iugok. 9 bilj,, als: 
Gebr. Kletjn, 
l i T. Wallin, 
P. Sprtiijt, 
J. J. Tossoluar, 
a wn, 
P. Brugman, 
J. Bakker, 
P. Koomcn, 
J. van Doornik 

Zwalle, 19 

te Nieuwediep, ƒ 29,700 
„ Anna-Paulowna, „ 28,700 
„ Nieuwediep, „ 27,530 
„ Alkmaar, „ 24,542 
„ Oterleek, „ 23,700 
„ Alkmaar, „ 22.700 
„ Valkoog, „ 2L081 
„ Lutjowinkcl. „ 19,400 
„ Nicuwe-Niedorp, „ 19,350 

April: lo. het maken eonor ijzeren 
Iraaibrug ter vervanging vau du bestaande Diezer
poortenbrug; iugokomon 4 bilj., als: 
l). Bruins en A Blocks, te Zwolle, ƒ 20,180 
11. Dalhuizen, „ Kampen, „ 18,592 
J. Willighagen, „ Zwolle, „ 17,770 
L. Krook, „ idem „ 16,881 

2o. het gedeeltelijk vernieuwen der sluis in dc 
Nieuwe-Vecht, bij de Nieuwe Wetcriug; ingekomen 
3 bilj., als: 
J. Willighagen, te Zwolle, ƒ 12,978 
D. Bruins en A Blocks, „ idem „ 12,090 
L. Krook, n i-lem „ 10,765 
gegund. 

Breda, 21 April: het doen van eeue verandering 
aan eene huizing op dc Boschstnrvt aldaar; gegund 
aan A. Oomon, te Breda, voor ƒ1230. 

Ceertruldenberg, 21 April: lo. het onderhoud der 
kazernen, 2o. idem dor werkou; minste iuschr. was 
M. Krols, tu Geertruidcnborg, resp. voor ƒ 2732 cn 
ƒ 4393. 

KUmegen, 21 April : het verhoogcu eu verzwaren 
vnn een vak dijk te Wiusen; gegund aau Th. van don 
Boogaard, to Leeuwen, voor ƒ8900. 

Amer«r«ert, 21 April: het uitpio|>on vau dc haven 
over eene oppervlakte van p, in. 2300 M J tot 1.00 M. 
beneden A. P. (uit te baggeren grond p. in. 1030 M3); 
ingekomen 2 biljetten, als: 
T. van Daal, te Amersfoort, ƒ 1320 
A. de Borst, „ Papendrecht, „ 1237 
gegund. 

ApBingrdam. 21 April: het afbreken der oude cu 
het bouwen vau eeue nieuwe pastorie voor de Chr. 
Geref. gemeente; minste iuschr. warenll. Kuikman, 
te Appingodaiii cn W. Schellens, te Fariusum, voor 
ƒ 5498. 

Maaatrlrht, 21 April: het Sjarig onderhoud van het 
gedeelte zijkanaal Luik—Maastricht op Nedcrlaudsch 
grondgebied; ingek. 6 bilj., als: 

J. Meyors, tc Maastricht, ƒ 10,300 
J. Verna, „ idem „ 9,536 
C. v. cl. Hof, „ idem „ 9,370 
11. Ummels, .. idem „ 9.296 
.1. P. Prevot, „ St-Pieter, „ 8,973 
J. Kleyn, „ Maastricht, „ 8,625 
per jaar. 

Dardrerht, 23 April: het bouwen van een hoeren
huis nn de Buitcn-Wnlevcst; gegund aan II Degens 
Jr., te Dordrecht, voor ƒ12,244. 

«««.li, 2* April: bouwen van eene loods tot al
gemeene brrgplants van petroleum, ' in het oostelijk 
einde van het voormalig bastion lliutham; iugckomcu 
6 bilj., als: 
A. .1. D, llermseu, te 's-Bosch, ƒ 3809 
L. Dcrks, „ idem „ 3000 
F. Hoenscluars, „ idom „ 3373 
J. (i. T. Aerdcu, „ idom „ 3200 
P. .1. Bomers, „ idem „ 3117 
H. A. Dirks, „ idem „ 3100 

lieuda, 24 April: lo. het onderhoud der grintwegen 
iu deu Zuidplaspolder van 1 Mei '7'J 30 April Sg, 
bene tens dc levering van 4035 M:; griut, in 2 perc. 
eu in massa: 

le perc. 2e perc. massa 
C. Mevwaart, tc 

Sliedrecht, ƒ 12,400 ƒ 13,830 ƒ 26,100 
A. van dor Loo, tc 

Waddiiiksvccn, 11,767 15,200 
J. 11. Perk, le Moor

drecht, 11,698 
K- de Vries, idem, 11,582 25,740 
W. do Deugd, tc 

Zevenhuizen, 11,500 
f'. de .long Jz., te 

Hardiuksveld, 15,444 
J. Willem», te Rot

terdam, 13,905 
J. Goudriaan, te 

Gouderak, 12,978 
C. Zauon Hz., to 

Ammerstol, 12.S70 25,SS8 
kt G. v. d. Leedc, te Oud-Beierland, 28,498 
F. IaUWSr. te Zijpe, 27,000 
J. Schrcudcrs, te Kolliorn, 26.600 
J. Verschoor, te Ammorstol, 24,980 
J. Dubbelman, tc Dordrecht, 21,050 

2o. het amoveeren vau de uitwatcreudo dubbele 
sluis in deu Lciddijk vnn dien polder; het vullen van 
dc ontstane coupure en het maken van een aardas 
herm achter dien Lciddijk, ook door deu Lagen Boezem; 
ingekomen 5 bilj , als: 
D. v. tl. Plas, te Hardiuksveld, ƒ 3235 
C. de Jong Jz., ,, idem „ 2940 
T. Mtuide Ta., „ Lckkcrkerk, „ 1577 
H. /-men, „ Ammerstol, „ 1487 
C. v. d. Kuij, „ Moordrecht, „ 1344 

üreulngen, 24 April: hel afbreken en wederop
bouwen van eene behuizing mot verdieping voor J, 
Kuipers, onder beheer van den architect K, Hoekzema; 
ingekomen 5 bilj., als: 
T. Bos, to Bedum, ƒ 5190 
E. W. Wietzema, „ Groningen, „ ftMS 
G. A. dc Ruiter, „ idom „ 4934 
J. de Vries, „ idem „ 4285 
B. Schuur, „ idem „ 4270 

(.r.nii-igeii. 34 April: het maken en leveren van 
1000 M. lengte buizen van Portland-ccmentstren: 
minste inschr. was dc Nedorl. Kunstzandsteenfabriek, 
te Boverwijk, voor ƒ2900. 

'•-Besrh, 25 April: lo. hot maken cn inhangen van 
2 houten deinen voor het buiteuhoofd van de Rijks
schutsluis binnen het fort Crevecoour; minste iuschr. 
was C. Sihenncrs, tc Ecthen, voor ƒ6140. 

2o- het veranderen in steeuglooütigen der rijzen 
boven- cu hcnedenvlcugels van do sluizen nos. 7, 6 
cn 4 op dc Zuid-Willemsvaart; minste inschr. was 
G. J. Groot, te St.-Anna bij Nijmegen, voor ƒ2222. 

Putteraliaek, 25 April: hot bouwen van 3 nrbei-
denwoningen nabij dc bouwman s woning genaamd 
Zwanenburg aan den Winters weg te Mijnshcereulnnd; 
ingek. 11 büj,, als: 
L. Boertje, te Puttrrshoek, ƒ 3500 
J. Naaktgeborcu, .. idem „ 8478 
A. 1'itcrliudou, „ 's-Gravendeel, „ 8480 
B. B. van Iperen, „ idem „ 3435 
I>. Dijkgraaf, „ Puttershock, „ 3325 
W. Stoker, „ Oud-Beierland, „ 3185 
M. van Ekolcuhurg, „ idem „ 3183 
J. Stoker, „ Puttcrshoek, „ 8098 
W. J. vau Trioht, „ idem „ 3086 
K. Pijl, „ Mijnshcerenlaud, „ 2999 
ll. J. Kappers, „ idem „ 2975 
gegund. 

Leeuwarden, 25 April: hot afdammen, droogmaken 
en herstellen vnn den zuidelijken koker der zuesluis 
tc Muntiekezijleu; rumste inschr. was J. F. Bakker, 
te Kollum, voor ƒ998. 

Sarlnrhem , 26 April: liet maken van 2 batterijen: 
écu onder Orakel rn één onder Pocdcroijeu; ingek. 
10 bilj., als: 
Van Leeuwen, te Brielle, ƒ 950,000 
W. Tielens, „ Utrecht, „ 988,000 
J. Smit VU, „ De Werken, „ 288,000 
L. de Neef, „ Brielle, „ 818,100 
C. D. Kleyn, „ Moerdijk, „ 218,000 
L. Vecucubos, „ Sliedrecht, „ 2l7,ss'.) 
Verheul, „ Giesendam, „ 210,000 
G. Vlot, n Hardinksveld, „ 213,300 
.1. Monster, „ Puttershork, „ 209,9*0 
C. v. d. Meide, „ Giesendam, „ 906.800 
Raming , 200,000 

iirenlngen, 20 April: het afbrekon van ecu pak
huis cu het bouweu van 3 bcnedouhuiziugeu ou 3 
buvuuwouiugen, sigarenfabriek euz., onder behoor van 
don architect K Iloekzema; ingek. 8 biljetten, als: 
T. Bos, te Bedum, ƒ 13,500 
B. dc Jong, „ Groningen, „ 13,500 
U. J. v. d. Nap, „ idem „ 12,653 
H. Kiel, a idem „ 12,300 
E. W. Wietzema, „ idem „ 12,129 
J. de Vries, „ idem „ 11,497 
11. Ningen, „ idem „ 10,591 
B. Schuur, „ idem „ 10,345 

Venlee, 20 April: liet éénjarig onderhoud van de 
kaze moge hou wen enz. nldaar; minste iuschr. was H. 
van Gassclt, to Vonloo, voor ƒ5540. 

Krabbendijke, 26 April: hut houwen van eeu 
woonhuis voor J. Krijger; minste iuschr. was J. van 
de Saude, te Krabbendijke, voor ƒ3980. 

Ketterdani, 2S April: het kosteloos sloepen door 
de Kuuiugshavuu (Fijeuoord) van allu niet door stoom 
voortbewogen schepen, waarvoor dit verlangd wordt; 
ingekomen 3 bilj., als: 
A. dc Groot, te Papendrecht, ƒ 21.400 
L. Smit en Co., „ Alblasserdam, „ 15.SOO 
Schroefstoomboot reederij 

„De Toekomst", „ Rotterdam, „ 18,880 
vm-iri'iiüiii, 29 April: het houwen van eenige pak

huizen , waai bij hoofd iuganggobouw, katitoor, stal en 
wagenhuis, woningen onverdere bijbehoorende werkeu 
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aan de Groote-Bickerstraat, onder beheer Tan den 
architect G. R Salra; minste inschrijver was J. Koster, 
le Amsterdam, voor /136,664. 

Nijmegen, 2!l April: het éénjarig onderhoud lo. 
der kazernegebouwen, ".o. van de werkeu, beide al
daar; minste inschr. was J. Tennissen, te Nijmegen, 
resp. voor ƒ4890 cn ƒ2786. 

L'trerhl, 29 April: het maken van privaton cn 
daarmee in verband staande werken in het haven-
station te Vlissingen; ingekomen 2 bilj., als: 
D. Bijl, te Vlissimten, ƒ 1849 
W. van Uije en Zonen, „ Middelburg, „ 1670 

Meppol, 30 April: lo. hot leveren en stellen van 
een gashouder met gegoten-ijzeren kuip; ingekomen 
7 bilj., als: 
Comp. générale des con

duite*, d'eau etc., 
11. Oosterbroek en Zn., 
H. Dalhuizen, 
Peun en Bauduin, 
kt v. d. Kuyl, 
L. J. Enthovru cn Co., 
D. A. Schretlen en Co., 

te Vennes, 
„ Gorkum, 
„ Kampen, 
„ Dordrecht, 
„ Slikkerveer, 
„ 's-Hage, 

Leiden, 

ƒ 13,850 
„ 13,320 
„ 12,950 
„ 12,550 
„ 12,094 
„ 11,025 

9,990 
2o. het maken der fundeering, vergrooten der ko-

lenloods enz.: ingek. 4 bilj., ais i 
¥. Aberson, te Steenwijk, ƒ 4553 
!. Bogtstra, ,, Kampeu, ,, 4510 

J. tuten, „ Meppel, „ 3994 
F. Prins, . Sneek, ,. 3849 

'e-Hage, 30 April: het maken en stellen van eene 
waterdichte afdekking op de spoorwegbruggen over 
de doorgangen ouder het Centraalstation te Amster
dam ; ingekomen 3 bilj., als: 
D. A. Schretlen en Co., te Leiden, / 45,253 
Bcllcfroid en Levèquc, „ Herstal, „ 38,800 
Kon. fabriek van stoom-

en andore werktuigen, „ Amsterdam, „ 34,300 
AmMrrdam, 30 April: bet houwen eener villa met 

aan hoor igheden op een terrein aan dc Weteringschans, 
onder beheer van den architect P. F. Laarniau; oiiustc 
inschrijver was J. vau Halteren, te Amsterdam, voor 
ƒ 37,777. 

Haarlem, 1 Mei: het éénjarig onderhoud van den 
zeedijk tusscben Naardeu cn Muidcrberg, van de 
stran.Ipalen te Muiderberg en van den zredijk beoosten 
Naarden; minste inschr. was W. de Gooijcr, voor ƒ797. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Na veel discussie heeft de 
Tweede Kamer besloten de Kanalenwet op Maandag 
e. k. in behandeling te nemen. Eene groote minder
heid was van oordeel, dat de effecten belasting diende 
vooraf te gaan. daar de uitvoering der kanalenwet 
veel geld zal eischen en geene belangrijke openbare 
werken ondernomen kunnen worden, zonder nieuwe 
belastingen, te heffen. 

Voor de welvaart van ons land is het te wenschen, 
dat de middelen van scheepvaart verbeterd worden 
en is het der Regeering ernst om daartoe overtcgaan, 
dan kunnen de gelden wellicht grootendeels gevonden 
worden door bezuiniging op het Departement van 
Oorlog. De overtuiging, dat vele uitgaven doelloos 
zijn en dat er, trots de daaraan bestecde schallen, 
genoegzaam niets gedaan is, waarop met voldoening 
gewezen kan wonlen, vestigt zich meer en neer bij 
de kern der bevolking. 

— De Gemeenteraad heeft op den l""' Mei met 
18 tegen 12 stemmen aangenomen het Zeehnvciiplan 
van de heeren Crans & Co., onder voorwaarde: 1°. 
dat het grondgebied der gemeente zal worden uit
gebreid 1 kilometer zuidwestwaarts van de binnen
haven, en 2'. dat vóór 1882 de voltooiing der haven 
en van alle andere werken binnen den tijd van 7 
jaren door eene wet verzekerd zij. 

Meer dan waarschijnlijk zal er nog menig Mei
maand voorbijgaan, alvorens het plan in uitvoering 
komt. 

— In de laatste aflevering van de »Tolk van den 
Vooruitgang" geeft de heer S. E. W, Roerde van 
Eysinga eene levensschets van Thomas Joannes Stiel
tjes. Wij bevelen de lezing ten sterkste aan en on
derschrijven gaarne de daarin voorkomende zinsnede 
«Stieltjes was de grootste onzer ingenieurs, maar 
sinds vijftien jaren werd hij geen enkele maal door 
onze Regeering geraadpleegd". 

De overtuiging dat groote mannen door hunne 
tijdgenooten niet naar waarde geschat worden be
vestigt zich door het feit, dat de bijdragen voor een 
gedenkteeken op bet graf van Stieltjes niet ruim 
vloeien. Zouden de onbeduidende grootheden, die zich 
onder de oflicieele en geétiketteenle bekwaamheid 
bevinden, hierin de hand hebben? Hunnentwege 
hopen wij dat dit niet het geval is. 

Advertentien. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Uur rekening van den Slaat der interlanden.) 
Op Dingsdag den 27Men Mei 1879, des namid

dags ten 2 ure, uan het Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij dc 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 228. 
Het maken, leveren en stellen van 

VIJF DRAAISCHIJVEN van 4 80 M. 
middellijn, leveren en plaatsen eener 
kolenloods, leggen van sporen en 
wissels, en eenige verdere werken 
op het station Venlo, ten behoeve 
van den spoorweg van Nijmegen 
naar Venlo. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens iu-t. 29 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 5ia* Mei 1879 ter 
lezing aan hot Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Venlo 
en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen te 
bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Venlo. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
Mei 1879. 

Utrecht, den 3 d « Mei 1879. 

A r c h i t e c t e n ! 
EEN JONQMENSCH, bekend met bouwkunde, 

bouwkundig teekenen en landmeten, getto-
ileenl hebbende aan tie Polytechnische School te 
Delft cn in liet bezit van diploma It (art. tl ] cn 02 
Wet NI l i , soekt plaatsing l>i.j een archilitt in 
een onzer steden. 

Aanbiedingen met opgave van conditie worden 
franco ingewacht onder dc letters A. II. aan het 
Advertentie-Bureau van STENFKRT KROES! & 
VAN DER /.AMIK, Boekhandelaars te Arnhem. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn Winterswijk Gelsenkirchen.i 

A A N B E S T E D I N G 
op Donderdag den 15 Mei 1879, dn na

middags ten één ure, ten Raadhuize te Winters
wijk , van: 

Bestek n". 25. 
Het maken van de grond- en kunst

werken ten behoeve van het gedeelte 
spoorweg van af station Dorsten tot 
aan het Emscherdal nabij Qelsen-
kirchen. Lengte 14,163 kilometer; 
te verwerken grond p. m. 341500 
kubiek meter. 

De inschrijvingsbilletteii moeten vóór het uur der 
besteding vrachtvrij bezorgd zijn ten Raadhuize te 
Winterswijk. 

Inlichtingen worden gegeven tloor den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij, bij wien tevens het be
stek met bijbehottrende stukken op franco aanvrage 
en tegen betaling van ƒ3.00 van af 20 April e. k. 
verkrijgbaar is. 

DE DIRECTIE. 
Winterswijk, 15 April 1879. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 
DIJKGRAAF en HEEM KADEN van den HAAH-

LEMMERMEERPOLDER zullen op 'Zaterdag den 
10d,n Mei 18/9, des namiddags ten e'en ure, ter 
Secretarie van tien [Milder in «Ie Jansstraat te Haar
lem, in het ojienbnar en bij enkele inschrijving aan
besteden: 

Het bouwen van eene brug over de 
ringvaart des polders nabij Sloten, 
ter vervanging van de bestaande brug 
aldaar. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vragen gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Polders. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den lloofdnp-
zigter van den Polder te Haarlem. 

Aanwijzing in loco zal gegeven wonlen op Vrijdag 
tien 2J" Mei 1879, des morgens ten Elf ure. 

Haarlem, 18 April 1879. 
Dijkgraaf en Heemraden voornd.: 

J. W. M. van DE POLL, Dijkgraaf. 
J. C. van rn. RLOCQUERIJ, Secretaris. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Maandag den 12d'« Jlfei' 1879 zal door Di

recteuren van Tevlers Slichting te Haarlem, des 
namiddags te 1 uur, in het Lokaal • Weten en Wer
ken", op de Gedempte Smalle Oudegracht aldaar, 
bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het Maken van den Bovenbouw voor 
de nieuwe Museumlokalen op het 
Spaarne. 

De teekening met het bestek zullen van af Vrijdag 
den 2a,tl Mei voor belanghebbenden ter inzage liggen 
in de Directie-keet, op het Spaarne, n". 18, naast 
het nieuw te bouwen Museum. Gedrukte exemplaren 
van het bestek , zijn van af dien datum op franco 
aanvrage te verkrijgen, tegen betaling van ƒ 0 . 5 0 , 
bij o> Boekhandelaren DE EK VEN LOOSJES. 

Dc aanwijzing zal plaats hebben op Zaturdag den 
10,len Mei, des morgens tusschen 9 en 12 uur, dooi
den Architect A. VAN DER STEUR Jr., bij wien 
verdere inlichtingen te bekomen zijn. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 201"" Mei 1879, des os-
middugs ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 227. 
Het herstellen der toegangswegen tot 

de stations Brummen, Lochem en 
Gorssel, ten behoeve van den spoor
weg van Arnhem naar Leeuwarden 
en van Zutphen naar de Pruissisohe 
Grens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 23 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 80*" April 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen cn is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door tien Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

Utrecht, den 28«««' April 1879. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S l o o i i i f i m i n e r l a b r l e k a n l e n . 

T E N T O O N S T E L L I N G 
VAN 

S c h i l d e r i j e n e n z . 
De VEREENIGING ARTIBUS SACRUM te 

A R N H E M heeft besloten, 000 T i : V T O O V -
.*» T K li I* I \ lit van SchlMir- , Ter ken-. 
Bouw- , Beeldhouw- en Urm errltunsi van 
levende Nederlandsche Meesters te houden, in de 
lokalen tier Hoogere Burgerschool, aldaar. 

Zij zal geopend zijn van 27 Juli tot 21 
Auguelue MttfB en niet verlengd worden. 

De zorg voor ollss, wat op de Tentoonstelling be
trekking heeft, is opgedragen aan een Commissie, 
bestaande uit de Heeren: C. H.DESWART, J. W. 
ROERBOOMS, W. E. FROWEIN, J. VAN HEL-
LENBERG HUBAR, B. L. HENDRIKS, C. H. MEI-
NERS, W. A. NICOLA, J. WERNER Baron VAN 
PALLANDT en F. W. VAN GENDT JGz., terwijl 
de Heeren L. G. A. Graaf VAN LIMBURG ST1-
RUM, Staatsraad, Commissaris dm Konings en Mr. 
F. M. C. PELS RUCK EN, Burgemeester, Imt eere
lidmaatschap dier Commissie hebben aanvaard. 

Alle Kunstwerken moeten van 13 tot 20 Juli 1879, 
aan het adres van de Tentoonstellings-Commissie, aan 
de Hoogere Burgerschool vrachtvrij bezorgd worden. 

De Commissie noodigt alle beoefenaars van Schoone 
Kunsten uit tot opluistering dezer Tentoonstelling bij 
te dragen en verklaart zich tot bet geven vau verdere 
inlichtingen bereid. 

De Commissie voor de Tentoonstelling, 
C. H. DE SWART, Voorzitter. 
F. W. VAN GENDT JGz., Secretaris. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en TaMMtlHtrwtra 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaan in Duittchen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENES, ENZ-

Nieuweliaeen N.zijde 55, Hotterdjim. 

H . & J . S Ü Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandêche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van all,- bekt mde typen 
en reparation aan bestaande KETELS wonlen in 
den kortst mogelijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

M e i a l k T e g e l s voor H o e r e n 
in KEUKEN, WINKELS, VESTIHUI.ES, CORRI
DORS, WAltANDA'S, STOEPEN, ens. em. akmede 
BEKLEEDINC tan MUREN. 

Uitsluitend Agentschap votir Neder
land en deszelfs Koloniën. 

a . J . o o n . 
F i r m a A S T . D E W I L D , 

Scheepmakershaeen N*. 6t! cn Jufferstraat N". 50. 
R O T T E R D A M . 

M RIETSCHOTEN & HOUWENS. 
R O T T E R D A M . 

ROBEY & COMPACT'S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878, 

voor fabrieken, waterwerken, em. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & COMPANY 

nieuw en te buur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van APPLEBY BROTHERS 
nieuw en te buur. 

CENTRIFUQAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , KALK
M O L E N S . P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - on andere K E T T I N G E N . STOOM 
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- cn wmtermrfctuigen 
DRIJFRIEMEN. Alles mondig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemde Bl'RHAM COMPANY tegen concnr-
rcerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit cn billijke prijzen. 

B . H 0 L S B 0 E R t e A r n h e m . 
FABRIEK cn H AO AZIJN van Instrumenten 

voor wetenst'haji[Mtlijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- ou Thermometers. Veld-, Marine 
Theaterkijkers. Briefbalansen, enz. euz. 

L O U I S G O F F I N & C « E . 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Bgeoaan en sqMtanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENliROEVEN. 

Hen 29-t.. Mei e. k. zal de verpachting voor 10 
jaren van 98 Boerenerven o|> het Kamjieivilniid plaats 
hebben. Bij den Uitgever LAURENS VAN HULST 
te Kampen is verschenen en tloor lederen Boekhan
delaar te verkrijgen een uitmuntend geteekende 

Kaart van het Kampereiland c. a. 
van toorheei en thans, waarop tic nieuwe intloeliiif.' 
der Erven, een teekening van de Kaart van 1825, 
de toestand van het Eiland vóór 2 eeuwen cn een 
beknopt overzicht voorkomen. De Kaart is bewerkt 
naar oflicieele bronnen door tien Directeur van Stads-
Waternerken J. SWETS Az. Prijs in étui fi.—. 

Na ontvangst van f 2.— wonlt de Kaart ook 
franco door den Uitgever verzonden. 

F A B R I E K D E H O L L A N D S C H E I J S S E L 
n e j o \ < „ i i & c ° . 

C l v l o l - m « o n i o u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervnanligen in den koitst mogelijken tijd alle soorten van Btoombaggerinolen. in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen .ysteem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van ISO lot 2000 M» mt 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. Ketels, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine, 
•teen- en Tegel vormmachine.. IJzeren Kap. en Brugconitrnctlën enz 

Door F . GOUDA QUINT, te Arnhem, is uitgegeven-

G E S C H I E D E N I S V A N D E B O U W S T I J L E N 
IS DR 

HOOFDTIJDPERKEN DER ARCHITECTUUR, 
DOOR 

E l ' « E S I . « 1 G E L . 
Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische School, le Delft. 

Met ruim 600 in den tekst gedrukte figuren en 6 staalgravuren. 
Prijs: Ingenaaid ƒ16.— Gebonden in Prachtband f20.— 

Dit werk, het écnige van deze uitgebreidheid in onze taal. is bij deu zich meer en meer ontwikke-
tolden kunstzin en de toenemende beoefening der Schoonheidsleer niet alleen voor eiken Bouwkundige en 
Kunstbeocfenanr, maar voor lederen Timmerman, Metselaar en Schilder, kortom voor lederen Handwerks
man d,c van zijn vak iets nicer wil weten, van gewiekt Het bevat in duidelijke!, en bokuopten vorm. en 
opgehelderd door ruim 600 uitmuntende figuren, de geschiedenis der Houwkunst van de vroegste oudheid 
tot op ome dagen, De verschillende Bouwstijlen worden door den Schrijver behandeld als deeluitmakende 
van de geschiedenis der beschaving van de menschhciil; hij geeft telkens eerst een overzicht van het land 
en het volk, cn beschrijft dan de Monumenten van troegeren cn lateien tijd, in hunne liggiiur bouw
orde, versicringswijze enz., alles deer afbeeldingen verduidelijkt. Venter betvijs. dit boek «routen dienst 
bij de toepassing der Kunstnijverheid en Verueringskunst, of de studie van hel Ornament, terwijl in de 
Inleiding, als hoogst belangnjk deel van het werk, de giondliegiuselen der Aesthetics, ook in betrekkin* 
tot de overige kunsten, wonlen uiteengezet. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L , D £ ! T R A V E R S , 
geeft berigt dat tloor haar lot eenige A G E N T E N voor tien 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S a C°. te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders nor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltweg N". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bjj G. W. VAN DEK WIEL * C'. te Arnhem. _ Alle .tukken en advertentien te adr«....ren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT W.n. te Arnhem. - Uitgave van D. A. THIEJIE. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . JT°. 19. Z a t e r d a g 10 M e i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Versrhij.it Ziterdag.. Prij. p«r 3 munden 11.1». Mtn .boeneert rich voor 
MD jurgmog. AfioiiJiirlijkr nommer. bij rooraitbMtallüuI IS ceitu. 

Al le stukken en advertentien te adresseeren aaa 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Vnn l—5 regels DL—•, verder voor eiken regel plaaUruimte 20 cent» en 10 centi 
voor een nommer van het blad. Advertentien toov het buitenland 25 cents par regel, 

AANWENDING VAN ZONNEWARMTE. 
De aanwending vnn zonnewarmte door "lo toe

stellen van Moiichot blijft «Ie aandacht trekken 
in Frankrijk. Zij blijve aanbevolen i;i do aamlacbt 
van Nederland en Indië. Wij zullen de keukentoe-
stellen, de koffiekannen , en/ terzijde laten, al zijn 
zij ook van gewicht. Laat ons ditmaal letten op 
gi-ocpen van wurmte-voorthivnging. waarbij de groote 
nijverbeid Ivelnng heeft. Wat de distillatie betreft, 
weet men welke gevaren vnn ontploffing te vreezen 
zijn, vooral in warme landen. De toestellen van den 
beer Moiichot nu zijn vrij van tleze oorzaak van gevaar, 
«adat DOOI. tie aUtOn-oi noch tie ether reehtslreeks 
ontvlammen kunnen in tie /on. Bovendien ontslaat 
de regel matigheid der verhitting bijna van alle torg 
voor toezicht en geeft zij voortbrengselen, bedeeld 
met een merkwaardigen geur. Vooral heeft de rec
tificatie «nel plaats en stelt zij instaat tie alkobols 
to concentrecren boven 80° C. (centésimaux). 

De bereiding van ile reukwerken wonlt nok op 
Unvonderenswaardige wijze volbracht. Is bet ook niet 
t*n lieflijk en dichterlijk denkbeeld .laarvoor tic kracht 
te bezigen, die hen deed geboren wordenEu welke 
kracht is zachter en regelmatiger dan ilie 1 Men /al 
dnn ook niet verwondenl zijn over den zoeten geur 
der voortbrengselen , die men alzoo verkrijgt. 

Het ge.listilleerde water, hetzij gewonnen uit het 
gewone water, betzij uit bet zeewater, op spaar
zame wijze verkregen wordende, is misschien geroepen 
een gewichtige rol te s[-elen op bet gebied tier nijver
heid, zelfs tot voeding VU een stad, gunstig geit-gen 
voor het verkrijgen van zulk een uitkomst. Het zou 
een ware weldaad voor baar zijn, gelijk bet geval 
is voor Aden en menige andere stad in lildie ol op 
de kusten vau de Stille Zuidzee, die geen andei-e 
bffon voor bet drinken en de dagelijksche boboefto 
hebben dan tie distillatie van zeewater, een («wer
king, die hoogst kostbaar is door het gebruik van 
gewone brantUtoffen. 

Ann den anderen kant zal men opmerken dat, 
zonder op te voeren tot distillatie, men zeer goed
koop tot een warmte nabij de 100° C. zal kunnen 
komen, cn zelfs bij tleze temperatuur groote water-
massa's zuivemi, die men alzoo zal ontdoen van de 
kalkachtige zelfstandigheden welke zij («vatten, zelf
standigheden , die hij uitr-tek nadeelig zijn in een 
groot aantal nijverheidstakken en zelfs hij het drenken 
van menschen en ili-'n*n. In Cochin-Cbina b. V. is 
het water eerst te gebruiken tloor de Europeanen 
na de koking te lubben ondergaan, die de daarin 
vervatte schadelijke diertjes vernietigt. 

Wat tie drijfkracht aanbelangt, uit de zonnewarmte 
voortspruitende, valt het intieilijk al de diensten 
vooruit te zien. welke zij instiat is in warme landen 
tc bewijzen, vooral als men bedenkt, dat, in te
genstelling van andere natuurkrachten, gelijk den 
val van het water en den winti, zij maximum wordt 
in het tijdperk, waarin tie eerste zeer zwak is of 
dikwijls in 't geheel niet meer bestaat, en waarin 
de tweeds bijna nul is gewonlen door de verdunning 
van de lucht, juist dan, wanneer het zoo nootlig zou 
zijn van eenige natuut kracht gebruik te maken. De 
zonnekracht is eveneens merkwaardig, omdat zij met 
de hoogte tier plaats toeneemt, wat een hoogst kos
telijk voordcel is, omdat bij het stijgen tie waterval 
verdwijnt, de wind dikwijls ontoereikende is cn de 
prijs iler brandstof sterk toeneemt. Zij kan dus ten 
gevolge hebben, de hooge bergvlakten of tafellanden, 
«oo bevorderlijk aan de ontwikkeling der bevolking, 
die ze vroeger bezet had als vcrdedigings-inaatregel 
en ervan afgedwaald was tengevolge van de ver
zachting der zeden, weder tc doen bewonen. 

Allei-cei-st doet het vraagstuk der vloeiing zich aan 
den geest voor, daarna het in-werking-brengen van 
kleine drijvers voor de nijverheid en van landbouwwerk
tuigen. De zonne-d rij vers zullen ccn der merkwaar
digste uitingen van goedkoope kracht zijn, en misschien 
zullen zij tot uitvloeisel hebben de toekomst der 
lauden tusschen de keerkringen ten eenemale te 
wijzigen, want het is zeker, dat de beschaving zich 
voortaan zal vestigen in de streken, waar de paar-
dekra>'!.t het minst zal kosten. Laat ons dus, b. v., 
op dc onmetelijke voordeden letten, die de landbouw 
geroepen is te oogsten van het bezigen van zulk een 
kracht, als men bedenkt, dnt alle zuidelijke landen 
gedurende verscheidene maanden van het jaar vteese-
Üjk lijden door de droogte, en dnt deze zelfde landen 
door haar onbeperkt vruchtbaar zouden worden, want 
men zou onder goede voorwaarden kunnen vloeien. 

Ook wenschen wij te doen opmerken, hoe wel
dadig het zou zijn in de zuidelijke landen, en vooral 
bij groote hitte, zoowel uit het oogpunt van comfort 
als uit dat van nijverheid en landbouw, ijs te ver
krijgen tegen lagen prijs. Enkele gegiste dranken, 
zooals wijn cn bier, zijn moeilijk te bereiden als men 
de kelders of de dranken zei ven niet kiachtig af

koelen kan. Menig voortbrengsel, uit melk getrokken, 
eischt lage warmtegraden, om aan de eene zijde een 
goede hoedanigheid, en :ian tie andere een maximum 
van hoeveelheid tc verwerven, liet ijs nu vordert, 
om goedkoop geleverd te wonlen , slechts het bezigen 
van een betrekkelijk /wakke drijfkracht, die zelve 
goedkoop moet zijn, een voorwaarde, waaraan het 
gebruik van tie zonnewarmte voldoet. 

Wij hebben totheden aangenomen, dat slechts de 
machine van zwak vermogen, die ternauwernood één 
paardekracht overschrijdt, onmiddellijk aanwendbaar 
is. Maar niets belet, dat het anders /ij. Zoo kan 
men zich meer dan één toestel, te zamen verbonden, 
denken, den dienst doende vau bouiltcur en be
stemd tot voeding van een centralen stoomketel, 
voorzien van veiligheidstoestellen. Deze stoomketel 
kan boven een haard wonlen geplaatst, die instaat 
zal stellen hem des nachts te stoken met behulp van 
kolen of elke andere brandstof. Men zal thoo werk
tuigen van onbopenVt vermogen bobben, waarvan 
jiarüj te trekken valt voor eiken arbeid, welken ook, 
en die dus de grootste diensten zullen kunnen l>c-
wijzen. Om er zich van te overtuigen, is bet voldoende 
op te merken, hoeveel werk men maakt van een wa
terval , als men het voordeel heeft er zich eencn van 
eenig belang te kunnen verschaffen. Voegen wij 
hierbij, tlat de zonnestralen ten volle werken van zes 
uur ties morgens af eu slechts merkbaar verzwakken 
tusschen vijf cn zes uur des avonds. (') De regel
matigheid dezer werking gedoogt, de besturing van 
een werktuig op tc dragen aan een inboorling, in-
plaats van het toezicht van een Europeeschen machi
nist te vereischen, gelijk voor gewone motors. (]) 
Er blijft nu nog over te onderzoeken het vraagstuk, 
den arbeid ties nachts voort te zetten. Men heeft 
reeds gezien, dat het mogelijk is den stoomketel 
rechtstitïeks te stoken, na het verdwijnen van de 
zon of na het oogenblik waarop haar stralen van 
hun kracht verliezen. Er zijn nog andere middelen 
om dit vraagstuk op te lossen. Bovenal komt hier 
in aanmerking het door tien heer (ïudin voorgestelde. 
Deze ingenieur, die den heer Moiichot ui Afrika ge
volgd heeft, stelt voor de zonnewarmte op tc slaan 
in een groote massa water, omdat deze vloeistof, 
wegens haar calorifieke capaciteit, bij uitstek geschikt 
is voor dergelijke aanwending. Hij wil de aldus 
verzamelde warmte bezigen om vloeistoffen van veel 
minder calorifieke capaciteit tc verdampen, zooals 
de ethers, zwavelkoolstof, de verzadigde oplossing 
van ammonia-gas, enz., waarvan de dampen bij be
trekkelijk lage warmtegraden nog een aanzienlijke 
spanning hebben. Het spreekt vanzelf dat de in een 
watermassa opgehoopte warmte bewaard kan wor
den, als men zorg draagt den bak, die het water 
bevat, tc behoeden tegen warmteverlies door een 
isoleerend omhulsel, gelijk plaats heeft bij tie zooge
naamde Zweedschc kcukentoestellen. 

Ofschoon, bij den eersten aanblik, de rechtstreek-
sche aanwending van dc zonnewarmte op de loco
motief onuitvoerbaar schijnt, is men wel gedwongen 
te erkennen, dat het denkbeeld verwezenlijkt kan 
worden, dank zij den heer Léou Francq, want, 
zoo het mogelijk is een locomotief te voeden met 
stoom, voortkomende uit verhit water, datgelevenl 
wordt door een vasten stoomketel, laat het zich be
grijpen, dat men, door op behoorlijke afstanden 
voortbrengers van door de zon gelcvcrden stoom te 
plaatsen, zich een spoorweg kan verschaffen, welke 
in beweging gebracht wordt door dezelfde kracht, 
die de woestijn bijna ongenaakbaar maakte. 

Eindelijk, zoo wij overgaan tot dc chemische aan
wendingen van de zonnewarmte, zien wij nog andere 
gezichteinders, die zich voor ons openen. Zoo men 
b. v. het water ontbindt, dat ongetwijfeld geroepen 
is om de brandstof der toekomst te worden, zoo 
men in korten tijd aanzienlijke hoeveelheden zuurstof cn 
waterstof kan voortbrengen, zal men zich bezwaarlijk 
dc gevolgen kunnen voorstellen, die er voor de metaal
nijverheid uit zullen voortvloeien, vooral wanneer 
men in het oog houdt, dat de warme landen over 
het algemeen buitengewoon rijk zijn aan metaalert
sen , wat o. a. het geval is in Algeriè. 

Wij zullen nog slechts de volgende toepassingen 
aanduiden, den belangstellenden lezer verwijzende 
naar de RmMi Scientifiqucs, Première an nee. 
Men weet hoe moeilijk gipsen kalk soms te verkrijgen 
zijn bij gebrek aan brandstof, b. v. in Egypte. Welnu, 
een door de zon gevoede voortbrenger van warmte 
(van behoorlijken omvang) zal gewis de steenen ver
branden, waaruit die bouwstoffen te winnen zijn, 
en zal zelfs rechtstreeks eenige metnalurtscn kunnen 

(i) Gedurende het regenseizoen verzwakken tij reeds veel 
vroeger, in de bergen op Java, op 3000 voet, soms reeds 
des morgens om tien uur. 

In Britsch-lndie begint men met groot voordeel ook 
inlanders als machiiiisten op de locomotieven te bezigeu. 

herleiden. Dc therino-eleetrische kolom zal ver
moedelijk instant stellen andere ertsen langs den 
natten weg te behandelen. Men zal ook vaste oliën 
kunnen winnen met behulp van een vluchtige vloei
stof, die de vetten kan oplossen. Ten slotte wijzen 
wij op het concentreeren van vochten, die het ge
vaarlijk is te doen koken, zooals zwavelzuur. 

AANLEG EN GEHflUIK VAN TRAMWAY'S IN 
ENGELAND. 

Een commissie uit het Britscbe Hoogerhuis heeft 
dezer dagen rapport uitgebracht over de maatrege
len , welke noodig te achten zijn ten aanzien van 
den aanleg en het gebruik van tramway's in Enge
land ; de zoncltisiën van dat rapport wonlen in de 
Londensche dagbladen volgender wij ze medegedeeld. 

lo. Tramway's moeten, zoomogelijk, door de 
plaatselijke besturen aangelegd en onderhouden, maar 
niet geëxploiteerd woitlen. 

So, Dc voorafgaande toestemming van het plaatse
lijk bestuur voor tien •tanleg van tramway's door par
ticulieren moet op den tegenwoordigen voet gehand
haafd blrven, met dien verstande dat, indien dc 
ontworj-en tramway het gebied van meer dan één 
plaatselijk bestuur doorsnijdt,, en tusschen dezen 
verschil o»cr de toestemming bestaat, de Board of 
Trade in fcooger ressort beslist. 

3o. De plaatselijke besturen en de concessionaris
sen regelen vrijelijk alles wat op de bijdragen in tie 
plaatselijke belastingen, tarieven, tollen en andere 
uitgaven Intrekking beeft, behoudens beroep op de 
Board cf Trade. 

4o. De tarieven en tolgelden of recognitiën moeten 
aan eene periodjojw herziening onderworpen zijn. 

5o. Het gebruik maken van locomotieven als t rek-
kracht behoort slechte voor een bepaalden tijd, en 
voor niet langer dan zeven jaren , te wonlen vergund. 

6o. Ingeval OM ontworjien tramway dc baan van 
een bestaanden spoorweg zal doorsnijden, of over 
eene bestaande spoorweg- of gewone brug of viaduct 
zal loopen, wonlt daarvan aan de maatschappij, aan 
wie de baan, de brug of het viaduct behooren, vooraf 
kennis gegeven; bovendien wordt van elke ontwor-
|»en kruising of doorsnijding kennis gegeven aau de 
Board of Trade, die voor elk geval een onderzoek 
door een harer technische ambtenaren gelast. 

7o. Een volstrekt minimum var. breedte (gelijk in 
de Tramway's-Act van 1870 wordt vastgesteld) be
hoort niet te worden voorgeschreven voor de straten 
en wegen waarin tramways mogen worden gelegd, 
doch in den regel zal eene beschikbare straatbreedte 
van 24 voet en een afstand van ïM/j voet tusschen 
de buitenzijde van de rails cn de zijden van de 
strantruimtc gevordenl moeten wonlen. De Board ot 
Trade zal echter voor elk geval hebben te bepalen, 
welke afstanden in acht genomen en welke bm>dtc 
gevordenl moeten worden, waarbij de algemeene 
veiligheid en dc belangen van het vervoer beiden wor
den in het oog gehouden. 

8o, Ten aanzien van dc spoorbreedte behoort geen 
algemeene regel te worden voorgeschreven (gelijk 
mede in de Tramway's-Act van 1870 geschied is); 
voor eiken tramway wordt die afzonderlijk en naar 
de omstandigheden vastgesteld. 

9o. De technische ambtenaren van de Board of 
Trade behooren vóór de openstelling van tien dienst 
op eenigen tramway een nauwkeurig onderzoek in 
te stellen naar de stevigheid van dc baan, cu bij 
eene aanvrage voor het bezigen van locomotieven als 
trekkracht, zul daartoe de vereischte toestemming 
niet worden verleend, dan nadat een opzettelijk on
derzoek is ingesteld, of de baan behoorlijk aan de 
verhoogde eischen van zulk eene exploitatie voldoen 
kan. 

I0o. De Bonid of Trade behoort de bevoegdheid 
te hebben tot het vaststellen van bet model der rails, 
teneinde voorkomen worde, dat gewon» rijtuigen 
daarin beklemd raken. 

II o. Voor het niet in behoorlijken staat onder
houden van de rails (naar de voorschriften der meer
gemelde wet van 1870) behoort aan den concessio
naris eene straf te kunnen opgelegd worden van 
hoogstens £ 5 voor eiken dag van verzuim. 

12o. De Board of Trade behoort de bevoegdheid 
te hebben, algemeene vooralle tramway-oiidemeinin-
gen geldende maatregelen vast te stellen op de vol
gende punten: a. den geoorloofden sj>oed in het al
gemeen; h. den geoorloofden spoed in nauwe straten 
of wegen, of bij het naderen van kruisstraten en op 
andere plaatsen, waar verminderde snelheid wensche
lijk te achten is; c. het remmen bij kruisstraten of 
op andere plaatsen, waar zulks nootlig wonlt geacht; 
d. het stoppen, indien paarden van voorbijgaande 
rijtuigen schrikken of bij dreigend gevaar van eeni-
gerlet aard; e. de toepassing van automatische rem-
toestellen, volgens modellen door de Board of Ttade 

vast te stellen; f. het bezigen van klokken, fluitjes 
of anrlere signalen; g. het aanwezig zijn van een 
vuurscherm of iiulicnteur aan elke locomotief; h. de 
middelen om den hinder van geraas, rook cn stoom-
ontsnapping tegen te gaan; i. het onzichtbaar maken 
van de vuurhoanlen der locomotieven; k. de maat
regelen tot beveiliging tier passagiers bij het in- en 
uitstappen, gelijk mede tegen gevaren der machines; 
(. het aanplakken van reglementen cn voorschriften 
op vastgestelde plaatsen; m. het voorzien tier loco
motieven van Yolgnommeis; n. de plaatsing van den 
machinist, vóór op de locomotief aldus, dat hij een 
vrij cn onbelemmcnl uitzicht heeft op den weg. 

13o. De boeten op overtredingen van deze maat
regelen moeten niet te hoog zijn. 

14o. De voorschreven reglementen behooren te 
gelden voor alle tramways zonder eenig onderscheid 
noch uitzontlering. 

15o. Ingeval een concessionaris in gebreke blijft 
deze reglementen naar behooren op te volgen, be
hoort dc Board of Trade tie bevoegdheid te hebben 
het gebruik van locomotieven als trekkracht op de 
betrokken lijnen te verbieden, tot tijd en wijle zij 
reden zal hebben om aan te nemen, dat de voor
schriften VOOT het vervolg naar behooren zullen wor
den opgevolgd. Jaarlijks behoort aan het Parlement 
verslag te worden gedaan van tic gevallen, waarin 
van deze lievoegdheid is gebruik gemaakt. 

Ifio. De Board of Trade behoort de bevoegdheid 
te hebben tic locomotieven en ketels, wanneer zij 
zulks nootlig acht, te doen keuren, en het gebruik 
van tie onveilig gekeurde te verbieden. 

17o. De Board of Trade behoort tie bevoegdheid 
te hebben om bijzondere vergunningen tc geven tot 
het bezigen voor een beperkten tijd van locomotieven 
als trekkracht op tramways, waar zulks in den regel 
niet veroorloofd is. 

Hoewel in het bovenstaande veel voorkomt, waarin 
hiertelande reeds op doelmatige wijze is voorzien, kan 
het wellicht van nut zijn, deze conclusie onder de 
oogen van het Nederlandsche publick te brengen. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § Engineering van 28 Maart jl. behelst een op
stel met afbeeldingen over een nieuwe wijze van ver
lichting der spoorwegrijtuigen , uitgedacht door den 
heer George Westinghouse, tien uitvinder van tie 
bekende remmen , aan wieu het reizend publiek reeds 
zooveel verplichting had. Deze verlichting zal vrij 
zijn van dc ongemakken, onafscheidelijk van de ver
lichting met l.iui[-ilii', en van die, verbonden aan 
de omslachtige aanwending van gas. Het nieuwe 
stelsel, uitgewerkt tot een door-en-door practischen 
vorm, bestaat in het gebruik van een in hoogen 
graad vluchtige koolwaterstof houdende olie, verbonden 
met genoegzame lucht, om volkomene verbranding te 
verzekeren. Dc olie wordt bewaard in een geschikten 
bak beneden het rijtuig, die door een pijp vereenigd 
is met tic bron der luchtvoeding, terwijl een andcie 
pijp het gevormde gas leidt naar de lampen boven 
de rijtuigen. 

Het stelsel biedt vele in bet oog vallende en groote 
voordooien aan, vergeleken met de gewone wijzen 
van verlichting , wat doel matigheid , eenvoudigheid 
en spaarzaamheid betreft. Als dc carburateur of 
vergaarbak gevuld is, kan de olie twee weken duren 
zonder vernieuwd te worden. Voor het aansteken be
hoeft men slechts een kraan om te draaien en een 
lucifer te doen ontbranden. Men bespaart dus veel 
tijd, en gevaar van breken wordt vermeden. De 
ondervinding, opgedaan op den London-Brighton-
South-Coast'Bailwag, is zoo gunstig, dat snelle uit
breiding van het nieuwe middel binnenkort mag wor
den tegemoet gezien. 

Dc verdienstelijke uitvinder gaat ook steeds voort 
met proeven omtrent zijn remmen. Het aangehaalde 
nommer van Engineering en dat van 31 Januari jl. 
zijn daarvan nieuwe bewjjzen. Wij verwgzen er hen 
naar, die in de gelegenheid zijn dat tijdschrift te 
lezen. Voor degenen, die niet zoo gelukkig zijn, 
hopen wij spoedig een uittreksel ervan te zullen geven 
in dit weekblad. Ook The Engineer is te raadplegen. 

— § Dc IxBisejis heeft in tic zitting der Fransche 
Academie van 21 April een nota aangeboden over 
den toestand der reede vau Port-Saïd. Men kan, 
volgens hem, aannemen, dat zij nu in voldoenden 
staat verkeert en tlat de gewone uitdiepingsarbeid, 
die jaarlijks verricht wordt , toereikende is om dien 
tc onderhouden. 

— § Volgens telegrammen in de Zwitserscbe bla
den , zijn de St.-Gothard-tun nel-maatschappij en de 
aannemer, de heer Favre, eindelijk tot een minne
lijke schikking gekomen. 
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— § Men B&1 belangrijke werkzaamheden ondernemen 
aan de Bibliothèque Sationale tc Parijs voor een 
/aal ten behoeve der photografen, die sinds lang noo
dig was. Zij /uilen daar, na machtiging door den 
Raad der Bibliotheek, de banden, platen, handschrif
ten enz.. kunnen reproducccren. Een zaal van dezen 
aard bestaat in een groot aantal buitenlandsche bi
bliotheken eu musea, met name iu het British 
Museum. Zij is onmisbaar voor tie ruiling met deze 
inrichtingen, die dikwijls een reproductie verlangen 
van de schatten, die de Bib iothèque Nationale 
bevat. 

— | Men weet dat dc bouwvallen van het uitgestrekte 
Colgsaeum te Rome verpest worden door stilstaand 
water. Men heeft onlangs een oud riool ontdekt, dat 
gemakkelijk te herstellen is en aan dat water zijn 
vroegeien afloop zal geven. 

— § Het nieuwe onderaardsche tclcgraafiiet in 
Duitschland, ontworpen door den postmeester-generaal, 
zal binnen achttien maanden voltooid moeten zijn. 
Twee diagonaal-lijnen , Duitschland doorsnijdende van 
het noordwesten naar het zuidoosten en van het 
noordoosten naar het zuidwesten, zullen dan Konings
bergen met Straatsburg, Hamburg met Regensburg 
verbinden, en elkander kruisen te Berlijn. Boven
dien zal in bet westen een onderaardsche kaliel, die 
een boog vormt, Straatsburg en Hamburg verbin
den via Keulen. Een andere kabel, die eveneens 
een boog vormt, zal zich uitstrekken van Ratibor 
naar Koningsbergen. 

Eindelijk zal een kabel geheel Zuid-Duitschland 
doorloopcn, zoodat al de aanzienlijke handelssteden 
en de vestingen onderling vereenigd zullen zijn door 
zeven draden, onttrokken aan alle vei-storing door 
den dampkring. De oudste lijn, die vau Ilalle uaar 
Berlijn, werd aan een zeer streng onderzoek onder
worpen en men heeft geen enkele stoornis waarge
nomen. 

De werkzaamheden aan de oostelijke telegraaf 
toveren niet veel moeilijkheden op, want de bodem 
is nergens bergachtig en de oude straatwegen van 
Berlijn naar Stettin en Koningsbergen vertonnen weinig 
bochten. Dank zij de opgedane ondervinding, gaat 
de kabel nu gemakkelijk onder de rivieren dour. 

Zulke onderaardsche telegratén zijn vooral uanbe-
velenswaanlig in Indië, waar niet alleen de dampkring , 
maar ook de overheerBchte inboorling stoornis kan 
aanbrengen, vooral bij oproer of opstand. 

— Uit het jaarverslag der Duitsch-Hollandsche 
Bouwvereeniging over 1878 blijkt, dat het verlies-
saldo, waarmede de balans sluit, 4,100,485 M. be
draagt tegen 3,119,682 aan H eind van het vorig 
jaar. De toestand is int naar hen, volgens de directie, 
gunstiger geworden. In het afgeloopen jaar is een 
terrein van 23,000 • roede, achter de verbindings-
baan gelegen , verkocht tegen den prijs van 600,000 M. 
Evenzoo is de groote fabriek , aan de Vereenïging toe-
behoorende, verkocht, waarmede de drukkendste last 
van de Vereenïging is afgewenteld. De 690,000 M. 
die baar wei-den betaald , zijn gebruikt tot dekking 
van vervallen hypothecaire schulden , voor renten en 
onkosten. Een en ander bad ten gevolge, dat wel 
het grondbezit der Veivenigtng aanzienlijk is vermin
derd , maar daartegenover de hypothecaire schulden 
eveneens aanmerkelijk zijn afgenomen. Voor drie 
jaar bedroegen zij 9,930,124 M. of 151.25 M. per 
O roede, en thans 1,322,108 of GO.25 M. per n 
roede. De Vereeniging bezit thans nog 21,000 • 
roede. De directie doet, daar voor het behoorlijk 
exploiteeren van dat terrain groolere financieele mid
delen noodig zijn dan waarover zij op den duur zal 
kunnen beschikken, een beroep op de schuldeischers 
en aandeelhouders, om nieuwe middelen bij le bren
gen, teneinde langzamerhand de realisatie van het 
aanwezige grondbezit mogelijk te maken. 

B I N N E N L A N D 
's Gravenhage. De Kanalenwet, die voor het 

oogenblik 'in behandeling is bij de Tweede Kamer 
der Staten - G eneraal, omvat de volgende werken: 

I. Voor rekening van den Staat: 
a. het graven van een kanaal van Amsterdam 

door de Geldersche Vallei naar de Boven-Waal; 
ft. verbetering van den waterweg van Meppel tot 

in de Zuiderzee; 
c de Noordervaart van Nederweert tot Venloo vol

tooid ; 
d. verbetering van den waterweg tusschen Amster

dam en Rotterdam langs Allen en den Hollandsche-
Usel; 

e. aanleg der noodige werken tot verzekering van 
een voldoenden watei-stand voor de behoeften der 
gewone scheepvaart op de kanalen in de provinciën 
Drente en Overijsel. 

II. Uit de Rijkskas worden de volgende bijdragen 
als maximum verleend voor: 

o. de voltooiing van de verbetering der aoheep-
vaart-kanalen in Groningen , 5 ton; 

b. verbetering van deu binnen laudschen waterstaat 
in Friesland, ƒ2,240,000; 

c. aanleg van een kanaal van Almcloo en van 
Koeverden naar de grenzen, ƒ525,000; 

d. doortrekking der Hoogeveenscbe Vaart naar de 
grenzen, f 330,000; 

e. verlenging van de Oranje vaart eu verbinding 
met de Hoogeveenscbe Vaart, ƒ270,000; 

f. doortrekking van het Groninger Stadskanaal 
naar de grenzen, ƒ30,000; 

g. aanleg van eeu kanaal van Koeverden naar 
Nieuw-Amsterdam f 155,000; 

h. verbetering van den Ouden Mscl, ƒ600,000; 
i verbinding van de Voorzaan met het Noordzee

kanaal , ƒ180,000; en 
/.. aanleg van een kanaal van Eindhoven langs 

Tilburg naar den Aiuer, ƒ 900,000. 
De verbetering van den waterweg tusschen Am

sterdam en Rotterdam geschiedt eerst nadat elk der 
beide betrokken provinciën I';'3 millioen voorden 
aanleg en ƒ10,000 jaais voor onderhoud heeft 
toegezegd. 

Artikel 3 luidt: De aanleg van alle genoemde 
werken wordt zoo spoedig mogelijk aangevangen en 
krachtig voortgezet. Voor den aanleg der bedoelde 
werken en de betaling der genoemde subsidiên woidt 

jaarlijks op de Staatsbcgrooting een bedrag van min
stens vijf millioen gulden beschikbaar gesteld. 

Na een langdurig voortgezet spiegelgevecht, dat 
Maandag een aanvang nam, werden Donderdag jl. 
de algemeene beraadslagingen besloten. Men voorziet 
dat de discussion nog langen tijd kunnen worden 
voortgezet, wijl de wet tot heden niet dan in het 
algemeen behandeld is en de onderdeden zonder twijfel 
aanleiding tot allerlei bemerkingen en beschouwingen 
zullen geven. Dc samenvoeging van tel vau belanden 
is kansberekening in de oogen van den een en •taats* 
manswijsheid in die van den ander. 

— Bij koninklijk besluit is benoemd tot ingenieur-
verificateur bij het kadaster W. F. Busing, thans 
landmeter le klasse bij het kadaster, 

— Bij ministerieele beschikking is aan P. Meetor 
te Amsterdam, directeur der Zuiderzce-Stoomboot-
maatschappij aldaar, tot wederopzegging, vergunning 
verleend voor een stoombootdienst tot vervoer van 
personen, goederen en vee tusschen Zaandam, Am
sterdam , Kampen eu Zwolle. 

— Door het Gemeentebestuur is aan den Rijnsjioor-
weg vergunning verleend om langs de nieuwe tnim-
waylijn Den Haag—Schoveniugen een telegrafische 
verbinding aan tc brengen tusschen het Rijnsjwor-
wegstation cn het station bij het Gemeente-badhuis, 
mits de draad van eerstgenoemd station tot aan den 
Wnsseiiaarschcn weg eu verder daar, waar het mocht 
wonlen voorgeschreven, onder den grond warde gelegd. 

— Bij koninklijk besluit is aan Robert Dach, te 
Alstiden bij Oberbausen (Pruisen), concsssie, onder 
de ticnumiiig •Carl", verleend voor dt ontginning 
van steenkolen over een terreinsuitgestektbeid van 
ongeveer 449 bek tare, gelegen iu de gemeenten 
Heerlen, Schaesborg, Nieuwen hagen tu Kcrkrade 
(prov. Limburg). 

Amsterdam. Als blijk van waardeering der 
diensten, door den heer P. W. Steenlamp hij den 
brand in dc broodfabriek op de Vijzelgradit bewezen , 
heeft het bestuur van lie fabriek hem een fraai 
zilveren theeservies aangeboden. De assuadeiiren bo
den hem een aanzienlijk geschenk aan, als hulde 
voor de uitstekende wijze, waarop de brandweer 
door hem is ingericht. 

— Den 1 oden Mei neemt bet ondïrwijs der 
QueIlilius-school een aanvang. Eenige kunstvrienden 
der hoofdstad hebben de handen ineen geslagen en 
ouder den naam van Quellinus-school een atelier on
der leiding van den beer Collinct gesticht, bestemd 
voor de opleiding in de kennis tot en de uitoefening 
van de verschillende takken van kunstnij-erheid. 

De school is gevestigd in de Vondelstriat en reeds 
een dertigtal leerlingen hebben zich aangeboden ; 
de prijs van hel onderwijs bedraagt ƒ 1 5 per jaar. 

— De algemeene jaarvergadering der stoomvaart
maatschappij Nederland bad den 0 Mei in het lokaal: 
Eensgezindheid plaats, waarbij de rekening en ver
antwoording over 1S78 goedgekeurd en bet dividend 
voor de aandeelen van ƒ 1000 op ƒ25 en voor die 
van ƒ 500 op ƒ 12.50 bepaald werd. Voorts werden 
directeuren gemachtigd tot het sluiten te zijner tijd 
eener obligatielening van hoogstens 1 millioen tot 
den koers en op de voonvaanlen als voor bet belang 
het meest ge wenscht zullen blijken. Op voorstel van 
een der leden werd de prioriteit van deelneming in 
deze obligatielening voor aandeelhouders liedotigeu. 
Door deze leening zal de Maatschappij voorbereid 
zijn, zoowel om zonder verzwakking van haar roii-
leerend kapitaal het in aanbouw zijnde stoomschip 
geheel af te betalen, als op de mogelijkheid, dat 
betzij de veertiendaagschc vaart of de hervatting der 
plans voor de Chinavaart eene vermeerdering van het 
getal stoomschepen noodzakelijk mocht maken, of dat 
voor de krachtige organisatie van den maildienst 
eenige kapitaalbesteding in etablissementen te Am
sterdam mocht blijken onmisbaar te zijn. 

Na afloop der vergadering was de gelegenheid 
voor aandeelhouders geopend om naar dc Rietlanden 
te stoomen, ten einde daar het stoomschip «Prinses 
Marie" te bezichtigen. 

— Naar wij vernemen, lal de Regeering de spoor* 
weginaatscbapijij Tilburg—Den Bosch—Nijmegen (de 
Zuid-Ooster-Spoorwegmaatschoppij) te hulp komen. 
Een leening van f 3,000,000 zou voor rente cn af
lossing van rijkswege worden gegarandeeid. 

Rotterdam. Den 6 Mei werd in het Notarishuis 
alhier de gewone jaarlijksche algemeene vergadering 
gehouden van aandeelhouders in de Nederlandsch-
Ainerikaansche Stoomvaartmaatschappij. 

Nadat de voorzitter, de heer mr. M. Mees, de 
vergadering had geopend en de notulen der vorige 
algemeene vergadering gelezen en goedgekeurd waren, 
werd het jaarverslag over 1878 uitgebracht en voor 
notificatie aangenomen. 

Na benoeming vau twee commissarissen, tot ver
vanging der heeren Scholten en Offers, die als zoodanig 
wensebten af te treden en de herkiezing der drie 
commissarissen, die aan da beurt van aftreding lagen, 
werd door den beer J. A. M. van Berckel hulde 
gebracht aan de netheid van administratie eu boek
houding, maar bovenal aan de wijze van bestuur, 
waardoor in het utgcloojien jaar, niettegenstaande 
den treurigen toestand waarin de handel verkeerde, 
door de groote activiteit der Directie een bevredigend 
resultaat mocht worden bereikt, bestaande in het 
maken van een winst van ƒ 250,735.10'/,, waarvan 
aan de aandeelhouders 5 pCt. dividend wordt uitge
keerd. Sprekei' beschouwde dit als een goed voor
teeken voor de toekomst, bracht dank aan Commis
sarissen en Directeuren en uitte de beste wenschen 
voor den bloei der Maatschappij. 

Naar aanleiding van het gesprokene en den uitslag 
der benoemingen wees de heer Joost van Vollenhoven, 
Eere-voorzitter, op de eenstemmigheid, die reeds be
stond , toen er van het uitkocren van dividend geen 
sprake kon zijn en zich beden kenmerkte, nu het 
schijnt dat de Maatschappij de moeilijkste tijden 
doorloopcn had. Spreker zag daarin een bemoedigend 
verschijnsel en spoorde allen aan, Commissarissen en 
Directeuren in hunne pogingen teu goede te steunen. 

— in het jaarverslag der Rotterdamsche Handels-

vereeniging wordt een welverdiende hulde gebracht 
aan de nagedachtenis van wijlen Dr. T. .1. Stieltjes, 
die de vereeniging van de oprichting af als technisch 
adviseur had ter zijde gestaan en aan wiens buiten
gewone kennis en werkkracht het welslagen der-
werken op Fijenoord te danken is. De heer A. 
W. Mees, van den aanvang af als ingenieur werk
zaam, werd tot opvolger van wijlen den beer Stiel
tjes benoemd. De werken zijn zooverre gevorderd, 
dat onderhandelingen kunnen wonlen geopend over
liet verhuren van loodsen, terreinen, enz., op het 
eigenlijke handelstcrrcin, groot 250,000 vierk. meter. 
Binnen weinige weken zal de spoor wegheven met de 
G00 meten langs loodsen, met de aangrenzende 
straat en sporen en met nog een loods van 3000 
M* voor opslag van goederen voor langoren tijd ge
reed zijn. De Entrepothaven en 't Entrepot werden 
reeds 4 Juli in gebruik genomen en de geheele in
richting op 1 April jl. aan de directie van bet Vrij 
Entrepot overgegeven. 

Directeuren spreken de overtuiging uit dat, zoodra 
de Opening der Inrichtingen stl hebben plaats gehad, 
daarvan een druk gebruik zal wonlen gemaakt, wijl 
in het afgeloopen jaar, niettegenstaande de malaise 
in den handel, :tan deze zijde der Maas aanhoudend 
groot gebrek geweest is aan geschikte ligplaatsen 
voor schepen en geed gelegen ruimte voor den op
slag van goederen. De tarieven zijn matig gesteld 
cn hij dc vaststelling daarvan is met heeren cargadoon 
en convootlooperfl in overleg getreden, zoodat men 
verwachten mag dat spoedig een groote bedrijvigheid 
op Fijcnoords handelsterrein zal zijn tc aanschouwen. 
De inricht ingen toch bieden der exjicditiehaiidel zoo
danige voordeelen aan, dat, al zou ook aanvankelijk 
de lust om zich te verplaatsen ontbreken, het eigen
belang dat noodig zal maken. 

Met den verkoop der in eigendom verkregen gron
den is in het afgeloopen jaar ecu aanvang gemaakt. 
In de eerste publieke veiling werden 2038 M2 grond 
aan de Rosestraat tot ca. ƒ20 per M 2, en in de 
tweede publieke veiling 2797 M 1, eveneens aan de 
Rosestraat gelegen, tot ca. ƒ26 per M2. verkocht. 
Van den grond op bet Noorder-eiland zijn ca. 400 
M 2 . ondershands tot ƒ75 per M 1 . in dit jaar ver
kocht. 

De uitkomst der deelneming in hu[idclso|>craticn 
is nog onbekend, maar het staat vast dat de beleg
ging van bet kapitaal in de onderneming Fijenoord 
gelukkig is geweest, te meer daar de ondergrond 
van het Noonlereiland zoo uitmuntend is, dat de kost
bare paalfundeering vermeden kan worden. Na aftrek 
der straten beslaat dit eiland een oppervlakte van 
ongeveer 87,000 M*. bouwgrond. 

De winst- en verliesrekening geeft een voordeelig 
saldo van / 559.084,09, ziwdat een dividend van 
3 percent kan worden uitgedeeld, maar do Directie 
geeft in overweging dit jaar geene uitdecling tc doen, 
maar ƒ159.084,90 op gewone reserve te brengen 
en de overblijvende ƒ400.000 als extra reserve te 
beschouwen. 

Utrecht. Voor de betrekking van commandant 
der brandweer zijn 26 sollicitanten, waaronder het 
raadslid, dc heer Wittcveen. 

— Tot inspecteur over het rollend materieel bij 
de Ccntraals(HH)rwegmaatschappij is benoemd de heer 
J. W. Verloop. 

— De eerste dagen der exploitatie van de Sticht-
sche Tram way maatschappij schijnen goede geldelijke 
uitkomsten te geven. Met het oog op bet drukke 
personenvervoer op Zon- en Feestdagen bestaat bet 
voornemen op die dagen geen biljetten uit te geven, 
uit boekjes afkomstig, maar ter voorkoming van 
oponthoud, gewone biljetten, zooals bij de spoorwe
gen in gebruik. De geheele lijn tot Zeist zal inde 
helft dezer maand in exploitatie worden gebracht, 
waartoe aan de Güdbrug, die nog niet gereed is, 
moet worden overgestapt, 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer de Bed'acteur, 
Het bericht voorkomende in het laatste nommer, 

waarin de schrijver verklaart, dat zijne overtuiging 
idat groote mannen door hunne tijdgenooten niet 
naar waarde geschat worden, bevestigd wordt door 
het feit, dat de bijdragen voor een gedenkteeken op 
bet graf van Stieltjes niet ruim vloeien" , verdient 
wel eenige nadere overweging. 

Ik ontwaar met leedwezen, dat de giften voor 
genoemd doeleinde nog tot geen boog cijfer zijn 
gestegen; verwonderen doet mij dit niet, tenminste, 
indien mijne ondervinding als basis van gevolgtrek
king dienen mag. 

Onmiddellijk nadat de dagbladen de namen van dc 
commissieleden en de wijze, waarop zij de nagedach
tenis van Stieltjes wilden verceren, hadden medege
deeld, richtte ik mij schriftelijk tot den heer Staring, 
secretaris der commissie. Gaarne zoude ik bijdragen, 
zoo meldde ik ZEd., indien het den contribuanten ver
gund zoude worden, ook hunne meening te uiten 
omtrent de wijze waarop Stieltjes' streven en werken 
bet best voor het nageslacht levendig zouden gehou
den worden, 

De heer Staring meende blijkbaar in het belang 
der zaak te handelen, met mijn schrijven onbeant
woord te laten. 

Eenige dagen later bezocht mij de heer Mees, lid 
der commissie, mij verzoekende eene bijdrage te geven. 
Ik maakte den heer Mees er opmerkzaam op, dat 
ik mij met dc wijze, waarop de commissie de nage
dachtenis van Stieltjes wilde huldigen, niet kon ver
eenigen en deelde hem mijne plannen dienaangaande 
mede. De heer Mees verklaaide daarop, mijne denk
beelden in den boezem der vergadering te zullen 
brengen. Hier valt het scherm, want ik heb nooit 
meer iets van de zaak vernomen. Misschien, mijn
heer de Redacteur, zijn nog anderen op gelijke wijze 
behandeld; door openbaarheid daaraan te willen geven 
zou wellicht de vraag, die in het bericht van uw 
laatste nommer voorkomt, beantwoord kunnen worden. 

Ik heb de eer mij met achting te noemen 
Bo'terdam 5 Mei '79. UEd. d. 

II. 8YM0NS. 

iiiiikobdiüiimiMi van UntesiWHigen, 
Maandag, IS Mei 

Lelden, tc 12 uren, door burg. en weth.: het 
verrichten ren verfwerken aan dc school tusschen de 
Brandewijustceg en het Vrouwenkamp. 

Klundert, to 12 uren, door het gemeentebest.: 
hot leveren eu leggen van 55,000 stuks Atior-strnat-
keion mol platte koppen, 88,000 st. vlakke Waalstraat-
klinker mot het opbreken eu leggen van bcstaaudc 
kei cn klinkerbestrating. 

H.ii.rli'iii tc 1 uur, door directeuren van Teylers 
Stichting, in „Weten eu Werken": het maken van 
deu bovenbouw voor de nieuwe musoumlokalen op het 
Spaarne. 

Hierlae, te 2 uren, door M. N. Pauken, bij Simon 
van Doof: liet bouwen van een woonhuis, mot biile-
rering vau verschillende materialen, waaronder al net 
houtwerk. 

Yeendam, tc 6 uren, iu het gemeentehuis r lo. het 
repareorun en onderhoudou god. '79 van hot tolhuis 
bij de Mcüdemer-klapbrug te Muntendam; 2o. het 
repareert i vau de buiten in den klinkerweg te Zuid
wending 

Hreda, te 7 uren, door den architect A. Vcrlegh, 
bij .1. li. Verpaalen, aan bet Station: eene verandering 
aau de huizing id de Tol brugstraat, wijk B, no. 265. 

Dlwidag, 13 Mei. 
\\ ioHi-kerke, te 10'/; uren, in de directiekect van 

don cal. polder Vlietc : bet verbeteren cn onderhouden 
dor watorkeereudo werken vun dien polder, dienst 
1879;'80. 

Vjim-K-i-ii, te 11 ureu, bij den voorzitter der Nij-
mecgseheSpoorwegmaatschappij Mr. W. Franckcn N.Gz.: 
het maken van het metselwerk voor eeue draaischijf. 

Iloe-fueud, te 11 uren, door het dagelijkscli bestuur 
der Banue Hoog-en-Aardswoud, in het gemeentehuis: 
het verstraten van eenige Kedeelten en het makon van 
ongeveer 464 M. nieuwen straatweg aldaar. 

Rljn«aterweude, te 11 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van den Wassen aars c he-polder, in het 
rechthuis: het maken van een gehotiw, bestaande iu 
machine cn ketelhuis, eene sleeukoolbcrgplaats, eeue 
doorlaatbrug met deuren en de bcuoodigde aarde
werken, alles ten dienste van het te stichten stoom
gemaal. 

Utrecht, te 11 ureu, door de maitschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen•. de. uitbreiding van de los- en 
lldingplaatl en liet vergrooten van het gebouwtje voor 
bergplaats cn lauipisteiic, met liet maken van bijko
mende werkou op het statisn Eindhoven. Raming 
ƒ 10,500. 

Iloern, tc II uren, door dijkgraaf en lieemrudon 
van Dreclitrrland, in don Doele: het verbeteren van 
steenglooiing en verder aan den Drcchlerhindschcu 
Westfrieschen omriugdijk in 1879 te makeu en te 
onderhouden werken. 

Zult- Hommel, tc 12 uren, door de commissie tot 
den grintweg van //ill Hommel naar Ncderhemerl, bij 
J. A. van Oosierom: hot baggeren, aanvoeren eu op
rijden van geziften biggel. 

vvin»«-lieten, to 12 uren, door het gemeentebest.: 
het bouweu van lokalen, bestemd voor de uitbreiding 
van hot gymnasium cu dc te stichten hoogcre burger
school in die gemeente. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van Justitio: 
hot uitvoeren vun vernieuwingen eu herstellingen aan-
en het onderhouden gedurende 1879, 18S0 en 1881 
van verschillende rechtsgobimwen cn gevangenisscn. 

«lhniii.tr, te I uur, duor deu kerkcraad der Doops
gezinde gemeente; het bouwen van eene vill» opeen 
terreiu aun de Kimaalkade en Gedempte Nicuwcsloot 
aldaar. Inl hij deu architect F. W. du Croix, aldaai. 

II aar Ir in, te 8'/i Uren, aan het prov. bestuur: het 
bouwen van eene sohool en onderwijzerswoning aan 
de Kwakcl, gemeente Uithoorn-

ttreda, te li uren, door regeuten van het oude
mannenhuis: bet afbrekeu vnn 3 woningen en eene 
slaapzaal en terzelfder plaats bouweu vau eene nieuwe 
ilsiipsssl 

Waenadag, 14 Mei. 
Zuldhern, te 10 uren, door J. Bonthuis, bij J. van 

der Bruggen: bot bouwou van een woonhuis aan den 
straatweg aldaar. 

• Hage, te 11 urou, door het ministerie van water
staat enz : lo. het makon vau bazaltstecnglooiiug togeu 
hel bniteubeloop van da bedijking langs deu linker
oever der Nieuwc-Merwede onder de gomeente Wer
kendam. Raming ƒ9300. {Herbest.); 2o. de herstel
lingen en vernieuwingen aan de Bijks-rivicrwerken 
op hot Panncrdensche kanaal, den Nedtr-Rijn eu do 
Lek, mot hel éénjarig onderhoud, iu 4 perceelen. 
Raming: resp. ƒ13,500, /5000, ƒ20,750, ƒ 2350. 

AniHlerdam, te 11 uren, aan het koloniaal eta
blissement: dc leveriug van verschillende behoeften, 
iu 59 perceelen. 

Vlaardlngrn, te 12 uren, door het gemeentebest: 
het gedeeltelijk vernieuwen van de havenbrug dezer 
gemeente. 

VHage, tc 12 uren, door bet ministerie van water
staat enz.: het bouweu van eone brugwaebterswoning 
bij de brug tegenover de Oosterdoksluizen te Am
sterdam, ten dieuste der Staatsspoorwegen. Raming 
ƒ 13,800. 

ZwUndrerht, to 12 uren, door het bestuur van deu 
polder Hendrik-1do-Ambacht, bij J. Pietermani lo. 
bet maken van het gebouw; 2o. liet leveren en stellen 
der werktuiglijke deelen, teu dienste van het tc 
bouwen stoom schep radgemaal voor dien polder. 

staveren, te 12 ureu, door do directie der Massale 
Zeesluis, iu de sluiswachterswoniug: eenige vernieu
wingen en herstellingen aan de zeesluis en bijbehoo-
reude werken, met het onderhoud van 14 Mei '79— 
30 April '80. 

Winkel, te 12 uren, door het bestuur van den 
polder Waard-en-Groet, in bet polderhuis: bet maken 
der gebouwen voor een stoomgemaal iu deu Waard-
polder. 

Amsterdam, te 1 uur, door den architect Th. As-
seler, in Het Vosje: het verbouwen van perc. no. 11, 
op de Raamgracht, lot magazijn eu woonhuis Aanw. 
13 Mei, te 1 uur. 

Cauda, te 1 uur, door burg. en weth.: de levering 
van 40,000 Usel-metselplavei eu 10,000 vlakke grijze 
Vechtsclie kliukers. 

iiuooiiiti, te 1 uur, door de firma Van Werkhoven 
on Co., in De Rozenboom: het bouwen van eeu 
pensionaat-

'••Hage, te 2 uren, bij deu kastelein Langelaan: 
de bouw van eene kaas- en boterfabriek, in den 
Driemanspolder, gem. Zoetermecr. Aanw. 12 Mei, te 
12 uren. 

Hunne wonde. bij deu voorzitter van het water
schap Do Broek, bij D. Fontein de Jong: het 1 egg'11 

van dijken, ter lengte vau p. m. 4620 M. enz. Aauw. 
12 Mei, te 11 ureu; 2o. het makeu vau 2 bruggen. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 10 Mei 1879. 

Crenlngen, door de bouwcommissie van do Ver
eeniging De Harmonie: eenige timmer-, loodgieters-
en stukadoorswerken, in 3 perc. 

Jenre, bij don penningmeester van liet Armbestuur 
vnn Westermccr: eene vertimmerng van de boeren-
huizing „Lucht-cn-Veld". Aanw. 12 Mei, te 10 uren. 

Dendcrdag, IS Hel. 
Beaat, te 10 uren, door het gemeentebest uur ian 

Anloo: het leggen van eeu klinkerweg tusschen Aauer-
rrcuscheknnnal cn Spijkerboor, in de gemeente Anloo, 
ter lengte van ruim 2100 M., het bouwen van een 
brugje daarin, tolboom enz. Aanw. 14 Mei, to 9 uren. 

'-.'Hoard, te 11 uren, door de directie der maat
schappij tot expl vau Staatsspoorwegen, aan het 
bureau van den sccl ie-ingenienr l'Vrd. Sassen: het 
uitvoeren vau verf-, voeg- en sauswerken aan de ge
houwen en inrichtingen langs den spoorweg van 
Utrecht naar Eindhoven. 

Cerlmrhem, tc 11 uren, door het heemraadschap 
van het kanaal van Slocnenhoek, in den Doele: lo. 
vernieuwingen en onderhoud van de kunstwerken langs 
genoemd kanaal; 2o. verfwerken; 3o. vorhoogcu van 
een gedeelte kanaaldijk eu onderhoudswerken. 

Breda, to 12 ureu, door burg. en weth.: de leve
ring van steenkolen. 

Halvrga. te 12 uron, door het bestuur van den 
grooter. veen polder in Weststcllingwerf, bij Westerhof: 
hel houwen vau een nieuwen achtkanten windwater
molen, van 22 M. vlucht, met duiker cn muleuaars-
voning, iu 2 perc. 

Zierikzee, tc 1 uur, door het dagelijkscli bestuur 
van het waterschap Schouwen, in 's Landskinnen do 
vernieuwing, het eerstol en onderhoud der aarde-, 
kram-, rijs- cn stccuglooiiugwerkcn anu het waterschap, 
in 6 perc. 

Wilton, tc 1 uur, op het bureau van den sectie-
ingenieur Van der Kun: dc verfwerken aan gebouwen, 
Afsluitingen enz. langs don spoorweg Maastricht— 
Eindhoven. 

Middelburg, te 1 uur, door het poldcrhestuur vau 
Walcheren, in de Abdij: lo. da uitvoering der gewone 
onder bouds- en vernieuwingiwerken aan do 4 wate 
ringen des polders; 2o. het verbroeden cn verdiepen 
van een gedeelte der Vlissingsch-Koudrkerksche Sprink, 
met het daarover bouweu eener houten brug. 

SeSuujn, to 1 uur, door bet gemeentebest.: de 
vernieuwing cu reparatie van p. m. 5300 M* straat
werk iu do gemeente. 

winterswijk, te 1 uur, door dc Neder!. West-
anlsche spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: het 
maken vnn do grond- en kunstwerken ten behoeve 
vaa het gedeelte spoorweg van station Dorsten af tut 
aan het Emschcrdal nabij Gelsenkirchon. 

Waarde, te 2 uren, door burg. en wstb.: lo. het 
bcgrinten van 475 M. weg in de kom van het dorp; 
:>o. de levering van 60 M* grint. 

Haarlem, te 2'/i ureu, door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan hot gebouw vau het prov. best.: 
liet voortzetten der verbetering van het Krabborsgat 
bij Enkhuizen. Raming ƒ 144,000. 

.tlcuuelda, te 3 uren, door hot bestuur van het 
waterschap Oldumbl, bij A. 11 Kuiper: het graven 
van het Diepke te Westerlee, lang pl. m. 20» M. 
Aanw. 13 Mei, te 11 uren. 

Sauzen, te 4 uren, in het Nederlundsch Logement: 
de gewone onderlioiids- cn vornicuwingsworken over 
187'.)j'SO aan de werken van den cal. polder Nieuwe-
Neusen. 

Leeuwarden, 'savouds 8 uren, bij Mr. Moral. 
Albania: dc herbouw van de afgebrande schuur ca. 
op dc zathe, in gebruik bij R. J. van der Zee, op het 
Nicuw-Bildt onder St. Jacobiparochie. 

Amsterdam, door bet bestuur dor Vereeniging De 
Vrije Gesteente: het makeu van een houten cn steenen 
fundatie voor oen gebouw, aan de Weteringschans. 
Inl. bij den architect G. B. Balsa. 

Zevenbergen, door het gemeentebestuur: het leve 
ren van 200 M-' onderboudsgrint. 

Ceea, door Fransen vau de Putte cn Zoon: dc le
veriug van 100 scheepstons gesorteerde Lcssineesche 
steen en 50 tons Waalbrikken. 

Vrijdag, IU Mei. 
Middelburg, tc 10 uren, door liet ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw van het prov. best.: 
het makeu vnn werkeu aan dc hoofden op den oever 
voor Neuzeu en aan de havondammeu, behooreude 
tot het kanaal van Neuzen. Raming ƒ9740. 

Vieuwvllel. te 10 uren, door hel bestuur der wa
terkeering van deu cal. polder Adornis, bij Abr. 
Luteijn Pz.: bet verbeteren eu tot 30 April 80 on
derhouden der water koerende werken aan genoemden 
polder over den dienst '79 'S0. Aanw. 13 Mei. 

Zutfen, te 11 uren, door den architect D. Lijsen: 
dc verbouw van eon buis op de Nieuwstnd, bewoond 
(tewcest door D. J. R. Helderman. Aanw. 14 Mei, 
te 2 uren. 

Nleuwenheern, te 12 urou, door het bcsluur van 
den polder Nieuwe-Gote nabij Brielle, iu bet raad
huis: lo. het maken der gebouwen; 2o. het leveren 
en stellen van een stoomwerktuig en verdere werk-
'iiiL'iijki' deelen, alles voor het te stichten stoomge
maal voor dien polder. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van wa-
staal enz., aan het gebouw van hei prov. bestuur: het 
«oen van eenige bestratingen op den Rijks-grooten 
jeg le kl. no. 2 van Arnhem naar Nijmegen. Raming 

Leeuwarden, tc 12'/a ureu. door het ministerie van 
*aLrrst. enz., aau het gebouw van het prov. best: lo. 
hfit leveren van een paar nieuwe buiteuvloeddeuren 
in de Friesche sluis bij Zoutkamp, met het bouwen 
cencr sluisdeurenloods. Raming f 4420; 2o. het on
derhouden der Friesche sluis nabij Zoutkamp. Aauw. 
12 Mei. Raming ƒ2245. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie vau water-
st&at enz.: het onderhouden en herstellen van bet 
post- en telegraafkantoor te Bergen-op-Zoom, ged. 

'80 en '81. Raming /1225. 
Schiedam, te 1 uur, bij T. Hoek: het bouwen van 

•> woonhuizen aan de Plantage. Inl. bij den architect 
-M. van Erkel. 

kamperland, te 3 uren, door het dijkshestuur der 
Jjaterkcering van den cal. polder Anna-Friso, bij VV. 
Broekhoven: lo. het herstel, de vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 April '80 van de aarde-, kram-, 
"J*- en steenglooiingwerkcn van de waterkeering van 
genoemden polder; 2o. de aanleg en bet onderhoud 
J';tn eene inlaagkade, eeu plateau voor de later te 
nonwen directiekeet en dijkpopzichterswouiiig en een 
"teenen duiker in genoemden polder. 

Kanelie, te 4 uren, door het dijkshestuur van don 
Polder Vier-Bannen-van-Duiveland, in de Herberg: 

veruieuwing, het herstel eu onderhoud der aarde-, 
f'J"- en steenglooiiugwerken van diea polder, voor 

! jaren. 
•-eea, tc 6 uren, door kerkvoogden der Chr. Geref. 

pSMHMHQ, bij W. Engels: het doen ceuer belangrijke 
vmiminering aan de pastorie. Iul. bij P. Winter. 

•ndewater, door kerkvoogden der Herv. gemeente: 
het opbouwen eener pastorie op de bestaande fou-
damentcn. 

Zaterdag, 17 Mei. 
Anna-Paulewna, tc 10', uren, iu het raadhuis: de 

herstellingen aan dc bruggou, duikers eu sluizeu vun 
den Anna-Paulownupolder. 

Anna-Faulewiia, te 11 uren. door hot bestuur van 
den Anna-Paulownapolder, aan het raadhuis: het ver-
In mg.-n en verzwaren van den Oostdijk over cene 
lengte van 1000 M. en van het opmaken van de 
bermsloot aan don Lagedijk. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gcmcen*ohuizc: dc 
vernieuwing vau hot onder- cn bovendek der Tuinster-
brug en het vernieuwen van het bovendek der 
vaste gedeelten van do Booms- eu Vlietsterbruggen. 
Bilj. inz. 16 Mei, vóór 's avonds 8 uren. 

Nneeh, te 1 uur, ten niadhuize: hot gedeeltelijk 
vernieuwen van 5 houten bruggen en andere werken. 

f-ndxand, tc I uur, door liet bestuur dor water
keering van het cal. waterschap Tieuhondord-on-Zwarte, 
in de Direc'iekeet: het. verbeteren en tot 30 April 'S0 
onderhouden der waterkeerendo werken aau genoemd 
waterschap ged. de dienst 1879/80. 

Zaamttlai, to 2 ureu, door het bestuur dor water
keering van de cal. polders Margareta, Kleine Huisens 
en Eendracht, In de direotiekeet van den Margereta-
polder; lo. dc rrewone onderhoud»- en vernicuwingS' 
werken tot 30 April '80 aan de waterkeering dier 
polders; 2o. bet verbouwen van de directickeot met 
opsiobténWOning in den Margaretapolder, mot het 
onderhoud tot 30 April 'SO. Aauw. 13 Mei. 

Haardplaat, te 3 uren, door het bestuur der water
keering van den cal. polder, in de directickoet: het 
herstel, de vernieuwing cn het onderhoud tot 30 
April '80, vun de aarde-, kram-, rijs-eniteeuglooiing-
werkeu aan de waterkeering van den polder. 

A-.i*en, tc 8 uren. door bot bestuur dor Vrijmetse
laarsloge, in het hotel van de Wed. Kuipers: het 
bouwen vau een logegeboow aan den Zuidcrsingel. 

Maandag, IW Mei. 
'«•Hage, te 11 •ƒ. ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebou» van het prov. best: 
het maken van ecu peil put, terp en gebouwtje voor 
eene zclfregistreeronde peilschaal aan liet Haringvliet 
to Hcllevoctsluis. Aanw. 14 Mei. Raming ƒ6660. 

'•-Hage, te Il'.j uren, door het prov. hestuur: hot 
maken van eeue aanlegplaats voor do veerstoomboot 
in de buitenhaven van Middolharnis eu van een toe
gangsweg tot die annlegplaats. 

tii-dcmbiih. tc 12 aren, door dijkgraaf cu heem
raden der Vtor-Noorderkoggen, iubetKoggenhub: de 
beraamde werken aan don Vior-Noordcrkoggeu zeedijk 
eu het onderhond van hel rijpad, benevens de leveriug 
van 650 M 3 riviergriut. 

Hiimdag, SO Mel. 
l'ireilit. le 10 uren, in het gebouw voorK.cn W.: 

het herstellen vim bruggen iu forten bij Utrecht. 
Bilj. inz. 18 Mei, vóór 3 uren, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur. 

Corttfcnr, ie 10 ureu, door het bestuur der water
keering van den cal. polder Anna, in het gemeente
huis: het herstel, do veruieuwing en het onderhoud van 
dc steenglooiiugwerken aan de wuterkecring van den 
cal. polder Anua, over het dienstjaar 1879/'80. Aanw. 
16 eu 17 Mei. 

Ylluge, tell urou, door hot ministerie van marine: 
het maken en leveren van een ijzeren licli(opstand, 
bestemd voor Tandjong-Piering, benoorden Sembilan-
gat; (Straat Madocra.) 

Utrerht, te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegeu, aau hot Centraalbureau: het 
herstellen der toegangswegen tot de stations Brummou, 
Lochcm eu Gorsel, ten behoeve van dc spoorwegen 
Arnhem—Leeuwarden en Zutfen—Pruisische grens. 
Inl. bij den sectieingenieur te Zutfen. Raming ƒ2315. 

Crenlngen, tc 12 uren, door burg. on weth.: het 
bouwen van eene draaibrug met steenen penantmuur 
over het Stadskanaal, zuidkant Mond-van-Buinen. 
Aanw. 14 Mei, te 12 uren. 

Amsterdam, te 12 ureu, door den architect I. 
Gosschalk, in De Eensgezindheid: het bouwen van een 
hotel eu café aau bet Rembrandtspleiu. 

Meppel, le 12 uren, door het bestuur der Doops
gezinde gemeente, in bet Slations-koffiohuis: het bou
wen eener kerk mot annexen. 

Nehagerbrug, te 12 uren, in het Wapen van do 
Zijpe: het éénjarig onderhoud van alle gebouwen, 
bruggen, sluis enz. van den Zijpc-en-llazepolder. 

Zuijlen, te 12 uren, door het gemeentebestuur: de 
gedeeltelijke vernieuwing cu verbetering der Vecht-
brug iu de gemeente. Aanw, tc 9 uren. 

Zierikiee, te 1'/| uren, door hetgcmccntcbestuur: 
het doen van eenige vernieuwingen aau de gebouwen 
en andere werken dezer gemeente, met het gewoon 
ouderhoud daarvan. Aanw. II en 19 Mei, te 10 uren. 

Lemmer, 'savonds 9 uren, bij den secretaris van 
het waterschap der Lemsterpolders: het verhoogen en 
verzwaren van 2 vakken bedijking, sameu lang 8926 
M , in 2 perc. en in massa, naming ƒ 39,000. 

Waenadag, SI Mei. 
'••Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water

staat euz.: dc horstellingen en vernieuwingen aan de 
Kijksrivicrwerkcn iu do Noord, de Oude-Maas bovon 
het Berengat, het Mallegat, dc Krabbe, do Dorische 
Kil en het Spui, met bet éénjarig onderhoud. Aanw. 
17 Mei. Raming ƒ26,100. 

Derdrerht, te 11 uren, in hot Hötel-Bellevuc: het 
maken en plaatsen van loodsen tot berging van pon-
tonmatcricel aldaar. Aanw. 15 en 17 Mei, telkens 
te 11 uren. Raming ƒ21,000. 

Elat, le 12 uren, door don dijksteel vau het pol
derdistrict Over-Bctuwe, iu het Ambtshuis: het ver
hoogen en verzwaren van den Rijnbandijk van Over-
Betuwo ouder Eldcn, beg. 30 M. boven hektometerpaal 
no. 155, en eindigende 40 M. beneden hektometerpaal 
no. 156, ter lengte van circa 170 M met bijlevering 
vnn 30 stère gehorde of gewasscbeu en 10 stère ge
wone riviergriut. 

Retterdam, te 1 uur, door burg. en weth.: het 
houwen van eone bewaarschool met woning aan de 
Crispijnlaan. Aanw. 17 Mei, te 10 uren. 

Nlekerk, te 3 uren- door het waterschap De Hoop 
en Verwachting te Oldckerk, in het gemeentehuis: 
hel makeu van gebouweu, schoorsteen, stecnea schroef 
en uitloopersbakken euz. tot het oprichten van een 
stoomwalergcmaal. Aauw. 16 Mei, te 11 uron. 

Vrlldag, S3 Mei. 
'••Basen, te 10' , uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
lo. de buitengewone herstelliugen aan de Rijkswerken 
van het pont veer te Lith; 2o. het op-de-diept r-breugeu 
en houden der haven te Moerdijk. Aanw. van beide 
17 en 19 Mei. 

Crenlngen, te 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van plank beschoeiing met steenstapeling 
euz. langs het kauaalboord van den Rijks-grooten weg 
le kl. no. 1, vau Groningen naar Delfzijl. Aanw. 16 
Mei. Raming ƒ 16,160. 

Leeuwarden, tc 12'.', uron, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het vernieuwen der brug over- en het opruimen der 
deuren enz. van dc hnitonsluis te Munnckuztj], Aanw. 
17 en 19 Mei. Raming ƒ 3000. 

«troaiio-, bij den voorzitter van het waterschap 
Mzermiedcn: het afbreken van een windwatermolen 
aan hot Hoondiep hij de Gaarkeuken, het vorroer 
ervan en het wedcropbouwon op een terrein tusschen 
Gcrben-Allcs- cu Bluuw-verlaat. Inl. bij den architect 
J. van dor Molen, te Buitenpost. Aanw. 20 Mei, te 
11 ureu. 

Zaterdag, 1% Mei. 
Retterdam, to 11 uren, aan het bureau van den 

sectieingenieur C. W. P. Mieliug: de verfwerken aan 
gebouweu op de lijnen Rotterdam—Bokstel en Moer
dijk—Zevenbergen, in 5 perc. 

% men Teert, te 11 uren, in do sociëteit Amicitia: 
het maken van een gebouw c. a. tot hnlpkazernemeut 
bij do stallen aldaar. Aanw. 21 Mei, te II uren. Bilj. 
inz. 23 Mei, vóór 3 uren, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur. Ramiug ƒ8500. 

Haarlem, te 1 uur, in het lokaal, „Weten eu Wer
ken": het maken van een murgarinu boterfabriek met 
kctolbcmctseling, schoorsteen, bergplaats voor steen
kolen en machinistwonin" Aanw. 20 Mei van 9 tot 
10 uur cn inlichtingen bij den architect A. vnn der 
Steur Junr. 

Maandag, SC Mei. 
Yllage, te 12 uren, door het ministerie van kolo

niën : 'tiet vervaardigen, ineenzetten, weder uit-elkan-
dor-nemen cn naar do plaats van inscheping vervoeren 
van den metalcu bovenbouw van 2 draaibruggen en 
2 vaste bruggen. 

Dinsdag, S7 Mei. 
lirerin. te 11 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staats spoor wegou, aan het centraalbureau: lo. bet 
maken, leveren eu stellen vau 5 draaischijven van 
4.S0 M. middellijn, leveren cn plaatsen eener kolen
loods, leggen van sporen en wissels, cn ecnice verdere 
werken op het station Venloo, ten behoeve vau den 
spoorweg Nijmegen—Venloo; 2o. het herstellen der 
toegangswegen naar dc stations Harlingen, F'raneker 
en Buitenpost, ten behoeve van den spoorweg Har
lingen— Nieuweschaus. 

Aaien, te 12 ureu, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aau hot gebouw van het prov. bestuur: 
het vernieuwen van 2 houten beschoeiingen tegen de 
bcloopen van den Rijksweg beneden do Uffellor en 
Haveiter sluizen op do Drcntsche Hoofdvaart. Aauw. 
20 Mei. Raming ƒ 1070. 

Waenadag, 1H Mei. 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz: lo. dc uitvoering van herstellingen eu ver
nieuwingen aan de Rijks-rivierwerkou op de Boven-, 
Beneden- en Nieuwe-Merwede, met het éénjarig on
derhoud dier werken, in 4 perceelen. Raming resp. 
ƒ21,880, ƒ 15,600, ƒ34,100, **28).150j 2o. hot éénjarig 
onderhoud van dc werkon der leidammcn in het 
Zwolsche Diep, met do verlichting en afbakening. 
Aauw. 24 Mei. Raming ƒ26,300; 3o. de herstelling 
vau de 2 torens en het voltooien van de herstelling 
van den voorgevel der Hofzaal op hot Binnenhof te 
's-Hagc 

'a-llage, tc 12 uren, door het ministerie vau water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het ma
ken van do aarde baan, dc kunstwerken, den boven
bouw, de overgangs- cu eenige verdere werken voor 
don spoorweg Gormchem—Geldermalsen. Aanw. 16 
en 23 Mei, te 10'/, uren. Raming ƒ 1,787,000. 

Dander dag, 2» Mei. 
Haarlem, te 2'/i urea, door het ministerie vau wa

terstaat enz., aan liet gobouw van het prov. best: het 
voortzetten, herstellen cu verbeteren der verdedigings
werken op het Noordcrstrand van Vlieland. Aauw. 
24 Mei. Raming ƒ60,000. 

vrijdag, :in Mei. 
Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gchouw van het prov. best.: 
het vernieuwen van de Schapenbrug over de Heel-
sumschebeek in den Rijks-grooten weg van Grebbe naar 
Arnhem. Aauw. 21 cn 24 Mei. Raming ƒ3750. 

Zwalle, te 12 uren, door het ministerie van water
staat, aau het gebouw van het prov. bestuur: het 
wegruimen van eeu in de Zuiderzee gezonken vaar
tuig. Aauw. 23 Mei. (Herbesteding.) 

Waenadag, 4 Juni. 
'a-Rage, te 11 uron, door bet ministerie van wa

terstaat enz*: de herstellingen on vernieuwingen aan 
dc Rijks-rivierwcrken op de Bovon-Maas, met het 
éénjarig onderbond, iu 5 perc. Aanw. 31 Mei. Ra
ming resp.: f\ 1,250, ƒ 8300, ƒ8350, ƒ 16,150, ƒ21,600. 

Vrijdag. « Juni. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

wateistaat enz., aan hot gebouw van het prov. best.: 
lo. bet doeu vau buitengewone werken aau dc spui-
boezems der haven te Breskens. Raining ƒ 16,760; 
Sa het uitnomen, herstellen en inhangeu van houten 
deuren der kleine sluizen te Wemeldinge en tc Hans
weert. Raming ƒ5180. Aauw. vau beide 31 Mei en 
3 Juni. 

Maandag, S Juni. 
'a-Hage, te ll'/s uron, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan bet gebouw van bet prov. bestuur 
hel 3jarig onderhoud cn de leveringon ten dienste van 
het Rijks-s too ingemaal tc Steenenhoek (gem. Har
diuksveld). Aanw. 4 Juni. Raming ƒ6200. 

Weenadag, ll Juni. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: dc herstellingen en vcrnionwiugou aan de 
Rijks-rivierwerkcu op den Gelderscbc-IJsel, met het 
eenjarig onderhoud, in 3 perc Aanw. 5 cn 7 Juut. 
Raming resp.: ƒ16,370, ƒ 16,380, ƒ 16,435. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Edam, 25 April: het maken vau een gebouw met 

aanhoorighedeu tot inrichting van een stoomgemaal, 
te pliataen onder de gemeente Kwadijk; minste iu-
schrijver was C. Blankevoort, te Monnikeudam, voor 
ƒ 69,000. 

Purmerend, 25 April: het gedeeltelijk amoveeren 
en wedcropbouwen van een Noordboll. boerderij ia 
de Purmer voor C. do Goede; ingek. 7 biljetten, als: 

. . . j . m i 

„ 2525 
„ 2452 
„ 2325 
„ 2210 
„ 2175 
„ 1900 

tc Purmerend, 
, idem 
, idem 
, idem 
, idem 
] Beets, 
i Purmerend, 

J. WcstmiJBc, 
A. Pet, 
J. Band, 
J. Vet, 
H. F. Westerveld, 
J. Nicuwstadt, 
P. de Groot, 
gegund. 

Hengele*, 25 April: het bouwen van een berg
plaats voor katoen, kolenbcrgplaats of loods cu 
schuurtje met rioleering voor de Nederl. Katoenspin
nerij; ingck. 5 bilj., als: 
W. van Leeuwen, te Hengeloo, ƒ 11,365 
Groot heugel. „ Borne, „ 11,040 
L. P. Groothuis, „ Hengeloo, „ 11,000 
E. Gierveld, „ Wierden, „ 9.468 
G. J. ten Holt, >, Hengeloo, 8,760 
geguud. 

Heuaden, 26 April: het bouwen van oen dijksma-
gaziin te Veen; ingek. 4 bilj., als: 
P. Sonneveld, te Veen, ƒ2330. 
T. Smits Mz., „ Wijk, „ 2300. 
A. van Eggelen, „ Heusden, „ 2240. 
A. Dankers, „ idem „ 2222.22 
gegund. 

Zwalle, 28 April: het verharden der wegen in 
Spoolde, Voorst en Westenholte, in 2 perc; miuste 
iuschr. waren i 

le perc. F. Sclmnscli, te Hattem, voor ƒ3999; 
2o „ J. W. Polman, tc Westenholte, voor ƒ4988. 
•udewater, 28 April: hrt maken van eeu stoom

gemaal voor den polder Papekop-eu-Diemerbrock; 

Kwe. 1 gebouwen: ingekomen 3 bilj., als: 
. Griffioen, te Breukelen, ƒ 12,491 

N. A. Swanenburg, „ Woerden, „ 11,590 
J. Visser, „ Papendrecht, „ 11,340 
gegund. 

perc. 2 ingekomen 8 bilj., als: 
Lambert, te Aken, ƒ 18,500 
Bollincx, ,, Kurechem bij 

Brussel, „ 12,600 
Vaa Goethem, Realüer 

en Co., n Brussel, „ 10,464 
Gebr. Ledeboer, „ Borne, „ 9,900 
Cosiin en Co., „ Gouda, „ 9,450 
lsselburgcrnütte, „ lsselburg, „ 9,000 
Société anonymeGilly, „ Charleroi, „ 8,500 
De Jongb cn Co., „ Oudewater, ,, 6,370 
in beraad genomen. 

Amsterdam, 29 April: het bouwen van eenige pak
huizen, waarbij hoofdinganggebouw, kantoor, stal eu 
wagenhuis, woningen en verdere bijbehoorende werkeu 
aan de Groote Bii kerstraat, onder behoor van den 
architect G. B. Salm; ingekomen 18 bilj., als: 
W. Westerhof, tc Weesp, ƒ 168,000 
E. S. Hcijmer, „ Rotterdam, „ 165.400 
P. And nessen, „ Hilversum, „ 165,000 
A. Kecrs, „ idem „ 162,900 
J- Kooij, „ Amsterdam, ,, 159,400 
H. J. Meekers, „ idem „ 155,684 
E. Wansink, „ Arnhem, „ 154,200 
1). R. van Darteleu, „ Amsterdam, „ 162,179 
L. Vlasmao, „ idem „ 148,475 
B. v. d. Weerden, „ Utrecht, „ 140,930 
J. M. Scheltema, „ Amsterdam, „ 146,730 
A. Groenendijk, „ Utrecht, „ 145,600 
EL van Rhijn, „ Naarden, „ 145,555 
W. van Doornik, „ Baarn, „ 144,444 
Timmer en Fürstner, „ Amsterdam, „ 143,300 
J. J. Boekholts, „ idem „ 138,970 
1). Oerlijn en Zn. eu 

J. de Haan, „ idem „ 137,500 
J. Koster, „ idem „ 136,664 
gegund. 

i Mi ••en , 29 April: het bouwen van een woonhuis ; 
minste inschr. waren P. Leijten en Co., te Ra&ms-
douk, voor ƒ 17,725. 

Zwaluwe, 29 April: het bouwen van eeue school 
te Hooge-Zwaluwe; gegund aan A. Korteweg, te 
Zevenborgen, voor ƒ12,847. 

zrjpe, 30 April: de gewone oaderhouds* en ver* 
uieuwingswerkou van het waterschap Bruinisse; inge
komen 10 bilj , als: 
W. Ringelberg, te Üuivendijke, ƒ 10,965 
H. 0. v. d. Endc, „ Zierikzee, „ 10,849 
P. v. d. Wende, „ Goedereede, „ 10,830 
L. Vijverberg, „ Sirjansland, „ 10,189 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 10,060 
P. Meerman, „ Stavenisse, „ 10,000 
J. de Kijke, „ idem „ 9,823 
C. Bolier Cs., „ Bruinisse, „ 9,587 
A. vao Popering, „ idem „ 9,494 
L. van Poperiug Dz., „ idem „ 9,350 

Redum, 30 April: het bouwen eener behuizing 
voor de diakenie; ingek. 8 bilj., als: 
S. Kromer, te Bedum, ƒ 3097 
H. Smit, , idem ,, 3088 
P. Meijer, „ idem „ 3060 
T. Bos, „ idem „ 2970 
J. J. van Dijk, „ idem „ 2919 
G. Wolthuis, „ idem „ 2698 
F. Welfing, „ idem „ 2650 
L. Dekker, „ idem „ 2498 
gegund. 

VeUen, 1 Mei: het maken van eene zandkisting in 
de ringkade van den Zuidwijkermecrpolder; ingek. 
15 bilj., als; 
J. Proost, te Asseudelft, ƒ 9340 
C. Bos, „ Haarlemmermeer, „ 6996 
J. Kuilman, „ Oudkarspel, „ 6588 
L. Kalis Kz., „ Sliedrecht, „ 5880 
P. van Staveren, „ Haarlem, „ 6800 
C. Heuner, „ Beverwijk, „ 5700 
J. Oldenburg, „ Borgen, „ 5417 
V. Ph. Brauu, „ Beverwijk, „ 5414 
H. W. de Vries, „ Ilaarlemmcrliede, „ 6070 
C. van Ingen, „ Wilnis, „ 5026 
J. de Jon, >g> 
J. Schreuders, 
H. Zaanen, 
S. Blom, 
J. Haasnoot, 

n 4948 
„ 4700 
„ 4587 
„ 4389 
„ 3850 

Ammerstol, 
„ Kolhoru, 
„ Ammorstol, 
„ Schoorl, 
,. Katwijk, 

Cauda, 1 Mei: het maken vaa eea beheideo 
walmuur tusschen de achterste sluishoofdeu der schut
sluis van den Zuidplaspolder; ingek. 3 biljetten, als: 
P. Verbruggeo, te Waddiuksveen, ƒ 2246 
C. v. d. Kuij, „ Moordrecht, „ 1784 
A. Luijeodijk, „ Waddiaksveen, „ 1496 

Reraele, 1 Mei: de gewone onderhoudswerken van 
le perc. Borsele; ingekomen 4 bilj., als: 
B. den Exter v. d. Brink, te Krabbendijke,/ 12,480. 
I. van Male Dz., „ Breskens, ' „ 12,400. 
A. van Poperiag, „ Bruinisse, „ 12,074.09 
M. de Vriend, Borsele, „ 11,970. 

2e perc. Ellewoutsdijk; ïugck. 9 bilj., als: 
J. Kole te Hansweert, ƒ 19,000 
P. J. Visser, „ idem „ 18,800 
I. van Male, „ Breskens, „ 18,400 
D. Bolier, „ Rilland, „ 18,400 
C. de Wilde, „ Kattcudijke, „ 1S.300 
B. den Exter van dea 

Brink, „ Krabbendijke, „ 18,100 
A. van Poperiag, „ Bruinisse, „ 17,805 
J. Leijs, „ 's-Heer-Areadsk-, „ 17,800 
M. de Vriend, „ Borselo, „ 17,748 

Breda, 1 Mei: het bouwen van een woonhuis voor 
mevr. Hoogendijk aldaar; ingekomen 10 bilj., als: 
W. Slecbtnem, te Breda, ƒ 11,625 
A. Wierx-Tack, „ idem „ 11,317 
A. v. d Heide, „ idem „ 11,133 
Erven A. van Kiel, „ idem „ 11,285 
G. van Riel, „ idem „ 10,669 
J. Voogd, „ idem 10,534 
T. Erkclens, „ idem „ 10,179 
P. Dietemaai, „ idem „ 10,071 
Th. Kesscl, „ idem „ 9,949 
Vau den Akker, „ idem „ 9,428 

'••Ssieh, 2 Mei: de voorziening van dc kauaal-
boorden der Zuid-Willemsvaart; minste iuschr. was 
J. Vulliags, te Heeze, voor /92S4, 
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•fortrecht, 2 Mei: de levering van 1000 HL. 
Ruhrlcolen; minst o inschr. waren: l'. G. Coomans, te 
Kralingen, a /0.40*/,; 500 HL. Kng. kolen, J. ï . 
Swenker, tc Utrecht, ii/0.f.2 per HL. 

nnn. 2 Mei: de levering aan do artillerie-stapel
en constructicmagazijncn van koperdraad en messing-
draad, ten behoeve van dc patroonfabriek, in 3 perc: 

le perc. 600 KG. koperplaat, dik 0.0011: J. H. W. 
v. d. Polder, te Delft, ï f 0.994; G. .T. Leeuwenberg, 
idem, a ƒ0.9899; H. dc Heus en Zn., te Rotterdam, 
a ƒ0.9078; Gebr. Abrahams, te 's-Hage, ïi /OM; 
R. S. Stokvis en Zn., te Rotterdam, n / 0.8696; L.J. 
Enthoven en Zn., te VHage, a /0.84. 

2e perc. 4000 KG. messingdraad, dik 0.036 M.: W. 
Hoven en Zn., tc Rotterdam, a ƒ0.80; Gebr. Abra
hams, a /0.7225; J. H. W. v. d. Polder, a/0.713; 
Van dea Berg ea Co., te Amsterdam, ü r"0.684S; G. 
J. Leeuwenberg, a ƒ 0.(175; R S. Stokvis en Zoon, 
a ƒ0.6727; H. dc Heus cn Zn., ii ƒ0.6459; L. J. 
Enthoven cn Co., a ƒ0.62; 700 KG. idem, dik 0.024 
M.: W Hoven en Zn., a fO.SÜ: Gebr. Abrahams, 
a ƒ0.7225; J. H. W. v. d. Polder, a/0.713; V. d. 
Berg en Co., » /0.6848; G. J. Leeuwenberg, i. ƒ0.675; 
R. §. Stokvis en Zn., a/0.6727; 11. de Heus cnZn., 
a /0.6459; L. J. Entlioven en Co., ii/0.62. 

3o perc. 4500 KG. mrssingdraad, dik 0.0165 M.: 

W. Hoven en Zo., ii /0.S0; J. II. W. v. d. Polder, 
a/0.731; G b̂r. Abrahams, a ƒ0.7225; V. d. Berg 
en Co., a ƒ0.6848; (1. J. Leeuwenberg, a ƒ0.675; 
R. S. Stokvis en Zn., ii ƒ0.0787; 11. de Heus cn Zn., 
a ƒ0.6543; h. I. Entlioven en Co, B ƒ0.62; S0O KG. 
idem, dik 0.013 M.: YY. Hoven en Zn., i ƒ0.80; J. 
H. W. v. d. Polder, ii ƒ0.731; G. J. Leeuwenberg, 
a ƒ0.732; R. S. Stokviscn Zn., ƒ0.7302; Gebr. Abra
hams, a ƒ0.7225; V. d. Berg en Co., a /0.6848: H. 
de Heus ea Zn., a /0.G.J43; L. J. Enthoven en Co., 
it ƒ0.62. 

MlOOrlburt;, 2 Mei: liet nitnemen en inhangen van 
de ijzeren deuren der groote sluizen van liet kanaal 
door Wiilcheren; ingekomen 7 bilj. 
J. L. Koole, 
M. Deutekom, 
W. L. Lcibbrandt, 
Th. Volker, 
F. Kloos eu Zonen, 
B. Jausc, 
J. F. van Leeuwen cn 

J. v. d. Hoek, 
Ui'•nlncen, 2 Mei 

te Neuzen, 
„ Amsterdam, 
„ idem 
„ Itord recht, 
„ Alblassordnm, 
„ Amsterdam, 

/ 57,000 
„ 54,445 
„ 45,300 
„ 45,000 
„ 40.000 
„ 38,100 

„ 31,900 „ Middelburg, 
lo. het vernieuwen van do 

dorpsdraaibrug over bet kanaal vaa Groningen naar 
Stroobos; ingek. 7 bilj., al 
G. S. S ij t erna, 
E. Kampen, 
S. R. Haaijeiua, 
A. J. v. d. Werf, 
H. H. Tcninga, 
R. Hitnse Jr., 
C. P. Nieland, 

te Pieterzijl, 
„ Sappcmccr, 
„ Stroobos, 
„ Dokkuiu, 
„ (irootcgast, 
„ Assen, 
„ Wirdum, 

f 9490 
„ 8424 
„ 8200 
„ 8120 
„ 6776 
„ 63SS 
„ 7999 

2o. liet onderhouden en herstellen der zeeweringen 
wederszijds Dellzijl, van 1 Mei '79—'80; ingekomen 
4 bilj.. als: 
J. J. Siitzes, tc Farmsum, f 9844 
H. K. van Buren, „ Delfzijl, „ 9680 
L. Brandt Dz., „ Giescndam, „ 8987 
G. C. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 8537 

AmMerOam, 3 Mei: het verbouwon van perc. nos. 
5 en 7 in de Damstraat, naar de plnns van den ar
chitect Th. Assoler; aangenomen door Timmer cn 
Fnrstner, tc Amsterdam, voor ƒ11,650. 

(•roiiiiicm, 5 Mei: het leggen van riolen in het 
verlengde van de Hanebijtersi>aug; minste inschr. was 
L. Thorbruggcr, tc Groningen, voor ƒ979. 

DarOrecht, 5 Mei: het uittrekken vau oude- cn 
inheien van nieuwe meerpalen, het herstel van walhe-
scboeiingen en aanlegplaatsen; ingek. 4 bilj., nis: 
A. F. Volker, te Sliedrecht, ƒ 5900 
H. de Borst, „ Papendrecht, „ 5428 
Gebr. Ek, „ Dordrecht, „ 4552 
C. de Korst, ,, Papendrecht, „ 4239 
gegund. 

V-Baffe, 5 Mei: lo. bet bouwen van ccn magazijn 
met woning aan de Korenbrugsluis te Gorinohem; 
minste inschr. waa D. Sïsoo, te Gorinchem, voor 
ƒ 7922. 

2o. hot uitdiepen vnn 3 gedeelten van den 11 - -1 -
landsche-Usel; minste inschr. was J. Heuvelman, te 
Ouderkerk n IJ., voor ƒ2000. 

Mo. de levering van waterbnkkrn, gegotrn-ijzeren 
pijpen enz. voor dc Staatss poor wenen op Java; minste 
inschr. was Vcuve Frcderiks, tc Luik, voer / 23,500. 

4o. idem van 800 gegoten-ijzeren duikerbuizen voor 
idem; miuste inschrijver was L. J. Entlioven, te 
VHage, voor ƒ14,669. 

linen, 6 Mei: het bouwen van ecu woonhuis en 
graanschuur onder Kattendijke; gegund aan P. Dron
ken, te Kapellc, voor ƒ 7039. 

Varlk, 6 Mei: het bouwen cener Herv. kerk; in-rkomen 5 bilj., als: 
A. van Stratro, te Utrecht, ƒ 16,900 

A. Th. Opzoomer, „ Nijmegen, „ 15,599 
A. Gennisscn, „ Tiel, „ 15,200 
P. v. d. Koolwijk, „ Nijmogon, „ 14,875 
C. J. de Groot, „ St-Anua, „ 14,696 

'--Hacc, 7 Mei: de herstellingen cn vernieuwingen 
aan de Kijks-rivierwerken op den Boveu-Kijn en dc 
Waal, met net éénjarig onderhoud, in 3 perc; perc. 1 
ingekomen 5 bilj., als: 
C." v. d. Plas, te Hardinksveld, ƒ 30,361 
H. A. v. d. Bcrgh, „ Pannerdcu, „ 29,950 
O. J. llerfkens, „ Milligen, „ 29,810 
J. H. van Hezewijk, „ Lobith, „ 27,888 
F. E. Terwindt, „ Pannerden, „ 27,800 

perc. 2 ingek. 5 bilj., als: 
W. P. de Vries, te Hossuni, / 34,990 
C. v. d. Plas, „ Hardinkivelt, „ 34,160 
A. Boogaards, „ Zalt-Bommel, „ 33,200 
J. H. van Hezewijk, ,. Lobith, „ 32,988 
J. E. Terwindt, „ Pannerden, „ 32,490 

perc. 3 ingek. 4 bilj., als: 
C. v. d. Plas, te Hardinksveld, / 38,372 
A. Bonganrds, „ Zalt-Bommel, „ 37,091 
A G. Hujskes, „ Hedel, „ 36,500 
F. E. Terwindt, „ Pannerden, „ 35,649 

Aniitirrfnni, 7 Mei: het bouwen van eeu houten 
loods op steenen voet, aan dc Wrespcrzijde, het ma
ken van een steiger, en het leggen vun eeu Mraatwtg 
met rails, ondor beheer van (len architect II. D. 
Kramer; minste iusclirijvjr was J. J. Boekholts, te 
Amsterdam, voor ƒ 13,800. 

Haarlem, 8 Mei: lo. het leveren van brik cn stort-
stren voor de Helderscbc zeewering, iu2perc; minste 
iaschr. waren: 

perc 1, Gebr. Janzen, te Nieuwediep, voor /2473; 
„ 2, dezelfde, voor f0793. 

2o. liet doeu vun duinbeplautingen, liet stellen van 
rietschuit ia gen enz. op Teveel en den vasten wal van 
NoonMIollaiid. iu 3 perc; minste inschr. waren: 

perc. I, J. Huisman Gz., op Tessel, voor ƒ4397; 
„ 2, C. Constant, te Ziipe, voor ƒ9400; 
M 8, J. Oldenburg, te Bergen, voor ƒ8180; 

3o. liet herstellen van 's Rijks zeowerken op Wie-
ringen ; minste inschr. was B. Beukenkamp, te Anna-
Paulowna, voor /S876. 

4o. het vernieuwen van oen gedeelte beschoeiing 
langs de Keulsche Vaart in Noord-Holland; minste 
inschr. was W. Goedkoop W»., te Amsterdam, voor 
/ 2847. 

Vervolg der Berichten en Mededelingen. 
B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Wij brengen den leden der Maat
schappij tot bevordering der Bouwkunst in herinnering 
dat dc stembiljetten voor dc keuze van drie bestuur
ders vóór den 11 den Mei vrachtvrij gezonden moeten 
wonlen aan het kantoor der Maatschappij in dc Wijde 
Kapelsteeg, E 2 te Amstenlam. De heeren J. G. 
van Niftrik en T. li dcKruijtl leggen hun mandaat 
neder, tengevolge van de periodieke aftreding, eu zijn 
niet herkiesbaar cn de heer I'. J. Moutliaan heeft 
zijn ontslag genomen door vertrek naar elders, waar
door dit jaar drie vacatures zijn. Wij sporen allen 
aan door het inzenden van een stembiljet bewijs van 
belangstelling te geven. 

Arnhem. Burgemeester cn Wethouders kobben, 
op uitnoodiging van den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid, eene keus gedaan uit<leaan
vragen voor het leggen van een tramway tusschen 
Arnhem cn Velp. Zij stelden den Raad voor den 
Minister te berichten dat dc Raad, iu overeenstem-
ming met bet rapjwrt van den hoofdingenieur van 
den Waterstaat, de voorkeur geeft aan D. N. P. van 
der Heijden. Deze voordracht is mat 13 tegen 3 
stemmen aangenomen. 

Zwolle. Door den heer W. J. 8chnttevaer, Eere-
voorzitlcr der Schip]lersveiecniging, die zijn naam 
draagt, is 'm de Provinciale Drentsche cn Asser 
Courant een stuk geplaatst over de verbetering van 
het Zwolsche Diep, waaraan op dit oogenblik juist 
groote waarde moet worden gehecht, daar de Ka
nalenwet aan dc onle is en de verbetering van den 
waterweg van Koppel tot in de Zuiderzee daarbij 
voorkomt onder de werken, die de .-iaat voor zijne 
rekening zal doen uitvoeren. Wij verwijzen den be
langstel lenden lezer naar dat artikel. 

Winterswijk. De werkzaamheden aan den 
Nederlandsch-Westfaalschen spoor weg wonlen niet 
kracht voortgezet. Op Nederlandsch grondgebied is 
dc baan geheel voltooid en indien de olans der Di
rectie worden verwezenlijkt, zoouls tut dusverre ge
schiedde, dan kunnen nog in het loopetnle jaar de 
Westfaalsche steenkolen geheel |>er Nederlandsch-
Westlanlschen spoorweg direct van de mijnen naar 
Nederland vervoerd worden. 

— Aan den heer Overeem tc Alkmaar is door den 
Gemeenteraad voorloopige concessie verleend , tot het 
aanleggen van een tramweg van Winterswijk over 
Bredevoort en Aalten, in de richting naar Terborg. 

V ê m i r l a a . ~ 

Houtbestrating komt in Londen hoe langer 
hoe meer in gebruik. De straten, die voor een jaar 
of zes in grooten getale van asphalt wenlen voor-
zien, zijn nu bijna allen weer opgebroken en houten 
blokjes wenlen iu plaats van de asphalt aangebracht, 
en dit wel voornamelijk op die plaatsen waar liet ver
keer het drukst is. Het grootste gedeelte van het 
Strand is nu met hout bestraat, evenals v.'i-scbil
lende gedeelten van Cheapside en Fleetstreet. De 
daar gevolgde methode is aldus: eerst wordt een 
onderlaag van asphalt gelegd, waarop, nadat zij 
koud is geworden, de houtblokjes geplaatst worden. 

Deze blokjes zijn van hout, dat eerst gekyanisecnl 
is (onder kyaniseeren verstaat men het doortrekken 
van het hout met een oplossing van sublimaat, ten
einde het minder aan bederf onderhevig tc maken). 
Wanneer zij op hun plaats gebracht zijn. wonlt er 
kootteer tusschen alle voegen gegoten en gezorgd, dat 
deze overal met die stof gevuld zijn. Deze bestra
ting voldoet aldaar zeer goed. In de buurt van 
Charing Cross ligt zij reeds twee jaar en is nog 
even stevig en gesloten als toen zij pas gelegd was. 
De reden, waarom de asphaltbestrating gaandeweg 
weer in Londen verdwijnt, ligt in de omstandigheid, 
dat bij vochtig weder de gladheid aanleiding gaf tot 
veel ongelukken, door het storten van pnnrden, 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n. odactlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r | ï « l a j r - n v o n c l neg-on u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien, 

A a n b e s t e d i n g ; . 
Op Zaterdag den 24stcn Mei 1879, des namid

dags ten 1 uur, zal door den Architect A. VAN 
DER STEUR Jr., te Haarlem, namens den WelEd. 
Heer L. W. HEIL, in het lokaal Weten en Werken 
op de Gedempte Smalle Oudegracht, bij enkele in
schrijving wonlen aanbesteed: 

Het maken van een MARGARINE BO-
TERFABRIEK, met Ketelbemetse-
ling, Schoorsteen, Bergplaats voor 
steenkolen en Machinistwoning; 

op bet terrein gelegen buiten het Vrouwenhek, op 
den boek van de buitensingel en het Spanmdammer-
Jongpnd, met de levering van alle daarvoor benoo
digde materialen. 

Bestekken zijn van af Woensdag den 14de Mei 
op franco aanvrage tegen betaling van /0.50 te 
verkrijgen bij de Boekhandelaren DE ERVEN LOOS-
JKS; de teekeningen met het bestek zijn van af dat 
tijdstip ter inzage, ten kantoi-c van den Architect 
voornoemd, Spaar ne Nn. 18. 

Plaatselijke aanwijzing zal geschieden op Dinsdag 
den S0 Mei, des morgens tusschen 0 en 10 uur. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE USSEL 
I I E J O t f G l ï & € ° . 

Civlel-rngenieur» te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst, mogelijkcn tijd alle soorten van Stoombaggermoleno in hout- of 
ijzemmstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M 1 (>er 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines 
Steen- cu Teg el vormmachines, IJzeren Kap- en Brugconstructlën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L w . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

. . . .« j&J*»-

V A L D E ! T R A V E R S , 

ft lierigt dat duor haar tot eenige A G E N T E N voor den 
verkoop van ASPHALT In brooden zijn aangesteld: 

F O I . K E R S 8u C». te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders voor geheel iïeder. 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, lleltweg X". 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Algemeene Bockh. C. F. S T E I L E R , (llaarleiiiiiicrsli'. 2) Amsterdam. 
B A S - , W E E K - en B E T A A L L I J S T E N a f 3 . - per 100. 

Extra groote en uitvoerige Brtnal- rn Bea;rootina;rill|Nten a / I.— per 24 stuks. 
Kleine Weeklijstjes op flink papier, ïi / 0.80 por 100 en f 7.50 per 1000 stuks. 

Insrlirijvinps-Ililjetten, gezegeld p. stuk f 0.25. 
\ o 1 1 h k i i 4 » i : k j i > voor \ u h i : i i i m . « o \ i ; \ p. «.tuk. f O.I5. 

H O W I O K h . l l > . ! ƒ » .« , ) . — HIIIllKK H V I I K l \ l . l \ n j |.»0>. 
1KB. De Nieuwste Hotl., Duitsche, Eng, en transrhe werken over Houw- cn Stoomwerktuigkunde. 
MB. Een keurige collectie Engelsche en Duitsche Teeken- en Doortrek-I'apiereii 

waarvan MonMterborkJPM k v e r k r i j g b a a r . 
Al de Bentekken van het Ministerie van Waterstaat, etc; de Algemeene Voorwaarden van 

Waterstaat, Genie, Telegraphic, Marine, Koloniën en der stad Amsterdam. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 27'"» Mei 1879, des namid
dags ten 2 ine, uan het Cent run Iburenu der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 220. 
Het herstellen der toegangswegen naar 

de stations Harlingen, Franeker en 
Buitenpost, ten behoeve van den 
spoorweg van Harlingen naar Nieu-
weschans. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 14 van het bostek. 

Het bestek ligt van den 5*™ Mei 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreel-o I.aan 
en aan het bureau van deu Sectie-Ingenieur te tironin
gen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te hekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Seclio-ln-
genieur te Groningen. 

Utrecht, deu 8*" Mei 1879 

0 P E S B A A E 
A A N B E S T E D I N G . 

BURGEMEESTER KM WETHOUDERS van ROT
TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 21 
Mei 1879, des namiddags teu 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het bouwen van eene BEWAAR
SCHOOL met WONING aan de Cris-
pijn laan. 

Alles nader omschreven in hut bestek eu dc voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone dagen 
en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke Secre
tarie cn het Stade Timmerhuis te Rotterdam, 00 
ook voor den prijs van f i,h0 verkrijgliaar zijn bij 
Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boekdruk
kers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaatsheb
ben op Zaterdag den 17 .Mei 1879, des voormiddags 
ten 10 ure. 

A A N B E S T E D I N G 
VOOR HET BOUWEN VAN 

V I J F W O O N H U I Z E N , 
Plantage te Schiedam, 

op VRIJDAG den 16 MKI 1879, 
des middags ten één Ure, 

in het Koffiehuis van den lieer T. H O E S , 
aan het Hoofd 

Bestek en Teekeningen liggen vanaf 8 Mei 
ter inzage, terwijl gedrukte bestekken a 60 rent 
en de noodige inlichtingen te verkrijgen zijn hij den 
Architect M. VAN EHKEL. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o m t l m i i i c r l a b r l e k a i i t e n . 

H . & J . S Ü Y Y E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandêche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle hekerulo typen 
en reparation aan bartundt KETELS worden in 
den kortst niogelijken tijd gelcveiil en uitgevoerd. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van /.uilen- en ïalélbazall-groeven 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, HI1C1SSTKEX. VOORVASTE STEENES, ES/, 

Xieuwehaven S.zijde 55, Holtrrdnin. 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R U E D A B T O I 6 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- cn 

>an KEIJENGIiOEVEN. 

W \ R I E T S i ; i l l l T ^ & I I I I L W E \ S , 
R O T T E R D A M . 

ROliEY & COMPANY'S STOOMMACHINES 
met Goud bekroond Parijs 1878, 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN lau FOX WALKER * 0 
LOCOMOBIELEN tui ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES , STOOM KRANEN et 

D O N K E Y POMPEN van APPI.EI1Y BROTHER 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAAL POMPEN van verschil 
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , KALK 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegaranc 
K R A A N - en andere KETTINGEN, STOOM 
M E T E R S . AFSLUITERS. K R A N E N 
GARNITUREN voor stoom- en vvatervverktuige" 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit de fabriek." 
der beroemde HURHAM COMPANY tegen coneu' 
reerende prijzen. 

Alles prima kivaliteit en billijke prijzen 

Moza lk Tegels voor Hoeren 
in KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORK 
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. enz. alsntf* 
BEKLEEDING van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder 
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. I . O O R , 
F i r m a A N T . D E W I L D 

Scheepmakershaven N". 6S en Jufferstraat A'". & 
R O T T E R D A M . 

Den 29"*" Mei e. k. zal de verpachting voor 
jaren van 98 Boerenerven op het Kampei-eiland pla* 
hebben. Bij den Uitgever LAURENS VAN HUI.*: 

tc Kampen is verschenen en door iederen Bocklii1" 
dclaar te verkrijgen een uitmuntend geteekende 

Kaart van het Kampereiland c a. 
van voorbeen cn thans, waarop dc nieuwe LndavM 
der Erven, een teekening van de Kaart vnn i&* 
de toestand van het Eiland vóór 2 eeuwen en •* 
beknopt overzicht voorkomen. De Kaart is bewerk 
naar ofïicieele bronnen door den Directeur vnn ft** 
Waterwerken J. 8WET8 Az. Pi ijs in étui f% 

Na ontvangst van /"2,— wordt de Kaart 
franco door den Uitgever verzonden. 

Gedrukt lij G. W. VAN DER WIEL & C . t. Arnhem. - Alle .tukken en advertentien te . d r . . . . ™ m den Redacteur F. W. VAN GENDT ;G.n. te Arnhem. - Uitga., tan D. A. THIEME. 

Veert iende j aa rgang . 1 ° . 20. 
: 

Zaterdag 17 l e i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J O z . t e A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Verwhijut Zaterd.̂ . Pry. ft S mMiiJ.-u f Men .bcoaeert riek voor 
Mn jurgnng. AfzuuiWIijke nummer, bij vooruitbeatellinK 16 eenta. 

Al le stekken en advertentien te adresseeren 

de Redactie te «.rat**"1 

A D V E R T E N T I E N : 

Vaa l—f> rt̂ uls f 1.—, verder voor eiken regel plasUrauute 20 cents en 10 eente 
voor een nommer van het blad. Advertentien voor het buitenland 2b cent* per regel. 

OVER OCTROOIEN OP UITVINDINGEN. 
Hoewel reeds zeer veel over de Octrooien in tijd

schriften, dagbladen, enz. werd geschreven, zal daar
over het laatste woord nog niet zijn gesproken, 
want de zienswijzen omtrent die .[uaestie zijn zeer 
uitecnloopend en soms lijnrecht met elkander in strijd. 
Hoe meer licht daaromtrent dus verspreid wordt, 
boe gemakkelijker elkeen de motieven zal kunnen 
vinden om zijne zienswijze te verdedigen, 

Vooral in den laatsten tijd zijn er stemmen in 
den Î ande upgegoan, die eene Octrooiwet in ons land 
weder in 't leven trachten le itiepen, en 't ware te 
wenschen dut onze Hegeeriiig eene wet voor uitvin
dingen , op goeden grond get'undecnl, in ernstige 
overweging nam, opdat aan elk uitvinder — wiens lot, 
indien men het goed kent, waarlijk niet altijd le 
benijden is — eene rechtmatige bescherming, zonder 
beiiudeeling der nijverheid, worde verleend. 

Strijdende auu de zijde der octroiti-vooi-stauders, 
gal' ik in de N"» 35 en .'iü van den vorigen jaargang 
van dit blad eenige gronden voor eene Internationale 
OctrooiWO< of Hond. Hoe meer men 0> aangevoerde 
argumenten dor octrooi-tegenstanders raadpleegt, des 
te sterker komt men tot de overtuiging, dat de aan
gegeven algemeene wet, die eiken uitvinder, tot 
welke natie hij ook behoort, beschermt en geene 
cuncunentie belemmert, eene ware behoefte is voor 
de maatschappij, die, hoewel bet algemeene- boven 
het individueele belang stellende, toch geene wet
telijke bescherming aan eenig uitvinder wil onttoggoo. 

Niemand toch zal bet eigendomsi-echt tier uitvin
ders betwisten , wanneer dat recht naar billijkheid, 
zonder nadeel voor de nijverheid , wonlt verleend, 
want ieder moet volmondig bekennen, dat door de 
werking van 's menschen geest, gepaard met werk
zaamheid, ontegenzeggelijk alle eigendom is ontstaan. 

Laat elk octrooi-tegenstander niet alleen een open 
oog voor de nijverheid hebben, om dat oog voor de 
belangen der uitvindei-s zelven te sluiten, maar lette 
bij ook tevens op het ideaal, dat eiken uitvinder be
zielt, en bij zal in dat bezielende ideaal vinden: 

jiHekwaamheid om ontkiemende ideeën tot rijpheid 
te brengen"; 

• Volharding om de tot rijpheid gekomen plannen 
ten uitvoer tc brengen"; 

«Moed om alle moeilijkheden te bestrijden" ; 
»Kracht om eiken hinderjnial te overwinnen"; 
•Geduld orn het welslagen af te wachten", en 
•Geschiktheid om daarvan een blijvend nut te 

oogsten". 
Met de banier, die dat ideaal tot opschrift diaagt, 

voorop, wil men eenige inzichten ten beste geven, 
zonder juist het eigendomsrecht te verdedigen, waar
door men op juridisch terrein zou geraken, en om
trent dat recht zijn reeds voldoende wederleggingeu 
gegeven. 

Het is naar aanleiding der Januari-aflevering van »Do 
Economist" en de daarin voorkomende verwijzingen, dat 
men zich geroepen acht de octrooien te verdedigen, 
wel te verstaan, wanneer die op zoodanige leest zijn 
geschoeid , als reeds in genoemden jaargang van dit 
blad werd geschetst. 

In 't algemeen veroordeelcn de tegenstanders van 
octrooien elke wet op dat gebied, zonder zich met 
ernst de vraag voor te leggen: of er geene wette
lijke bepalingen zouden te stellen zijn. die in alle 
leemten der bestaande watten voorzagen? of m. a. w. i 
is het in 't leven roepen eener wet Urn nutte èn 
van de uitvinders en van de nijverheid als van het 
publiek ondoenlijk? Op deze vraag moet nog een 
definitief antwoord gegeven wonlen. Is zoodanige 
wet of bor.d, aU naar toelichting wonlt bedoeld, 
onbestaanbaar of ongerijmd, welaan dun, velen zul
len zich aan de zijde der tegenstanders scharen 
en elk octrooi-voorstander zal wakkergeschod zijn. 
Zoolang die onbestaanbaar- ot ongerijmdheid niet 
zal bewezen zijn, zal het veld ter venlediging eener 
wet ruim blijven en dc strijd woitlen VOOrtgOSOt 

Bij een goed internationaal bond zou er voor de 
nijverheid geen sprake zijn van uitvinders- noch in-
voerings-octrooi, octrooivrij terrein noch uitvinders-
monopolie in den waren zin der beteekenis. Men 
kreeg dan slechts eene uitvinders-heffing, d. w. z. 
ieder uitvinder ontving slecht* een rechtmatig deel, 
hoe gering dan ook, van zijne vinding, die produc
tief werd gemaakt. Ontzegt men in alle landen aan 
een uitvinder eene liescherming der wet, er zouden 
ongetwijfeld nieuwe toestanden geboren wonlen, die 
zeer ten nadeelc van de nijverheid of, wat meer is, 
van de menschheid zouden komen; waardoor het 
recht des uitvuiders in des te helderder daglicht zou 
worden gesteld. 

Daar vele bezwaren tegen OOM octrooiwet, in 
• De Economist" aangegeven, reeds voor een deel door 
de boven aangehaalde artikels van dit blad worden 
opgeheven, wil men datgene nog belmndelen, wal 

eenige opheldering, of, zoo men wil, wederlegging 
eischt. 

Wanneer elk uilvinder gemakkelijk en met geringe 
kotten zijne vinding onder de httscherming eener in
ternationale WOt kan brengen , zal de ware uitvin
der zelf steeds eersle aanmelder zijn en dus zelden 
een pseudoniem uitvinder (alias: veerste aanvrager") 
zich kunnen voordoen. 

De anti-octrooi wetmannen roepen j «Schaft het 
verkeerde af." De octrooi-wetmannen daarentegen 
zeggen: «Maakt het verkeerde rochl". Het is toch 
geen axioma, dut uien recht doet dooi alles wat 
verkeerd toeschijnt af te schaffen. Evenals voor elke 
afgeschafte belasting eene nieuwe in de plaats treedt, 
om evenwicht iu 's Rijks schatkist te liehoudeu, 
is het wenschelijk, dat voor de opgeheven onbillijke 
of onpruclische octrooiwet eene billijker of prac-
tisrher wet in de plaats treedt. 

(ïeen der voorname octrooi wetgevingen voldoet 
aau de verwachtingen. Noch Engeland, noch Frank
rijk, noch de Vereenigde-Staten zijn over hunne wet
gevingen tevreden, zoo spj-cekt de anti-oetrooiweLman. 
Men schaft echter in genoemde landen die wetgevin
gen niet of, maar tracht ze te verbeteren: wat 
toch geschiedde zelfs in Duitschland! dat men in 1877 
een nieuw Patent̂ esetz in 't leven riep. Waar
door heeft het Congres voor den Industrieelen Eigen
dom, in *t vorige jaar te Parijs gehouden, besloten: 
dat het recht van uitvinders en schrijvers op het 
gebied van nijverheid en dat van fabrikanten op hunne 
werken, als een eigendomsrecht moet geregeld wonlen; 
waarbij zelfs vreemdelingen met inboorlingen moeten 
gelijkgesteld worden? De stemmen in dat Congres 
opgegaan, zullen toch niet minder gewicht in de 
schaal van waarheid en gerechtigheid leggen, dan onze 
nijveren, die MM octrooi-opheffing destijds verlangden. 

Tot OOM internationale octrooiwet ol liever bond, 
op goede leest geschoeid, zouden vermoedelijk alle 
Staten toetreden, want bij de vrije concurrentie be
kwamen de n iet-geoctrooieerde landen het voordeel, dat 
alle verbeterde inrichtingen, zoowel als nieuwe uit
vindingen , uit het land van herkomst werden inge-
voenl, 'twelk nu niet altijd het geval is; men 
is toch niet geneigd deze uit te voeren naar een land, 
waar ieder ze vrijelijk mag namaken. 

Men is het met de octrooi-tegenstanders volkomen 
eens, dat geene octrooiwet een prikkel voor nieuwe 
uit vindingen of volmnkiiigen iu kunsten en nijverheid 
is. De drijfveer om eenig denkbeeld lot belangrijke 
vinding te ontwikkelen moet steeds hooger gezocht 
wonlen, want menig uitvinder is zelfs niet bewust, 
dat zijne vinding door eene beschermende wel hem 
een geldelijk voordeel kan aanbrengen. De geestes
arbeid vuu zulk een uitvinder is dus dikwerf belangloos. 

Maar juist die Itelangloosheid is een reden te meer, 
dat men zulk een onwetend uitvinder ook iets van 
de vrucht van zijn arbeid geve. Geschiedt de uitvin
ding door een industrieel, die de vinding in zijne 
fabriek al dadelijk in toepiissing kan brengen, de 
vruchten worden door hem direct geplukt, maai
de onwetende uitvinder liehoudt zelfs niet een enkele 
bloem, vod minder den stam, die dc schoonste bloe
men voortbracht. Geheimhouding der uitvinding is 
daardoor hel gevolg en de maatschappij blijft van 
hare voordeeleii verstoken; wunt dikwerf' wordt zulk 
een uitvinder OOrat dan wakkeî eschud, wanneer 
zijne vinding tot rijpheid is gebracht en behoudt 
dnn liever het geheim zijner vinding voor zich al
leen, zonder dut zulks hem eenig voordeel afwerpt, 
dnn dat hij zien moet, dat een under zich meedoogen-
loos het geheim toeeigenl. 

Menige belangrijke ontdekking in het laboratorium 
der gcleenleii gedaan, eu door dezen met onbekrom
penheid publiek gemaakt, wonlt door een jachtma-
kenden industrieel als octrooi-aanvraag geformuleerd, 
en het schitterend denkbeeld niet der uitvinding, 
maar om daarvoor monopolie te bekomen, wonlt 
aan het publiek in rekening gebracht. Ziehier weder 
eeu aangevoerd argument dat tegen eene octrooiwet 
pleit, zoo redeneeren de tegenstanders. 

Maar bij eene internationale wet kunnen bepalingen 
o(igenomei) worden, dat van alle ontdekkingen, als 
boven aangehaald, slechts aan het Hond kennis be
hoeft gegeven te worden, om alle zoogenaamde 
jachtmakende octrooi-aauvtaig den kop in te drukken. 

Het zijn juist de groote kosten en omslachtigheid 
om octrooien in de verschillende landen te verkrijgen, 
die tot die vnlsche toestanden leiden, nl.: dat de 
octrooi-verkrijger in vele gevallen niet de ware uit
vinder is, 

Het is waarlijk niet zoo eenvoudig om verschillende 
octrooien te verkrijgen. Het bepaalt zich niet alleen 
tot de gevorderde geldelijke stortingen bij de ver
schillende Departementen vau Nijverheid, maar de 
noodwendig voorafgaande arbeid is zeer omvungrijk. 

Indien men slechts nagaat, dat elk uitvinder ver

plicht is gevolmachtigden te stellen, die in den 
vreemde zijne zaken, tegen behoorlijke provisie, behar
tigen. Dezen agenten moet men plein pouvoir geven, 
om namens den uitvinder voor elk land iu 'l bijzonder 
als representant op te treden. Daartoe moisten voor 
de meeste landen de gevorderde gelegaliseerde vol
machten gegeven wonlen. 

Voorts treedt men in eene uitvoerige cories|Kindentie 
met zijn gevolmachtigde, teneinde geheel op de 
hoogte te geraken wit elke octrooiwet voorschrijft, 
waartoe het ontbieden der octrooi wetten zelven 
wenschelijk voorkomt. 

Alsdan moet ilc uitvinder van zijne vinding eene 
volledige liaschrijving leveren, opgemaakt naar ver
schillende 'oorschriften in de onderscheidene Uilen, 
al naar gelang de landen waar men octrooi wenscht 
le vragen. Hij vervalt dus noodwendig in belang
rijke kosten van vertaling, enz. 

Vorder moeten bij die beschrijvingen de noodige 
teekeningen govoogd zijn, weder voor ieder luml in 
't bijzonder, overeenkomstig de desbetreffende wet, 
dus naar verschillende aangegeven vormen, bewerking 
cn grootten. Deze besch rij vingen met teekeningen 
moeten voor de meeste landen in duplo, voor Italic 
en Luxemburg in triplo overgelegd worden. 

Hij deten arbeid, die bijzonder omslachtig is, 
moet men met de meeste accuratesse te werk gaan, 
wil men geen gevaar loopen in zijne aanvragen schip
breuk te lijden , want eene onnauwkeurige explicatie 
zijner vinding kan de weigering van een octrooi 
teu gevolge hebben. Wenscht men ook in de Ver
een igde-Staten vau Amerika en iu Kanada octrooi 
te erlangen , alsdan moet men van zijne uitvinding 
bovendien voor ieder land nog een compleet model 
ilepoiieeren, zulks is in vele gevallen ook een veel
omvattende arbeid , doordien men , voor geheimhou
ding zijner vinding, de volledige constructie van dat 
model niet kan bekend maken : men kan dus het 
compleete toestel, of wat bet dan ook zij , niet in 
zijn gebivl laten vervaanligen. De uitvinder moet 
met de meeste omzichtigheid daarmede to werk 
gaan. opdut het geheim niet het eigendom van der
den wonle. 

Ziehier slechts in korte trekken wal het aanvra
gen van octrooi iu zich heeft, en men zal al aan
stonds toestemmen , dat vele geleenlen met de meeste 
onbekrompenheid hunne vindingen publiek maken, 
zonder vooraf oetrooi-aanvragen te doen. Door 
diezelfde omslachtigheid, de belangrijke kosten nog 
buiten ïekeuing gelaten , zijn vele fabrikanten on
genegen en vele uitvinders onmachtig ot missen de 
noodige ontwikkeling, om [«rsoonlijk langs den weg 
van octrooien hunne vindingen onder de bescherming 
der wetten te brengen, en daanloor de vruchten van 
den arbeid iu te oogsten. 

Waarlijk , het omschreven ideaal van een uitvin
der is in het onderhavig geval dun geene holle phrase, 
maar eene reeele werkelijkheid. 

Na bovenstaande toelichting zal ieder weldenkende 
in gemoede moeten toestemmen, dat een Internatio
naal Octrooiwet-bond voor de uitvinders eene levens-
quaestie en voor de geleenlen cn de nijverheid eene 
behoefte is. 

Door verschillende octrooi-tegenstanders worden 
voorbeelden aangehaald, dat gedane uitvindingen, bij 
gemis van eenige octooiwet, even zeker ten nutte 
van de maatschappij zouden gekomen zijn; ouder 
meer haalt men daartoe aan de ontdekking van 
Am|rère, omtrent het beginsel van de electro-mag
netische telegraaf, waarvoor Wheatstoue in Enge
land octrooi bekwam. Men zegt nu, dat die uitvin
ding van Ampbn zonder het dusgenaamde monopolie-
recht van den eersten aanlegger van een telegraaf, voor 
de maatschappij toch niet verloren zou gegaan zijn. 
M i.ii' hoeveel uitvindingen zouden vermoedelijk voor 
de maatschappij wel verloren zijn gegaan, indien 
zij onder geene bescherming hadden kunnen gebracht 
woitlen ? Vooral van die uitvinders, die ze niet 
zelf konden exploiteeren, ongetwijfeld vele (Vergelijk 
het beeld, aangegeven in nu. 35 van den vorigen 
jaargang van dit blad). 

De octrooi-tegenstanders zelven beweren, dat men 
een groot deel der uitvindingen op het gebied van 
fabriek nijverheid , speciaal der mechanica, aan een
voudige werklieden te danken heeft, en dezen zich 
alsdan moeten associeereu met een kapitalist, die 
een groot gedeelte vnn de winst des uitvinders voor 
nata zal nemen. Maar pleit dit voor humaniteit ? 
Is het niet de plicht van de maatschappij, zulke 
werklieden te beschermen tegen het egoïsme vnn 
woekeraars (alias: •kapitalisten")? 

De meeste voorstanders zullen, als de tegenstan
ders, eene gebrekkige wet afkeuren en niel inceuen, 
dat een octrooiwet, hoe onpracLisch die dan ook 
zij, het gewenschte middel uun de band zou geven 
om uilviuders naar juiste verhouding hunner ver

dienste te kunnen belooncn. Eeu ware voorstander 
vnn octrooien , die èn voor een uitvinder èn voor 
ile nijverheid een open oog heeft, zal voor beiden 
eene beschermende wet verlangen, d. w. z. eene 
zoodanige wet, die aan uitvinder en nijverheid bei
den hunne billijke rechten toekent, zonder een be
paald monopolie te verleeneu, mede ten koste vnn 
derden, d. i. het publiek. Zulks is nlleen te ver
krijgen door eeu internationaal bond. 

Hij de tegenwoordige octrooi wetten in de ver
schillende landen moet de uitvinder of octrooihouder, 
indien hij geen industrieel is om de vinding in zijn 
eigen fabriek toe te passen, door exploitatie zijner 
verschillende octrooien de beoogde winst behalen. 
Deze exploitatie zou evenzeer door bet genoemde 
bond onmogelijk kunnen wonlen gemaakt, door 
aan een uitvinder slechts eene geringe heffing van 
elk exemplaar der vinding toe te kennen. 

Evenmin moet een octrooi-houder, met eenig 
verkregen monopolierecht gewapend, een industri
eel , die reeds vroeger de («trokken vinding iu zijn 
eigen fabriek exploiteerde , kunnen vervolgen. Daar
toe zijn bepalingen, als voor geleerden , die in hun 
laboratorium ontdekkingen doen, te stellen. Alle 
noodelooze kosten om in het rustige In-zit tc blijven 
van uitvindingen. die men niet wenscht te octrooi-
ceivn, kunnen vermeden worden en behoeft men in 
dit geval niet tot zelfbehoud monopolist te worden. 

Als bewijsgrond, dat zonder octrooiverleening even
zeer nuttige uitvindingen ontstaan, wijst men meer
malen op Zwitserland, waar geene octrooien verleend 
worden. Maar wie zal het bewijs leveren, dat men 
in dit land, bij eene goede octrooiwet, niet meer 
uitvinders zou tellen? 

Men redeneert verder: 
In Zwitserland rekent men, dat het geheimhouden 

der uitvinding, wanneer die daartoe geschikt is, het 
meerdere vertrouwen, dat men bij bestellingen zul 
genieten , wanneer men zelf eene belangrijke ver-
lietering heeft aangebracht, ruimschoots vergoeding 
geven voor het gemis van monopolierecht. 

Wanneer een uitvinder geen industrieel is, be
grijpt men niet, hoe eenige vergoeding voor eene be
langrijke verbetering bij geheimhouding daarvan be
staanbaar is. Een of meer fabrikanten moeten toch 
onopgemerkt die verbetering in toepassing brengen, 
wil de uitvinder eenige vergoeding genieten. Maar 
dan heeft er geene geheimhouding plaats, en ver
liest de uilvinder geheel zijn eigendomsrecht. 

Eindelijk ziet men aan bet slot van het artikel: 
•de Octrooien van uitvinding. Balans van voor- en 
nadeelen" iu «Dc Economist" jaargang 1869, gena
dig op des uitvinders lot neer, n.l.. : Men wil bij 
eene opheffing vau het oflicieele monojiolie, door 
eene particuliere vereeniging den uitvinder eenige 
prioriteit, zou men wil, ondersteuning verleeneu, bij
wijze uls door de Vereeniging voor den Boekhandel 
voorzien wordt in de bezwaren of leemten onzer 
wetgeving op het kopierecht. 

Welnu, door dit laatste punt wordt de spijker 
op deu kop geslogcn, en wil men althans inplaats 
van een octrooiwet, uitvinders- of aanvragers-mo
nopolie , uitvindings- of eigendoms-recht, of welken 
liaan] men daaraan ook geven wil, dan toch eene 
Vereeniging tot beschetiaing van uitvindingen en 
harer uitvinders. 

Noem die vereeniging: iBond" , breid haar uit 
over geheel Europa tot in Amerika, en maak haar 
daardoor: »internationaal", en alsdan stemmen 
zoowel tegen- als voorstanders van octrooien in met 
het genoemde Parijzer Congres. 

Zoodanig Hond zal de nijverheid in alle lauden 
bevonleren, de uitvinders beschermen en een wel
daad voor de maatschappij zijn. 

Laten wij dus onze stem aan de Internationale 
Conferentie, die tot dit doel vermoedelijk dit jaar te 
Parijs zal gehouden worden, niet onthouden, maar 
medewerken aau de totstandkoming van dat bood. 

D v. R. 

Berichten cn mededeclipgea. 
B U I T E N L A N D . 

§. Engineering van 2 Mei jl. bevat drie opstel
len over s|>oorwegremmen: 1e een verslag vun de 
jongste bijeenkomst van The Institute of mecha
nical Engineers; k2* de verhandeling van kapitein 
Douglas Galton, in die zitting uitgesproken; 3e een 
vergelijking van de uitkomsten der proeven met 
den vacuum-rem van Smith en dien vuu Westing-
house. De proeftrein op den Great Northern Raüwag 
met den vacuum-rem was saamgesteld als volgt: eeu 
locomotief (zesrodig, vier wielen gekoppeld), lender 
eu twaalf rijtuigen. Totaal gewicht 170 ton. De 
remmen aangebracht op al dc raderen van den trein. 
Op den spoorweg Paris—Lgon—Mediterranen werd 
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de zelfwerkende rem van Westinghouse voor de proef 
gebezigd. De trein bestond ook uit twaalf rijtuigen. 
De heer Galton zeide omtrent de proef in Frankrijk: 
tHet gemiddelde van zeven stilstanden (drie buiten 
rekening latende wegens twijfelachtige uitkomsten), 
allen herleid tot een snelheid van 50 Eng. mijten 
in het uur, was 203 yards. SlechLs 63 ten 
honderd van den trein was geremd. Zoo er rem
men aangebracht waren tegen al dc raderen van 
den trein, zou de gemiddelde uitkomst geweest 
zijn 128 yards. De stilstanden, teweeggebracht 
op den Grea' Northern Railway met den vacuum-
rem , terwijl alle wielen geremd waren , gaven een 
gemiddelde uitkomst van 202 yards, die de trein 
nog doorliep na het in-werking-brengen van de 
remmen. Dus zoude, onder de gunstigste omstandig
heden, het doeltreffende van den vacuum-rem 37 ten 
honderd minder schijnen dan dat van den rem Westing
house. Het is opmerkelijk, dat de twee stelsels 
sinds hun invoering op Engelsche sjioorwegen en op 
alle trappen van verbetering, die zij doorloopen hebben, 
altijd tot elkander stonden in nagenoeg dezelfde 
verhouding (100 : 63). 

Een merkwaardig verschijnsel, reeds vroeger waar
genomen , is de vermindering der wrijving bij groote 
snelheid. Kapt. Galton en anderen schrijven ze toe 
aan de omstandigheid, dat de uitstekken van het 
eene stuk materiaal geen tijd hebben om in de holten 
van het andere te vallen, terwijl zij er overheen 
gaan , zoodat het werk der uitlichting, dat voor een 
groot deel de oorzaak is van den wrijvingstegenstand 
niet verricht behoeft te worden. De heer Man.' schreef 
ze toe aan de hitte. 

B I N N E N L A N D . 
's-Gravenhage. Bij beschikking van den Mi

nister van Waterstaat, Handel cn Nijverheid is aan 
W. M. Fennema, te Kollum, tot wederopzegging ver
gunning verleend voor een stoombootdienst tot vervoer 
van personen, goederen en vee tusschen Kollum en Gro
ningen, Kollum en Dokkum en Kollum en Leeuwarden. 

— De koninklijke bewilliging is verleend aan de 
oprichting der vennootschap, genaamd: ode Maat
schappij voor gemeenschappelijk Grondeigendom iu 
Nederland." Zij is opgericht voor den tijd van 99 
jaren. Haar doel is vaste goederen in Nederland aan 
te koopen, weder te verkoopen , te beheeren en tc 
verhuren, het deel heblien aan de voordeelen van 
grondeigendom voor kleine kapitalen mogelijk te ma
ken, het koopen en verkoopen van daarop groeiende 
landbouwproducten, het daarvoor desbenoodigd op
nemen van gelden. De zetel der Maatschappij is ge
vestigd te Wageningen. Het maatschappelijk kapitaal 
is groot ƒ 50,000, bestaande uit duizend aandeelen 
van ƒ 50. 

Amsterdam. In het laatst dezer week had de 
algemeene vergadering plaat» van aandeelhouders in 
de Maatschappij »Koninklijke fabriek van stoom-en 
andere werktuigen." De commissaris A. C. Wertheim, 
die als voorzitter fungeerde, bracht het versing uit 
over 't afgeloopen jaar, dat verblijdende uitkomsten 
heeft opgeleverd. Het bedrag der bestellingen was 
f 1,205,000; aan grondstoffen cn arbeidsloonen werd 
f 2,236,000 besteed. Wegens kennelijke achteruit
zetting op de laatste wereldtentoonstelling werd be
sloten , niet meer te exposeeren, zoo de Regeering geen 
deugdelijke waarborgen voor betere organisatie der in
zending en behartiging der Nederlandsche belangen 
geeft. Ter uitbreiding der relatiën met Indie is de heer 
A. F. de Jong als speciaal agent naar Soerabaia ge
zonden. Na goedkeuring van deze maatregelen voegde 
de president aan zijn mededeelingen nog toe, dat de 
fabriek sedert primo Januari niet misdeeld is van 
werktoevoer, ook tengevolge van de zeer gewaar
deerde ondersteuning der Regeering eu den invloed 
van den directen maildienst Amstenlam—Java. —• 
De balans en winst- en verliesrekening werden goed
gekeurd. Het winstsaldo bedraagt f 122,688.45; het 
dividend werd bepaald voor de preferente aandeelen op 
f 114 per aandeel, voor do andere aandeelen op /21. 

— Omtrent de deze week gehouden jaarlijksche alge
meene vergadering van aandeelhouders in de Amster-
damsche Kanaalnwatschappij deelen wij nog het vol
gende mede: Er werd verslag uitgebracht aangaande 
de lotgevallen der Maatschappij in 1878, allereerst van 
de onderhandelingen met de Regeering over de voor
ziening der golfbrekers. Er was nl. geschil gerezen 
tusschen den Minister van Waterstaat en de directie 
over de vraag, voor wiens rekening de kosten van 
aanvulling der golfbrekers zouden moeten komen. 
Dit geschil werd, na wederzijdsch goedvinden, aan de 
uitspraak van arbiters onderworpen, doch over de 
formuleeiing van het aan arbiters te geven mandaat 
was men het niet spoedig eens. Toen over de hoofd
punten overeenstemming was gekregen, zond de 
directie 25 October een concept-compromis aan den 
Minister, waarvan zij echter ook na een herinnering 
niets heeft vernomen. Inmiddels worden de golfbre
kers op kosten van ongelijk van de noodige aanvul
lingen voorzien , zoodat zij thans tegen winterstormen 
beveiligd schijnen, altlians de hoofden hebben dit 
jaar niets geleden. 

Een tweede feit, waarop wordt gewezen, is het 
verzoek der directie aan den Minister van Water
staat om wijziging der concessie in dien zin, dat 
men inplaats van de voorgeschreven uitdieping der 
ellipsvormige havenkom, zou kunnen volstaan met het 
baggeren eener geul van 250 M. breedte. Hierop 
werd afwijzend beschikt, o. a. op grond dat de con
cessie-wijziging in strijd zou zijn met het belang der 
scheepvaart; van de gronden echter, waarop dat 
oordeel rust, draagt de directie geen kennis. 

Uit het technisch verslag bleek, dat de haven
hoofden voltooid zijn. Met de aannemers Lee and 
Son is thans geheel afgerekend. De ontvangsten 
van den semaphore- en telegnuifdienst vermeerderden. 
Toch zijn de baten vooralsnog niet toereikend om de 
uitgaven te dekken. De gedrukte toestand van handel 
en scheepvaart deed zich ook op de inkomsten der 
Maatschappij gevoelen, want terwijl in het laatste 
verslag op een vermeerdering van de opbrengst der 
kanaal- en havengelden gewezen werd, bleef het 
totaal der ontvangsten in 1878 f 7508.71 beneden 
dat in 1877, hetgeen mede moet worden toegeschreven 
aan de bepaling, dat schepen in een dienst, welke 

tweemaal 's weeks wordt uitgeoefend, slechts half 
kanaalgeld betalen. 

De quaestie van de verondieping van den haven
mond is genoegzaam bekend. De directie betreurt 
het, dat het Dagelijksch Bestuur der gemeente en 
de Kamer van Koophandel zonder voorafgaand vol
doend onderzoek, uit overdreven bezorgdheid, een 
schrijven aan den Minister hebben gericht en publiek 
gemaakt, waardoor de goede naam van de voorhaven 
van Amsterdam dreigde teloor te gaan. 

Drie veilingen werden gehouden. Door de inwis
seling van aandeelen is het gebleken . dat boven het 
verleden jaar genoemde cijfer van ƒ 74,900 voor een 
nominale waarde vun ƒ 30,700 aan aandeelen weder
rechtelijk in omloop zijn gebracht. De gezamenlijke 
waarde der ontvreemde en frauduleus in omloop ge
brachte aandeelen beloopt alzoo f 279,000. 

Omtrent de goedkeuring der rekening over 1876 
kan nog niets nadeis wonlen medegedeeld. 

Inplaats van den heer Niertneijer, overleden, 
werd tot adviseur bij den semaphore- en telegraaf
dienst benoemd de heer O des Bouvrie. 

Uit het technisch verslag bleek nog, dat in 1878 
door het Noonlziwkanaal zijn geschut: 

Naar zee 1655, waaronder 708 stoomschepen, 
metende te zamen 565,188 ton, tegen 1706, 
waaronder 773 stoomschepen, metende 522,007 ton 
in 1877. 

Uit zee 1587, waaronder708 stoomschepen, in
houdende te zamen 571,409 ton, tegen 1670, 
waaronder 774 stoombooten, inhoudende 508,396 
ton, in 1877. 

Besloten wenl, Op voorstel van de heeren De 
Manv Oijens en De Vries, om op nadere raededee-
ling in een buitengewone vergadering, op het einde 
van Juni of begin Juli, aan te dringen. 

Amsterdam. De Maatschappij tot Bevordering 
der Bouwkunst zal de 38ste Algemeent Vergadering 
houden op Dinsdag den 20sten Mei e. V, des avonds 
te half zeven uren, in het lokaal van het Kon. Zoölo
gisch Genootschap Natura Artii Maguttra, in dc 
Plantage, en de 34ste Algemeene Üijeeiuomstopden 
daaraan volgenden dag in hetzelfde lokaal, des vóór
middags te tien uren. Op de agenda vojr de avond
vergadering komen voor: 

1. Toespraak van den Voorzitter. 
2. Verslag van den Secretaris. 
3. Verslag van den Penningmeester «ntrent den 

staat der getdiniddeleu. 
4. Rapport van de Commissie tot hc', nazien der 

rekeningen over het afgeloopen jaar. 
5. Verkiezing van drie Bestuurders wegens de 

periodieke aftreding van de Iteeren J. G. van Niftrik 
en J. R. de KruyD, en het vertrok vaa den heer 
P. J. Mouthaan naar elders. 

6. Benoeming eener Commissie tot stemopneming. 
7. Pauze van 15 minuten. 
8. Mededeeling van den uitslag der stemming 

ter verkiezing van Bestuunlers. 
9. Mededeeling der conclusie van het Rapport der 

Beoordeelaars over de ingekomen prijsontwerpen. 
10. Vaststellen van de plaats, waar dit jaar de 

35ste Algemeene Bijeenkomst zal gehouden worden. 
11. Behandeling der begrooting voor het jaar 1880. 
12. Regeling van de spreekbeurten op de Alge

meene Bijeenkomst. 
Door de welwillende medewerking van het Bestuur 

van het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura 
Artis Magistra, is er gelegenheid te dier plaatse een 
gemeenschappelijkeu maaltijd te houden op Woensdag 
21 Mei, te 5 uren. 

Arnhem De tentoonstelling zal in den loop 
der maand Juni door een eigenaardig feest wonlen 
opgeluisterd. De Commissie voor de Nederlandsche 
afdeeling op de Parijsche tentoonstelling heeft n.1. 
aan het Bestuur der tentoonstelling alhier het voor
stel gedaan , om de bekroningen door onze industri-
eelen te Parijs behaald, alhier te doen uitreiken. 
Dat voorstel is door ons Bestuur volgaarne aanvaard 
en daarvoor voorloopig de 24ste of 28ste Juni u. s. 
aangewezen. Die uitreiking zal met groote feeste
lijkheden gepaard gaan. 

— De commissie voor een Vetuwschen locaalsjwor-
weg heeft besloten, het oorspronkelijk plan te wij
zigen en uit te breiden, zoodat daarin thans ook 
wordt begrepen een locaalspoorweg, met normale 
spoorwydte, van Zwolle over Apeldoorn naar Dieren, 
met zijtak van Epe naar Elburg en van Rhenen langs 
Wageningen over Apeldoorn, Deventer, Almeloo 
naar Oldenzaal. 

Die commissie, bestaande uit de heeren H. O 
van der Houven van Oordt, Mr. E. Weerts, M. 
Wolff en E. Vas Visser, hebben de deelnemer- in 
de voorloopige leening, waarvoor reeds f 22,00"> is 
ingeschreven, uitgenoodigd tet een bijeenkomst, te 
houden op Dinsdag 20 Mei e. k. in \\et Hotel Apel
doorn te Apeldoorn. 

In die bijeenkomst zullen o. n. behandeld worden : 
Vaststelling der voordeelen, aan deelnemers in de 
voorloopige leening toe te kennen, waaromtrent door 
het Comité een vooi-stel zal worden gedaan; mach
tiging tot uitbreiding vun den werkkring van 't Comité; 
bespreking der statuten van de nieuw op te richten 
Maatschappij en van de richting der eerst aan te 
leggen lijnen. besproking van lynen, welke verder 
nog door het Comité of ter vergadering aanwezige 
deelnemers mochten worden voorgesteld of verlangd; 
benoeming eener commissie van advies. 

De deelneming in de voorloopige leening is nog 
tot 20 Mei opengesteld. 

In het definitieve maatschappelijk kapitaal hebben 
de leden van het Comité zelf reeds voor / 260,000 
ingeteekend. 

— Wij vestigen du aandacht op de kaart van het 
Knpereiland c. a., naar olucieele bronnen bewerkt 
door den beer J. Swuts A/u., Directeur van Stads-
Waterwerken te Kampen. Op deze kaart wordt bet 
Kampereiland van voorheen en thans voorgesteld, 
met de nieuwe indeeling der 98 boerenerven, voorts 
de toestand van het eiland vóór twee eeuwen , eene 
afbeelding tier kaait van 1825 en ecu beknopt over
zicht. Tegen betaling van / 2 wordt de kaart door 
den uitgever Laurens van Hulst te Kampen franco 
toegezonden. 

Aankondigingen van Aantostedingen. 
, 1» Md. 

Zuirea, te II uren, ia het buis hoek Franekersteeg 
en Houtmarkt: het rerbouweu van dit perceel. 

'•-Hage, te 11', uren, door het ministerie V H Q wa
terstaat ene., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilpot, terp en gebouwtje voor 
eeae zelfregistreerende peilschaal aau liet Haringvliet 
to llellevoetsluis. Raming ƒ5660. 

'•-Rage, te ll'/i uren, door het prov. bestuur: het 
maken van eene aanlegplaats voor de veerstoomhoot 
in de buitenhaveo van Middelharnis en van een toe
gangsweg tot die aanlegplaats. 

MrdemMlh , te 12 uren , door dijkgraaf en heem
raden der Vier-Noorderkoggen, in het Koggenhuis : de 
beraamde werken aan don Vier-Noordcrkoggen zeedijk 
en het onderhoud van het rijpad, benevens de levering 
van 650 M1 riviergrint. 

tïarlaehem, te 12 uren, door dijkgraaf ea hoog
heemraden van de Al blaster waard met Arkel beneden 
de Zouwe, ia dea Doele: lo. bet verhoogen ea ver
swaren vaa den dijk met het leggen van omstreeks 
600 M* steenglooiing onder Nieuw-Lekker land, tus
schen de dijk [wien 151 en 157; 2o. het leggen eener 
ateouglooiiiig tegcu dc buitenzijde dor grintlosplaats 
onder Grootammers, ter oppervlakte vau omstreeks 
270 M\ 

Lelden, te I uur: het maken vun eene schoeiing 
ea aanpleiupiog aan het terrein der kweekschool voor 
leevaart te Leiden. 

Dlrathcrn, te 2 uren, bij K. Govers: p. m. 770 M. 
slootwerk, in 2 perc,, in den polder Schagerwaard. 

iiuujckf-'k, door Wijtiveldt en Senaat: bet bouwen 
van ijs- cu lagerbierkelders boven den gron.1, bij de 
atoom-be ie rscb-bierbrouwerij Artevelde aldaar, bene
vens het makeu van een kleineren ijskelder eu turf-
loods aan de fabriek. 

Dlnadag, 10) Mei. 
Utrecht, te 10 uren, in het gebouw voorK.eaW.: 

het herstellen vim bruggen in forten bij Utrecht. 
Bilj. mz. 18 Mei, vóór 3 uren, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur. 

Ccrtgene, te 10 uren, door het bestuur der wat er-
keer ing van den cal. polder Anna, in het gemeente
huis: net herstel, de vernieuwing en het onderhoud van 
de steenglooiingwcrkeu aan de waterkeeriug van deu 
cal. polder Anna, over het dienstjaar 1879/'80. 

Deventer, te 10 uren, door het geineeutebest.: 
het verrichten van eenige onderhoudswerken, in 5 
perceelen. 

'•-Hage, teil uren, door kot ministerie van marine: 
het maken en leveren vau een ijzeren lichtopstatid, 
bestemd voor Tandjong-Piering, benoordeu Sembilan-
gan (Straat Madoera.) 

Yviliirlmhiadorii, te 11 nren, door het dijksbest., 
in het gemeentehuis: lo. het maken van buitengewone 
werken aan den oever van genoemden polder, bestaande 
in zinkwerken eu steenbestorüog; zo. het herstel, de 
vernieuwing en het onderhoud tot 50 April '80, vao 
de gewone aarde, kram-, rijs- cn steenglooiing werken. 

lirculngeu , te 12 uren, door burg. eu weth.: het 
bouwen van eeue draaibrug met steenen penantmuur 
over het Stadskanaal, zuidkant Mond-van-Ruinen. 

Amaterdam. te 12 uren, door den architect I. 
Gosschalk, in De Eensgezindheid: het bouweu vaneen 
hotel en café aan het Rcmbrandtspleio. 

Meppel, te 12 uren, door het bestuur der Doops
gezinde gemeente, iu bet Stations-koffiehuis • het bou
wen cener kerk met annexen. 

lingerbruc, te 12 uren, in het Wapeu van de 
Zij pc: het éénjarig onderhoud vaa alle gebouwen, 
bruggen, sluis enz. van den Zijpe*ea-Hazepolder. 

Zufilen, te 12 ureu, door het gemeentebestuur: de 
gedeeltelijke vernieuwing en verbetering der Vecht-
brug iu iie gemeente. Aaaw. te 9 uren. 

zieriaiee, te 1' , uren, duor het gemeentebestuur: 
het doen van eenige vernieuwingen aan de gebouwen 
en andere werkeu dezer gemeente, met het gewoon 
onderhoud daarvan. Aanw. 19 Mei, te 10 uren. 

Haarlem, te 2 uren, door dijkgraaf en heemraden 
vao den Haarlem me rmecrpolder, ter secretarie: lo. 
het onderhoud der riugvaartsboorden over '79 en de 
3 eerste maauden van '80; 2o. het onderhoud der 
grintwegeo vau den polder tot 1 Mei '80; 3o. bet 
troozen der vaarten en tochten dea polders in '79. 

Langweer, te 8 uren, bij T. W. van der Lr ij, ad-
ministreereud kerkvoogd: het doen vaa eene aanmer
kelijke vertimaiering der pastorie. 

Drachten, door het gemeentebestuur van Smallin-
gerland : het herstellen van de sluiswachters won ing te 
l)rachtatercompagnie en het afbreken van bet daar
naast staande achterhuis. 

Lemmer, savonds 9 ureu, bij den secretaris vao 
het waterschap der Lemsterpolders: het verhoogen en 
verzwaren van 8 vakken bedijking, samen lang 8926 
M , in 2 perc. en in massa. Kaming / 39,000. 

Wecnsdag, II Hel. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat euz.: de herstellingen en vernieuwingen aan de 
Rijknrivierwerkeo iu de Noord, de Oude-Maas boven 
het Berengat, het Mallegat, de Krabbe, de Dortsche 
Kil en het Spui, met het éénjarig onderhoud. Ra
ming ƒ26,100. 

Dordrecht, te 11 urea, in het Hötel-Bellevue: het 
maken en plaatsen vau loodsen tot berging van pon-
tonmaterieel aldaar. Raming ƒ 21,000. 

Amsterdam, te 11 uren, door den directeur der 
marine: lo. bet maken van remmiogwerken en van 
meerstoelen enz.; 2o. het verrichten vao onderhouds
werken. 

Bist, le 12 uren, door den dijksteel van het pol
derdistrict Over-Betuwe, in het Ambtshuis: het ver
hoogen en verswaren van den Rijnbandijk van Over-
Betuwe ouder Kiden, beg. 30 M. boven hektome terpaal 
oo. 155, en eindigende 40 M. beueden hektometerpaal 
no. 156, ter lengte vu circa 170 M. met bijleveriog 
van 30 stère gehorde of gewasschen en 10 stère ge
wone riviergrint. 

Bchmard, te 12 aren, door burg. en weth.: het 
verwisselen vaa de deuren der zeesluis teMakkameu 
het gedeeltelijk vernieuwen vaa de somer-buiteodeuren. 

Kolterdam, te 1 uur, door burg. ea wetb.: het 
bouwen van eene bewaarschool met woning aan de 
Crispijalaau. 

Hearn, te 1 uur, door de naamlooze vennootschap 
der Hoorosehe stoomboterfabriek, in de Parksaal: het 
bouwen van een stoomboterfabriek aaa de Jodeustrsat 
aldaar. 

Ileriksec, te 1 uur, door het dagelijksoh best. vau 
het waterschap Schoawea, aan 's l*andskamer: bet 
heratellen en oaderhouden vaa de schut sluisjes, 
wachters, beulen of bruggea, duikers of zijlen, voet-
bruggea eo kistdammea van het waterschap Schouwen, 
over de jaren '79, '80 oo '81, ia 3 perc. 

Nlehcrn, te 3 uren. door het waterschap De Hoop 

en Verwachting te Oldekerk, in het gemeentehuis i 
het maken vau gebouwen, schoorsteen, steenen schroef 
en uitlooperabakken eas. tot het oprichten vaa eea 
stoomwaiergemaal. 

riiilipplfift, te 4 uren, door het bestuur der water-
keeriog vau dea cal. polder, in De Gouden Leeuw: 
het herstel, de voroieuwiog eo het onderhoud tot 30 
April '80, van de aarde-, kram-, rijs-en steenglooiing-
werken vaa den polder Philippine. Aanw. 19 Mei. 

Urcnlngen, 'savonds 8 uren, door H. Jansen, 
bij Dietcrman: het bouwen vaa een lijnbaanhuis, lijn
baan enz. Inl. bij de architecten K. eo H. Hoekzema. 

Vrl|dag, M Mei. 
'••Beach, te 10'/, uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
lo. de buitengewone herstellingen aan de Rijkswerken 
van het pootveer tc Lith. Ramiug ƒ4000; 2o. het op-de-
diepte-breugen en houdeo der haven te Moerdijk. 
Aanw. van beide 19 Mei. 

Craulugen, te 12 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aaa het gebouw van het prov. beat.: 
het maken vaa plank beschoeiing met steeastapeliog 
enz. langs het katiaalboord vaa den Rijks-grooten weg 
le kl. uo. 1, vao Groningen naar Delfzijl Raming 

ƒ15,160. J 8 

Leen warden, te 12'/, uren, door het miuisterie van 
waterstaat onz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
het vernieuwen der brug over- en liet opruimen der 
deuren euz. van de buitcnsluis te Muunekezijl. Aaow. 
19 Mei. Ramiug ƒ :t000. 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie vao water
staat euz.: het ouderhoud en de herstellingen aan de 
volgende postkantoren, als: a. die te Middelburg en 
Vlissingeu ged. '79, '80 en '81, iu 2 perc. Raming 
resp. ƒ1270 en ƒ1509; — b. dat te Alkmaar ged.'79 
en '80. Raining ƒ465; — e. dat te Brielle ged. '79, 
80 en '81. Raming ƒ 1258; — d. dat te Deventer 
ged. 79, '80 eo '81. Ramiug ƒ2000: e. dat met di
recteurswoning te Winschoten ged. "79 oo '80. Raming 
ƒ540; — ƒ. dat te Groningen ged. '79 eu '80. Ra
miug ƒ 1308; — ff. dat te Vaals ged. '79, '80 eo '81. 
Raming f 760; — A. die te Zwolle en Kampeo ged. 
79 en '80, ia 2 pert Ramiug resp. /725 ca ƒ730. 

Haarlem, tc 2 uren, door burg. en weth.: lo. het 
makeu van een houteo wal laags den siugel aaa de 
Zijlvest; 2a. het maken van eea waterschoeüng langs 
de Hooimarkt co bet uitbaggeren cn uitdiepen van 
een gedeelte vau bet Spaarue. Inl. bij den architect 
J. E. vau den Arend. 

Tiel, door dou dijksteel van Neder-Betuwc: het 
vegen, ruimen ou boordeo, in '79, van de verschillende 
weteringen en van de Linge, in ouderseheideuo perc. 

«trachea, bij den voorzitter van het waterschap 
Uzermieden: het afbreken van een windwatermolen 
aau het Hoendiep hij de Gaarkeuken, het vervoer 
ervan en het wederopbouwen op eeu terreio tusschen 
Gerben-Alles- oo Blauw-verlaat. Inl. bij deu architect 
J. van der Molcu, te Buiteupost. Aauw. 20 Mei, te 
11 uren. 

laterdag, ï l Mei. 
Hatterdam, te 11 uren, auu bet bureau vaa den 

sectieiogeaieur C. W. P. Mieling: de verfwerkeu aaa 
gebouwen op de lijaen Rotterdam—Boistel eu Moer
dijk—Zeveubergeu, iu 5 perc. 

intnrMrt, te 11 uren, iu de sociëteit Amicitia: 
het makeu van eeu gebouw c. a. tot litilpkazernemeut 
bij de stallen aldaar. Aaaw. 21 Mei, te 11 uren. Bilj. 
iuz. 23 Mei, vóór 3 uren, op bet bureau vau den 
eerstaanw. ingenieur. Raming ƒ 8500. 

Vlloii.li, te 12 ureu, door het bestuur van dn 
gecombin. polders De VUert, Het Erdveld c. a., bij 
¥. van Dijk: het bouweu van eeo stoomgemaal mot 
bijbehooreode werken (met uitzondering der werktui
gen) aau dea rechter Diezedijk nabij 's-Bosch. Iul. 
bh den ingeoieur N. H. Nieratraaz, te 's-Boscb. Aauw. 
21 Mei, te 10 uren. 

Hreaaena, te 12 uren, door het bestuur van de 
waterkeeriug van het cal. waterschap Oud-en-Jong-
Breskeos, in Het Hof vaa Holland: le perc. het 
herstel, de vernieuwing eo het onderhoud tot 30 April 
'80 vau de aarde-, kram-, rijs-, steeuglooiing- en paal
werken ; 2e perc. het veruieuwea vao hel gebouw, 
diencudo tot directiekeet eu woning van den water-
bouwkuudige-ambtenaar. 

Utrecht, te 1 uur, door de Nederlandscho Rijn
spoorwegmaatschappij: het maken vau eeo doorgang 
eu van riolen, het verlengen en verbreeden vaa per-
roos, het verleggen van bestrating, het maken vau 
eene bergplaats en vau dc fundeering en het stellen 
vao eeue draaischijf, ea het doeu van andere werken 
op het station Arnhem. Bilj. iuz. aan dc directie 
23 Mei. 

CaJlaau«*g, te 1 uur, door het bestuur vao den 
polder Callantsoog, bii den kastelein J. Mooii: het 
maken ea behardeo der hoofdwegen ia dieo polder 
ea de aansluiteude wegeu iu den polder de Zijpe, te 
samen ter leugte van p. m. 11,670 M. 

Haarlem, te 1 uur, ia het lokaal, „Weten en Wer-
keo": bet maken van een margarioeboterfabriek met 
ketelbemctseliog, schoorsteeu, bergplaats voor sleeo-
koleo en machmistwooiag Aaaw. 20 Mei, vaa 9 tot 
10 uren ea inlichtiugea bij dea architect A. van der 
Steur Jr. 

Zuilen, te 2 uren, aaa het bureau vao den sectie-
ingeoieur M. J. tan Duijl: de verf-, behangers-, voeg
en sauswerkea op de lijaeo Aruhem—Gorael, Zutfen-
(ironau eo Almeloo—Salzbergen. 

ftsdterdam, te 2'/i uren, door een architect W. C. 
Coepiju: de verbouwing van dc voormalige Eng.-Presb. 
kerk, Haringvliet NZ. uo. 2, te Hotterdam. 

Groningen, 's avoods 8 uren, door de arehitecteu 
K. eu II. Hoekzema, in het Hotel-Van der Meer -
het afbrei- ea ea wederopbouwen eeaer behuizing iu 
de Hofstraat aldaar. Aaaw. 20 Mei, te 12 ureD. 

Amsterdam, aan het bureau van den ingenieur van 
deo Weg der H. IJ. S. M.: het herstelleo van de toe
gangswegen naar dc statiooa Noord-Scharwoude, Uit
geest en Koog-Zaandijk vaa deo Noordholl. Staats
spoorweg. Ramiog ƒ4200. 

Maandag, » Mei. 
Zw.llr.tr 11 uren, door Jhr. Sandberg tot Essen -

burg, bij Van Hille: het bouweu van eene villa. lol. 
bij den architect S. J. H. Trooster B.Hz. 

's-Hage, te 13 oren, door het ministerie vaa finan
ciën: de levering van 100,000 KG. schaal kolen eu 50 
HL. kachelkolen. 

's-Haga, te 12 uren, door het ministerie van kolo-
oifln: het vervaardigen, ineenzetten, weder uit-elkao-
ilor-neiinii en naar de plaats van inscheping vervoeren 
vau den metalen bovenbouw vau 2 draaibruggen eu 
9 vaste bruggen. 

BarendrewhS, door het bestuur over het stoomge
maal op deo Koedoodboezem, bij J. Barendregt Gz.: 
de levering van 160,000 KG. Ruhr-machinekolen. 

Dinsdag, S3 Mal. 
Crenlagen, te 10 uren, aan het bureau vao den 

sectieingenieur: de verfwerken aan verschillende ge
bouweo en knust werken op den spoorweg Harlingen— 
Nieuwescbaus en Hoogeveeo—Uroningeu, 
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H*«erdam, te 12 uruü, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Sebieland, in het Gemeenelandshuia: 
In het doen vao eeoige herstellingen aan de Maas-
en IJselhoofden onder Kralingen en nabij Kortenoord; 
2o. de leverantie van zwaar timmerhout, iu 3 perc.; 
3o. bet doen van eeoige rerzwariug aan dc bedijking 
van den Hulpboezein, benevens het leggen van een 
rietbeslag vóór die bedijking enz.; 4o. het herstelion 
van de defectea n&a Scnielaads hoogea zeedijk, ia 10 
perceelen. 

Aesen, te 12 ureu, door bet ministerie vso wa
terstaat euz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het vernieuwen van 2 houten beschoeiiogeo tegen de 
beloopen van dea Rijksweg benedeo de UffeDcr eo 
llavelter sluizen op de Drentsche Hoofdvaart. Aanw. 
20 Mei. Ramiog ƒ1070. 

l'treeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
ran Staatsspoorwegen, aan het ceutraalbureau: lo. bet 
maken, leveren eo stellen van 5 draaischijven vaa 
4.80 M. middellijn, leveren en plaatsen eener kolen-
loods, leggen van sporen en wissels, en eeniee verdere 
werken op het station Venloo, teu behoeve van den 
spoorweg Nijmegen—Venloo. Ramiog ƒ16,400 ; 2o. 
het herstellen der toegangswegen naar dc stations 
Harlingen, Franeker en Buitenpost, ten behoeve vao 
den spoorweg Harlingen—Nieuwescbaus. Raming 
ƒ771. 

Zwelle, 's avoods 7 uren, door het bestuur der 
üasthuizeo: het bouwen van een blok van 12 wouin-
mo, tor vergrooting van het Buitengasthuis. Inl. bij 
de architecten Koen. 

Waenadag, IK Hel. 
's-Hage, te 11 uren. door het ministerie van water

staat enz: lo. dc uitvoering vau herstellingen en ver-
uieuwingen aan de Rijks-rivierwerkou op dc Boven-, 
Beneden- en Nieuwe-Merwede, met bet éénjarig on
derhoud dier werken, in 4 perceelea. Raming resp. 
ƒ21,880, ƒ15,600, ƒ34,100, r28,350; 2o. hot éénjarig 
onderhoud van de werken der leidammen in het 
Zwolsche Diep, met de verlichting eu afbakening. 
Aauw. 24 Mei. Raming ƒ 26,300; 3o. de herstelling 
van de 2 torens eo het voltooieo vau de herstelling 
Ï ;UI deu voorgevel der Hofzaal op liet Binnenhof te 
's-Hage. Aanw. 23 cn 24 Mei. Raming ƒ13,300; 
4o. dc verbetering vau de Boveu-Maus onder Lithoijen. 

Vlanen, te 11 uren, door dijkgraaf en heemrudeu 
van dc Vijf-Heereulanden, iu het Hotel-Versendaal: 
lu. verschillende aardewerken langs de Lek- en 
Noorder-Lingedijken, benevens het éénjarig onderhoud 
van het dijkshuis aan dc sluis te Ameide, met de 
magazijnen, peilhokken enz.; 2o. het leveren en ver-
Toeren van ongeveer 1200 M 3 grint, in 14 perc. 

'••Hage, te 12 uren, door het miuisterie vau water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het ma
ken van de aardebaao, de kunstwerken, den boven
bouw, dc overgangs- en eenige verdere werken voor 
den spoorweg Gorinchem—Geldermalsen. Aanw, 23 
Mei, te 10'/, uren. Raming ƒ 1,787,000. 

Katlerdam, te 1 uur, door burg. ou weth.: het 
maken van keermureo op Fijenoord, langs de opritten 
bii liet linker laudhoofd der Willemsbrug. Aaow. 24 
Mei, te 10 uren. 

Leeuwarden, 'savonds 8 urea, bij F. Grosjeaa: 
het bouwea van een burgerwoonhuis, op een nieuw 
terrein vooraan Achter dc Hoven, aldaar. 

Dsnderdag, XD Mei. 
Maaklnga, te 12 uren, door burg. en weth. van 

Onststellingwerf: lo. het bouwen eener school voor 
kinderen te Uosterwolde; 2o. het afbreken en 

wederopbouwen der onderwijzerswoning teFochteloo; 
•'»> bet maken van een nieuwe kap, zolders enz. aan 
de school te Elsloo. lui. bij den gemeentearchitect 
Kooistra, te Makkinga. 

Meppel te 2 uren, aan het bureau van den sectie
ingenieur: de verf-, teer- ea voegwerken over '79, op 
de lijaen Gorsel—Meppel, Meppel—Leeuwarden en 
Meppel — Hoogeveeo. 

Haarlem, te uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: bet 
voortzetten, herstellen en verbetereu der verdedigings
werken op het Noorderstrand vaa Vlieland. Aaow. 
24 Mei. Raming f 60,000. 

Vrijdag, Nel. 
Middelhui-C, te 10 uren, door het miuisterie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het leveren eu storten van steen tot oeververdediging 
voor Neuzen. Aauw. 24 en 26 Mei. Raming ƒ7100. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
liet vernieuwen van de Sehapenbrug over de Heel-
sumschebeek in dea Rijks-grooten weg van Grebbe naar 
Arnhem. Aaow. 21 en 24 Mei. Raming/ 3750. 

Zwelle, te 12 uren, door het ministerie van water
staat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
wegruimen vao eeu in de Zuiderzee gezonken vaar
tuig. Aanw. 23 Mei. (Herbesteding.) 

laterdag, H Mei. 
Maawmagecat, te 11 ureu, door dea bmgem. van 

Daotumadeel: het makea van een straatweg, van deu 
kuustweg Dokkum-Veenwouden onder Murmer»oude 
af tot voorbij de schooi te Broek onder Akkerwoude, 
lang p. m. 778.50 M Aauw. 29 Mei, te 11 uren. 

Hurlem, te 1 uur, ter secretarie vao dea Haar
lemmermeerpolder : het verdiepen vau eenige vakken 
vaarten en tochten in deo Haarlem me rmeerpolder. 

Amsterdam, te 2 uren, door de Amsterdamsche 
Omni busmaatschappij, in den Griekeutuin; het leggen 
van de paardenspoorbaan met wissels cu toebehooren: 
lo. van den Dam naar bet Haarlemmerplein, 2o. van 
de Prins-Heudrikkade naar het Hulp-Centraalatation, 
V vaa den Oam naar de Prins-Hendrikkade tot de 
bcliippcrsgracht; beuevens het bouwen van 2 houten 
bruggen voor dubbel spoor, enz. Iu!. bij den iogeo.-
architect A. L. van Geruit, aldaar. 

tt'oniMdsg, 4 Juni. 
'•-Hagc, te 11 uren, door het ministerie van wa

terstaat eoz': de herstellingen ea vernieuwingen aaa 
de Rijks-rivierwerkea op de Baveo-Maa*, met het 
éénjarig onderhond, in 5 perc. Aaow. 31 Mei. Ra
ming reap.: /,11,250, ƒ 8300, ƒ8360, ƒ 16,150, ƒ21,600; 
-••.het verricht en van baggerwerk in de Amcrenhet 
herstellen en onderhouden van de werken op het 
bovendeel dezer rivier aan de monden van het Oude-
Maasje eu de Donge, van 1 Juli '79—30 Juni '80; 
•O, hot wegruimen van een in den Geldersche-IJsel, 
lusschen de kilometerrauien 43 en 44, gezonken 
vaartuig. 

honderd»*, S Juni. 
Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspw., aaa het centraalbureau: hot vergroo
ten vao het hoofdgebouw en het maken van bijko* 
iieudc werken op het station Lochem. Aanw. 27 Mei. 

Vrijdag;, « Juni. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat eoz., aao het gebouw van het prov. best..: 
lo. het doeu vao buitengewooe werken aaa de spui-
boezems der haveu te Kreskeos. Ramiog ƒ 16,760; 
2o. het uitnemen, horstellen en iohangeu van bouteo 
deuren der kleine sloizeu te Wemeldiuge eu tc Hans-

weert. Ramiog / 5180. Aanw. vao beide 31 Mei ea 
3 Juni. 

Leeuwarden, te 12'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat eoz., aao het gebouw vaa het prov. best.: 
lo. het oaderhouden van de rijzen beslag- ea steeu-
oeverwerken ea van de directie- en arbeiderswoning 
op Araeland. Raming ƒ11,100; 2o. idem van den 
stroomleidendcn dam en aaiihooren door de geul dc 
Balg op Ameland. Raming ƒ1820; 3o. bet stollen 
vnn rijzen schuttingen en het doeo van stroo- en 
belmbepotiugen in de duinen op Ameland. Kaming 
ƒ 3000. Aanw. der werken 31 Mei en 3 Juni. 

Saterdag, 7 Juni. 
Leeuwarden, te 12 ureu, ten gomeentehuizc: de 

levering van 80,000 HL. steenkolen, ten behoeve van 
de gasfabriek. 

Maandag, O Juni. 
's-Hage, te 11', uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aao het gebouw van het prov. bestuur: 
hel 3jarig ouderhoud en de leveringen ten dienste van 
het Kijks-stoomgcmaal tc Steenenhock (gem. Har
dinksveld). Aanw. 4 Juni. Raming ƒ6200. 

Dinsdag, 10 Juni. 
Asaen, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het makou van een bouten aanlegsteiger beiieden bij 
de Paradïjssluis op dc Drentsche Huofdvaart nabij 
Meppel. Aanw. 3 Juni. Raming ƒ2255. 

Waemdag, II Juni. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. de herstell. en vernieuwingen nan de 
Rijks-rivier werken op den Geldersche-Usel, met het 
éénjarig onderhoud, in 3 perc. Aanw. ö eu 7 Juni. 
Raming resp.: ƒ 16,370, ƒ 16,380, ƒ 16,435 ; 2o. idem 
in de Nieuwe-Maas, dc Oude-Maas beneden het Be-
reu gat, het Scheur eu de Harte), mei het éénjarig 
onderhoud, in 2 perc. Raining: perc. 1 ƒ1363, perc. 
2 ƒ13,300. Aanw. 5 en 7 Juni: .'to. het maken van 
glooiingen van 4 op 1 aan de koppen van 23 Rijks-
knbben, linkeroever van deu IJscl, tusschen de kilo-
mrtrrraaien 101 en 105, onder Oldebrock en Zalk, 
met het verrichten van baggerwerk. Raming / 15,000. 
Aaow. 7 eo 9 Juni; 4o. de werken tot voortzetting 
der verbetering van de Boveu-Maas, ouder de gemeente 
Nederhemert, tusschen de kilomcterraaien 153 en 155. 
Raming ƒ 14,850. Aanw. 7 Juui. 

Vrt|dag, IB Juni. 
'• lliioeli, te lO'/i ureu, door het miuist. van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken vau eeu ijzeren onderbouw voor de brug 
over de Zuid-Willomsvaart uabij de Veemarkt te 
's-Bosch. Aauw. 7 en 9 Juni. Ramiug ƒ 17,000. 

Danderdag, ID Juni. 
Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspw., aan het centraalbureau: net uitbrei
den van sporen en het maken vao bijkomende werken 
op het gemeenschappelijk station Zutfeo. Aanw. 12 
Juni. 

Afloop van Aanksteilingen. 

J. Hoogendijk, 
J. N. Vlaming. 

te Medemblik, 
1 Hoogwoud, 

G. Kooteren M. Leeuw, „ Spanbroek, 

•uderaerh ayA., 2 Mei! lo. het bouweu vau een 
machioistwoning in den Middclpolder; ingekomen 7 
biljetten, als: 
F. Petera, te Amsterdam, f 2925 
C. Bos, „ Haarlemmermeer, „ 2899 
N. 11. van Steenwijk, „ Ouderkerk a/A., „ 288S 
VV J. van Koten, „ Nieuwcr-Amatel, „ 2860 
P. Vorbruggen, „ Waddinksvoen, „ 3848 
J. van Dam, „ Amstelveen, „ 2845 
J. Kieviet, „ Haarlem, „ 2589 
geguud. 

2o. het maken van 2 bruggen; ingek. 9 bilj., als: 
2 bruggen 1 brug per stuk 

H. Sangen, te Amsterdam, ƒ 3960 
F. Peters, idem, 3900 
C. Wolzak, idem, 3836 
T. Zaal, te Ouder-Amstel, 3800 
P. Ver bruggen, te 

Waddinkaveen, 3782 
J. Kieviet, te Haarlem, 3586 
W. J. van Koten, te 

Nieuwer-Amstel, 3400 
N. H. van Steenwijk, to 

Ouderkerk a/A.. / 2020 
0 Bos, te Haarlemmermeer, ƒ 1995 
gegund aan J. Kieviet 

3o. de tochten van perc. 1 tot eo met 6, gegund 
aau Gebr. Bos, te Haarlemmermeer, voor ƒ11,500. 

Nclilplulden, 2 Mei: het makeu van con stoomge
maal in genoemden polder: voor de gebouwen ingek. 
6 bilj., als: 
A v. d. Drift, te Schipluiden, ƒ17,970 
D. Verboom, „ idem „ 15,700 
Van der Vlis, „ Vlaardingen, „ 15,400 
J. W. Schaap, „ Delft, „ 14,444 
J. Blok, „ Vlaardinger-Amb., „ 13,895 
J. Romein, „ Nootdorp, „ 13,325 

Zaandam, 3 Mei: de bovenbouw van ecu achtkanten 
wiud-achepradwatermolen voor den polder Oostzaan; 
Honig, te Koog a/d Zaan, ƒ 18,391 
Molenaar, „ Hoorn, ,. 17,925 
Vrcdenduin en Co-, „ Zaandijk, „ 17,500 
F. Peters, „ Amsterdam, „ 17,250 
C. Blom, „ Nieuwe-Niedorp, „ 17,222 
G. Sol, „ Zaandam, „ 17,018 
W. Rus, „ Nieuwe-Niedorp, „ 10,666 
J. Leguit, „ Zaandam, ,, 16,400 
Wcd.G.Grnscn Zn., „ idem „ 15,385 
gegund. 

Wees», 3 Mei: hel doeu van eenig straat-, metsel
en timmerwerk enz.; ingek. 4 bilj., als: 
W. Westerhof, te Weesp, / 2244 
G. Prent, „ idem „ 1938 
J. C. vao (ïiju, „ idem „ 1899 
J. Vree, „ idem „ 1866 

I'lirmrrend, 3 Mei: hot maken van een gebouw 
met bijbehoorende werken voor een te stichteu stoom
gemaal; gegund auu A. Eiseoberger, te Purmereod, 
voor ƒ8150. 

Utrecht, 3 Mei: het afbreken en vernieuwen van 
den bovenbouw der Tolsteeg-basculebrug; iugekomeu 
7 bilj . als : 
J. YVeidsruan, Machinen-

fabriek, te Dortmund, ƒ 19,268 
H. M. dc Koff, „ Utrecht, „ 17,036 
W. A. G. Jansen eu 

K. Hollander, „ idem „ 16,638 
J. W. de Leur, ,. idem „ 15,985 
P. Leenders, „ idem „ 15,886 
H. Vermeer, „ idem „ 15,540 
J. A. van Straten, „ idem * 14,330 

Wcnbrugge, 5 Mei: lo. het makeu vau de gebou
wen voor een stoomgemaal onder Oudshoorn; minste 
inschr. was P. Vlasman, tc Bodegraven, voor ƒ44,760. 

2o. het graven vao een aaovoerkanaal; minste 
inselir. was L. Brouwer, to Gouda, voor ƒ3163. 

Mpaabraak, 5 Mei: het vergrooteo der school; 
iugekomeu 6 biljetten, als: 

r**100 
„ 3998 
., 3880 
, 3733 
, 3100 

J. Temme, „ Hoogwoud, 
H. Koon, „ Beoningbroek, 

'•Gravenland, 6 Mei: het houwen vaneen R. K. 
kerk eu pastorie; ingekomen 10 bilj., als 

te Utrecht, J. A. van Straten, 
C. vao Schalk, 
J. H. de Vos, 
W. Tieleos, 
N. H. Peters, 
B. vaa Rhijn, 
A. A. van Dommelen. 
W. Westerhof, 
A. Keers, 
M. Andrieaseo en Zn 

, Varik, 
. Utrecht, 

idem 
Schalkwijk, 

, Naarden, 
, Utrecht, 
, Wceap, 
, Hilversum, 

idem 

f 42,400 
„ 42,200 
„ 38,600 
„ 38,400 
„ 38,200 
„ 37,849 
„ 37,799 
„ 37,640 
„ 35,400 
„ 34,740 

kullen hu ra. 6 Mei: het leveren vaa 1000 stère 
gewasscheu griut; minste inschrijver waren: 

le perc. 350 stère: W. vau Asch. te Kuilenburg, 
i ƒ 1.50; 

2e perc. 350 stère: dezelfde, a ƒ1.48: 
3e „ 300 ,, A. Buil, te Paooorden, a ƒ 1.50, 

alles per stère. 
Vcllcnhcvc, 6 Mei: lo. het uitdiepen vao het 

kanaal achter Kuinre, iu 3 perc; minsie inschr. waren: 
le perc. I. de Lange, te Kuinre, voor ƒ3700; 
2e „ dezelfde, voor / 32001 
3e „ J. A. Dijkman, te Vollenhove, voor ƒ5400; 
in massa: 1. de Lange, voor /*I2,000. 
2o. hot onderhoud vau don griutweg van Kuinre 

naar Blokzijl; minste inschr. was I. de Lange, voor 
ƒ 2300. 

3o. het verhoogen van den dijk achter Vollenhove; 
minste inschr. was J. Dikken, te Stad-Vollenhove, 
voor ƒ 6500. 

Kaaclle, 6 Mei: dc levering van 2340 stère rivier-
grint; minste inschr. was O Hoefnagel, te Waalwijk, 
a ƒ1.84 per stère. 

Memmeladijk, 7 Mei: het bouwen vao eene opeo-
bare school met onderwijzerswouing: ingekomen 5 
bilj., als: 
\V. van Leeuwen, te Hellcvoctsluis, f 50,190 
T. Mosselman, „ Middelharnis, „ 50,000 
C. J. Mostcrdijk, „ Sommelsdijk eu 

A. Langejau, „ Kralingeu, „ 48,790 
J. J. Speelman. „ Hoogvliet, „ 48,725 
M. L. Veencnbos, „ Brielle, „ 48.ÖSÜ 

Mullein. 8 Mei 
en pastorie voor 
bilj., als: 
J. Verbruggi 11, 
Pon n inga, 
A. Jauscu, 
Kortings, 
H. Koppcs, 
Gcurs, 
J. van Os, 
11. de Lauwere, 

bet bouwen eener kerk met toreu 
Vortum en Mullein; ingekomen 8 

te Veghel, 
,, Kessel, 
„ Beugen, 
„ Bergeu, 
„ Broekhuizen vorst, 
„ Vierlingsbeek, 
„ Sam beek, 
„ Kessel, 

ƒ 10*846 
„ 28,012 
„ 27,840 
„ 26,9'J9 
„ 26,890 
„ 26,457 
„ 26,356 
„ 26,333 

Xleuw-Mulnen, 8 Mei: be boveubouw van een 
houten draaibrug met ijzeren leuningen; ingekomen 
9 bilj., als: 
Kliphuis, te Stadskanaal, ƒ 1250. 
J. Bei, is, „ Musselkanaal, „ 1100. 
T. Venema, „ Veendam, „ 1100. 
Mulder, „ Stadskanaal, „ 1046.98 
i. Linzel, „ idem „ 991. 
II. Eggens, „ Nieuw-Buioco, „ 931. 
Landweer eu Somcr, „ Stadskanaal, „ 842.83 

Hrnlnlngen, 8 Mei: de gewooe onderhoudswerken 
van deo polder Kruiningeu; ingek. 8 bilj., als : 
?. J. Visser, tc Hans weert, ƒ 10,000 
B. den Exlcr van den 

Brink, , Krabbcndijko, „ 9,278 
P. J. van Remortel, „ Walzoorden, „ 9,190 
J. Kraaiieveld, „ Hanswcert, ,, 9,000 
J. L. Dingens, „ Wilhelminadorp, „ 9,000 
J. Leiis, „ 's-Heer-Areudsk., „ 9,000 
W. Ringhout, „ Walzoorden, „ 9,000 
A. van Popering, „ Bruinisse, „ 8,998 
O de Wilde, „ Kattendijke, „ 8,900 
afgemijnd door P. J. Visser, voor ƒ8800. 

'a-Hage, 9 Mei: lo. bet aanleggen van eene tele-
graaflijo langs den spoorweg Roormond en Weert en 
de opruiming van de bestaaudc lijn; minste ioschr. 
was T. Troost, tc Arcen, voor ƒ1110. 

2o. het spannen eu ophaogen van een draad aan de 
bestaande palen tusschon Rotterdam ea de zijlijn naar 
het Kralingscbe Veer cn dc aanleg eener lijn van het 
Kralingscuo Veer naar Krimpen a/d Lek; minste 
inschrijver was B. van der Weerden, te Utrecht, 
voor ƒ 590. 

3o. het herstellen eo verbetoren van de lijnen langs 
den spoorweg van Helder tot hot Noordzeekanaal bij 
Zaandam, en van Uitgeest tot dat kanaal bij Velzeo, 
met iabegrip der zijlijnen; minste inschrijver was 
E. Kouwenhoven, te Ënkhuiseo, voor / ' I . 

4o. het 3jarig onderboud vao- en de herstelliogeo 
aao het post- ou telegraafkantoor te Ijeeuwardeu; 
minste inschrijver was L. L. Uorbach, te Leeuwarden, 
voor ƒ 1760. 

Leeuwarden, 9 Mei: het opruimen vao ondiepten 
in eenige kanalen en vaarwaters, iu onderhoud en 
beheer bij de prov., in 11 perc; minste inschr. waren: 

perc. 1 cu 1. K. R. Kuipers, te Harlingen, resp. 
ƒ8450 eo ƒ6485; 

perc 3, 6 oo 9, G. T. Praamstra, te Veeuwouden, 
resp. ƒ3955, ƒ1111 eo /68U; 

perc. 4 en 8, R. \ . dc Vries, te Koudum, resp. 
ƒ1785 en /"465; 

perc. 6, Y. Dikkerboom, te Oudehaske, ƒ2385; 
„ 7, W. A. Koopman, to Oudelamer, f105; 
„ 10, J. A. Tuinier, te Oudemirdam, ƒ697; 
„ 11, geeu inschrijvers. 

Oneek, 9 Mei: lo. de aanleg vao een grintweg vao 
deo Hemdiik naar het dorp Ooslliem; minste inschr. 
was ï- B. Hempen nis. tc Bolaward, voor ƒ5760. 

2o. het makeo vao een houten draaibrug over de 
Oost 1 emmer opvaart en genoemden weg; minste in
schrijver was L. S. van der Molen, te Oosterzee, 
voor /"2330. 

Zutfen, ',i Mei: het bouwen vao eeo kantoor met 
bovenwoning aan de IJselkade; minste inschrijvers 
waren Oosterink en Schut, te Amsterdam, voor ƒ 21,890. 

CdLInsplaai, >J Mei: lo. de aanleg vau aarde-, 
steenglooiing en andere werken, mot inbegrip der 
daarbij bepaalde dijksmaterialen voor Oud-Noord beve
land; iogek. 8 bilj., als: 
P, v. d. Berge, te Coliinsplaat, /' 9399 
G. de Rijke, „ idem „ 9350 
A. M van Oosten, „ idem „ 9243 
P. Verbruggen. „ idem „ 9229 
C. Bolier, „ Bruinisse, „ 9225 
A. van Popering, „ idem „ 9212 
O de Wilde, „ Kattendijke, 9175 
gegund aan A. M. van Oosteo, voor ƒ9096. 

2o. de levering van verschillende dijksmaterialen 
voor Nieow-Noordbevelaod over '79/'80; iogekomen 5 
bilj., ala: 

te Coliinsplaat, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ Oud-Gastel, 

ƒ 1950 
1, 1878 
m 1826 
,1 1795 
. 1705 

M. Breaa, 
L. Scbrier, 
A. M. van Oosteo 
J. Breas, 
J. Hack, 
gegund. 

'a-Hage, 10 Mei: het verrichten van eeoige werk
zaamheden in lietgarnisoenshospitaal te 's-Hage; minste 
inselir was A. Kloots, te 's-Hage, voor ƒ9321.45. 

•udelande, 10 Mei: lo. de gewone onderhouds
werken aau de watering Baarland ; minste inschr. was 
O de Wilde, te Kattendijke, voor ƒ20,800. 

2o. de vernieuwiogswerken aau idem; minste in
schrijver was C. Huyzen, te Baarland, voor ƒ3600. 

Haarlem, 12 Mei: het maken van deo bovenbouw 
voor dc nieuwe museumlokalou van Teyler's Stichtingt 
ingek. 8 biljetteo, als: 

E. Waosiok, f 66,000 
H. J. Geul, „ 61,600 
B. Zint hof, „ 60,989 
J. vau Halderen, „ 59,600 
J- Kooii, „ 58,975 
J. A. Raasveldt, „ 68,000 
J. J. de Waal Maletijt, ,. 56,750 
D. A. Braakenburg, „ 54,986 

ttrenlngen, 12 Mei: lo. het leggen van buisleidin-
geu iu den Meeuwerderweg, 2o. het aanleggen eener 
bestrating aau den Eelderweg; minste inschr. was K. 
Haveuga, te Winschoten, reap, voor ƒ 1197 eaƒ 12,890. 

Haarlem, 13 Mei: het bouwen van eeae school en 
onderwijzurswoning aan de Kwakel, gem. Uithoorn; 
miuste inschrijver was J. Kieviet, te Haarlem, voor 
/ 15,370. 

11recht, 13 Mei : het uitbreiden van de loa- eu 
ladnigplauts en het vergrooten vao het gebouwtje voor 
bergplaats en lampisterie, met bet maken van bijko
mende werkeu op het station Eindhoven; ingek. 2 
bilj., als: 
J. Hillcu, te Grave, / 10,930 
A. ti van Setcrs, „ Vught, 10,444 

'••Ilage, 13 Mei: de vernieuwingen en herstellingen, 
benevens het driejarig onderhoud van verschillende 
rechtsgebouweii cn gevangenissen; minste inschrijvers 
waren: 

Arnhcmt M. van der Heijden, gev. ƒ7995, rechts-
gob./2086; 

Zulfent II. W. Douwes, reclitsgeb. ƒ2650; 
Tleli E. 1). J. de Jough, gev. en rechtsgeb. ƒ3085; 
lire, hi: J. van Kossuui, gev. ƒ9943, rechlsgeb. 

ƒ1263, hoog-militair gerechtshof ƒ1533; 
\inerxioari: J. H. Boks, rechtsgeb. ƒ 1765; 
Mcniracrt t 11. Vcrsteegeu, gev. ƒ4093; 
ftetterdarai J. Uooa en Zonen, huis van arrest 

ƒ 4980; 
in.rdirelit: N. Kwast, rechtsgeb. ƒ1981, huis van 

arrest / 3998; 
i.uiiin looi: J. van der Laak, cell. gev. ƒ2886; 
'••Haget J. C. Pieterson, huis van verzekering 

ƒ 6100; 
Leldem S. van Lecuweu, kantongerecht ƒ1590. 
RUnaaterweude, 13 Mei: het maken van eeo ge

bouw, bestaande in machine- eu ketelhuis, steenkool-
bergplaata, eene doorlaatbrug enz. voor den Waaae-
iiaarselie-ptihler: minste inselir. was A. Rijnereld, te 
Zoeterwoudc, voor ƒ31,800. 

'••Hage, 14 Mei: lo. het maken vau bazaltsteen-
glooiiug tegen het buitenbeloop van do bedijking der 
Nieuwe-Merwedc; ingek. 9 bilj., als: 

ir r a_i i_ ei' J 1 . W. L. Schram, 
P. W. vao Hattum, 
A. v. d. Movdou Az., 
J. Verschoor, 
W. H. Swcts, 
J. Visser Jr., 
A. van Vuuren, 
P. J. Roubos Jr., 
I- v. d. Heuvel eo 

C. v. d. Heuvel, 

te Sliedrecht, 
„ Tuil, 
„ Hardinksveld, 
„ Ammerstol, 
„ Hardinkaveld, 
„ Werkendam, 
„ Vuren, 
„ Woudrichem, 

„ Werkendam, 

f 9500 
„ 9198 
„ 8750 
„ 8660 
„ 8645 
„ 8440 
„ 8330 
„ 7976 

ƒ 13,486 
„ 13,350 
„ 13,200 
„ 12,460 

ƒ 5280 
„ 5250 
, 4930 
, 4792 

ƒ 22,740 
„ 21,322 
„ 21,223 
, 20,875 

7875 
2o. de herstel!ingen eo vernieuwingen aan de 

Rijka-rivierwerkea op het Paonerdeasehe kanaal, deo 
Neder-Rijn en de Lek, in 4 perc; perc. I ingekomeo 
1 bilj., als: 

J. A. Hovinck, tc Panoerdam, 
R. A. v. d. Bergh, „ idem 
11. A. Pauweo, „ idem 
F. E. Terwindt, „ idem 

perc. 2 ingekomen 4 bilj., als: 
J. H. Hoyiuck, te Paanerden, 
R. A. v. d. Bergh, „ idem 
U. A. Pauwen, „ idem 
G. J. Mol, „ Kuilenburg, 

perc. 3 ingek. 1 bilj., vaa G. J. Mol, te Kuilenburg, 
voor f 18,927. 

perc. 4 ingekomen 4 bilj., ala: 
H. Zauen Pz., te Ammerstol, 
J. Verschoor, „ idem 
G. J. Mol, „ Kuilenburg, 
H. van Wijugaardeo, „ Vianeo, 

3o. het bouwen van eene brugwaebterswoning bij 
de brug tegenover de Oosterdok sluizen te Amsterdam; 
ingekomeo 5 biljetten, als: 
C. J. Maks Jz., te Amsterdam, / 12,945 
J. vao Halteren, „ idem „ 12,787 
C. SchoonenburgeoCo., » idem „ 12,700 
P. vau Essen, „Houtrijk-en-Polaneo,,, 12,467 
A. Helscn, „ Amsterdam. „ 12,395 

Amsterdam, 14 Mei: het verbouwen vao perceel 
no. II op do Raamgracht tot magazijn en woonhuis, 
onder beheer van den architect Th. Assseler; minste 
iuschr. was 1). Heijink. te Amsterdam, voor ƒ11,991. 

•enhcrh, 14 Mei: het bouwen van eene pastorie; 
ingek. 16 bilj., als: 
Piekstra, te Kuikhorue, ƒ 12,221 
Twijnstra, „ Leeuwarden, „ 11,850 
Sikma, „ Oenkerk, „ 11,498 
Gras, „ Wijos, „ 11,280 
De Boer, „ Leeuwardeo, „ 10,840 
Klziuga, „ Rijperkerk, „ 10,741 
Ringnaldus, „ Hardegarijp, „ 10,697 
Kalt, • Ureterp, „ 10.464 
Jaosma, „ Leeuwarden, „ 10,389 
Erich, „ Dokkum, „ 10,360 
Piekstra, „ Berguni, „ 10,183 
Kreeft, „ Dokkum, „ 10,120 
De Jong, „ Birdaard, „ 9,997 
liieinslra. „ Hallum, „ 9,889 
Pijnaeker, „ Kollum, „ 9,795 
J. Jansma, „ Hallum, „ 9,203 

Haarlem, 15 Mei: het voortzetten der verbetering 
van het Krabbersgat bij Enkhuizen; minste insofar, 
was D. Volker, te Dordrecht, voor ƒ 126,000. 

Amsterdam, 15 Mei: het maken van eene houten eu 
steenen fundatie voor een gebouw aan de Wetering
schans, ten dienste der Vrije Gemeente, onder beheer 
van den architect G. B. Safin; minste inschrijver was 
M. J. Meekers, te Amsterdam, voor ƒ11 519. 

Middelburg , 15 Mei | lo. de ge. wone oud e rhouds-
cu vornieuwingswerken aan de wateringen van deu 
polder Walcheren, in 4 perc.; le perc. Noordwateriag 
ngekomen 3 bilj., als: 
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H. Hage, 
J. Verktrij 

ƒ 46,700 
„ 45,917 
- 45,680 

te Middelburg, 
•Eu ijl QuaUrnlaar, „ Vlissingen, 

1. vuu Male Dl , „ Breskeria, 
Se perc Oostwatering ingek. 2 bilj-, als: 

J. de Rijke, te SUvenisse, /11,484 
J. t. d. Hoek, . Middelburg, „ 10,850 

3e perc. Zuidwateriug; één bilj. iogek. van J. Hoek, 
te Middelburg, Toor/8660. 

4e perc. Westwatering ingekomen 3 bilj., als: 
J. Verkuijl Quakkelaar, te Vlizoiogen, / 5779 
J. v. d. Hoek, - Middelburg, ,, 5640 
H. Hage, „ idem « 5600 

So. bet verbroeden en verdiepen Tan een deel der 
Vliisingsch-Koudekerksche Spring, met het daarover 
bouwen eener bouten brug; ingekomen 4 bilj., als: 
O. Motera, te Vlissingen, / 20»9 
W. Tan Uiie en Zonen, „ Middelburg, „ 1797 
H. Hage, „ idem » MJJ 
J. v. d. Hoek, „ idem ,, 1570 

Vtlater-wlja, 15 Mei: het maken van de grond-
en kunstwerken ten behocTe van het gedeelte van 
den Nederl. Westf. spoorweg van station Dorsten a[ 
tot aan het Emscherdal; ingek. 16 bilj-, als 
G. Kahlmann, 
Auiiini) Geisler en 

Mencke, 
Fr. Lenz, 
A- H. Varnholt, 
H. Beverunge, 
Gebr. Oertel en Co., 
G. Straatman, 
Kroner en Wirges, 
Weuate en Königs, 
Von Kintzel en 

Lauser, 
Eiaenbahnbau Gesells. 

Schickler en Co.. 
C. Vering, 
Jean Salter, 
It. Bremer, 
A. Tischeriick, 
H. Klose, 

te Wulfen. 

, Wilbelmsbafen, 
, Stettin, 

Ëlberfeld, 
, Dussrldorf, 

idem 

M. 530,400. 

, 520,000. 
516,300.30 

, 515,000. 
, 512,000. 
475.000, 

. Linnê /281,220),, 468,700. 
, Kassei, 

Mülheim, 

, Kassei, 

, Dortmund, 
, Hannover, 
, Bottrop, 
, idem 
Osterfeld, 
Dorsten, 

443,883 
423,000 

, 418,000. 

, 399,500. 
, 393,000. 
, 383,0 0. 
, 368,000. 
, 35i,000. 

alleen de grondwerken - 252,250. 
Kwning f 306,000 = M. 510,000. 

trnlirni, 16 Mei: het doen van eenige best ral iii-'en 
op den Rijks-grooten weg le kl. no, 2. vuu Arnhem 
naar NijmegBn; minste inschrijver was J. de Haan, te 
Arnhem' voor ƒ2290. 

Vervolg der Berichten en MededeHingcnT 

B I N N E N L A N D 
— Inde iBouwkundigeBijdragen", deel '24, blad/. 

225—231, vindt men de beschrijving van een steenen 
luchtkachel, die door de heeren ). A. van der K loes, 
directeur der gemeentewerken en Dr. A. van Oven, 
Ieeraar aan de hoogere burgerschool, te Derdiecht, 
werd ontwor|)eii en door wijlen den heer E. C Martin 
te Zeist werd vervaardigd, voor eene der barakken 
van het nieuwe ziekenhuis te Dordrecht. 

Hoewel deze kachel van den aanvang af in alle 
opzichten voldeed aan de goede verwachting, die de 
ontwerpers ervan koesterden, scheen men totnog
toe niet te kunnen besluiten haar ook voor de overige 
barakken in te voeren. Verschillende vooroordeeleu 
schijnen daarvan oorzaak te zijn geweest. Met uit
zondering van enkele malen, dat er door de zieken
oppassers hoogst ondoordacht werd gestookt, verspreid
de de kachel voortdurend eene zeer gelijkmatige en 
alleszins voldoende warmte in de zaal. 

De zuiverheid der lucbt liet niets te wenschen 
over, niettegenstaande er meestal 10 of 12 zie
ken in de zaal werden verpleegd, terwijl daaren
tegen in de andere barakken, waar men zich met 
oude ijzeren kachels enz. behielp, meestal een kwa-
lijk-riekende atmosfeer heerschte, ondanks het kleiner 
aantal, b. v. 6 of 7 patiënten dat daar in den regel 
aanwezig was. 

Welke bezwaren men eigenlijk tegen de steenen 
kagchel had, is ons niet recht duidelijk geworden. 
Nu eens vernamen «ij, dat men vreesde voor onvol
doende verwarming bij buitengewoon lage tempera
tuur dor buitenlucht dan weder, dat men de voorkeur 
schonk aan ijzeren kachels, omdat men zich voor
stelde, dat die minder plaatsruimte zouden innemen. 
Zelfs werd er gezegd, dat men eigenlijk den geheelen 
winter ventilatie door middel van de kachel over
bodig achtte. Wat hiervan zij, zeker is het, dat 
men verschillende proeven heeft genomen met andere 
kachels, waarvan er geene voldeed, en die te zamen 
tot groote kosten aanleiding hebben gegeven. 

Nu de kachel gedurende twee winters in gebruik 
is geweest, schijnt de twijfel aan hare goede wer
king langzamerhand te zijn opgeheven. Althans 
wij vernemen, dat dezer dagen aan de erven E. C, 
Martin te Zeist de leverantie van drie dergelijke 
kagchels. ten dienste der overige barakken van het 
ziekenhuis, is opgedragen. 

Wij bevelen de nadere kennismaking met deze 
soort van kagchels, in verband roet de lezing van 
bovenbedoeld opstel in de * Bouwkundige Bijdragen" 
allen aan die betrokken zijn bij ventilatie en verwar-
ming van lokalen. 

Advertent ie . 

B O U W K U N D E . 
Een OPZICHTER-TEEKENAAR zag zich 

gaarne geplaatst, voorzien van goede getuigen. 
Blieven franco onder letter J bij den Boekhande

laar T. A. DE JONG, Wolvenstraat 4, Amsterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

De op Dingsdag don 20*»- Mei 1870, des 
namiddags ten 2 ure aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie vnn Staatsspoorwegen bij 
de Moreelse Laan te Utrecht uitgeschreven aanbeste
ding vnn bestek Nu. 227 wegens het herstellen der 
toegangswegen tot de stations Hrummen, Lochem 
en Gorssel, ten behoeve vnn den spoorweg van Arn
hem naar Leeuwarden en van Zutphen naar de 
Pruissische grens 

z a l n i e t p l a a t s h e b b e n . 
DK DIRECTEUR-GENERAAL. 

bij Inschrijving te Delft, 
door den ONTVANGER der REGISTRATIE en DO
MEINEN aldaar, 0|. Dinsdag den 17 Juni 1879, 
en zoo noodig op den volgenden dag, des vóórmid
dags telkens ten 10 ure, in het .Hotel Schaap" 
achter het Stadhuis te Delft, van eenige buiten 
dir,ist gestelde 

M i l i t a i r e - , H o s p i t a a l - e n a n d e r e 

G o e d e r e n , 

V O O R H A N D E N T E D E L F T , aio: 
Geslagen IJzer, Berlynsch Zilver, Staal en 
andere Metalen, Leder, Touwwerk, een 
Cilindervormige Stoomketel, Buskruidton 
nen (in duigen) Brandhout, Glasramen, De
kens, Matrassen en Peluwen van Kapok, 
oud Paardenhaar en onderscheidene ande
re voorwerpen. 

Aangaande de beschrijving der te verkoopen goe
deren, de verkoo|>orde, de inrichting en de inlevering 
der inschrijv'.ngsbiljrtten, de plaatsen wnar de te ver
koopen goederen voorhanden zijn en de ziendagen, 
wordt verwezen naar dc aanplakbiljetten, waarvan 
op aanvrage, vour zoover de voorraad strekt, 
exemplaren ten kantore van den voornoemden Ont
vanger verkrijgbaar zijn 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar ook de voor
waarden ter lezing liggen. 

Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag 31 .Mei te '2 ure zul iu de Grie-

kentuin le Amsterdam worden aanbesteed' 
het leggen van de Paardenapoorbaan met 
wissels en toebchooren: 

lo. van den Dam naar het Haarlem
merplein , 

2o van de Prins Hendrikkade naar het 
Hulpcentraalatation 

en 3o. van den Dam naar de Prins 
Hendrikkade tot de Schipperagracht: 

benevens het bouwen van 2 houten 
bruggen voor dubbel spoor en bijko
mende werken. 

Het liestek is uil f 0.50 verkrijgbaar aan de Stoom
drukkerij van LOMAN, KIRBERGER en VAN RES
TEREN te Amsterdam. 

Inlichtingen (reeft de Ingenieur-Architect A. L. 
VAN GENUI', aldaar. 

H E T B E S T U U R 
nn 

T e n t o o n s t e l l i n g 
te A r n h e m , 

verzoekt allen die zouden wenschen gebruik u maken 
van de gelegenheid tot 

A d v e r t e e r e n 

in den uit te geven algemeenen Catalogus, 
daarvan ten spoedigste opgave te doen uan het 
Bestuur voornoemd, Sub-Commissie voor den Catalo
gus , bereid tot het geven van alle verlangde in
lichtingen. 

Arnhem, 15 Mei 1879. 

Maatschappij tot Kxploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Donderdag den 5*en Junij 1879, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse 1 .aan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 230. 
Het vergrooten van het HOOFDGE

BOUW en het maken van bijkomen
de werken op het station Lochem, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Zutphen naar de Pruissische Orens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 02 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den lt»i"< Hei 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau vnn den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
tc bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
27»«" Mei 1879. 

Utrecht, den 15 J « Mei 1879. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 
DIJKGRAAF en HEEMRADEN van hen WAAD-

LEMMERMEERPOLDER zullen op Zaterdag den 
31 Mei 1879, des namiddags ten een ure, ter 
Secretarie van den polder in de Jansstraat te Haar
lem, in het open I mar en bij enkele inschrijving aan
besteden: 

Het verdiepen van eenige vakken, 
vaarten en togten in den Haarlem-
mer meerpolder. 

Bestekken en voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Polders, 
en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den Hoofdopzig-
ter te Haarlem, en bij de betrokken Polder-opzigters. 

Haarlem, 12 Mei 1879. 
Dykgraaf en Heemraden voomd.: 

i. W. M. VAN UB POLL, Dijkgraaf. 
J. C. van de BLOCQUERIJ, Secretaris. 

A a n b e s t e d i n g 
der verbouwing van de voormalige E N 
GEL SCH PRESBYTERIAANSCHE K E R K , 

Haringvliet N.Z. Nu. 2 te Botterdam , 
op Zaturdag 24 Mei 1879, des namiddags ten 
2'/a ure aldaar. De teekeningen liggen ter visie eu 
bestekken zijn verkrijgbaar aan bovengenoemd lokaal. 

Inlichtingen en aanwijzing worden gegeven door 
den Architect 

W. C. COEPIJN 
te Eralingen. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOT

TERDAM zijn voornemens op Woensdag den 28 
.Wei 1879, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden: 

Het maken van K E E R M U R E N op 
Fijenoord, langs de opritten bij het 
linker landhoofd der Willemsbrug. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden die op de gewone dagen en uren ter le
zing liggen op de Plaatselijke Secretarie en het 
Stads Timmerhuis te Rotterdam, en ooi voordon 
prijs van ƒ0,50 verkrijgbaar zijn bij Wed. P. VAN 
WAESHERGE en ZOON, Roekdrukkers in den Hout
tuin, n". 73. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van de Nederlandsch-VVettfaal sche 

Spoorweg-Maatschappij.; 
Op Donderdag den 19Jr" Junij 1879, des namid

dags ten 2 ure, aau het Cent raai bureau der Maat
schappij tot Exploitatie vuu Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan Ie Utrecht, van: 

Bestek n'. 231. 
Het uitbreiden van sporen en het ma

ken van bijkomende werken op het 
gemeenschappelijk station Zutphen, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Zutphen naar Winterswijk. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 54 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 15*" Mei 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van deu Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door deu Sectie-
Ingenieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het ten-ein zal geschieden den 
12<"" Junij 1879. 

Utrecht, den 14 d « Mei 1879. 

O P E N B A R E 

A A N B E S T E D I N G . 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van BOT

TERDAM zijn voornemens, op Woensdag den 21 
Mei 1879, des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te besteden : 

Het bouwen van eene BEWAAR
SCHOOL met WONING aan de Cris-
pijnlaan. 

Alles nader omschreven in het bestek en de voor
waarden met de teekeningen die, op de gewone dagen 
en uren, ter lezing liggen op de Plaatselijke Secre
tarie eu het Sinds Timmerhuis te Rotterdam, en 
ook voor den prijs van ƒ1,50 verkrijgbaar zijn bij 
Wed. P. VAN WAESBERGE en ZOON, Boekdruk
kers in den Houttuin n°. 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o m t i m m e r l a b r i e k a n t e n . 

L O U I S G O F F I N & C ' E . 
R U E D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

H . & J . S Ü Y Y E R . 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

de Hollundtche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aau besuiunde KETELS wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

K L 0 0 S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- eo Tafelbazalt-groeven 

in HIJNl'lllIISSKN. 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN', VOORVASTE STEENES, ENZ. 
Sieuwehaven .V.zijde 55, Rotterdam. 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
iu KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, COHRI. 
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, tos.enz. alstneil, 
HEKLEEDINO van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. aT. O O R , 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scheepmakershaven ,V°. en Jufferstraat JV". 5(i. 
R O T T E R D A M . 

VAN l l i m H O T E N & l O I J W E N a 
R O T T E R D A M . 

ROBEY & COMPANY'S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878, 

voor fabrieken waterwerken, en/. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Oo. 
LOCOMOBIELEN vnn ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN vnn APPI.KHY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N . KALK
MOLENS , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, ppmadesnh 
K R A A N - en andere KETTINGEN . STOOM 
M E T E R S . A F S L U I T E R S . K R A N E N • 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerkuii|!eii, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Print PORTLAND C E M E N T uit de Uitsta 
der beroemde DURHAM COMPANY tegen concur-
reerende prijzen. 

Alle, prima kwaliteit en billijke prijzen. 

II. I I O L S K O E R te A r n h e m . 
FABRIEK eu MAGAZIJN vnn Waterpas- • 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten nj 
Equerrea, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

Den 29,"" Mei e. k. zal de verpachting vooi- M 
jaren van 98 Boerenerven op het Kampei-eiland plaat' 
hebben. Bij den Uitgever LAURENS VAN HULST 
te Kamjten is verschenen en door iederai Boekhan
delaar te verkrijgen een uitmuntend geteekende 

Kaart van het Kampereiland c. a. 
van voorheen en thans, waarop de nieuwe indeeliiif 
der Erven, een teekening van de Kaart vnn 1825. 
de toestand van het Eiland vóór 2 ecuwen en SS 
beknopt overzicht voorkomen. De Kaart is bewerkt 
naar officicele bronnen door dsn Directeur van Stad*-
Waterwerken S. SWETS Az. Prijs in étui f2.— 

Na ontvangst van f 2.— wordt de Kaart pél 
franco door den Uitgever verzonden. 

FABRIEK IIE HOLL AMISllllE I.ISSEL 
I f E J O \ 4 „ I I & C ° . 

C l v l e l - I n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombafffermoleas in hout- <X 
ijzerconstructie, volgens eigen aysteem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M 3 |» 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen Ketel». Drijfwerken, Locomobielen. Heimachine, 
•teea- en Tagelvormmaohlnes, XJaertn Kap. en Brugconatruotlen enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L J D J E l T R A V E R S . 

(reeft berigt dat door haar tot eenige A O E N T | N voor • * 
verkoop van ASPHALT in broeden rijn aangesteld i 

F O L K . E H . S a f > . te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen TSm vloeren inlichtingen worden verstrekt cn Orders voor geheel Seder 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Deltweg N». 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bij ö . W. VAN DER WIEL f. C . te Arnhem. - Alle stukken en advertentie» te adre.„,re n ».„ den Redacteur F. W. VAN OENDT JQ.n. te Arnhem. - Uitgave van 1). A. THIEME. 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . B" 0 . 21. 
• 

Z a t e r d a g 2 4 M e i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . te A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Verachijnt Zulcrdmc.. Prg. ],er 3 jnunden t l.fir,. Men «bonneert noh voor 
eeu jurguig. Afzonderlijke nommer. bij vooruitontelliuK 15 cent.. 

Al le (tukken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Vau 1-5 r. f̂!s ft.-, verder voer eiken rege! plaataruiiuïa 20 eenU ea lOô au 
vooreen nommer van het bied. Advertentien voor het buitenland 25 centi per regel. 

dit nommer behoort een Bijvoegsel. 

GOTTFRIED SEMPER. 

Op den 15 Mei dezes jaai-s overleed te Rome Gott
fried Semper, een der geniaalste bouwmeesters dezer 
eeuw , tevens een kundig beourdcelaar en geestvol schrij
ver over frasen dc bouwkunst en kunst in 't algemeen 
U'trellende. Semper heeft, wat weinigen architecten 
te beurt valt, gelegenheid gevonden zijn kunstenaars
genie in een groot aantal prachtige bouwwerken ten
toon te spreiden, die allen algemeen gewaardeerd en 
iH'wondenl zijn. Zijne toepassing der renaissance--
vormen heeft vele navolgei-s gevonden Hij wenl in 
1808 te Altons geboren, ontving eene klassieke op-
Yocding, bestudeerde eenigen tijd te Gótt ingen de 
wiskunde en legde zich op de beoefening der bouw
kunst toe. Zijne kunststudiën begon hij te Müneben ; 
hij ging echter in 182C naar Parijs, waar hij zich in 
den beginne bij Gau'aansloot. Iu 1830 verliet hij Parijs 
rn maakte een studiereis van 4 jaren in Italië an 
(iriekenland, waarvan de eerste vrucht een geschrift 
was over de Polychromie in de Bouwkunst en de 
Plastiek der klassieke oudheid, een onderwerp dat 
destijds vele bestrijders vond. In 18:14 werd hij tot 
professor aan de kunstschool te Dresden beroepen, 
waar hij iu de eerste jaren vele belangrijke bouw
werken uitvoerde. Hij Ixmwde in 183Ü—40 ile 
Synagoge; in 1837—41 den bewonderenswaardigen 
Schouwburg; vervolgens het Vrouwenhospita.il, eene 
monumentale lonteiri op de Postplatze, de villa Rosa 
en andei-s particuliere huizen. Iu 1847 begon hij 
den boon van liet Museum, een voortbrengsel der 
schoone bouwkunst, dat hij evenwel niet voltooide. 
In I 840 werd hij in de staatkundige gebeurtenissen g.>-
wikkeld en moest in Mei van dit jaar vluchten. Hij begaf 
zich eerst naar Parijs, vervolgens naar Louden, waar 
hij in 1851 een professoraat bekwam, zeer geacht 
werd en aan de stichting van het Kensington Mu
seum een werkzaam aandeel nam. In 1853 werd 
hij als professor SM de Polytechnische school te Zu
rich beroepen, waar hij tot 1870gewerktheaft. Hij 
.tamde aldaar het Polytechnisch gebouw, de Ster
renwacht, het Slads-ziekenhuis, allen zeer verdienste
lijke werken. 

Vervolgens vertrok hij naai Weeiien, eu leidde 
aldaar met Hasenuuer den bouw voor de nieuwe 
Musea, ontwierp het plan voor het nieuwe Burg
theater, alsmede een plan voor de uitbreiding van den 
Hofburg. Het laatste in verbinding met de Musea, 
zal, als het voltooid is, een architectonisch ge
wrocht zonder wederga zijn. De brand van den 
Schouwburg te Dresden verstrekte hem de gelegen
heid, dien op grooteren schaal en niet rijker vormen 
voorzien, te herltouwen en de nieuwe schouwburg te 
Dresden is opnieuw een model van elegante bouw
kunstige schoonheid. Van andere groote ontwei|ien 
kunnen nog genoemd worden: een plan voor de Ni-
inlaikerk te Hamburg, dat evenwel niet uitgevoerd 
wenl, een plan voor een schouwburg le lïio-de-Ja-
neiro, waarmede hij op de wereldtentoonstelling in 
18IJ7 een eercpiïjs verwieh'. Vau zijne geschriften 
over kunst cn kunstindustrie hebben we die over 
Polychromie in de Bouwkunst reeds aangestipt; de 
stellingen daarin vervat zijn sedert algemeen erkend. 
In 1851 verscheen : »De 4 elementen der Houwkunst". 
In 1852: Over industrie, wetenschap en kunst.'' In 
18UÜ tot 18C5 verscheen zijn voornaamste werk: 
• De stijl in de technische kunsten", 2 deelen; die 
door een derde zouden gevolgd worden. wat echter 
OOg niet verschenen is. Van dit talentvolle geschreven 
werk, dat door geleerdheid uitmunt, ziet een tweede 
uplaag het licht. 

KNUTSELON DERWIJS. 
In de den 24 Maart j.l. gehouden vergadering 

van de afdeeling Dordrecht der Veieeiiiging tot be-
vOrdering vau Fabriek- en Handwerksnijverheid werd 
eene commissie lieuoemd, bestaande uit de heeren 
P. Evekink, 11. Ihrijer en J. A. van der Kloes, ten
einde rapjxrrt uit te brengen iu zake de invoering 
van hot knutstïlouderwijs en de oprichting van eene 
'Unbachtsschool te Dordrecht. 

Bedoeld rspport wenl in de vergadering der Af
deeling van 9 dezer behandeld; wij nemen daaruit 
het volgende over: 

De commissie bezocht Amsterdam , waar zij: 
1' een onderhoud had met den heer II. Bonman, 

directeur der kweekschool van onderwijzers en on
derwijzeressen, ter bespreking van diens opstel in de 
»H<xtc van Volksonderwijs" 1879; 

2e het schoolmuseum bezichtigde in het Paleis voor 
Volksvlijt * waar o. a. al de werktuigen en leermid

delen, bij het huisvlijtonderwijs in Denemaiken in 
gebruik , zijn tentoongesteld; 

3* een bezoek bracht aan de ambachtsschool voor 
jongens, en de inrichting daarvan, benevens hai-e 
geschiedenis en wording, uitvoerig besprak met dezer 
directeur den heer Jb. Olie Jbzn. en 

4* de industrieschool voor meisjes in QOgSMchoow 
nam onder geleide van de directrice dier inrichting, 
niejiifTvrouw Mijllé. 

Verder woonde dc commissie op den 2'B dezer 
eene der lessen bij van den heer A. Groeneveld, in 
het schoolgebouw van het departement der Maat
schappij tol Nul van 't Algemeen tu Rotterdam, 
welke lessen aldaar op kosten van genoemd depar
tement bijwijze van proefneming aau 19 leerlingen 
der departementsschool gedurende 15 maanden een
maal oer week wonlen gegeven. Zij ontving daar van 
het bestuur van het departement, waaronder de school
opziener Dr. Mensing, de meest uitvoerige mededee
lingen, welke allen zeer gunstig voorliet kniitselon-
derwijs luidden. 

Naar aanleiding van een en ander deelt de com
missie het volgende mede, als haiv meening omtrent 
de invoering van het knutselonderwjjs in Seder-
land en speciaal te Dordrecht. 

Voorzoover ons bekend, is bet nut van dit 
onderwijs nog door niemand tegengesproken, die 
eenigszins meer iu de zaak is doorgedrongen, en kan 
er alleen verschil van gevoelen bestaan Omtrent de 
middelen om tot de invoering daarvan te geraken, 
de richting en methode, die daarbij behooren te wor
den gevolgd 00 het doel, dat hoofdzakelijk in bet 
oog moet worden gehouden. 

In Zweden, de bakermat van het kmitselonder-
wijs —• misschien wan> het juister Finland als zoo
danig te noemen — , vat men de zaak voornamelijk van 
de practische zijde op; dat wil zeggen, alles is 
erop ingericht om de bevolking, vooral die van 
het platteland, tot werklieden te vormen, die zich 
door eigen werkkracht, ieder voor zich in zijn eigen 
huis, kunnen voorzien van allerlei voorwerpen van 
dadelijk nut eu tot veraangenaming van het leven, 
waarvan zij andei's, tengevolge van de afgelegen 
ligging hunner woonplaatsen , grootendeels verstoken 
zouden zijn. Het knutselonderwijs heeft daartelande 
dus uit den aard der zaak min of meer het karakter 
van onderwijs in ambachten, en, zooals de heer 
Bonman terecht opmerkt fzie bovengenoemde »Bode" 
van Volksonderwijs, bladz. Gl) schijnt het eenigszins 
moeilijk te zijn het verschil tusschen beiden altijd 
helder voor OOgOO te hebben. Dit verschil komt iu 
hoofdzaak daarop neer, dat liet knuUelonderwijs 
(slüjd) als Mioorende tot de leervakkon van het lager 
onderwijs, eenvoudig dient om handige menschen te 
vormen , terwijl er voor de opleiding van ambachts
lieden afzonderlijke umbachts- of vakscholen bestaan. 

In Denemarken volgt men dezelfde richting en, 
te oordeelen naar hetgeen ons daarvan ter ooren is 
gekomen, vervalt men daar zelfs min of meer in 
bet fabriekmatige. 

Wij hebben uit Denemarken het tijdschrift voor 
huisvlijt [Nordiêh Husflidt Tidenda)onUxxdeo, ten
einde een zooveel mogelijk volledig overzicht te ver
krijgen over dezen tak van onderwijs, waartoe voor
al de platen di>ehuatig waren. 

Hiertelande schijnt men het met die richting 
over hel algemeen gansch niet eens te zijn, en be
schouwt men de zaak totnogtoe alleen uit een 
zuiver pacdagogisch oogpunt. Zoo ook de heer 
Groeneveld, wien de eer toekomt van in Nederland 
het eerst vau allen het knutselonderwijs als middel 
tot opvoeding te hebben ingevoerd. De methode, die 
hij zich na rij|ie overweging en studie heeft gevormd — 
welke methode eenigszins duidelijk wonlt uit de pla
ten, die door hem ten gebruike bij het onderwijs 
zijn uitgegeven —, is er geheel-cn-al op ingericht om 
zijne leerlingen te loeren denken en aau hunne 
gedachten op stolTelijke wijs uitvoering te geven; en 
wij ineeueu gerust te mogen getuigen, dat zij 
in dat opzicht proefhoudend is gebleken. Hij houdt 
zich daarbij echter ten strengste binnen de gicnzen 
van het psodagogisch gebied en wil zelfs den schijn 
niet hebben van zich toe te leggen op het onderwijzen 
van ambacht en industrie. 

Wij betwijfelen intussclien. of dit op den duur 
pruetiseh zal zijn voor kinderen van minder bemid
delde ouders, en hoewel wij iu 't minst niet te kort 
willen doen aan het pacdagogisch nut, dat in het 
knutselonderwijs is gelegen, zouden wij van den aan-
vang af ook gewicht willen leggen op de practische 
vorming van den aanstaanden werkman. 

De heer Groeneveld geeft totnogtoe alleen onder
wijs aan leerlingen uit de hoogere lagen der maat
schappij : huisonderwijs aan kinderen van welgestel-
den, schoolonderwijs ann leerlingen der (betalende) 
departementsschool. Onder laatstgenoemden zijn er nu 

al, die aanleg en lust toonen in een of ander am
bacht, b. v. het schrijnwerken. Zoo vloeit als van
zelf het ambacht uit het knutselwerk voort. 

Kan nu voor bedoelde leerlingen het nut van het 
knutselonderwijs niet ontkend wonlen, hoeveel te 
meer zal dit het geval zijn voor kinderen uit deu hand-
werksstand , en leert men dezulken knutselen, waarom 
zou men hen dat dan niet op zoodanige wijs leeren, 
dat zij er vooral zooveel mogelijk stoffelijk voordeel 
van kunnen trekken/ 

Kan de aanleg en de zin voor handenarbeid de 
jongelieden uit de hoogen? standen aan huis binden, 
en hen terughouden vau het zoeken van vermaak 
daarbuiten, hoeveel te meer kunnen die aanleg 00 
die zin teu nutte komen aan het kind uit het volk, 
VOOT wien tehuis zooveel minder vermaak is weg
gelegd ! 

Van dit punt uitgaande komen wij vanzelf fit 
hetgeen in dezen voor Dordrecht nuttig is. Wij 
missen hier totnogtoe alles, wat dienen kan tot het 
vormen van ambachtslieden. De gemeentelijke bur
geravondschool , boe nuttig voor bet verzamelen van 
theoretische kundigheden, die den ambachtsman vau 
dienst, kunnen zijn bij de uitoefening van zijn bedrijf, 
is git'tiszius iu staat die leemte aan te vullen. Nie
mand zal, gelooven wij , het nut ontkennen van eene 
welingerichte eu goed bssochte ambachtsschool ook 
hierterstede. De commissie, indertijd door het 
bestuur onzer Afdeeling te dier zake benoemd, heeft 
iu haar rapport de voordeelen van eene zoodanige 
school zoo duidelijk uiteengezet, dat wij het onnoodig 
achten daarover venier uit te weiden, efl wat hare 
bezwaren tegen de oprichting betreft) kunnen wij 
niet e'itVeuneii, dat zij VOOT eon goed deel ook nu 
nog bestaan. Doch wij zien juist in het knutselon
derwijs 000 middel om geleidelijk tot eene ambachts
school te geraken, mits men de richting van het 
onderwijs van den aanvang af daar eenigszins naar 
regelt. 

Een enkel voorbeeld tot toelichting daarvan. De 
heer Groeneveld beperkt zich zooveel mogelijk in het 
gebruik van gereedschap' een mes, een hanildraai-
zaagje, een hamertje, een buigttingetje, ziedaar 
alles. Wij daarentegen zien er niet alleen geen na
deel in, maar zijn de meening toegedaan, dut het 
beter is, om een cn ander stuk gereedschap méér 
te gebruiken, teneinde wat men leert goed en naar 
den eisch van het werk te hvren. Althans voor de 
meergevorderde leerlingen schijnt daartegen niet het 
minste bezwaar te bestaan. 

Dat doel ook de heer Clauson Kaas, de stichter 
van het huisvlijtonderwijs in Denemarken; zijne 
draai- en werkbankjes b. v. zijn typen van doelmatige 
constructie. Wij zien geenszins in, waartoe het nuttig 
is om met behulp van «vne glasscherf te doen, wat 
men met Itchutp van eene houtvijl veel schooner kan 
verrichten, en waarom men voor eene rechte zaag
snede geene gewone handzaag zou mogen bezigen in-
plaats van een ornement zaagje. 

Het bo veris taande in 't kort samenvattende, komen 
wij tot de volgende conclusie: 

IfU men het knutselonderwijs ook in zijne ge
volgen van het meeste nut do-nzijn, menbrenge 
het binnen het bereik van het volk en richte het 
zoodanig in, dat het tot voorbereiding diene tot 
het aunleeren van een ambacht. 

Er blijft ons thans alleen nog te bespreken de 
wijze van uitvoering. 

In de eerste plaats zij opgemerkt , dat wij voor-
loopig het dank beeld geheel an-al verwerpen om het 
te deen opnemen onder de verplichte vakken van 
het lager ondeiwijs. Het thans dssrhoon te sturen 
zou onSH inziens gelijkstaan met liet op de lange 
baan te schuiven. Wij wenschen , dat er gehan
deld wonle, en achten dit mogelijk. 

De proef, die het departement Rotterdam van de 
Maatschappij tot Nut vau 't Algemeen in overleg 
met den heer Groeneveld neemt, kost f 400 voor 
den tijd van 15 maanden. 

Welnu, men neme hier eene dergelijke proef, 
maar aangemoedigd door de ondervinding, de beste 
leerni'SSJteivs, op meer uitgebreide schaal; dat wil 
zeggen, men kieze hier niet eeu twaalftal leerlingen 
uit eene school voor betalendon, aan wie men een
maal per week twee uur kosteloos onderwijs geeft 
in bot knutselen, maar stelle die gelegenheid dage
lijks, na afloop van den schooltijd, gedurende een 
paar uren voor eenige oppassende leerlingen uit de 
%'ursr billende lagere scholen open. 

Wellicht kan men vun het Uemeentebcsliiur het 
kosteloos gebruik van een lokaal met vuur en licht 
verkrijgen, eene ondersteuning, die moeilijk ge
mist zal kunnen worden, met het oog op de kost
baarheid van zulk eene pntefneining. 

Keu geschikt onderwijzer, om aau het hoofd dei-
inrichting te staan, is onder het liulponderwijzcrsper-

soneel der openbare scholen alhier te vinden. Deze 
beginne voorloopig zonder hulppersoneel, tenzij er 
wellicht Ie•! ln'iii"•[ • te vinden weren , die, op de 
wijze als de dames der zondagschool alhier iloeu, 
onder zijne leiding werkzaam wilden zijn. 

Neerut het getal leerlingen toe — en wij twijfelen 
geenszins of dit zal ipoedig het geval zijn —, dan 
voege men hem, at naar gelang der liehoefte, hetzij 
bekwame ambachtslieden , hetzij andore onderwijzers 
als hulponderwijzers toe. Zoo geschiedt het ook aan 
de ambachtsschool te Amsterdam. 

Teneinde de voor deze proef benoodigde gelden 
bijeen te krijgen , achten wij bet nuttig, dat zoo 
s[HN'dig mogelijk eene commissie van organisatie uit 
de notabele ingezetenen deter stad samengesteld 
worde. 

Hiermede DOOSnen wij ons voldoende te bobben 
gekweten van de ons opgedragen taak, eene taak , 
die ons zeer aangenaam is geweest. Wat wij bij 
deze gelegenheid van het knutselonderwijs hebben 
ge/ieu, I tï ons de overtuiging verschaft, dat de 
veulen» bemi>eiiiigen, die voor de oprichting eener 
zoodanige school alhier zullen noodig zijn , een zeer 
dankbaar werk zullen worden. 

Het voorstel der commissie vond bij dc ter ver
gadering aanwezige leden der Afdeeling algeineenen 
bijval, en zij verkreeg van het beetuur volkomen 
vrijheid van handelen benevens de toezegging van 
zijn geldelijken steun voor de toekomst. De heeren 
Evekink, Hoijer en Van der Klives hebben daarop 
al dadelijk een begin gemaakt met de samenstelling 
der commissie van organisatie, door het bestuur uit 
te noodigen twee /.ijiie.r '.oden aan 10 wijzen oin 
daarvan deel uit tc maken; aan die uitnoodiging 
zal worden voldaan. Verder zijn aan de besturen 
van verschillende veiveuigiugen dergelijke verzoek
schriften gericht, terwijl de commissie voor het 
overige zal worden samengesteld uit zoodanige par
ticuliere personen, van wier invloed en medewer
king men de beste resultaten verwacht. 

38ste ALGEMEENE VERGADERING 
DES 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Deze vergadering wenl den 20 Mei 1879 gehouden 
in een der bovenlokalen van het Koninklijk Zoologisch 
Genootschap «Natura Artis Magistra'' te Amsterdam 
en tegen zeven uren geo[>end. 

De Voorzitter, de heer J. G. van Niftrik, heette 
de aanwezigen welkom en wees op het aangename 
van het vergaderlokaal, waarvoor in de eerste plaats 
den heer Westerman, directeur van net Genootschap, 
dank moest wonlen gebracht. Spreker voegde daar
bij een woord van dankzegging aan allen , die het 
hunne tot opluistering der tentoonstelling hadden bij
gebracht en aan de bcantwoonlers der prijsvragen, 
waartoe met voldoening op de wanden der zaal werd 
gewezen, al heblren Is'oordeelaars ook gemeend voor 
ditmaal geene volledige bekroning te mogen geven. 
Terwijl later aan Secretaris en Penningmeester de ge
legenheid zal wonlen gegeven omtrent den stand der 
Maatschappij en de financieel» uitkomsten verslag uit 
te brengen, kan nu nodl worden medegedeeld, dat 
de pogingen, die iu het werk gesteld werden om 
het li*lental te vergrooten, aan de verwachting niet 
beantwoord hebben, waarin spreker aanleiding vindt 
allen aau te sporen daartoe mede te werken, te
meer daar op de begrooting belangrijke posten niet 
dan voor memorie zijn uitgetrokken. Tengevolge van 
een zuinig beheer is de stand der financiën goed eu 
de moeilijkheden, waartoe de aankoop van het huis 
iu de Wijde-Kapelsteeg aanleiding gaf, zijn overwon
nen. Door den ijver van deu Secretaris is bet mogen 
gelukken om de uitgifte der achterstallige boek- en 
plaatwerken in te halen. 

Spreker maakte gewag van de l>etrekkingen der Maat
schappij tot andere genoot schap] >eu en deelde daarbij 
mede , dal de oude handen onderhouden en nieuwe 
aangeknoopt werden. De medewerking der Maat
schappij werd op waarde gesteld, getuige dc benoe
ming van baren Voorzitter tot eerelid der Arnhemsche 
Tentoonstelling van Neilerlandsehe eu Koloniale Nij
verheid, tot lid der jury voor de prijsvraag van 
het Nationaal Huldeblijk 00 tot lid der feestcommissie 
te Amsterdam. Bij de inededeeling vau het indienen 
van een adres aan de Regeering omtrent deu min 
gewen scli ten invloed der Rijksadviseurs op de Bouw
kunst en het later gevallen besluit om dit college op 
te hellen, stond men voor de vraag, hoe nu gehan
deld moest wonlen. Het viel niet te ontkennen, dat 
hel doel der oprichting van dit college toejuiching 
venliende en tlat er alleen In-denk ingen waivn tegen 
de wijze, waarop de Rijks-adviseurs van het ontvangen 
mandaat gebruik maakten. Met hel OOg daurou 
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had het Bestuur zich tot den Minister van Binnen-
landsche Zaken gewend rnet verzoek om aan de 
Maatschappij het opsporen, opmeten en in teekening 
brengen van werkeu dei' Bouwkunst uit vroegere 
tijdperken op te dragen cn haar daarvoor eene sub
sidie tc verleenen. Het daarop ontvangen minder 
welwillend antwoord schrikte het Bestuur niet aften 
tweedemnle den Minister te schrijven , maar deze 
poging leed schipbreuk. Wat nu gedaan moet wor
den is eene zaak, waaromtrent de at'deeliugen ge
raadpleegd zullen worden en in de aanstaande Scp-
tcmber-vergadering besluiten genomen kunnen worden. 

Op uitnoodiging van den Voorzitter las de Secre
taris bet jaarlijksch verslag, waaraan wij de vol
gende bijzonderheden ontleenen. 

Ledental. Het aantal leden, dat op 1 Mei 1878 
930 bedroeg, werd met 64 verminderd, als 13 door 
overlijden, 39 door bedanken voor het lidmaatschap 
en 12 door verandering van woonplaats en verzuim 
van betaling. Daarentegen traden 84 nieuwe leden 
toe, zoodat de Maatschappij op 1 Mei jl. 950leden 
telde en alzoo eene vermeerdering van 20 leden aan
wijst. 

Bestuur. Inplaats der afgetreden leden hebben 
de heeren J. H. Schmitz Jr., Daniel .1. Sanches en 
N. Redeker Bisdom in het Bestuur plaats genomen), 
waarvan den leden op de gebruikelijke wijze werd 
kennis gegeven. De beurt van aftreden is voor dit 
jaar aan de heeren J. G. van Niftrik en J. U. de 
Kruijlï, die niet terstond herkiesbaar zijn. Spreker 
vond bij deze mededeeling aanleiding orn beiden be
stuurders openlijk den dank hunner medeleden te 
brengen cn den geaebten Voorzitter te verzekeren, 
dat het Bestuur hem met leedwezen ziet heengaan. 
Door het vertrek van den heer P. J. Mouthaan naar 
elders, dient door het kiezen van een nieuw bestuurs
lid in de vacature van secretaris-bestuurder te wor
den voorzien. 

Correspondenten. De heer Y. II. van Ettcger 
wenl tot correspondent te Zutfen benoemd, tot ver
vanging van wijlen den beer 1). J. Itz, en de heer 
L. Arnold tot correspondent te Weesp inplaats van 
den heer N. Moll, op zijn verzoek als zoodanig ont
slagen. De beer G. Spoon Az. gaf zijn verlangen 
te kennen om ontslagen te wonlen als correspon
dent te Nieuwenhoorn, maar door het Bestuur wor
den [Kigingeu aangewend om hem van dat besluit 
terug tc brengen. 

Uitgave van hoek- en plaatwerken. Zooals in 
het voorgaande verslag wenl toegezegd , heeft het 
Bestuur door vermeerderde uitgaven het achterstal
lige grootendecls aangevuld. 

Het verslag van dc 35 , i e algemeene vergadering 
is met de meeste bijlagen bijeengebracht kunnen 
wonlen en de redenen zijn daarbij medegedeeld, 
waardoor de verslagen der 30' en 31e algemeene 
bijeenkomsten ontbreken. In het afgeloopen jaar 
verschenen het 2*«, 3* en 4Je stuk van deel 24 
en het 1'" stuk van deel 25 der Bouwkundige Bij
dragen. De 21»<» aflevering van Oude Gebouwen, 
bevattende o. a. den Westerkerkstoren te Amsterdam, 
ligt voor dc verzending gereed. Het Bestuur was 
op verbetering van het Tijdschrift bedacht, verzocht 
de Maatschappij van Landbouw om toezending der 
bekroonde prijsontwerpen en wendde zich herhaal
delijk tot personen, van wie mededeelingen konden 
verwacht worden. Meestal leden die pogingen schip
breuk en het gevolg was, dat stukken van minder 
algemeen nut in het Tijdschrift moesten worden op
genomen. 

Aan de uitnoodiging der voormalige Commissie van 
Rijks-adviseui-s om mede te werken tot een herode-
neenlen inventaris van Vaderlandsche Gedenkteekeuen , 
heeft het Bestuur dadelijk voldaan door alles toe te 
zenden, wat daarvan in het archief voorhanden was. 
Een tweede verzoek , om de opgemeten gevels van 
twee huizen op de Breedstraat te Leiden te ontvan
gen, werd ingewilligd onder voorwaarde, dat de 
vrije beschikking daarover aan de Maatschappij zou 
verblijven. Het Bestuur hoopte door die samenwerking 
beider belangen te bevorderen en wederkeerige medi 
werking te ondervinden, maar de plotselinge opheffin 
dier Commissie heeft deze verwachting teleurgesteld. 

Daar de Herlijnsche uitgever Ernst Wasmutb, onder 
medewerking van eenige Noderlandsche architecten , 
eene collectie u Hollandsche Renaissance" in het licht 
zou geven, heeft het Bestuur aan zijn verzoek toe
gegeven om den zedelijken steun der Maatschappij 
aan deze uitgave te verzekeren, al vreest het, dat 
verdeeling van krachten ten nadeele van de werken 
der Maatschappij zou zijn. 

De omslagen van de Bouwkundige Bijdragen en 
Verslagen zijn bestemd voor het plaatsen van adver
tentién, waanloor men eenig geldelijk voordeel hoopt 
te l>ehalen. 

Bijeenkomsten. De samenkomsten, zoo te Am
sterdam als te Utrecht gehouden, hadden lieter bezocht 
kunnen worden, rwvir voldeden aan het doel, daar 
belangrijke onderwerpen uitvoerig behandeld en be
sproken werden. Aan bet Bestuur der Afdeeling Utrecht 
wenl dank gebracht voor de gezellige wijze, waarop 
de Scptember-bijeenkomst geleid weid en met ge
noegen werd het bezoek aan verschillende belangrijke 
werken en inrichtingen in herinnering gebracht. 

Tentoonstellingen. De oorzaak , waardoor aan de 
tentoonstelling te Parijs geen deel werd genomen, 
in weerwil bet voornemen daartoe bestond, wenl in 
de September-vergadering medegedeeld. Het voor
nemen bestaat, op de dezen zomer te houden tentoon-
ttelling der Vereeniging «Artihus Saci urn" te Arnhem 
de Maatohappij te vertegenwoordigen. 

Bibliotheek. De uitbreiding van de bibliotheek 
bepaalt zich te-t de meest noodznkelijke werken en 
bij evontueeleri henlruk van den catalogus zal eene 
classificatie volgens auteurs en onderwerpen gevolgd 
worden, liet Bestuur vertrouwt, dat deze classificatie 
aanleiding zal geven om de boekerij meer bekend te 
maken en tot een ruimer gebruik uit te noodigen. 
De verschillende geschenken, die de boekerij in bet 
afgeloopen jaar ontving , worden daarop medegedeeld. 

Uitbreiding van het ledental. De pogingen utr. 
bet ledental te vergrooten ondervonden geen te groot 
succes; heeren corresjtondenten wei-den uitgenoodigd 

om ieder in zijn kring daartoe mede te werken, en 
ook de studenten van de Polytechnische School cn de 
kaïletten der Koninklijke Militaire Academie te Breda 
werden verzocht als lid toe te treden. 

Prijsvragen. Op de prijsvragen waren achttien 
antwoorden ingekomen. Op de eerste vraag: seen 
overdekte Markt voor groenten, bloemen, ooft, ge
vogelte en wild voor eene stad van ongeveer 300,000 
inwoners", kwamen 2 antwoorden in, als: 

1. gemerkt Sjhei. 
2. •> Architecture moderna. 
De tweede vraag: «een gebouw ten dienste van 

het Loodswezen", leverde twaalf antwoonlen , als: 
1. Geel, ster, blaauw. 
2. Waakzaamheid. 
3. Umuiden. 
4. Securitas. 
5. Captain Cuttle. 
6. Sine Acido. 
7. Loodswezen. 
8. Umuiden. 
9. Boreas, 

10. Recht door zee. 
11. Aeolus. 
12. Arbeid adelt. 

De vier antwoorden op de derde of laatste vraag: 
»eene Vervcisching.iterit", waren gemerkt: 

1. Hebe. 
2. Fraters amutite Bacchum. 
3. Oefening kweekt kennis. 
4. 1878. 

De prijsontwor[>eii waren in handen gestild van 
eene Commissie van honnrdfinling. liestaandc uit de 
bestuimlers J. Olie en Daniel J. Sanches en cc heeren 
A. J. van Beek, J. A. van der.Klossen F. J. Nieu-
weuhuis. Het rapport leidt tot de conchisie: dat 
geen der antwoorden op de drie prijsvngen voor 
bekroning in aanmerking kan komen; hit voorstel 
wonlt daarbij gedaan : 

a. iu zake de tweede prijsvraag, bet ontwerp Waak
zaamheid een occessit van f 125 en liet ontwerp 
Hecht door zee eeu dito van f 75 toe te kennen, 
en de ontwerpen gemerkt IJmuider. en Aeolus 
eervol te vermelden; 

b. in zake de derde prijsvraag, aan bet ontwerp 
Hebe een accessit van ƒ 40 en aan dat, gemerkt 
1878, een dito van f 25 toe te kennen. 

Het Bestuur beeft zich met dc conclusie van het 
rapport vereenigd cn daarbij zijn leedwezen uitge
drukt, dat geen der ontwerpen volledig bekroond 
kan worden. Met het oog op art. 35 der wet, 
waarbij alleen splitsing van den uitgeloofden prijs 
in twee of meer deelen , maar geene verluwging wordt 
toegestaan , hoeft het Bestuur het voorstel der Com
missie in zooverre moeten wijzigen , dat de geldelijke 
belooningeu eenige verandering ondergaan en wel 
voor de ontwerpen: 

Waakzaamheid f 100.— 
Recht door zee D 50.— 
Hebe D 30.— 
1878 I 20.— 

Vertegenwoordiging van de Maatschappij. Bij bet 
overlijden van Z. K. 11. Prins Hendrik der Neder
landen heeft het Bestuur de deelneming der Maat
schappij betuigd aan de Prinses-Weduwe alsook 
aan den Koning. Aan eeue commissie uit bet Bestuur 
bestaande uit den Vo uzitter, Secreturis cn Penning
meester, is onlangs op de cour, tijdens bet verblijf 
van den Koning en de Koningin te dezer stede, 
gelegenheid gegeven hure hulde te brengen we
gens het huwelijk van onzen Beschermheer. Na 
o|>soinriiirig van de verschillende uitmiodrg ingen, 
waarbij het Bestuur zich door eene commissie deed 
vertegen woord igen, wordt melding gemaakt vau dc 
onderscheid ingen, die deu Voorzitter ten deel vielen 
door de benoeming tot eerelid van de Tentoonstelling 
van Nederlandsche en Koloniale Nijverheid, dit jaar 
te Arnhem te houden, tot jurylid voor de beixir-
deeling der prijsantwoorden voor het Nationaal 
Huldeblijk aau Prins Hendrik der Nederlanden, en tot 
lid der feestcommissie bij het bezoek van den Koning 
en de Koningin aan de hoofdstad. 

Afdeclingen. Het Bestuur ontving van alle afdee-
lingen, met uitzondering vau Delft, bewijzen van 
adhesie in zake het adres, aan de Hooge Regeering 
gezonden omtrent de wijze, waarop de Rijks-advi
seurs de taak opvatten. Terwijl Delft, Leiden en 
Zwolle geene verslagen inzonden, waren die dei-
anderen in meer of mindere mate belangrijk. Wij 
ontleenen daaraan, dat \msterdam 121 leden telt en 
er 10 vergaderingen gehouden werden , terwijl Rotter
dam 177 leden had, bedroeg dit voor de andere af
declingen als volgt: 

Arnhem 35 leden met 10 vergiuloringen 
Daag 120 D » 7 » 
Schagen 35 > > 5 » 
Utrecht 53 » » 5 » 
Commissie van Bijks-adviseurs. Naar aanlei

ding van de wijze, waarop deze Commissie werkzaam 
was, werd door het Bestuur sen kernachtig adres 
tot den Minister van Binnenlandsche Zaken gericht, 
waarbij tegen de eenzijdige richting geprotesteerd 
werd , hoofdzakelijk op grond dat den vrijen bouw-
meestei-s dwang wenl opgelegd. Dit adres, door 
alle aldeelingen behalve Delft gesteund, heeft wel
licht tot het ophullen der Commissie medegewerkt 
eu daardoor andere gewerkt, dan men zich had voor
gesteld, daar wel wijzigingen verlangd wenien, maar 
algcheele opheffing niet raadzaam geoordeeld wenl. 
Het Bestuur betreurt dit besluit, daar thans vele 
opnemingen eu aanteekeningeii als verloren te beschou
wen zijn en geen practiseh gevolg zullen hebben. 
Iu dien stand der zaken besloot bet Bestuur zich 
andermaal tot den Minister te wenden met verzoek, 
oio de Maatschappij een deel der taak van de advi
seurs op te dragen en haar eene subsidie te ver
leenen voor het o[»sporen, opmeten cn in teekening 
brengen van bouwwerken uit vroegere tijdperken. 
De lezing van het adres en het daarop ontvangen 
antwoord gaf het bewijs, dat de /aak verkeerd be-
grepen was, maar een nader adres leidde tot dc 
overtuiging, dat de Regeering de aangeboden dien
sten van de hand wees. 

Onder mededeeling, dat het Bestuur gemeend heeft 

vooralsnog geene beslissing te nemen over het voor
stel van de Afdeeling Arnhem, om bet rapport over 
de Kunstnijverheid te ondersteunen en dat de con
cept-begrooting in de vergadering der afdeclingen, 
op 19 April gehouden, voorloopig was vastgesteld, 
eindigde de Secretaris bet verslag. 

De Voorzitter bracht den Secretaris dank voor bet 
zeer belangrijke verslag en gaf zijn leedwezen te 
kennen, dat verandering van woonplaats oorzaak was 
dat de Secretaris de Uitrekking moest nederleggen, 
die hij met zooveel toewijding had waargenomen. 

De Penningmeester, de heer J. H. Schmitz Jr., 
deed eenige mededeelingen omtrent den geldelijken 
toestand der Maatschappij, waaruit bleek dat de 
ontvangsten f 073.80 meer hebben bedragen dan de 
uitgaven. De beer J. W. Schaap bracht daarop 
rapport uit namens de commissie voor het nazien der 
rekening over het afgeloopen jaar, waartoe de afdec
lingen Den Haag, Luiden en Schagen zijn aange
wezen. Spreker verklaarde, dat de commissie de reke
ning met de bescheiden heeft nagegaan, maar tot 
geen resultaat is kunnen komen, wijl enkele stukken 
alsnog moeten wonlen overgelegd; reden waarom 
de commissie verzocht te wonlen diligent verklaard. 
Na discussie wonlt daartoe besloten. 

Voor de keuze van candidaat-bcstuurders zijn 2G3 
geldige stemmen uitgebracht 6U wel op de heeren: 
0. Muijsken 47, A. L. van Gendt 42, A. J. van 
Beek 32, G. B. Salm 16, P. J. Huibcrs 12, T. 
Benden 12, B. de Greef Jr. 10, II. Molemans 10 
en P. J. II. Cuypers 9, waaruit de keuze voor drie 
bestuurders moet geschieden. 

De Voorzitter maakt melding van een schrijven 
van den heer A. L. van Gendt, waarin hij te ken
nen geeft verhinderd te zijn de vergadering bij te 
wonen en het verzoek doet, bij de keuze van bestuur
ders geen stemmen op hem uit te brengen, daar 
hij bij eventueele benoeming zou moeten bedanken. 
De heeren A. J. C. J. S. Bergsma, 11. 1'. Vogel en 
F. VV. van Gendt .IGz. wonlen uitgenoodigd het 
stembureau te vormen , waarna eene pauze wordt 
ingesteld. 

Bij heropening der vergadering bracht de com
missie van stemopneming bij monde vau den heer 
van Gendt verslag uit, waaruit blijkt, dat het vol
gende aantal stemmen zijn uitgebracht: op de heeren 
C. Muijsken 51, A. J. van Beek 43, G. B. Salm 
34, T. Sanders 13, A. L. van Gendt 12, P. J. 
Huibers 10, B. de Greef Jr. 8, P. J. H. Cuypers 
7 en II. Molemans G. Daar in bet gebed 03 biljetten 
zijn ingeleverd, waarvan 3 iu blanco, is 32 de 
volstrekte meerderheid en zijn bijgevolg tot be
stuurders gekozen de heeren 0. Muijsken, A. J. van 
Beek en G. B. Salm. De heer Salm bedankte voor 
de eer der keuze en deelde mede, dat hij reeds vroe
ger te kennen had gegeven voor eventueele benoeming 
te moeten bedanken, terwijl de heer A. J. van Beek 
een paar dagen beraad ver/ocht, wat hem wonlt 
toegestaan. Aan den heer Muijsken, die niet ter 
vergadering tegenwoordig is, zal de uitslag worden 
medegedeeld. 

Alvorens tot de tweede stemming over te gaan, 
verzocht de heer limbers niet in aanmerking to komen. 
Tijdens de werkzaamheden van het stembureau gaf 
de Secretaris lezing van het rapport van beoordeeling 
der antwoonlen op de drie uitgeschreven prijsvragen, 
waarvan de conclusie hierboven is medegedeeld. Daar 
de uitnoodiging van den Voorzitter tot de vervaar-
digers der met accessit bekroonde ontwerpen, om 
zich bekend te maken, geen gevolg heet't, zal de 
oproeping bij advertentie geschieden. 

Bij de tweede stemming werden 63 biljetten ont
vangen, waaronder 0 in blanco en 2 van onwaarde, 
zoodat voor volstrekte meerderheid 28 stemmen ge-
vordenl worden. Er wareu uitgebracht op de heeren 
T. Sanders 28, H. Molemans 14, P. J. EL Cuypers 
5, B. de Greef Jr. 4 en A. L. van Gendt 4 stem
men, zoodat eeistgenoemde tot bestuuuler gekozen 
is, waarvan hem schriftelijk kennis gegeven zal wonlen. 

De Voorzitter geeft in overweging de September-
bijeenkomst te Delft te houden, wijl dit de eenige 
Afdeeling is, waar totheden geene vergadering ge
houden wenl. Met bet oog op de omstandigheid, dat 
het niet liekend is of genoemde Afdeeling nog bestaat, 
vinden verscheidene leden het gewaagd dit liesluit te 
nemen en ontspint zich eene discussie , waaraan de 
heeren G. B. Salm, J. II. Leliman, Wolters, H. P. 
Vogel, F. W.van Gendt JGz. en dc Voorzitter deel
nemen en die daartoe leidt, dat Delft wordt aange
wezen voor de samenkomst in September, voor het 
geval die Afdeeling bestaat; mocht dit niet het geval 
zijn, dan zal de samenkomst plaats vinden te Rot
terdam, dat daartoe door het lot wordt aangewezen. 

Nadat een en ander omtrent de spreekbeurten voor 
den volgenden dag geregeld was, komt het voorstel 
der Afdeeling Arnhem ter sprake om het verslag, 
over de Kunstnijverheid door de van Regeeringswege 
benoemde commissie uitgebracht, te steunen. Het 
Bestuur was van ineening, dat dit voorstel niet op 
de agenda moest worden gebracht, maar verklaarde 
zich bereid discussien daaromtrent te openen. 

De beer J. II. Steelier zette de gronden uiteen, 
waarop dit verslag door de Maatschappij gesteund 
kan worden, waarop tic Voorzitter verklaarde dat het 
Bestuur van ineening was, dat men de rapporten 
moest afwachten, die daarop door andere lichamen, 
meer rechtstreeks belang bij deze zaak hebbende, 
zouden worden uitgebracht. 

Hot bestuurslid Bergsma deelt mede, dat bij de 
bespreking dezer zaak in de bestuursvergadering al 
dadelijk erkend werd, dat het onderwijs in kunstin-
duslrie gesteund moest worden; daar dit echter tot-
heden niet behoord heeft tot de bemoeiingen dei-
Maatschappij , wilde men het advies afwachten van 
personen, die daarbij meer rechtstreeks betrokken 
waren. Het Bestuur was van oordeel, dat de voor
zichtigheid gebood in dien geest te handelen. 

Het bestuurslid Leliman bracht in bet midden, dat 
het bevorderen van het onderwijs tot den werkkring 
der Maatschappij behoort en als zoodanig in de wet 
is opgenomen. Spreker was van meening, dat men 
het rapport moest afwachten der commissie van on

derzoek naar hei bouwkundig onderwijs in Nederland, 
waarin voorzeker voorstellen , ook ten aanzien van de 
kunstnijverheid, zouden worden opgenomen. De beer 
De KruijtT, lid van het Bestuur, zeide dat de Regeering 
volgens het rapport het initiatief zou moeten nemen 
en dat de Maatschappij adhesie zou kunnen betuigen. 
Met 53 tegen 9 stemmen vereenigde de Vergadering 
zich met bet preadvies van het Bestuur. 

De heer II. P. Vogel bracht den aft redenden be
stuurders dank voor de getrouwe naleving hunner 
plichten en voor dc moeiten en zorgen, die zij zich 
ter wille van de Maatschappij hadden gegeven , waarna 
dc Voorzitter de vergadering sluit. 

34ste ALGEMEENE BIJEENKOMST 
O E R 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

Begunstigd door schoon weder, vereenigilen zich 
in den morgen van 21 Mei een vijftigtal leden in de 
zaal van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap »Nu-
tura Arfis Magistra" om de algemeene bijeenkomst 
bij te wonen, die tegen halfelf uren door den Voor
zitter geopend werd. 

De eerste vraag: 
In den laatste» tgd is van Rijkswege de stichting 

voorbereid cn ondernomen van eenige belangrijke 
openbare gebouwen, als: het Ministerie van Jus
titie te 's-Gravenhage, de Archief-gebouwen te 
Arnhem en te Haarlem , het Rijks-museum te 
Amsterdam en de Academie-gebouwen te Leiden. 

Is de wijze waarop die totstandkomen de 
gewenschte? 
wenl door den heer VV. C. van Goor, afgevaardigde 
der Afdeeling Rotterdam, behandeld. Spreker trad in 
een geschiedkundig overzicht van den vroegeren toe
stand , toen het ontwerpen en beboeren der Rijks
gebouwen was opgedragen aan de ingenieurs van den 
Watcistaat, die uit den aard hunner studie zeer wei
nig van schoone kunst afwisten. 

In 1856 wenl de heer A. C. Pierson en later in 
1858 de beer W. N. Rose als Rijksbouwmeester aan
gesteld, de eerste voor den gevangen isbottw en de 
laatste voor de Landsgebouwen. 

In 1803, het eerst ter gelegenheid van de voor
genomen stichting van een gedenkteeken aau *t vijf
tigjarig herstel onser onafhankelijkheid, en ook van 
de Leidsehe academie en het Paleis voor de Staten-
Gerieiaal, kwam het prijsvragenstelsel in zwang. Dit 
leverde hoogst onbevredigende uitkomsten op voor 
de incdedingers, daar het tot geen volledige bekro
ningen kwam. Vervolgens bracht de spreker den DOUW 
van het Rijksmuseum en het Palcis van Justitie te 
's Hage ter sprake, waarbij de bekende grieven nog
maals werden aangevoerd. 

In het algemeen genomen, is spreker geen voor-
standei van de door het Rijk eenzijdig beschermde 
riehting in de bouwkunst. Hij zou moei- vrije kunst
uiting wenschen eu dringt aan op de aanstelling van 
deskundige ambtenaren bij de verschillende departe
menten van algemeen bestuur. Die ambtenaren kon
den dau, bijgestaan door eene onpartijdige deskun
dige commissie, <)•- plnns bespreken on, waar ilil 
noodig en nuttig bleek, wijzigen. Dit denkbeeld 
vindt men meer uitvoerig uitgewerkt in de Bouw
kundige Bijdragen van 1870. 

De heer J. H. Leliman herinnerde, boe Willem I 
eeu loffelijke poging heeft gedaan om dc bouwkunst 
te bevorderen. Hij schonk Amsterdam een academie 
en andere steden een teekcnschool, waar die kunst 
onderwezen werd. Bij de hervorming der Amster-
damsche academie, onder bet M iiiisturie-Fock, werd 
de bouwkunst geschrapt. Spreker betreurde dit ten 
zeerste, omdat haar innig verband met schilder- eu 
beeldhouwkunst on misken haar is. 

Willem I deed nog meer; hij stelde een wedstrijd 
in, waanloor de bekroonden in de gelegenheid kwa
men om een kunstreis te maken , daar bun gedurende 
vier jaar jaarlijks ƒ 1200 werd uitgekeerd. De heeren 
Van Dam cn Cramer genoten dit voorrecht, en 
daarom verwonderde bet spreker ten zeerste, dat het. 
Land nimmer van hunne talenten partij heeft getrok
ken, dat zijns inziens toch voor de hand lag. 

Tegenwoordig hebben wij een architect over tachtig 
gevangenissen, een ander over al de Rijksscholen in 
Nederland. Misschien krijgen we een derde over al 
de musea, liet dwaze vau dien maatregel behoeft 
spieker wel niet iu 't licht te stellen. Spreker zou 
wenschen, dat in elke provincie een commissie, met 
deu gouverneur aan 't hoofd, werd ingesteld, be
last met het beheer der gebouwen iu dat gewest. 

Daar het Rijk een vierhoiulenltul gebouwen moet 
onderhouden, /.ouden dergelijke commissien een be-
hoorlijken werkkring hebben , maar niet zoo omvang
rijk, of zij zouden ook de noodige zorg kunnen dragen 
voor bet kunstgehalte. Er zou dus vanzelf meer 
afwisselingen oorspronkelijkheid te voorschijn treden. 

De Voorzitter gaf ds verzekering, dat bet Bestuur 
van dese denkbeelden gaarne een dankbaar gebruik 
zal maken bij het opstellen van het ontwerp-adres, 
dat het voornemens is bij de Regeering in te dienen, 
zoodia ook het advies en de wenken derafdeellngs-
besturen ontvangen zijn. 

Alsnu is aan de orde vraag 2, van den volgen
den inhoud : Wat is te doen tegen het inwateren 
van muren onder hardsteenen drempels, cordon
banden enz.? De heer II. J. Wolter stelde de Verga
dering iu kennis met het antwoord der Afdeeling 
Amsterdam en gaf de gewone middelen van afschot 
en voorsprong aan, waarbij ook de rol werd aange
wezen, die het lood daarbij kan vervullen. Ook de 
uitgeinetselde handen en ezelsruggen werden hierbij 
besproken. 

Namens de Haagschc Afdeeling bracht de heer 
Tirion een zaakrijk riipjwi't uit, waarin de verschil
lende zaken uitvoerig behandeld en uiteengezet wer
den. De verschillende oorzaken van het inwateren 
werden opgesomd en daarbij aangegeven lux* in deze 
gehandeld moest worden. 

De heer A. W. Gezellen behandelde deze vraag 
namens de Afdeeling Schagen en ook de zusteraf-
deeling Rotterdam bracht verslag uit; het lag in den 
aard der zaak, <lat deze verslagen aanleiding tot her-
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halingen gaven, al had men zich ook op verschillend 
standpunt geplaatst. Zoo behandelde de Afdeeling 
Rotterdam het vraigstuk, op welke wijze deuren en 
romen voor inwateren gevrijwaard moeten worden, 
waarop in dc vraag zelve niet gedoeld wordt. 

De heer Leliman besprak de eischen van hard
steenen dorpels en banden en de afmetingen, die 
daaraan gegeven moeten wonlen. Hij vond daarbij 
aanleiding op de puntgevels te wijzen van enkele 
gebouwen, die in den laatsten tijd uit ccne goede 
beurs gebouwd zijn ctr allen inwateren, terwijl dit 
ongelukkige verschijnsel bij al de bouwwerken uit vroe
gere eeuwen niet wordt waargenomen. 

Vraag 3: Op welke wijze is de electrische ver
lichting aan te wenden by gebouwen, zoowel 
in- als uitwendig? werd door de Afdeeling 's-Gra
venhage, bij monde van den heer Tirion, beantwoord. 
Volgens deze Afdeeling kan de vraag slechts ontken
nend beantwoord worden, daar er aan drie eischen 
moet worden voldaan om eene algemeene toepassing 
mogelijk te maken. Deze zijn 1°. eene verdeeling 
naar welgevallen, 2°. het vervangen van de kool 
der kaars of haanl door een meer constante stof en 
3°. minkostbaarheid. Het eerste punt besprekende 
wordt erop gewezen, dat men het middel tot schei
ding of verdoeliug niet schijnt gevonden te hebben , 
zoodat men zich met kaarsen behe]|ien moet, waar
van men de lichtsterkte door ballons wel van 30 tot 
18 eenheden temperen kan, doch waarvan de kosten 
te hoog zijn om ze anders toe te passen dan voor 
groote lokalen. Eerst dan als het middel gevonden 
was, bet licht even als pijpgas te verdoelen en te leiden , 
kon aan algemeene toepassing gedacht worden. 

De inrichting der kaars berust op koolspitsen, die 
telkens vervangen moeten worden en waarbij krach
tens de ondervinding, bij de verlichting der Avenue 
de t'Opera te Parijs opgedaan, nu en dan verduiste
ringen plaats vinden. Deze inrichting vordert voort
durend zorg en is ook uit dien hoofde kostbaar. 
Wat de prijzen aangaat, deze zijn twaalfmaal honger 
dan die van gaslicht van gelijke lichtsterkte, zoo-
dat de conclusie niet gewaagd schijnt, het electrisch 
bcht te beschouwen als nog in zijne kindsheid en 
als dat der toekomst. 

De heer A. W. Gezellen deelde omtrent de elec
trische verlichting een en an Ier namens dc Afdeeling 
Schagen mede, gaf een overzicht der toepassingen 
daarvan te Amsterdam en kwam tot de gevolgtrek
king, dat de groote kosten en het omslachtige en 
kostbare van het toezichl groote bezwaren von- de 
algemeene toepassing zouden opleveren. 

Omtrent de vierde vraag, luidende: De slakken-
wol schijnt met goed gevolg aangewend te wor
den tegen gehoorïgheid, door aanvullen boven 
de plafonds; voldoet dit materiaal aan dien eisch 
en welke voor- en nadeelen zijn daaraan verbon
den? deed de heer P. J. Huibers eenige mededee
lingen, minder betrekking hebbende op de licant-
WOOrdlng der vraag dan wel op de toepassing van 
slakken wol bij den bouw van het buljistation te 
Amsterdam. Zij werd daar Ier dikte van 5 c.M. 
lichter een tweede schutwerk voor de rechtstanden 
gebruikt cn kostte 75 cent per M 3 ; daarbij voegen
de de uitgave van het schot, dan heeft men onge
veer twee gulden per centiare. Dc uitwerking is 
uitmuntend, zoo wat warmte als droogte aangaat 
en toch schijnt de algemeene toepassing daarvan 
niet vrij van bezwaren te zijn. Ineen Duitsch tijd
schrift vestigt Dr. Wolpert de aandacht op de schei
kundige samenstelling der slakkenwol, waarbij zwa
vel, gebonden met calcium, voorkomt; door vocht 
komt de kalk vrij en ontwikkelt zich zwavelwater-
stofgas, zoodat de slakkenwol bij woonhuizen niet 
gebezigd mag worden voor de wanden, die naai
de regenkanten gekeenl zijn. 

Bij de verdere samen spreking over dit onderwerp 
tusschen de heeren P. J. I lui hers, A. W. Gezellen 
en A. J. C. J. S. Bergsma wordt medegedeeld, dat 
eene bekleeding met slakkenwol voor ongedierte vrij
waart, dat de vulling zonder stamiwn, zoogenaamd los 
en vast, moet geschieden eu dat er wel middelen 
zijn om den zwavel te binden of aan de slakken
wol te ontnemen, maar deze te kostbaar zijn. 

Vraag 5. Is het wensehclijk, mei het oog op 
brandgevaar, scherper eischen dan de bestaande 
te stellen , voorde zoogenaamde Tilok-woningen der 
arbeiders; 300, ja welke? wordt «loor den beer 
Tirion namens de Afdeeling 's-Gravenhage beantwoord, 
Volgens haar gevoelen is de redactie der vraag onbe
paald en kan men zich drieërlei eischen voorstellen, 
als 1°, de algemeene, meer in het bijzonder betrek
king hebbende op de inrichting van stookplaatsen 
en dergelijke n, 2". die der overheid, iu de politie
verordeningen opgenomen en 3". die voor de brand
weer om het naderen met bluschmiddeleu en den 
toevoer van water mogelijk te maken. De gewone 
eischen voor de eerste kategorie zijn allen bouw
kundigen bekend, maar iu blokwouingen moeten als 
elementen van brand gevaar genoemd worden: het 
t'roote aantal schoorsteenen, bet gebruik van petro
leum en de gewoonte, om veelal de wascb in de 
kamers te drogen. Daar staat echter tegenover, dat juist 
bij brand de eendracht der bewoners groot is en dat 
het eigenbelang medewerkt om den gcmoenschap|>e-
lijken vijand tc bestrijden; vandaar dat branden 
van beteekenis zelden in blokwouingen voorkomen. 

Daar de bouwpolitie gewoonlijk meer dan vaderlijke 
zorg uitoefent, behoeven de eischen, in deze gesteld, 
"iet verscherpt tc worden, en ook de derde kategorie 
der eischen kan buiten beschouwing blijven, zoodat 
men de ineening is toegedaan, de vraag in ontken-
nenden zin tc moeten heanlwoonlen. 

Op eene vraag vnn den heer Bergsma antwoordt 
<le heer Van der Tas, dat iu Den Haag geene steenen 
•rappen voor blokwouingen zijn voorgeschreven. 

De heer J. C. Steelier stelde de Vergadering in 
kennis met het veislag, door de Afdeeling Arnhem 
omtrent deze vraag opgesteld. Daarin wordt gewe
zen op de goede arbeiderswoningen, te Arnhem ge
bouwd , en op bet geringe brandgevaar, dat blok-
woningen opleveren. Met den wensch om den hand
werksman te verheffen, moeten maatregelen genomen 

woiden om in de eerste plaats dc woning te ver
beteren ; strenge bepalingen kosten geld en ko
men door verhooging van den huurprijs op het 
hoofd van den werkman neder, zoodat getracht moet 
woiden om deze uitgaven ten laste van het 
Bestuur te brengen. Hier stuit men op het be
zwaar, of het Rijk dan wel de gemeente die 
vermecnlering van kosten zou moeten dragen. Ten 
slotte wonlen maatregelen aanbevolen om het maken 
van brandmuren en steenen trappen te verzekeren. 

De heer J. II. Leliman besprak het moeilijke van 
het zoo eenvoudige vraagstuk van arbeiderswoningen 
en gaf het nut van afzonderlijke woningen aan. 

De heer Bergsma zeide, dat de statistiek geleerd 
heeft, dat petroleumlampen en kook toestellen veel aan
leiding tot brand geven; het is om dese reden dat 
het Bestuur vermeend heeft dc vraag te moeten stel
len, eerstens wijl dit gevaar bestaat; tweeden*, 
daar er maatregelen genomen moeten worden omde 
Ophooping van imvonenden zonder gevaar te kunnen 
toestaan, cn eindelijk om het bouwen van blokwonin-
gen, dat zoogenaamd meestal uil philanthropic ge
schiedt, zooveel mogelijk tegen te gaan. 

Dc heer Gezellen besprak deze vraag namens de 
Afdeeling Schagen en achtte het toezicht op petro-
leumtoestellen noodzakelijk , dat bij vele leden tegen
spraak ontmoette. 

De zesde vraag was als volgt geformuleerd: Met 
het oog op den beweerden mindeugdel ijken bouw 
van onze dagen, vraagt men eene serie van 
praetische gegevens voor Werkbazen, tot bepaling 
der afmetingen en het gebruik van bouwmateri
alen voor gewonen /tak- cn woonhuisbauw? 

Hieromtrent wenl het eerst het woord gegeven 
aan den heer Tirion, die een rapport der Afdeeling 
's-Gravenhage voorlas en in de eerste plaats deed 
uithemen, dat de vraag te veelomvattend was; het 
is toch ondoenlijk voor alle mogelijke gevallen on
bruikbaar .geheel saam te stellen, daargelaten nog 
het gevaar, dat het gebruik van zulk een recepten
boek in de band van bouwliefheblieis en onkundigen 
zou teweegbrengen. Dc beoefening van verschil
lende vakken zou vooraf practiseh onderzocht moeten 
worden om tot een goed geheel te geraken, maar 
de zucht tot eigen onderzoek zou daardoor gedood 
wonlen. 

De heer J. C. Stoeller rapporteerde namens de 
Afdeeling Arnhem in gelijken zin en toonde aan, dat 
het bezwaarlijk opgaat, voor verschillende gevallen 
vaste regels aan te geven. 

Theorie cn practijk moeten daarbij geraadpleegd 
worden cn voor werkelijke bouwkundigen zal het 
niet moeilijk zijn de gegevens voor den bouw van 
woon- en pakhuizen te verzamelen. Bovendien zal 
het weinig ter zake doen of men tafels samenstelt 
voor de afmetingen en afstand der binten voor ver
schillende spanningen; het is toch niet alleen de 
zwaarte, maar ook de wijze van verbinding of con
structie, die groot gewicht, in dc schaal legt. Juist 
door de verlangde handleiding of het receptenboek 
zou men een brug maken voor minbevoegden en 
daardoor het goede doel voorbijgaan eu bat beginsel 
tot onderzoek dooden. 

De heer A. W. Gezellen leverde namens dc Af
deeling Schagen nog eenige beschouwingen, die omtrent 
de zaak geen nieuwe gezichtspunten geven. 

Na dc [muze verzocht de Voorzitter dc discussien 
te bekerten,) daar de zaal tegen drie ureu ontruimd 
moest zijn om de tentoongestelde ontwerpen en voor
werpen te verwijderen en voor den maaltijd in ge-
recdheid te brengen. 

Traag 7, luidende: 
Welke regelen moet men volgen hij het keuren 

van nieuwe en van oude gebouwen? wenl door 
den heer Gezellen namens de Afdeeling Schagen be
antwoord en had voornamelijk ten doel om aan te too
nen dat het moeilijk is bepaalde regelen aan te geven. 

De achtste vraag was als volgt gesteld: 
Wat heeft de ondervinding geleerd bij den aan

leg en de exploifafie van Straat spoorwegen (Tram
way's) in de steden; bij welke straatbreedte kan 
enkel of dubbel spoor worden toegelaten; welke 
zijn de grenzen voor hellingen en krommingen; 
wat is de beste vorm voor de rails'? eu door dc 
Afdeeling 's Gravenhage zeer uitvoerig behandeld in 
eene memorie, die door verschillende afbeeldingen 
was verduidelijkt; de heer Tirion stelde voor dit stuk 
aan het Bestuur ter hand te stellen, daar de lezing 
te veel tijd zou vorderen, waartoe besloten werd. 

De beer Bergsma las korte aan teekeningeu over 
dit onderwerp van den Voorzitter, hoofdzakelijk met 
het oog op Amsterdam, waar thans 4 lijnen over 
ruim 10 kilometer gelegd en nog 3 lijnen, tezamen 
ruim 3 kilometer beslaande, in aanleg zijn. De he
rwaren, aanvankelijk geopperd voor het gewone ver
keer, bleken hoe langer hoe meer overdreven te zijn 
en de ondervinding beeft ten goede gewerkt. De 
aanteekeningen behelsden vele gegevens omtrent de 
kromtestraal, de biecdte der wegen voor enkel en 
dubbel spoor en ook omtrent deu vorm der rails, 
waarvan voorzeker gaarne kennis zal worden genomen 
in bet nader uit te geven gedrukt verslag. 

Vraag 0, luidende: Het tonnenstelsel wordt te
genwoordig in vele groote en kleine gemeenten op 
verschillende wijze toegepast. Welke voor- en nu• 
deelen zijn aan dat stelsel, en de onderscheidene 
wijzen van toepassing, verbonden ? gaf aanleiding 
tot iiitecnloopende beschouwingen. 

De Afdeeling 's-Gru ven hage lielrandelde deze vraag 
meer bepaald met het oog op de residentie, waar 
dit stelsel, in afwachting van eene bepaalde beslissing, 
voorloopig is ingevoerd cn waarbij de ton en inrich
ting van Delft gevolgd zijn. Tut heden zijn 2000 
tonnen geplaatst, eerst kosteloos en later tot den 
lustenden prijs. Naar dit rapport is zoowel de kans 
voor besmetting als de opbrengst der feces vermeer
derd en kwam men tot do conclusie , dat het ton
nenstelsel op kleine schaal goed kan werkeu, maar 
voor groote steden ontraden moet wonlen. 

De heer A. W. Gezellen somde de voordeelen van 
bet tonnenstelsel op en gaf de voorwaarden aan, 

j waaraan een goed stelsel moet beantwoorden, waarop 
de Afdeeling Rotterdam de Vergadering in kennis 

J stelde met een uitvoerig rapfwrt, waarin de velschil
lende stelsels besproken en door afbeeldingen verdui-
delijkt wenien om ten slotte de flnanciecle uitkomsten, 
die enkele plaatsen opleveren, na tc gaan. 

De heer EL J. Heuvelink Jr. was van ineening, dat 
de Afdeeling 's-Gravenhage het tonnenstelsel verkeenl 
beoordeelt; spreker zette de eischen uiteen, waaraan 
een goed stelsel moet beantwoorden en gaf als zijne 
ineening op, dat het verspreiden van epidemische 
ziekten door schielijk ruimen voorkomen wordt en 
dat men er zorg voor dragen moet dat de plaats, 
waar de ton gesteld wordt, niet in directe verbin
ding met de buitenlucht staat, 

De Voorzitter achtte het tonnenstelsel kostbaar en 
lastig en de heer Van der Tas deelde als zijne erva
ring mede, dat het riadeelig is voor de reukorganen 
en aanleiding geeft tot besmetting. 

Dc antwoorden, ingekomen op de 10Jr, I1'ie en 
12,le vraag werden bsj bet Bureau gedeponeerd, daar 
de tijd te ver verstreken was om deze alsnog iu be
handeling te brengen. Deze stukken, slaande op dc 
vragen : 

9. Aan welke eischen, op bouwkunstig gebied, 
moet eene boerderij voldoen voor de bewerking 
ran 100 Hehlaren bouwland? 

10. Welke der in de laatste jaren ingevoerde 
houtsoorten kunnen met goed gevolg worden ge
bezigd, ter vervanging van het, bij ons meestgc-
hruiketijke eiken-, grenen- en dennenhout? 

11. In welke opzichten en in hoeverre kan de 
beoefening der Archeologie {Oudheidkennis! bevor
derlijk zijn aan de hedendaaysclie Houwkunst , 
mei betrekking zoowel tot de theorie als tot de 
praetijk ? 

zullen iu het Verslag wonlen opgenomen. 
Dc Voorzitter bedankte, bij het nederleggen zijner 

betrekking, <le leden voor het vertrouwen, in hem 
gesteld, waarop het Bestuurslid Bergsma het woord 
nam, om den Voorzitter hulde te brengen voor zijne 
zorgen cn de toewijding aau de belangen der Maat
schappij. 

Dc beer Leliman bedankte daarop den ijvcrigen 
Secretaris en het aftredend Bestuurslid, den beer De 
KruyiT, en het applaus der Vergadering strekte het 
drietal aftredende Bestuurders tot bewijs, dat dc woor
den van de heeren Bergsma eu Leliman door haar 
gedeeld wenien. 

De Voorzitter sloot met een toepasselijk woont de 
bijeenkomst. 

De leden verspreidden zich door de tuinen van 
Nature Art is Magistra en maakten met vrienden en 
vakgenoten eene wandeling, terwijl anderen zich naar 
hunne bezigheden spoedden om tegen vijf uren weder 
plaats te nemen aan den feesUlisch. Ruim dertig 
leden waren aangezeten en onder geselligen kout 
werden oude banden van vriendschap toegehaald en 
nieuwe gesloten. 

MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER 
BOUWKUNST. 

A F D E E M N O R O T T E R D A M . 

Vergadering van 9 Mei 1870. 

Nadat het rapport van beoot-deeluars van het ant
woord op een der door de Afdeeling uitgeschreven 
prijsvragen, zijnde eene Tochtpui, ter kennis van de 
Vergadering was gebracht, zeide de Voorzitter, dat 
het Bestuur zich met de conclusie daarvan heeft 
vei-eenigil, waarna hij aan deu bekroonde, den heer 
J. Verheul Dsn. met een toepasselijk woord, het uit
geloofde getuigschrift uitreikte. 

Als prijsvragen ter beantwoording voor 1 April 
1880 worden gekozen: eene Winkelpui, eene Volière 
in een tuin en een Kamerplafond. 

Dc Secretaris bracht veislag uit van het verhan
delde iu de vergadering van het Bestuur der Maat
schappij met de voorzitters en secretarissen der af-
deelingen, welke den 19 April jl. te Amsterdam is 
gehouden. 

Dit jaar zijn aan dc beurt van aftreding de be
stuursleden VV. C. van Goor en J. A. Voorhoeve. 
Eerstgenoemde wordt herkozen en in de plaats van 
laatstgenoemde, die niet herkiesbaar is, gekozen de 
beer J. I. van Waning. 

Uit de rekening cn verantwoording van den Pen
ningmeester blijkt, dat vijf aandeelen van ƒ 1 0 in 
het renteloos voorschot aan de Afdeeling, tot dek
king van bet tekort der ten rongen jare gehouden 
tentoonstelling, kunnen worden afgelost, waarvan de 
uitloting geschiedt. 

Deze rekening over het afgeloopen — en de bc-
grooting van ontvangsten en uitgaven voor het vol
gende jasr worden goedgekeurd. 

De beer J. 11. Beijderwollen leest een antwoord 
voor op een der vragen, door het Bestuurder Maat
schappij ter behandeling in de Septeinber-vergadering 
rooi gesteld, en de heer J. I. van Waning een op de 
11de vraag, voorgesteld voorde Mei-vergadering. 
Bij het laatste worden velschillende monsters van de 
daarin besproken houtsoorten ter bezichtiging gesteld. 

Ten slotte stelt de beer van Waning nog eenige 
sloten van nieuwe constructie, Amerikaansche vinding , 
ter bezichtiging, waarna de Voorzitter deze butste ver
gadering van het Afdeel iugsjaar sluit met een kort 
woord vun dank voor het iu dit seizoen weder ge
leverde en van opwekking voor de toekomst. 

jaren duren of langer. De weg is ook geschikt voor 
stoomkracht. 

Geraamde kosten por Eng. mijl. (enkel spoor). 
Stalen raili, 40 <tf 

64 ton ad £ 6-0-0. £ 384- 0 sh. 

I8J 7-0-0. „ 94-10 „ 
2 M „ 6-0-0. „ 12- 0 „ 

, 15-0-0. „ 30- 0 „ 
, 15-0-0. „ 18-15 „ 

0-2-6. „ 264- 0 „ 
0-1-0. „ 88- 0 „ 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § In Engineering van 28 Maart jl. geeft de 
heer Henry Vignoles een beschrijving met afbeelding 
van een tramway, waarin de lengte-liggers vervan
gen zijn door dwarsliggers. Zijn spoorstaven zijn ge
groefd. Volgens hem zullen alleen de rails betrekke
lijk dikwijls vernieuwd moeten worden; de stoelen en 
bouten zouden om zoo te zeggen eeuwig duren. De 
dwarsliggers, diep onder den grond cn in beton lig
gende, zouden bewaard blijven voor de schadelijke 
invloeden van het weder, en zonder twijfel dertig 

per yard . . . 
Gegoten-ijzeren stoelen 

of kussens 
Visehplatcn 
Houten enz 2 Z 
Schroeven 25 cent. , 
biggers 2112 stuk*,, 
Esggea van dun weg. 1760 yards,, 

£ 881-15 ah. 
— § Een stalen stoomboot, die onlangs ingescheept 

wenl naar de Magdalena-rivier (Vereenigdc-Staten van 
Columbia), uit een Amerikaansche haven, moet min
der dan negen Engelsche duim diepgang hebben. 
Als zij aan dezen eisch voldoet, zullen de aannemers 
onmiddellijk twee nieuwe booten van dien aard te 
vervaardigen krijgen. 

— § Voor hen die het Engelsch niet verstaan, zij 
aangeteekend dat bet nommer van Le Technologiste 
d. d. 10 Mei jl. , een beschrijving niet afbeeldingen 
bevat van Westingljousc's koolvvaterstoflamp voor 
spoorwegrijtuigen. Elk nommer van het Fransche 
weekblad kost een franc, van Engineering zes en 
een huiven stuiver. 

— § Dc electrische verlichting vindt reeds warme 
voorstanders, maar daarentegen ook vinnige bestrij
ders, onder andere in de aandeelhouders van gas
maatschappijen. Voor hen, die gewaarschuwd willen 
worden tegen de geestdrift der eersten, vermelden wij , 
dat de heer Louis Lockert in Le Technologiste 
van 10 Mei jl. partij trekt voor het gas. Wij vin
den echter zijn toon wel wat onaangenaam voor een 
wetonscfaappehjR vraagstuk , tenzij dc door hem aan
gevallenen niet te goeder trouw zijn geweest. 

— § Het gouvernement van Zuid-Australië heeft een 
expeditie uitgezonden onder Prof. Tate om het land 
ten noorden der groote Australische Bocht (Bight) 
te onderzoeken, met het doel om water te verkrijgen 
door artesische putten , dewijl daar geen water aan 
de oppervlakte van den bodem is. Het beeft ook een 
agent naar Amerika algevuunligd om de beste boor
toestellen te verkrijgen. 

Intusschen is reeds één artesische put met den 
geweuschtcn uitslag totstandgekomen op de Cur-
namona Run, ongeveer driehonderd Eng. mijlen 
noordnooi-doost van Adelaide, die dagelijks ongeveer 
veertig duizend liter geeft. Het water werd bereikt 
op 371 voet heneden de oppervlakte en steeg tot 
ongeveer 90 voet daarboven. Er is alzoo handels
waarde gegeven aan 110 vierkante Engelsche mijlen 
dor land. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

benoemd; bij de Staatspoorwegen op Java: tot 
opzichter lste klasse, F. J. Nellensteijn, thans tijdelijk 
die betrekking bekleedcnde; tot opzichter 2de klasse, 
M. H. C. Baron du Tour; — bij den Waterstaat enz.: tot 
ingenieur der 1' klasse, de ingenieur der 2e klasse J. 
F. van Lakerveld; tot ingenieur der 2* klasse , de 
ingenieur der 3' klasse D. Crokj tot ingenieur der 
3° klasse, de adspirant-ingenieur J. C. Heining ; — 
bij den dienst der Staatsspoorwegen op Java : 
tot bouwkundig ambtenaar der 1« klasse, de bouw
kundige ambtenaren der 2' klasse H. L. C. H. Sa-
i-olea en J. Bon wens; tot opzichter der 1» klasse, 
de opzichters der 2« klasse J. II. A. Kempeee en J. 
Monod de Froideville ; tet opzichter der 2r klasse, 
da opzichten der 3' klasse J. A. Kempces, Th. C. 
C. Keteleen en W. Th. Grol, de tweede tijdelijk. 

— Blijkens het wetsontwerp tot afstand aan de ge
meente Deventer van de beschikbare vestinggronden al
daar heeft het Bestuur, evenals dat der gemeenten Zut
fen , VHertOgenboseh en Nijmegen , de voorkeur gege
ven aan de eigendornsverkrijging van alle beschikbare 
vestinggronden boven het sluiten van eene overeenkomst 
omtrent het overnemen van wegen en waterleidingen. 
De Staat verkrijgt daarentegen den eigendom der bij 
hem in bruikleen zijnde militaire gebouwen en ervan, 
alsmede van de binnenruimte van Bastion VI met het 
daarop staande fourage-magazijn. 

De aan bet Dejtartement van Financiën overgegeven 
vcstingter-reincn zouden eene netto-waarde hebben 
van / 440.000 min f 299.260, dat is van/" 140.740, 
Van die terreinen behoudt dc Staat eene Oppervlakte 
bestemd voor den bouw eener Rijkskweekschool voor 
onderwijzers, en eene waarde van ongeveer f 12.000 
vertegenwoordigende, zoodat de gemeente voor eene 
waarde van ongeveer ƒ128.740 aan grond verkrijgt. 
Zij betaalt in geld de ronde som van f 129.127, 
zoodat zij in dat bedrag f 4000 voor iedere hektare 
land en water, dooreen gerekend, betaalt. 

— Het bij dc Tweede Kamer ingekomen onteigc-
iiiiigsontwer-p ten behoeve der indijking en droogma
king van een gedeelte der Legmeerplasscn strekt om 
goed te keuren de onteigening van ongeveer 900 
hektaren in het zuidelijk gedeelte dier [dassen onder 
Aalsmeer en Uithoorn, ten name van J. R. M. Wiegel 
te Nieuwer-Amstel, aan wien voor dit werk concessie 
is verleend. 

Rotterdam. Alvorens de otficieele opneming van 
de tramlijn Beurs—Feestgebouw te doen plaats heb
ben, beeft de Directie een proefrit gehouden , waarbij 
gebleken is dat in velschillende krommingen van den 
weg wijziging moet worden gebracht teu opzichte 
van de constructie. De opening van deze lijn zal 
daardoor eenige vertraging ondergaan. 

Leeuwarden. Deu vijftienden Maart van bet 
vurige jaar hielden de heeren Leopold Martens, in
dustrieel, en Louis Finet, ingenieur (beiden te Brus
sel), ter zijde gestaan door de heeren J. A. Baron 
van Hardenbroek, grondeigenaar en president der 
Maatschappij van Veetransporten, en C. Vermeijs, 
architect, directeur der Gemeentewerken (bekten te 
Utrecht), te dezer stede eene conferentie tot bespre
king SU vaststelling van een [dan voor den aanleg 
en de exploitatie van eeu net van tramwegen in de 
provincie Friesland. 

Deze conferentie wenl bijgewoond door da burge
meesters van Gaastel-land , van Tiotjerksteradeel, vau 

file:///msterdam


D E O P M E R K E R — Zaterdag 24 Mei 4879. 

Dokkum, van Schotcrluiid, vnn Ouster-land, van 
Sloten, en buitendien dour de heeren J. W. R. Ger-
lach, ufdeelingschet'te Utrecht, en H. C. Bosscha, 
districts-insi>ecteur te Groningen, als gedelegeerden 
van de Maat schappij tot exploitatie van Staatss|>oor-
wcgen. 

Na breedvuerige gedachten wisseling werd op deze 
conferentie een plan vastgesteld, bevattende de vol
gende lijnen: 

a. Leeuwarden—Dokkum. 
b. Dokkum—Veendam. 
c. Veenwouden—Heeretiveen. 
d. Heerenveen—.louw—Follega—Lemmer. 
e. Harlingen—Bolsward—Sneek—Follega. 
/. Bolsward—Workum. 
Reeds den 27 April daanianvolgende zonden de 

heeren Mertens en Finet aan Z. E. den heer Minister 
van Waterstaat, Handel en Nijverheid eene aanvraag 
om concessie voor den aanleg en de exploitatie van 
dit net, onder overlegging van eene topographische 
kaart, verschillende teekeningen betreffende het te 
bezigen stelsel van spoorstaven en de inrichting van 
rijtuigen, wagens enz., cn eene zeer uitvoerige en 
zaakrijke memorie van toelichting. 

De heeren Mertens cn Finet heblien thans in zoo
ver een aanvankelijk succes op hunne bemoeiingen, 
dat Z. E. de heer Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, bij beschikking van 30 April I.I., ver
klaart , dat tegen het verleeneu dei' door hen aan
gevraagde concessie voor den aanleg cu de exploitatie 
van traniweglijnen in Friesland in («ginsel geen be
zwaar bestaat. 

De Minister acht echter een nader onderzoek noodig 
en vraagt daarvoor, behnlve de gebruikelijke grond-
teekeningen, lengte- en dwarsprofillen, hel bewijs 
dat, voor zooveel noodig, van de betrokken besturen 
of [«rsonon vergunning is verkregen tot het gebruik 
der wegen of werken, waarover de tramweg zal 
wonlen aangelegd, met vermelding der voorwaaiilen 
waaronder die vergunning is verleend. 

De Minister stelt hiervoor een termijn van zes 
maanden. 

De heeren Mertens cn Finet hebben bij cirrulaiiv 
van 14 dezer deze ministerieele aanschrijving over
gelegd aan de gei neen te Insturen, die bij bet plan 
betrokken zijn, met verzoek ben wel te willen in 
staat stellen aan het verlangen van den Minister te 
voldoen. 

Utrecht. De owning van den tramweg Utrecht— 
Zeist heeft 19 dezer plaats gehad. Te lOurenvcr-
eenigden zich de Directie met den ingenieur van den 
weg, de aannemers en eenige genoodigden aan de Gil-
dobrug, Maliebaan, cn vertrokken iu twee rijtuigen. 
Aan de Bildt werd het gemeentebestuur afgehaald; 
te Zeist stond evenzeer het gemeentebestuur met den 
secretaris, die mede instapten. Men deed toen nog
maals den toer naar de GÜdebrug en terug naar Zeist. 
Op de beide dorpen was uit bijna alle huizen cn op 
weg uit vertel ui lende buitens en woningen de vlag 
uitgestoken, terwijl de lievolking overal baar U-lang
stelling in de onderneming te kennen gaf. 

De rit hnd telkens met goeden uitslag plaat-. De 
weg is blijkbaar met beleid gelegd, de rijtuigen zijn 
uitnemend goed, de paarden krachtig, de kuetsiei-s 
geraken reeds gewend; alles belooft dus een goeden 
loop der zaken. Te Utrecht wei-den door elkander 
per dag rOOdl 700 pei-sonen vervoerd. Is de deel
neming van het publiek naar Zeist iu dezelfde mate, 
dan mag men zich verheugen in de toekomst. 

(U. D.) 
Groningen De Groninger stoomboot maatechnppij 

heeft over bet vorige jaar aan de aandeelhouders 
een dividend van 28 procent uitgekeenl. 

— Eindelijk is de koninklijke vergunning door de 
heeren Ondschnns Den tl en Dr. M. J. Haart de la 
Faille, beide te Leeuwarden, verkregen, om ten 
behoeve van deze stad eeu drinkwaterleiding te inukeii 
en te exploiteeren en het water te dien einde te 
bekken uit de Drntrtasht An. —Naar men vernoemt 
besliuit bet voornemen de werk /.aam hei len sjwedig 
te U'ginnen. 

Haarlem. De Haarlemsche brood-en meelfabriek 
deelde over 1878 7 pCt. aan de aandeelhouders uit; 
die te Rottenlam heeft met verlies gewerkt, waar
over aandeelhouders minder gesticht waren. 

Deventer. De Gemeenteraad In-loot lo. den 
heer Vim der Meulen te Amsteidam te berichten 
dat hij bezwaar maakt om aan zijn verzoek van 12 
December 1878 tot het leggen van een lokaalspoor
weg van ApOldkwrn naar Deventer enz. te voldoen; 
2o. aan het Comité voor den Veluwsclien •poorweg 
te kennen te geven, dat de Raad genegen is 10 
aandeelen van f 5U te nemen iu de kosten der voor
bereidende werkzaamheden, en So. aan het Comité 
voor den Veluwschen ipoot'WOg tijdelijk teti gebruike 
af te staan de indertijd opgemaakte plannen met 
begrootingen van kosten voor eenen spoorweg van 
Deventer naar A]>cldoo|-ii. 

Muntendam. Door den Raad is besloten aan 
de heeren de Wit eu Moeiitack, te Antwerpen, geen 
verlof te verleeneu om bij de exploitatie van een 
tramdienst van het spoorwegstation Zuidbroek tot 
Stads-Kanaal, in plaats van paarden, stoom als 
trekkracht te bezigen. 

Rijssen In de laatst gehouden vergadering van 
den gemeenteraad alhier is Insloten in de kosten dei-
voorbereidende werkzaamheden van de door het 
Vehiwseh siHiorweg-romité aau te leggen locaal spoor
wegen , waaronder mede begrepen is eene lijn van 
Apeldoorn over Deventer, Rijssen en Almeloo op Ol-
denzaal. deel te nemen voor vijf aandeelen. Tevens 
werden de Burgemeester en een raadslid gemachtigd 
de algemeene vergadering van deelnemers, te Apel
doorn. namens de gemeente Rijssen bij te wonen. 

Waalwijk. De Gemeenteraad heeft besloten, 
eene bij eene vroegere raadszitting benoemde com
missie te machtigen om met een t heoret isch en prar-
n- I. ervaren deskundige in onderhandeling te treden , 
ten einde in den kortst mogelijken tijd een plan met 
begrooting op te maken voor eene te houwen ge
meentelijke gasfabriek. 

Correspondentie. 
Aan H. te A. Het verzoek kan niet in aanmer

king komen. 
Aan P. te A. Voor zooveel mogelijk zal VOOT 

het vervolg ann de gemaakte bemerk ingen wonlen 
te gemoet gekomen. 

Aan J. te II. In orde. 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor Dc Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

XI edaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t Vï ' i j«Injg-uvoi i<l ïn'ti'i'ii 111-4311 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 

S o c i ë t e i t „ T r o u w moet b l l j k e i r 
te H A A R L E M . 

A A N B E S T E D I N G . 
Den 1 0 Junij a. s. des namiddags ten 2 ure , zal 

wonlen aanbesteed; 
Het sloopen en het weder opbouwen 

van voornoemd Societeits-gebouw. 
Bestekken en teekeningen zijn na deu 2 0 Mei legen 

betaling vnn 8 gulden verkrijgbaar aan bovenver
melde Sociëteit. 

Inlichtingen op het terrein worden gegeven den 
7 Junij, des voormiddags ten 1 0 ure. 

Namens Hoofden der Sociëteit »Trouw 
moet WffJfcett**. 

A. J. VAN BEEK, Architect. 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
WETHOUDERS V A N - HOT-

>p Woensdag den 2 8 
BURGEMEESTER 

TEIIDAM zijn vooi 
Mei 1 8 7 9 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aan te I test-den: 

Het maken van K E E R M U B E N op 
Fijenoord, langs de opritten bij het 
linker landhoofd der Willemsbrug. 

Alles nader otnechreven in het bestek en de voor
waarden die op de gewone dagen en uren ter le
zing liggen OJI de Plaatselijke Secretarie en het 
Stade Timmerhuis te Hotterdam, en ook voor den 
prijs van f 0 , 5 0 verkrijgbaar zijn bij Wed. I». VAN 
WAESBERGE en ZOON, Boekdrukkers in den Hout
tuin, n". 73. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zaterdag 31 Mei, des middags ten 1 2 uur, 

in het N K E H I . A N D S C I I K O F F I E H U I S , Koile Hoogstraat 
te HOTTEHDAM, zal, namens zijn principalen, 
de architect J. C. VAN WIJK, aanbesteden: 

het bouwen van een Gebouw, bestemd 
voor Museum en Woonhuis, aan de 
Witte de Witstraat te Rotterdam. 

De teekening is van af Dinsdag 2 0 Mei ter in
zage in bovengemeld koffiehuis, terwijl de bestek
ken verkrijgbaar zijn ad / 1 , bij de Boek hand-laai* 
VAN DER HOEVEN OO BUIJS, Korte Hoogstraat, 
Inlichtingen wonlen gegeven door bovengenoemde!! 
Architect en aanwijzing zal dooi1 hem worden ge
daan op het terrein op Maandag 36 Mei, des mid
dags te 1 2 uur. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en TaiHtazalt-xroeveii 

in RIJNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRU1SSTKES, VOORVASTE STEENES. ENZ-

\»'iii'v7i«ir/i N.zijde 55, Rotterdam. 

L O U I S G O F F I N & C 1 E . 
R U K D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaai-s en exploitanten vau HARDSTEEN- en 

van KEIJENGROEVEN. 

H A A R L E M M E R M E E R P O L D E R . 
DIJKGRAAF E N HEEMRADEN V A N H E N BAAJfl-

LEMMEHMEKHPOI.DEH zullen op Zaterdag den 
31 Jtfcï 1 8 7 9 , des namiddags ten één are, ter 
Secretarie van den [wider in de Jansstraat te Haar
lem, in het openbaar en bij enkele inschrijving aan
besteden: 

Het verdiepen van eenige vakken, 
vaarten en togten in den Haarlem
mermeerpolder. 

Bestekken eu voorwaarden zijn op franco aan
vrage gratis verkrijgbaar ter Secretarie des Polders, 
eu liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. 

Inlichtingen zijn te verkrijgen bij deu Hoofdopzig-
ter te Haarlem , en bij dc betrokken Polder-npzigters 

H A A K L K M , 1 2 Mei 1 8 7 9 . 

Dijkgraaf en Heemraden voarnd. : 
.1. W. M. V A N D E POLL. Dijkgraaf. 
J. C. V A N H E BLOCQUERIJ, Secretarie, 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S 1 o o in 11 ui m e r i a l ) r l c k a n l e n . 

H E T B E S T U U R 
D E R 

T e n t o o n s t e l l i n g 
te A r n h e m , 

verzoekt allen die zouden wenschen gebruik te maken 
van de gelegenheid tot 

A d v e r t e e r e n 
in den uit te irr HM algemeenrïi Catalogus, 

daarvan ten spoedigste opgave te doen aan het 
Bestuur voornoemd, Sub-Conirnissie voor den Catalo
gus , bereid tot het geven van alle verlangde in
lichtingen. 

A H N I I E M , 1 5 Mei 1 8 7 9 . 

M o z a i k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
iu KERKEN, WINKELS, VESTIBULES, CORRI
DORS, WARANDA'S, STOEPEN, enz. em. alsmede 
HEKLEEDINO van MUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën, 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Seheepmakertthaven .V". en Jufferstraat N". *>G. 
R O T T E R D A M . 

H . & J . S Ü Y Y E R . 
Fabriek vao Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUnndiche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaands KETELS worden in 
den kortst inojtolijken tijd êleven! cn uitgevoerd. 

VAN ISCIIÜTEN&HOÜWENS. 
R O T T E R D A M . 

ROBEY & COMPANY'S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878, 

voor fabrieken, waterwerken, en/. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPLEBY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAAL POMP EN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , POMPEN, GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, pvarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N . STOOM-
METERS, A F S L U I T E R S . K R A N E N en 
GARNITUREN voor «toom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde Bl'RHAM COMPANY tegen concnr-
reeronde prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

B. H 0 L S B 0 K R te A r n h e m . 
FABRIEK n MM'.AZIJN van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Brielbalansen, ens. em. 

O J E J O I G I I & € ° . 
Clvlel-iusenleurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in den koit*t mogelijkcn tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- ot 
ijzerconstmetie, volgens eigen syxteem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2U0U M s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
•toen- en Tegel vormmachine!. IJzeren Kap- en Brugconstrnctiën enz. 

Algemeene Boekt-. C. t'. STEMLKR, (Haarleiumerstr. 2) Amstenlam. 
D A G - , W E E K - e n B E T A A L L I J S T E N a f h \ - p e r 100 . 

Extra groote en uitvoerige Betaal- P I» Bea;rontlii*(Mll|Htt?n I f 1.— per 2 4 stuks. 
Kleine Weeklijstjes op flink papier, a / 0 . 8 0 per 1 0 0 en f 7 . 5 0 per 1 0 0 0 stuks. 

Inschrijvings-Ililjetteri, gezegeld p. stuk f 0 . 2 5 . 
\ o n i i i ; i i o i : h . i i : s V oor n t i t i u » > i , o o \ i : \ ,,. ntuk / 0.15. 

B O I B O K k J i : » i / O . I 5 . IIIIIKh l \ l \ « . v| \ 1 i : U | a ƒ I.90. 
AIR* De Nieuwste Holl,, Huitsehe, Eng. en t ranse be werken over Houw-en Stoomwerktuigkunde. 
I B . Een keurige collectie Engelsche cn Duitsche Teeken- en Doortrek-Pnpleren 

waarvan MonMterboekJeM gratln zijn verkrijgbaar. 
Al de Bcntekken van liet Ministerie van Waterstaat, etc.; de Algemeen* Voorwaarden Van 

Waterstaat, Genie, Telegropbie, Marino, Koloniën en der stad Amsterdam. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 
V A L D E T R A V E R S , 

geeft berigt dat door baar tot eenige A G E N T E N voor den 
verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R . S &. C". te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor gebed Neder, 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltvveg N". 3, te Amalerdam. 

D E D I R E C T I E . 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

G r o e d t p e k e u r d l>ij K o n i n k l i j k - l x > w l i i i l v a n d e n Ï O N e p t e m b e r 1^*77. 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
A P P E L B L O E S E M , H O O D E , O E L E , B L A U W E , H A H D G R . V U W E en G R I J Z E K L E U R E N H O U D E N D E M E T S E L S T E E N E N , zoomede 

P R O F I L B T E E N E N in nlle gewenachte F R O K I K L K N , zooals steeda aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden. 
Alle artikelen welke Mg (len bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, als KOLOMMEN . SLIUTSTEENEX , 

CONSOLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTERS, K00SRAMEN, CAPITEELEN enz. enz. worden door ons van KIINSTZ A NI )ST E EN iu 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN; SPECIALITEIT in het fabriceeren van IIEKLELiltüE PARKET- eu 
MOZAïk'. VLOEKEN en OERIliOE TKOTTOIRSTEENEN , ROTSWERKE.V, B E E L D E N , VAZEN en ((R AKM0.N IJ M ENTEN. 

Groothandel in le qualiteit PORTLAND-CEMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT van het merk . S T E H X " der oudste fabriek 
te Stettin, 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van EcHI. 

Inlichtingen ook te bekomen 
. 's-Hage bij den Heer P. MOUTON. 

's-Bosch . . , SNIJDERS V A N GEFFEN. 
Deventer . . » H. II. BELTMAN. 
Dordrecht . de Heeren G E U R S . EK. 

tc Arnhem bij de Heeren T. v»N D E R BACH & C". 
i Groningen > den Heer K. SWITTEKS. 
t Nijmegen i . . J. V A N MEEL. 
» Rotterdam . de Hoeren v. D. BERG & WILLEIIRAND 

B I J V O E G S E L 
I IKIIMMIMAM . I. IJ 

I)B Ü P M B R K E B 
van Zaterdag 2 4 Mei 1879. 

Unkomliïiiigeii van AafjtestodiRgen, 

IlitaliiliiK. ÏO Mei. 
Msaotrlrlit, te 11 uren, door liet ministerie van 

waterstaat ent, aan liet gebotiw van bet prov. best | 
het levoren, planten cn onderhouden van ciko- on 
limli'booiiieii langs het Vide perc. dor Kijks-groote 
wegen in Limburg. Raming / 1400. 

Zwalle, tc 11 uren, door Jhr Satidberg tot Essen-
burg, bij Vau Hille; bet bouwen vau eene villa. 

'••ll«Kr, te 12 ureu, door liet ministerie van finan
ciën: de levering vun 100,000 KG. scliaalkolen cu 50 
HL. kacbelkoleu. 

a-llage, te 12 uron, door het ministerie van kolo-
•llo: het vervaardigen, iueenzetfen, wedor uil-elkun-
der-nemen en naar du plaats van inscheping vervoeren 
van den metaleu bovenbouw vau M draaibruggen cn 
3 vaste bruggen. 

Srvnliifc-eii , te 1 uur, door bet gemeentebestuur: 
het bouwen van een schoolgebouw op gemeentegrond, 
nabij de Violenstraat. 

Harlingen, door hetgenieentebcstuur: lo. het weg
ruimen der zuogeu. Iloterkade eu hel maken vun een 
nieuwe walbesehooüng aldaar; 2n. het vernieuwen vau 
een gedeelte walbesehoeüug. 

Iiai.-niireilit, duor bet ticstuur over hrt sfooingis-
ni.-ial op den Kocdoodborzrm, bij J. Haremlregt (iz.: 
de levering van I 111 K*i. Huhr-niacbinekolen. 

I M I H I I H K , 27 Mol. 

Granlngen, tc 10 uren. Kan liet bureau vau den 
•OOtioIngenienri do verfwerken aan verschillende ge
houwen cn kunstwerken op den spoorweg Harlingen— 
Nieuwfichans eu HoofBVOOO • Orooiogen. 

IJirndaarn, te 11 uren, door hel bestuur vau den 
Willemspolder, bïj II. van (Jinmereti : het reparoerru 
eu het leggen van een vloer van bazaltsteeu voor de 
intiiitlatieshiis iu de kade. 

RatlrrOam, te 12 ureu, door dijkgraaf en hoog
heemraden van Bohielaod, iu bet (icniecnclaiidsbuis: 
lo. het doen van eenige herstellingen ami tie Maas-
en IJ se I hoofden onder a relingen eu nabij Kortcnoord; 
2o. de leverantie van zwaar tiinmerhout, in :t pere.; 
8o. bet doen van eeuige verzwaring aau de bedijking 
VU den Hiilpboczcin, booevene het leggen vnn een 
rietbeslag vóór die bedijking euz.; 4o. het herstellen 
vnu de defecten uau Scliielauds hoogen zeedijk, in 10 
perceelen. 

Aaarn, te 12 uren, door hot ministerie vnn wn-
terslant enz., ann bet gebouw vnu het pn-v. bestuur: 
het vernieuwen van 2 bouten beschoeiingen tegen de 
beloopen van den Rijksweg beneden de Uffelier en 
Mavcller sluizen op do Drciitsche Hoofd vaart. Raming 
ƒ1070. 

Kuilenburg, te 12 urm, door don dijksteel van het 
polderdistrict Kuilenburg, ten raadhuize: lo. het voeg
en baggerwerk; 2o. bet herstellen van den afslag aan 
den Lekdijk. 

Mftii-uiiiiik . tc 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden der Vier-Noorderkoggen: lo. het vernieuwen 
vau dc brug in den Boekeiweg bij Harderwijk onder 
Lainbertscbaug; 2o. liet maken van eenige schooiing-
werken ann de /aiderpade onder Hoogwoud en te 
Twisk; lio. de levering van 375 M. rivienrritit, in 3 
perc; 4n. idem van 400,000 K(i. Engelsche cu 200,000 
Mi WeslfauUche niachinekolen. 

l'trerlit, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: lo. tiet 
maken, leveren en stellen van 5 draaischijven van 
4>0 Sl. middellijn, leveren en plaatsen eener kolcn-
loods, leggen vnu ssoren en wi>sels, en er nip e verdere 
werken op het station Venloo, ten behoeve vnu den 
spoorweg Nijmegi-n—Venloo. Raming / 16,400; 2o. 
het herstellen der toegangswegen naar de stations 
Harlingen, Frnneker en HuitcnpOHt, ten behoeve vnn 
den spoorweg Harjingen—Nieuweschans. Raming 

Alfen, tc 3 ureu, door bet kerkbestuur der Ned. 
Ismetielische gemeente, in hun schoollokaal: eene 
aanmerkelijke vernieuwiug van het kerkgebouw en 
ameublement der gemeente. 

Zwalle, 's avoud* 7 uren, door het bestuur der 
Gasthuizen: bot bouwen vau een blok van 12 wonin
gen, ter vergrooting van het Buitengnsthuis. Int. bij 
de architecten Koen. 

Hrrr-llugawaard, bij don poldorbaas Jb. (ierrits : 
de hout-, metsel- eu ijzerwaren, in '7'J bonoodigd voor 
den polder; grint eu znud voor do wegen; 3500 HL. 
Wcstfaalscbu vlamkolcn. 

WaenaOag, SA Mrl. 
'a-llage, te 1) uren, door het ministerie van water

staat enz: lo. de uitvoering van herstellingen eu ver
nieuwingen aan de Rïjks-rivierwerkeu op de lïovcn-, 
Beneden- en Nieuwe-Mcrwedc, met bet éénjarig on
derhoud dier werken, iu 4 perceelen. Raming resp. 
/81,880, ƒ16,000, /34.100, /•28,350; 2o. het éénjarig 
onderhoud van dc werken der leidnmmcn iu het 
Zwolsche Diep, met de verlichting eu afbukemng. 
Raming ƒ20,300; 3o. dc herstelling vau de 2 torens 
en bet voltooien vnn de herstelling van den voorgevel 
der Hofzaal op bot Binnenhof te 's-Hage. Raming 
/ 13,300; 4o. dc verbetering van de Boven-Mans onder 
Lithoijcu. Raming ƒ 10,600. 

vinnen, te 11 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van de Vijf-llcerenlnnden, in nut Hotcl-Versendnal: 
lo. verschillende aardewerken langs do Lek- en 
Noordcr-Lingcdijkcn, beuevons het éénjarig onderhoud 
van het dijk»buis aau de sluis te Amcidc, met de 
magazijnen, pcilhokken enz.; 2o. bet leveren cn ver
voeren van ongeveer 1200 M 3 grint, in 14 perc. 

'••Hage, te 12 uren, door bet ministerie van water
staat enz., ten dienste der Slaatsspoorwegeu: het ma
ken vao de aardebnnn, de kunstwerken, den boven
bouw, dc overgnugs- cu eenige verdere werken voor 
den spoorweg (iorinchom— Gcldermalson. Raming 
ƒ1,787.000. 

Bedum, te 12 ureu, teu getucontchuizo i lier her
stellen van gebouwen, beschoeiingen enz. 

Katterdam. te 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken van keermureu op Fijenoord, langs de opritten 
bij het linker landhoofd der Willemsbrug. 

Amalerdam, te 2 uren, door den architect O. 
B. Salm, in het Cnfé-Krasnapolskj: het maken van 
een gebouw voor werklokalen, woning ent. in deSer-
vetsteeg, voor het Café-Kraan apolsky. 

Leeuwarden, 'savonds 8 uren, bij F. Grogjeoa l 
het houwen van een burgerwooiiliuis, op een nieuw 
terrein vooraan Achter de Hoven, nldaar. 

llandrrdag, IB Mrl. 
HelHMard, te II uren, door burg. en weth. vnn 

Wonscraduel: het uitvoeren van eene buitengewone 
uitdieping in dc hnveitgetil iu zee te Makkum. 

•\eu/eu, te 11 uren, op het raadhuis: het verbou
wen van dc cipierswoniug en gevangenkamer van het 
huis vnu bewaring. 

Makklnga, te 12 uren, door burg. eu wrtli. van 
Ofiststellingwerf: lo. het bouwen eener school voor 
300 kinderen tc (Jostcrwolde; 2o. het afhreken eu 
wedorophouwen der onderwijzerswouing te Fochtcloo ; 
Bo. het naken van Ooi nieuwe kap, zolders eu. nnn 
do school te Elsloo. Iul. bij den gemeentearchitect 
Kooislrn, tc Makkinga. 

strliaarn , te 1 uur: het doen van vernieuwingen eu 
reparation aau oe gomceiitc-eigeiuloiuini n. Aauw. 27 
Mei, te 10 uren. 

/.inlk/i'i', tc 1 uur, tloor het dagelijkscb best. van 
het waterschap Schouwen: de ttjarigc herstellingen ea 
bet onderhouden van: lo. do hnveuboven vnn Zicnkzre; 
2o. de sluizen, duikers tn dc zee- cn inlnngdijken met 
de poiilernin̂ azijnen, in 8 perc: 3o. de gebouwen, in 
3 perc. Aauw. god. 9 dagen vóór de besteding, van 
9—4 uron. 

Meppel, te 2 ureu, anti bet bureau van den sectie-
ingenieur: dc verf-, teer- en voegwerken over '79, op 
de lijnen Gorsel -Meppol, Meppel —Leeuwarden en 
Meppel - Hoogeveen. 

Arnhem, te 2 uren, door den architect ,1. Link-
horst, nnmrns L. J. Hollen, in !):• Harmonie: het 
houwen eeae? signrenfalniek, benevens 3 woonhuizen. 
Inl. bij genoemden architect. 

Haarlem, te 2'/, uren, door liet prov. bestuur: 
het doeu van eenig baggerwerk iu liet Noord er-Spaar nc. 

Haarlnn, te 2'/i ureu. door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw vnu het prov. best..: het 
voortzetten, herstellen en verbeteren der verdediging»' 
werken op het LSoordentnod van Vlieland. Raming 
6̂0,000. 
KuHeiipent, bij don voorzitter van bet. waterschap 

Buitenpost-Oost einde Jb. Kuipers: bet verven vnn den 
molen en de inolenaanwoning van bet waterschap 
Aauw. 20 Mei, te 10 uren. 

Vrijdag, 30 Mei. 
tttavrnlane, te 9*/| uren, door het bestuur der 

waterkeeriug van het cal. wacrschap Stnvrnissr, in 
het gemeentehuis: bet herstel, de vernieuwing on het 
onderhoud tot 30 April 'SO van de aarde, kra ii-, rijs-
en stecnglooiingwcrken aan dc waterkeeriug van het 
waterschap. Aanw. 27 Mei. 

Middelburg, le 10 uren, door liet ministerie vnn 
wnterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het leveren en storten van steen tot oeververdediging 
voor Neuzen. Aanw. 20 Mei. Ruining /7100. 

Inmlrrdam , te 11 uren, aau de directie der marine : 
de levering van: lo. gemankt ijzerwerk; versmelten 
van koper (bladen); koperen spijker», enz.; ijzeren id.; 
kramcrijen; gereedschappen; afval van katoenen ga
rens; gos-cokes; Eng. schaal kolen; Ruhr-smcckoleu; 
verfwaren; loodwit; steen; kalk cn zand; vlaggedoek; 
duigen eu bodeuistukkon: ijzeren ballast; borstelwerk, 
enz.; huiden of leder; talk; stcariiic-knarsen; 2o. 
dt' levering (bij herbcsteding) aan de directie te Wil
lemsoord vnu: gemaakt ijzerwerk, kramcrijen en ge
reedschappen. 

Piirmrrrnrir, te 11 uren, door dijkgraaf en heem
raden van het waterschap Beeinstcr: lo, het vernieu 
wen, reparecren en tot 1 Juni 'SO iu onderhoud 
nemou van alle Beemstei binnen- en buitenwerken, 
in 4 perc; 2o. het leveren cn leggen van 3500 M. 
nieuwe Waai klinker sl raat; 3o. het mnkeu vuu 2 ge
deelten grintweg iu de Beemster, samen lang 710 M., 
breed 10 M. 

Kaanmdank, te II ureu, door burg. en weth.: het 
herstellen vnu deu gemeoutctoren. 

Brrgrii-ep-Zoem, te 12 uren, nan hef biireuti van 
den scctieiugeuieur: het iu '79 tc verrichten verfwerk 
ton behoeve vnu den spoorweg Rosendaal— Vlissingen, 
in perc. ou in massa. 

Arnhrm, tc 12 uren, door hot ministerie vun wa
terstaat enz., aan het gehouw van liet prov. best.: 
hel vernieuwen van de Scbapcnbnig over de Heel-
Min -<•> i tu rli iu den Rijks-grooten weg van Grebbe naar 
Arnhem. Raming ƒ3750. 

Zwelle, te 12 uren, door hel ministerie vnn water
staat, aan bet gebouw van hot prov. bestuur: bet 
wegruimen van eeu in de Zuiderzee gezonken vaar
tuig. (Herbestcding.) 

Henselae, te 12 uren, in het Beursgebouw: het 
bouwen vnn een woonhuis voor W. Hu Is hot! I'ol, 
aldaar. Aanw. tc 9 uren. 

'a-llage, te 1 uur, door bet ministerie van water-
stnnt enz.: lo. het tweejnrig onderhoud van het post
en telegraafkantoor te Almeloo. Iteming ƒ1485; 2o. 
het driejarig onderhoud van idem te Assen. Raming 
ƒ1106; 3o. het driejarig idem van idem tc Gouda. 
Raming ƒ1315; 4o. het driejarig idem van idem te 
Leeuwarden. Raming f 1433. (Herbest.) 

Zuidharn, tc 2 uren, vanwege het waterschap 
Wcsterkwnrticr, in het gemeentehuis: bet verdicprn 
van bet Lottelbortcrdicp. lnl. bij den opzichter T. 
vnn Balen, te Groningen. Aanw. 29 Mei, lc 10 uren, 
sanicnkomsl bij E. Bakker, tc Euumatil. 

U'arfum, te 3 uren, door bet gemeentebestuur: 
het aanleggen van eeu steenen voetpad eu bot maken 
van een bouten nfriggeling bijlang» deu Torcuweg 
aldaar. Aauw. te 10 uren. 

Zaterdag, 91 Mei. 
RlnüumageeNl , tc 11 uren, door den buigem. vau 

Dantumadeel: liet maken vun een straatweg, van den 
kunstweg Dokkum*Yecnwoudfii onder Murmeruoude 
af tot voorbij de school tc Broek onder Akkcrwoude, 
lang p. m. 77S.50 M. Aanw. 29 Mei, te 11 uren. 

Xannemalre, te 11 urou, door bet bestuur der 
waterkeerinir van het cal. waterschap Nieuw-Bomme-
nedo, bij C. J. vau Spluutcr: bet herstel, de vernieu
wing eu het onderhoud tot 30 April 'SO van du aarde-, 
kruin-, rijs-, stecnglooiing. en audi n- werken, aan dc 
waterkeeriug vau het waterschap. Aanw. 20 en 29 Mei. 

Kettrrdam, tc 12 uren, door den architect J. C. 
van Wijk, in het Neerl. Koffiehuis: het bouwen van 
ecu gebouw bestemd voor museum eu woonhuis aan 
de Witte-de-Withstraat aldaar. Aanw. 26 Mei, tc 
21 uren. 

Haarlem, te 1 uur, ter secretarie van den Haar-
Icmmermcerpoldcr: het verdiepen van eenige vakken 
vaarten eu tochten iu den Haarleminerineerpolder. 

Amoterdam, tc 2 uren, door de Amsterdamschc 
Omuihusmaatschnppij, in den (irickentuin; het leggen 
vau de pnnrdcnspoorbnnu met wissels en toebchooren: 
lo. van don Dam nnar het Hanrlcmmcrpleiu, 2o. van 
de Frius-Hendrikkade naar het Hulp-Ccutnuilstation, 
3D. van den Dam naar do 1'rins-llondrikkadc tot dc 
Schippersgracht; benevens het bouwen van 2 houten 
bruggen voor dubbel spoor, enz. Iu!. bij den ingen.-
architect A. L. van Gendt, nldaar. 

st.-Annaparaehle, bij G. Postina ann don Oudc-
biltdijk: het graven vau p. m. 3800 M. sloot eu ver

dere aardewerken, onder St.-An na parochie. Aanw. 26 
Mei, tc 10 uren. 

Zendag, f Juni. 
•pelnde, bij II B. Kiclstra : cone belangrijke ver-

timmering ann dc boe ren huizing enz. voor Mr. W. dc 
Sitter, te Groningen, staande te Urcterp. Aauw. 31 
Mei, tc 2 uren. 

lllimdag, 3 Juni. 
Wllhelmlnadarp, te 11 ureu, door het bestuur tier 

waterkecring van tien cal. polder Ooslhcvelaud, in 
bet gemeentehuisj lo. het mnken vau buitengewone 
werken aau den oever van den polder, in 1 pere.; 
2o. het herstel, de vernieuwing en het onderhoud tot 
30 April 'S0 Jvuii de gewone aarde-, krent*, rijs- en 
stconglooiiugwerken, iu I perc. 

l'iiiii.eiiii.i.'. ic I'-" . uren, door den architect II. 
1'. vnn den Annlweg, voor rekening vnn D. Schoen: 
het amovceren van enno Noordbollaiulselie boerderij, 
cn bet bun wen vau een Noonlbrabantsch gebouw, 
ingericht voor akkerbouw, met woning, paardenstallen, 
zaadkatners ouz. in den Houtrakpoldcr. Aan*. 30 
Mei, te 12 uren. 

WeeuadHff, 4 Juni. 
'a-llage, te II uren, door hot. ministerie van wn

terstaat enz: dc herstellingen uit vernieuwingen aan 
de Wke-rivier werken op dc Boron Mo», met het 
éénjarig ouderhoud, iu 5 perc. Aauw. 31 Mei. Ra
ming resp.: / 11,250, ƒ8300, ƒ8350, ƒ16,150, /*21.000; 
2o. het verrichten van baggerwerk in do Amcrenhct 
herstellen cu onderhouden van de werken op hot 
bovendeel dezer rivier aan dc monden van het Oude-
Maasje cn de Donge, vun 1 Juli '79—30 Juni *S0; 
3D. hol wegruimen vnn een in den Geldersclic-1 Jscl, 
t usschon du kilumeterraaien 43 en 44, gezonkeu 
Vunituig. * •-

Zulten, to II uron, iu bet Oudc-cn-Nteuw*c Gast
huis: de bouw vnn een gebouw voor werkplaatsen cn 
magnzijncii. lnl. bij den architect D. Lijscn. Aanw. 
28 en 31 Mei, te II uren. 

Ilanderdag, • Jnni. 
Itrrrhl, le 2 uren, door dc maatschappij tol .expl. 

van Staatsspw., aan het ccutrnalburcnu: hot vergroo
ten van bet hoofdgebouw eu het mnken vau hijko 
Kiende werken op het station Lochem. Aanw. 27 Mei. 
Raming / 3900. 

Ttlekerk, door kerkvoogden der Herv. gemeente van 
Niekerk-eii'Vlicdorp: l.ct aflikken cn daarna bepleis
teren met l'ortland-ccment van de muren der kerk 
te Niekcrk (bij Ulrum), enz. Aanw. tc 3 nren. 

Vrijdag, A Juni. 
•Ilddi-lhiirg, te 10 uren, door het ministerie vnn 

wateistant enz., aan hot gebouw vnu het prov. best.: 
lo. hot doeu vau buitengewone werken nun dc spui-
boezems der huveu tc Breskeus. Raming f 16,760; 
2o. het uitnemen, horstellen en iuhuiigeu van boufou 
deuren der kleine sluizen te Wemehlinge cn te Huns 
weert. Ramiug ƒ 51S0. Anuw. van beide 31 Mei en 
3 Juni. 

Leeuwarden, tc L9'/l uren, donr het ministerie vnn 
Waterstaat enz., ann het gebouw van het prov. best.: 
lo. het onderhouden vnn de rijzen beslag- cu stecn-
Dfverwerken en van de directie- en arbeiderswoning 
op Ameland, Raming /11,100; 2o. idom van den 
•troom I ei den den dnm cu nunliooren door dc geul dc 
Balg Op Amelnnd. Iteming ƒ1820; 3o. het stellen 
vun rijzen schuttingen ou het doen vnn stroo- en 
helm be pot ingen in dc duinen op Ameland. Ramiug 
ƒ 3000. Anuw. der werken 31 Mei eu 3 Juni. 

i unipei'land , te 2 uren, bij W. vau Broekhoven: 
bet aanleggen en onderhouden van buitengewone 
werken Op hel strand 80 op den onderzoeschen oever 
van den cal. polder Auna-Friso. Anuw. 4 Juni, vnu 
7—1 uur. 

Zatrrdag, 1 Juni. 
Leeuwarden, tc 12 uron, ten gomcentehuizc : dc 

levering van BOjOOO HL. steenkolen, teu behoeve van 
de gasfabriek. 

Mneek, tp I uur, door burg. BO weth.: hel mnken 
vau ruim 000 sir. M. houten walbeschoeiing, tusschen 
dc Oppcnhiiizerhrug eu het vaarwater Dc Kleine 
Palen, alsmi de hc! dempen vun dit vaarwater, rioleeren 
cn bijkomende werken. Inl. bij deu gcmceui care bi teel. 
Aanw. 4 Juni, tc 2 uren. 

Maandag, O Juni. 
'•-Hage, te l i 1 / , uron, doorliet ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet 3jarig onderhoud cu de leveringen ion dienste van 
het Rijks-stoomgcmanl tc Steeneuhoek (gem. Har
dinksveld). Aanw. 4 Juni. naming /MOO. 

Amolfrdam, te l l ' , nren, door do directie der 
Holl. IJzercu-Spoorwogmaatschappij, in Het Vosje: 
lo. het maken van 2 wrgbruggen voor voetgaDgers 
nnn de Nieuwe Vaart aldaar. Raming ƒ5500; 2o hot 
herstellen en vernieuwen van baansafsluitingen cn 
geercosoteerd vurenhout, in 4 perc. op den spoorweg 
Amsterdam—Rotterdam. Raming ƒ4900; 3o. het ver
broeden, uitdiepen cu schoonmaken van bermslooteu, 
benevens liet uitvoeren vun ecnip taludwerk, in 3 pere., 
op den Oosterspoorweg tusschen Amsterdam—Weesp, 
Hilversum —Amersfoort cn Hilversum—Utrecht. Ra
ming ƒ5150; 4o. het uitvoeren van verfwerken op den 
Nnoniholliinilscheu Staatss poor weg cn deu spoorweg 
Haarlem—Uitgeest, in 4 perc. Raming f7 100: 5o. het 
uitvoeren van voeg- en pleisterwerken op don Noord-
holtaudschcn Staatsspoorweg Haarlem -Uitgeest, in 3 
perc. Raming ƒ 7550. 

I»ln»dag, 10 Juni. 
Aaiien, te 12 uren, door het ministerie van wnter

staat enz., ann bet gebouw van het prov. bestuur: 
het maken van een bouten aanlegsteiger beneden bij 
de Paradijssluis op dc Dreutsche Huofdvaart nnbij 
Meppel. Aauw, 3 Juni. Raming ƒ2255. 

Haarlem. tc 2 uren, ÓJOOC hoofden der sociëteit 
„Trouw moet blijken": het sloopen cn wederopbouwen 
van bet sociëteitsgebouw. Iul. op bet terrein 7 Juni, 
te 10 uren. 

Waenadag. Juni. 
'••Ilage, tc 1) uren, door bet ministerie vnn water 

staal enz.: lo. dc horstell. en vernieuwingen nnn de 
Rij ka-rivier werken op den Geldersche-IJsel, met liet 
éénjarig onderhoud, iu 3 perc. Aanw. 5 en 7 Juni. 
Raming resp.: ƒ 16,370, ƒ 16,380, ƒ 16,435 ; So. idem 
in de Nieuwe-Maas, de Oude-Maas beneden het Ite-
reiigat, het Scheur cn dc Hartel, met bet éénjarig 
onderhoud, in 2 perc. Raming: perc. 1 ̂ S63, perc. 
2 /13,300. Anuw. 5 en 7 Juni: 3o. het timken van 
gliioiingen van 4 op l nnn de koppen van 23 Kijkt-
kribben, linkeroever vun deu IJsel, tusschen dc kilo-
miterraaion 101 en 105, onder Oldehrook en Zalk, 
met het verrichten van baggerwerk. Raming / 15,000. 
Aanw. 7 en 9 Juni; 4n. de werken tot voortzetting 
der verbetering van do Boven-Maas, onderdegemc.-nte 
Ni'derbemert, tusschen de hilometerranicn 153 en 155. 
Itiuning ƒ 14.S50. Aanw. 7 Juni ; 5o. eenige werken 
tot uormalisecring van ile Waal onder Herwijnen, 
Vuren on Brakel, tussehou de kilometerranien S7 en 
90. Aanw. 7 cu 9 Juni. Raming f 151,000. 

Vrijdag, 13 Juni. 
'a-Baarh, tc 10',', uren, door bet minist. vnn water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bot maken vau een ijzeren onderhouw voor de brug 
over de Zuid-Willemsvaart nabij de Veemarkt to 
VBosch. Aanw. 7 en 9 Juni- Raming ƒ 17,000. 

Waenadag, 18 Juni. 
H-Hage , te 11 uron, door bet ministerie van water

staat enz.: eenige werken tot verbetering vnn den 
Boven*Rijn in dc gemeente Herwen•OD' Aerdt, tusschen 
tie kilometerranien 4 cn 7 der herziene rivierknart. 
Aanw. 14 en 16 Juni. Raming ƒ 17,000. 

'a-llage, tc 12 uren, door het ministerie van water
staat euz., ten dienste der 8tsatHpoorwegeo; lo. het 
maken van deu onderbouw voor eene draaibrug met 
2 vaste gedeelten over de Zaan en voor 2 viaducten, 
één over den Lugedijk boweston en één over deu om 
te leggen weg beoosten do Zaan, met bijkomende 
werken, ten dienste vnn den spoorwug Zaanstreek 
Enkhuizen. lal. bij tien eerstnnnw. ingenieur te Hoorn. 
Aauw. 10 en 12 Juni, te 12 uren. Raming ƒ 203,000; 
2o. het mnken vnn stationsgebouwen, werken tot be
waking, beveiliging. OS afdeeling eti verdere werken voor 
den spoorweg Zwolle — Almeloo. Inl. bij don hoofdin
genieur te Zwolle. Aanw. 6 en II Juni, tc 9 uren. 
Raming r*os8,860. 

Ilanderdag, IV Juni. 
Utrecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot expl. 

vau Staatsspw., nau hot cent i aal bureau: liet uitbrei
den vun sporen en het mnkeu vun bijkomende werken 
op bet gemeenschappelijk station Zutfen. Aanw. 12 
Juni. Burning ƒ23,020. 

Vrijdag, 4 Juli. 
'n-HftHrli, tc 10'/., ureu, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud niet aanlioorighedcn cu toe
stellen der zclfregistrecrcude peilschalen te Steen-
bergschc-Sas cn te Willemstad. Aanw. 14 cu 16 Juni. 
Raming / 1690 por jaar. 

«ji later Ie bepalen datum. 
VVelvega : hel gedeeltelijk amove;ren cn opbouwen 

van ecu logement, doorreed eu stulliug aldaar. Inl. 
bij R. K. vnu der Meer, Korenbeurs, te Hecreuveen. 
Aanw. 3 Juni, le 1) uren. 

t.iH-i .ii.jK : het maken vnu eeu nieuw gehouw voor 
C. de Jong aldaar, lnl. bij den architect R. Tiche
laar, le Leeuwarden. Aanw. 26 Mei, te 12 uren. 

Alloof) van Aanbestediniïen. 
Uuaxiiiti, 7 Mei' het houwen van ccn woonhuis iu 

't zoogenaamde Spiegel; ingekomen 11 bilj., als; 
E. vun Klaarwatcr, te Bussiim, ƒ 11,300 
T. B, Vrakkiug, „ idem „ 11,250 
H. van Rbijn, „ Naarden, „ 11,199 
W. Wcstcrhof. „ Weesp, „ 11,111 
A. Koers, „ Hilversum, „ 10,990 
G. Majoor, „ Bussum, „ 10,854 
J. H. llufen, „ Naarden, „ 10,800 
J. I). Buten Jr., „ idem .. 10,790 
O. Blokhuis, „ Bussum, „ 10,700 
E. J. Jurriens, „ Naarden, „ 10,850 
l>. Limper, * Bearo, ,, 9,800 
later met eenige wijziging uuu D. Limper gegund. 

Haalten, 7 Mei: lo. het maken vau eeu machine
huis enz.; ingek. 4 bilj,. als: 
A. A. van Ilerson, tc Rhenoy, '' 5956 
M. vuu Eek, „ Gameren, „ R84S 
1>. vau Ooijen, „ idem „ 4700 
P. W. vau Hnttuni, „ Tuil, „ 4444 

2o. tcparntie aan de oudorsrheidtiac gebouwen enz. 
der Herv. gemeente, ingek. 8 biljetten, als: 
l>. H. Blom, tc Hcllouw, ƒ 1740 
J. H- van Borghcm, „ Waardcnburg, „ 1400 
J. van Eek, „ Haaftcn, „ 1284 
gegoed. 

Keeuw jK , 9 Mei: hut éénjarig ontlerhoud der 
polderwcrkcn; ingekomen 3 bilj., als: 
H. Strijland, te Roeuwiik, ƒ 1579.50 
0. vnu Otterloo, „ W add inks veen, „ 1393. 
C. Groenescheij, » Reeuwijk, „ 1245. 
gegund. 

Anialerduni, 10 Mei: het Verrichten van bagger
werk in het Noordseek anaal voor de Anuterd. Kanaal-
maatschappij; minste iuschr. was G. A. van Haitnm, 
te Sliedrecht, voor ƒ1.10 por M1. 

Haarlem, 10 Mei: het bouwen van een draaibrug 
over de Ringvaart bij Sloten; ingek, 3 bilj., als: 
J. Hulsbos, tu Haarlemmermeer, f 18,200 
J. v. d. Heuvel Az-, „ idem „ 17,579 
W. Cop|iee, ., Houtrijk-en-Polanen, „ 17,390 
gegund uan J. v. d. Heuvel. 

Ileleren, 10 Mei: bet bouwen vnu een bcereuhnis; 
ingek. 8 biljetten, als: 
J. Blom, tc Reukum, ƒ 9800 
W. Jansen, „ Zetten, „ 9700 
3. Haar Hz., * Wageningen „ 7̂ 24 
P. dc Leeuw, M idem „ 75S8 
Geurls, Hetercn, „ 7200 
J. H. Nibbeling, „ Opheusdcn, „ 6500 
J. H. Evers, ,, Zetten, ., 6199 
T. van Gendcren, „ Dricl, „ 5990 
gegund. 

Ilredw, 12 Mei: hel doen van eene verandering aan 
de huizing iu de Tolbtirgstraat B 265 cu 264 eu aan 
die in dc Nieuwatraat B 178 en 179; minste inschr. 
waren : metselwerk : C. Voelen, te Prinsen huge, ƒ 1495; 
timmerwerk: A. Dielen, idem, ƒ2759: massa: A. 
Wierx-Tak, /4937; niet gegund. 

Hluuilerl, 12 Mei: het levcreu eu leggen van 
straat koieu en Waalsteen voor voetpadcu euz. met 
verder te verrichten straatwerk; ingekomen 18 bil
jetten, nis: 
J. Pocher, te Rosendaal, ƒ 8787. 
O. den Hollander, „ Klundert, „ SISI. 
P, van Boxel, „ Zevenbergeo, „ 80S0. 
j . A. O. Gelsijns, „ Kluudort, „ 8069. 
<i. VV. Metsers, „ Giniicken, „ 7707. 
A. van Meur, „ Zevenborgen, „ 7527. 
A. Vcrlcgh, „ Terheijdcu. „ 7213.15 
M. G. v d. Leeden, „ Oud-Beierland, n 7190. 
C. de Groot, » Willemstad, „ 7085. 
P. Boguarts, ,, Stnnddaarbuitcn, „ 7048. 
J. lluijscrs, ,. Klundert, „ 6710, 
A. Kortvweg. i'1*"" ? J 8 0 . 

C. Vrins, » idem ,, BI 13. 
Veendam, 12 Mei: het herstellen vnu dc batten 

in don klinkerweg te Zuidwonding; ingekomen 5 
lijf, Prummel, te Veendam, ƒ 1653. 
J. G ! Prummel, „ idem w 1649. 
T. Venoms, ,, idem „ 1119.o0 
H. Vroom, m idem » W J J -
A. H. Schreudcr, „ idem „ I03!I.3J 

Wi--rkerke 13 Mei: de gewone onderhoudswerken 
van den polder Vliete; ingek. 4 bilj., als: 
P. v, il. Berge, tc Colijiisplaat, / 8900. 
D. Verbuig, » Wissekerke, „ 3023.73 
J.'v. d. Band, m 'dom » WW, 
M. Brens, Colijnsplaat, „ 2995. 

vviii-i-iniii " 13 Mei: het maken vau gebouwen tot 
uitbreiding van hel beslaande gymnasium, beneveus 
het stichten cener hoogere burgerschool; ingekomen 
7 bilj.. als: 
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: de levering aan bel ministerie 

F. ea J. Ravensbcrg, te Winschoten, / 2G,G60 
A. II Teninga, ., Grootegut en 

L. H. Sleutelaar, „ Groningen, „ 25,850 
II- Hay inga, „ Winschoten, 

J. N. Kruizinga, „ Hlijham cn 
J. P. Hommee, „ Hniterwold, „ 24,8*0 

H, I'. cn E. floortenmn. „ Nieuwe-Pekela, „ 24,874 
X. ilo Groot li, ,, Stadskanaal en 

^ ü. de Grootl), „ Winschoten, „ 24,350 
E. v. d. Voort cn 

J. Nonnen, „ idem „ 18,940 
H. Dik cn J, Numann, „ idem ., 23,823 

llii.ini. 13 Mei: het uitvoeren van werken aan de 
ree- en waterkeerendo dijken van Drcchtcrland: 

Noorderdijk: le perc. dijksvcrzwanng : D. Haircuaar, 
te Medemblik, /"3290; 

2e perc. idem: A. de Vries, te Andijk, ƒ 5170 ; 
3e „ rijswerk ou stecnglooiiug: S. Mantel, te 

Knkhuizon, / 2500; 
4e pero. herstelwcrk : J. lirouwer, tc Andijk, ƒ330; 
5e „ houten schoeiingen: J. Deemster, idcm,/390; 
tie „ onderhoud dijksrijweg: P. dc Vries, idem, 

/960; 
7c perc. magazijuen ouderhoud: P. Sluis, id., ƒ500; 
Se „ ouderhoudsuerkeu binnen Kakhuizen: S. 

Mantel, / 760; 
9e perc. grintlevcrantic: J. vau Dalen, te Hoorn, 

f 2900. 
Zuiderdijk: le perc. hcrstrlwerk glooiing: D. Roo-

zcndual, te Venhuizen, ƒ400 ; 
2c perc. dijksverzwuring: C. Mautcl, f 2430; 
3e perc. herstelwerk: I). Bcunder, tc Scharwoude, 

ƒ580; 
4e porc. vernieuwing kapglooiing: J. vau Dalcu, 

/ 4200; 
5e perc. dijksverzwaririg: S. Mantel, /1680 j 
Ce „ onderhoud dijksrijweg: L. Vorst, te Wij-

denes, ƒ900; 
7c perc. magazijuen onderhoud: L. Groot, tc Von-

huizen, ƒ 910; 
Be perc. grintleverantic: S. Mantel, ƒ2520. 
Westerdijk: le perc beschelpen vau paden binnen 

Hoorn: J. van Dalen, /"3I0; 
2e perc. herstellen glooiingen; 1). llcunder, ƒ1210; 
3e „ dijksverzwnriug: dezelfde, ƒ 4230; 
4o „ straatwerk Hooriischedijk : J. v. Dalen,/810j 
5e „ onderhoud dijksrijweg: dezelfde, /6O0; 
6e „ magazijnen onderhoud: J. van den Berg, 

te Hoorn, ƒ650; 
7e perc. gniitlcverautie: J. van Dalen, ƒ 3520. 
Binnendijk: le perc. dijksverzwaririg: P. Koster, le 

Oudendijk, /650; 
2e perc. idem: J. vun Dalen, ƒ 1040. 
Wiukelenlijk: griui leverantie cn ouderhoud rijweg 

enz.: D. Hagenaar, ƒ 9t~ 
i in-ifi <i.im . 14 Mei 

vau koloniën van: 
250,000 Wnulkliukcrs: J. Verwannen Dz., te Arn

hem, ƒ1222.50; 
10,000 vuurvaste steenen: I I . A. Kampers, le Am

sterdam, ƒ 186; 
drnaislijpsteencn; I). J. Bokslag, tc Deventer ƒ449; 
lood: A. D. llaniburgsr, tc Utrecht, ƒ2806; 
zink : dezelfde, ƒ 13V).25; 
40,000 KG. zinkwit no. 1: J. B. Kroon cn Co., te 

Amsterdam, ƒ10,300; 
500 KG. roodc menie: Hoogcweg en Van Zanioren, 

idem, ƒ1044; 
1002 vut Portland-cement: Folkcrs en Co., idem 

/464l.).23; 
5000 vloertegels: Van Noorden en Scliwerzel, le 

Rotterdam, ƒ 7550; 
5000 idem: W. Hoven cn Zn., tc VHane, ƒ 7550; 
5OO0 idem: dezelfde, fHm-, 
5000 idem : dezelfde, /7650; 
8000 idem en 100 brilidnvuizen ; dezelfde, ƒ 7875; 
divers ijzer: Gebr. Vun Vliet, tc Amsterdam, 

ƒ 745s 1 5 : 
lioutschrocven: Van deu Houcrt eu Punt, idem, 

ƒ 421 79; 
aambeelden, bankschroeven cu dommekrachten: C. 

Willcinsz, idem, ƒ995; 
koevoeten, patjols eu schoppen: 1). S. M. Kalker, 

idem, /*2S20; 
gegoten-ijzeren neulen: J. van de Pol Robert en 

Co., 'te Oosterhout, ƒ1711; 
vijlen: Et. S. Slokvis en Zn., tc Rotterdam, ƒ 1474.70; 
1500 KG. roodkoper: 11. de Heus, cn Zn., idem, 

ƒ 1204.05; 
marnieren zittingtegeli eu plinten: A. P. Schotel 

Gz., tc Dordrecht, ƒ«5S0; 
blikken bussen: W. vau Grafhorst, te Kampen, 

ƒ 1258.32; 
gercedsciinppen: 1). S. M. Knlkor, ƒ 4011; 
idem: Wed. .1. C. Massee en Zn., te Goes, ƒ 2487.S5; 
hang- en sluitwerk: dezelfden, ƒ0M5.05; 
idem: 11. J. Klijn dr Jongh, te Amsterdam, ƒ i960; 
taaie nagels: 1). S. M. Kalker, ƒ7174. 
'a-Hitjce, 14 Mei: het bouwen van een kans- en 

boterfabriek iu den Drieumnspolder, gcm. Zoetcrnmer; 
ingek. 3 bilj., als: 
W. Strijen, tc Waddinksveen, ƒ 19,222 
Ph. Verbruggen, „ idem „ 19,111 
J. C. Tom, „ 's-Hage, „ 18,997 
uiet gegund. 

tiouriH. 14 Mei: dc levering vnn lo. 40,000 stuks 
IJsel-mctselplavei; minste inschr. wss J. ('. van Vliet 
Az., te Gouderak, a /7.60 per 1000. 

2o. idem van 10,000 stuks vlakke grijze Vceht-
klinkers; minste inschr. waren Vnn den Berg cu Co., 
te Willeskop, a / 17.50 por 1000. 

Z« , iiiJn-clii, 14 Mei: het bouwen van een stoom-
sclicpradgemanl voor deu [tolder Hendrik-Ido-amhacbt; 
10. gebouw ingekomen 8 bilj., als: 
C. Karsscboom, te lïüsnoril, f 14,600 
R. J. Nette, „ Cliarlois, „ 14,289 
M. Schreuders, M IJselmondc, „ 12,987 
H. dc Borsl, „ Papendrecht, „ 12,786 
J. Visser üz., „ idem „ 12,600 
L. vau Dealen, ,. H.-l.-amhncht, „ 12,098 
M. Bartb, „ idnn „ 11,997 
C. v. d. Wiel, „ Dubbeldam, „ 11,859 

2o. machine ingek. 11 bilj., als: 
W. vim Gocthcu), 

J. Rcallier cu Co., te Brussel, ƒ 13,934 
Gule-Holuiungshüttc, „ Obrrhanseu II, „ 13,300 
Sepp on Co., „ Knsehedé, ,. 12,886 
Acticn-Gcscllschalt Issel-

biir-er Iliitte, „ Issolburg, „ 12,000 
Van Wagiiiiugcu en 

Keijzer, „ Dordrecht, „ 11,570 
11. Bol inckx, „ Cureghem, „ 9,800 
Zwolaohe fabriek van 

stouinwcrk'ui-en, „ Zwolle, „ 9,790 
Gebr. Schulto, „ Amsterdam, ., 9,500 
Evrnrd, Vun Duijl cu 

Dc KruiiiT, „ DclMiaven, „ 9,420 
Cosijn eu Co.. » Gouda, „ 9,200 
Société nnonytne drs forges, „ Gilly, „ 8,800 

'-ii.n.ii 11 Mei: bet maken vau feestgebouwen, 
kiosk en verdere werken op het terrein der manege; 
ingck. 7 bilj., als: 

L. Hurkens, to 's-Bosch, / 2500 
Gebr. Mceuwissen, „ idem „ 2432 
G. J. P. Acrden, „ idem „ 2300 
A. Groenendijk, „ Utrecht, „ 2248 
P. I I . Guldenhoven, „ Tilburg, „ 1990 
G. Hamilton on Van 

Holvoirt, „ 's-Bosch, „ 1640 
P. v. d. Schoot, „ Tilburg, „ 1570 
goguud. 

BuMum, 14 Mei: het bouwen van oen pensionnat; 
ingekomen 13 bilj., als: 
W. Pceters, tc Amsterdam, ƒ 127,000 
G. Majoor cn E. van 

Klaarwater, „ Bussum, „ 119,541 
Ü. Limpcr, „ Baarn, „ 99,999 
J. D. Hufen, Naarden, „ U9.000 
A. Kecrs, B Hilversum, „ 99,000 
M. Andriesse, „ idem ,, 98,424 
H. van Rijn, „ Naarden, „ 91,900 
Th. B. Vrakking, „ Bussum, „ 91,266 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 91.100 
J. H. de Vos, „ Utrecht, „ 90.000 
W. Tielons, „ idem „ 90,000 
A. A. vau Dommelen, „ idem „ 80,839 
N. H. Peters, M Schalkwijk, „ 88,800 

Ilrriusee, 15 Mei: de gewone onderhoudswerken 
ann het waterschuit Schouwen, in 6 perc: 

le perc. district Zuidhoek i [{cmijnddoorJ.de Kijke 
Jz., te Stavcnissc, voor /"3450; 

2e perc. district Borrcndammc: gemijnd door ilen-
zelf.ic, voor ƒ7975 ; 

3e perc. district FInuwers: gemijnd door dcnzelfdc, 
voor f 8050; 

4e perc. district Koudekerke: gemijnd door K. 
Zomor, tc Burgb.voor ƒ8600) 

5e perc. district Scharendijko: gemijnd door J. den 
Boer Lz., tc Eikerzee, voor ƒ4910; 

6e perc. districten Langend ijk en Brouwershaven: 
gemijnd door H. C. van den Endc, te Zierikzee, 
voor n m . 

'••Beiirli, 15 Mei: bet uitvooren van verf-, voeg
en sausworkon aan do gebouwen enz. laugs den spoor
weg Utrecht—Eindhoven; minste inschr. wareu: 

Innnenver/werk: perc. 1, 11. B. Zwang, to llülcsluis, 
a /"0.26, perc. 2, Th. W. van Anrlc, tc Tilburg, a 
fOM, perc. 3, C. de Haan, to Eindhoven, a ƒ0.22 
per ||»; 

buiteneer f werk: perc. 1, n. B. Zwang, a ƒ0.25, perc. 
2, A. W. "Schellekcns, te Eindhoven, » ƒ022», perc. 
3, C. dc Haan, a /0.22 per M»; 

rwi/ierrk: perc. 1, 2 en 3, L. van Erp, te Hedel, 
resp. a fOMjt 0.63 en ƒ0.65 per IP; 

x.tuawerk: Tb. W- van Aarlo, üƒ0.07 per WO. 
«.orini 'hem, 15 Mei: het vernieuwen en onder

houden der werken van hot kanaal vau Slecnenhoek; 
kunstwerken : C. Verheul, tc Hardiuksveld, ƒ4444.145; 
aardewerken: N. de Hoog, te Giesendam, / 3040. 

Lent, l.i Mei: het bouwen van een tabak plan ters-
woninn; ingek. 4 bilj., als: 
A. Spcijers, tc Valburg, ƒ 2649 
H. Jansen, „ Eist, „ 2540 
J. Banen, „ Vnlhurg, „ 2525 
M. Anlbers, „ Driel, „ 2480 
gegund. 

Hekel, 15 Mei: Int leggen eener klinkerbcslrating 
vnn Anuervocuscbekanaal naar Spijkerboor, het bouwen 
vau eru brug daariu euz.; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Wallinga, te Helpman, f 19,762 
I). llubbeling, „ Spijkerboor, „ 16,999 
J. Veldkamp, „ Bedum, „ 15,500 
S. de Witt, „ Groningen, „ 15,393 
E. Kamjiun, „ Sappcmeer, „ 15,180 
W. B. Harkema, „ Warfhuizen, a 14,890 
D. Bruins en A. Blocks. „ Zwolle, „ 14,820 
R. Havinga, „ Winschoten, „ 11,262 
E. Harkoiua, „ Warnmizcu, „ 13,993 
J. Linzel, „ Stadskauaal, „ 13,960 
gegund. 

Veu/rii. 15 Mei: de gewone onderhoudswerken van 
deu polder Nicnwe-Neuzen; ingek. 5 bilj., als: 
A. r. d. Beek, te Zaamslag, / 18,820 
1). Bolier Gz., „ Rilland, „ 17.545 
C. Boot Wz., „ Neuzen, „ 16,089 
D. Tholens, „ Hoek, „ 15,598 
C. v. d. Hooft, „ Neuzen, „ 15,480 

ueitrg*, 15 Mei: het bouweu in den grooten 
vecnpolder in Weststelliugwerf van: lo. een achtkan
ten windwatermolen; ingekomen 5 biljetten, als: 
L. Hoogkamp, te Follega, / 12,694 
•I. G. Schaafsma, „ Beers, „ 12,284 
T. ,1. Nooij, „ Munnikeburen, „ 11,480 
M. J. Visser, „ Heorenveen, „ 11,386 
P. P. van Weenen, n idem „ 10,848 

2o. ecu moleuaarswoning; ingekomen 5 bilj.. als: 
J. Koopman, te Langelille, / 1350 
T. .1. Nooij, „ Munnikeburen, „ 1310 
S. L. Brugge, „ Spunga, „ 1293 
P. W. Bouma, „ oldetrijuc, „ 1196 
A. I. Hoogkamp, „ Sclierpcnzeel, „ 1154 

' • - H M * , Di Mei: het onderhouden en herstellen 
van het post- en telegraafkantoor tc Bergcn-opZoom, 
ged. '79, '80 eu 'SI ; minste inschr. was I I . J. Gccrs, 
te Berge u-op-Zoom, voor ƒ1139. 

«tule»,iter. 16 Mei: het bouweu eener pastorie 
op de bestaande fuudamenteu; ingck. 9 bilj., als: 
II. J. Nederhorst, te Gouda, ƒ 03S5 
J. Sijp, „ Papckop, „ 0205 
B vau Wingerden, „ Gouda, „ H35 
J. F. Weller, „ idem „ 8344 
P. W. Hardcubol, „ Oudewalcr, „ S314 
H. Berkhof, „ idem „ 2̂34 
II. Hogervorst, „ idem „ S047 
W. v. d. Roest, „ idem „ 7214 
A. M. Schuutou, „ idem ., 7145 

i'ii-iiuriiiiuiH-ii, 10 Mei: lo. het maken dor ge
bouwen voor eeu stoomgemaal ten dieuste van den 
polder Nicuwe-Goto; ingekomen 10 bilj., als: 
J. Visser, to Pii]H)ndrecht, ƒ 17,S55 
P. Verbruggen, ,, Waddinksveen, „ 16,722 
IL L VeeUenbos, „ Brielle, „ 16,246 
W. van IJOCUWOU, „ Hellovoetsluis, „ 15,890 
'I. Liuthout, ,, Nieuwenhoorn, „ 15,700 
C. Oostdijk, „ Hcenvliet, „ 15,015 
P. Veenenbos, „ Brielle, „ 14,996 
H. v. d. Houwen, „ Hcenvliet, „ 14,S96 
M. Schreuders, „ IJselmonde, n 13,000 
A. do Bruijne, „ Nieuwenhoorn, „ 13,359 

2o. het leveren van eeu stoomwerktuig; ingekomen 
7 bilj., als: 
W. vau Goothem, 

J. Rcallicr eu Co., te Brussel, ƒ 12,500 
Guttc-Hniïuungsbutto, „ Oberhausen, „ 11,300 
Gebr. Schutte, „ Amsterdam, ,, 9,500 
Zwolscbe fabriek vau stoom

werktuigen, „ Zwolle, „ 9,444 
Scpp en Co., „ Euschcdé, „ 8,994 
H. Bolliuci. „ Cureghem, „ 8,900 
Société auonyme des forges, „ Charleroi, H 8,490 

Leeuwarden, 16 Mei: lo. het onderhoudender 

Friesche sluis nabij Zoutkamp; minste inschr. was J. 
Kerkstra, te Miinnekezijlcn, voor ƒ1904. 

2o. het leveren van reu paar buitcuvlocddeuren in 
idem, met het bouwen eener sliiisdcurcnloods; minste 
inschr, was H. H. Visser, te Lemmer, voor ƒ3747. 

Nrhlcdam, 16 Mei: het houwen van 5 woonhuizen 
nan dc Plantage; ingekomen 4 biljetten, als: 
A. Î ingojan, te Kralingeu, ƒ 32,000 
W. rsounevcld, „ idem „ 30,640 
W. C. Rcuhl, „ Gouda, „ 29,600 
L. Mclchers en Co„ „ Schiodam, „ 28,1123 

Vllddelliuric, 16 Mei: het maken van werken nau 
de hoofden op deu ocer voor Neuzen en nan de 
havondammen, hehoorende tot het kanaal vsu Neuzen; 
ingek. 5 bilj., als: 
.1. Verkuyl (Juiikkclaar, te Vlissingen, ƒ 9297 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 9148 
C. Boot Wz., „ Neuzen, „ 9127 
1). Tholens, „ Hoek, „ 8798 
P. A. v. d. Velde, „ Neuzen, „ 8300 

2o. het gedeeltelijk nfbreken, vernieuwen van het 
nehlcnrehoiiw, t;euige veranderingen aan de woning, 
hot vernieuwen van dakbedekking enz. aan het gym
nasium: ingi-kurnou 3 biljetten, als: 
M. .1. Kuiler, te Middelburg, ƒ 8923 
M. K. Joras en Zonen, „ idem „ 8895 
II. P. v. d. Roe, „ idem „ 8790 

NrliwRen, 16 Mei: het doen van vernieuwingen en 
herstellingen aau dc straten in deze gemeente; inge
komen 12 biljetten, als: 
W. Varkevitsor eu Co., te Ovcrschie, ƒ S4'>0 
A. Kapitein, „ Zijpo, „ 7898 
.1. Overtoom, „ Schagen, „ 7200 
J. Oldenburg, „ Bergen, „ 6'J55 
B. Beukenkamp, „ Anna-Paulwna, „ 6460 
Gebr. Moorman, „ Helder, „ 6453 
J. Sehrcuder Sr., „ Barsingerhorn, „ 6329 
E. Krans, „ Schagen, n 6256 
K. Blom, „ id.-m „ 5948 
J. Ooles, „ Wognum, „ 5830 
(i. Diguum, „ Schagen, „ 5769 
P- Ootes, B Wogn-im, „ 5646 

Hl«.fkirfcc, 17 Mei : lo. het ondnrhoud van den 
polder AnnaFriso; ingek. II biljetten, als: 
G. Bolier, te Scherpenisse, ƒ 19,200 
•I Kole, „ Hansweert, „ 18,700 
J. de Kijke, „ Stavenisse, m 18,563 
I). Bolier, „ Scherpenisse, „ 18,500 
P- Visser, „ Hansweert, „ 18,497 
M. Brcas, „ Colijnsplaat, n 18,485 
P. v. d. Berge, „ idem „ 18,465 
H. Hage, „ Middelburg, „ 18,394 
.1. Kraaijevcld, „ Ilmiswccrt, „ 18,100 
A. vau Poprring, „ Bruinisse, „ 17,835 
C. Bolier Cz., „ idem „ 17,144 

2o. het mnkcu van C C H inlaagdijk en terp voor dc 
dircetiekeet; iugekomon 5 biljetten, als: 
H. Hage, tc Middelburg, ƒ 29,500 
I). Bolier, „ Scherpenisse, „ 27,640 
J. v. d. Baud. „ Wissekerkc, „ 26,491 
l'. van deu Berge en 

P. Verburg, „ Colijnsplaat, „ 25,995 
A. van Popcring, „ Brmuisse, „ 23,197 

Kaam»!»*, 17 Mei; to. de gewone onderhouds
werken van dc polders Margareta, Kleinc-Uuisens en 
Eendracht; minste inschr. was C. van der Hooft, te 
Neuzen, voor ƒ 8049. 

2o. het verbouwen van dc dircetiekeet met opzich-
terswoning in den Margaretapolder; minste inschr. 
was J. Wisse, te Zaamslag, voor /3764. 

•.•Muse, 19 Mei: liet maken van een neilput, terp 
en gehouwtje voor ccuc zclfregistreerende poilschaal 
aan het Haringvliet Ie llellevnotsluis; minste inschr. 
WIIS Pb. Verbruggen, te Wnddjtiksvecn, voor ƒ5555. 

Bu. het makrn van eene aanlegplaats voor de vcer-
stiHun'ioot in de buitenhaven van Middelhaniis: miuste 
inschrijver was W. Schaddcleo, te Goedercedc, voor 
/ 5830. 

iniMerdam , 19Mei: liet bouwen vnn een woonhuis, 
mousterphiats en stalling in de Van-der-Hclststraat, 
ouder beheer van du architecten Hamer; onderhands 
aanbesteed aau J. Heijink, te Amsterdam, voor ƒ44,250. 

llmighrrk. 19 Mei: liet bouwen vau ijs- en lager-
kelders bij dc stoombierbrouwerij Artcvelde; ingek. 
5 bilj., als; 
J. do Vries, te Groningen, f 19,960 
E. Wietzema, „ idem „ 17,843 
J. Lubscn, „ Noordwolde, „ 17,250 
H. Vogelzang, „ Oldenhove, „ 15.S30 
R. Zccff, „ Hoogkerk, „ 15,093 

— Hage, 20 Mei: het maken en Irveren van een 
ijzercu lichtopstand, bestemd voor Taiidiong-Piering; 
minste inschr. waren \ H. Oosterbroek, te (iorinchem, 
eu de Kouinkl. Grofsmederij, te Leiden, beiden voor 
/ 2190. 

tmiterdam, 20 Mei: het bouweu van een hotel en 
café aau hot Rembrandtsjdeiu, ouder beheer van den 
architect I. Gossehalk; minste iuschr. was S. L. Vla*-
man, voor ƒ64,760. 

Cirenlngeii, 20 Mei: het bouwen van eone draai-
brntt met steenen penHntniuur over bot Stadskauaal; 
minste inschrijver wus J. Linzol, te Stadskanaal, voor 
ƒ 2797. 

.Heppel, 20 Mei: het bouwen eener Doopsgezinde 
kerk met auncxen; ingekomen 8 bilj., als: 
B. llaulo, te De Wijk, ƒ 8680. 
J. G. Hofman, „ Blcsse, ,, 8156. 
H. Timmer, „ Meppel, „ 7750. 
It. Bruintjes, „ idem „ 7444. 
J. van Leeudcrs, „ idem „ 7345. 
K. Worst, „ idom „ 7179.90 
J. Withaar, „ idem „ 69'JO. 
G, Otten, „ idem „ 6747. 

ti Willem, 20 Mei: hel ouderhoud der grintwegen 
iu deu llanrleinmormecriwIdtT; minste inschr. waren: 

perc. 1 en 2, 1). de Graaf, ƒ 1595 
„ 3, A. van Lon, „ 1025 
„ 4, N. W. Wamstoker, „ 860 
„ 5, W. Wamstckcr, ,, 1110 
PI 6, N. W. Wamsteker, „ 866 
„ 7, C. Boogaard, n 1045 
„ 8, N. W. Wamsteker, „ 1045 

forteene, 20 Mei: liet uitvoeren der gewone on
derhoudswerken aan deu polder Anna; ingekomen 7 
bilj., als: 
J. Brcas, te Colijnsplaat, ƒ 2500. 
L. van Popering, „ Bruinisse, „ 2410. 
G. dc Rijke, „ Colijnsplaat, „ 2410. 
A. Verburg, „ idem „ 2410. 
L. Schrier, „ idem „ 2405. 
L. Vijverberg, „ Sinanslaud, „ 2400.49 
A. M. vau Oosten, „ Colijnsplaat, „ 2300. 
gegund. 

vVUlicimlnaaerp, 20 Mei: lo. bet maken van bui
tengewone werken tot voorziening van den onderzee
schen oever vun den Wilhclminapolder; ingekomen 
14 bilj., als: 

I. van Male, te Breskens, ƒ 37,480 
P. v. d. Berge, „ Colijnsplaat, „ 36,500 
B. den Exter van den 

Brink, „ Krabbendijke, „ 36,190 
J. Koolc, „ Hansweert, „ 36,000 
J. Leïjs, „ 's-Heer-Arendsk., „ 36,000 
A. van Popering, „ Bruinisse, „ 35,973 
C. de Wilde Az., „ Kattcndijke, „ 35,440 
V. de Clercn, „ Selzaotc, „ 35,234 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 34,860 
l). Bolier, „ idem „ 34,385 
J. Kraaijfweld, „ Hansweert. „ 34.3U0 
P. A. v. d. Velde, „ Neuzen, „ 33,671 
II- Hage, „ Middelburg, „ 33,487 
gegund. 

2o. het borstel, dc vornieuwing en hot onderhoud 
tot 30 April '80 van de gewone aarde-, kram-, rijs-cn 
steenglooiiugwerken; ingck. 2 hilj., als: 
B. don Exter v. d. Briuk, te Krabbendijke, f 1799 
C. de Wilde Az-, „ Katteudijke, „ 1490 
gegund. 

Amsterdam, 21 Mei: lo. bet makeu van remmiug-
werkeu en mecrstoelon; minste inschr. was J. P. 
Cornelissen, te Amsterdam, voor /"22,2S0. 

2o. het verrichten vau onderhoudswerken; minste 
inschr. was II. J. Meekers, te Amsterdam, voor ƒ5390. 

'a-Hage, 21 Mei: dc herstellingen aau de Rijks-
rivierwerjeeu la dc Noord, dc Oude-Maas boven het 
Berengat, het Mallegat, de Krabbe, do Dortsche Kil 
en het Spui, met het éénjarig onderhoud; minste 
inschr. was C. Roskam Jz., te Sliedrecht, voor ƒ21,250. 

lintierii.ni, 21 Mei: liet houwen eener bewaar 
school met woning aan de Crispijnlaau; ingekomen 
16 bilj., nis: 
W. F. Raasveldt, tc 's-Hage. ƒ 36,490 
W. A. Vrolijk en Zn., „ Rotterdam, „ 38,763 
Wed. G. Camesi en Co., „ idem „ 32,500 
E. Wansink, „ Arnhem, „ 32,500 
A. v. d. Spiegel, „ Rotterdam, „ 31,500 
.1. vnn Vessem, „ KraUugen, „ 30,874 
A. Langejan, „ idem „ 29,400 
J. Zaaijor, „ Rotterdam, „ 29,114 
W. Ilnrtman, „ idem n 28.916 
J. J. Gort, „ idem „ 28,700 
A. Heukomuns, „ idem „ 28,667 
Dc Waal & Kraayvangcr, „ idem „ 27,785 
J. C. Krijgsman, „ Kralingen, „ 26,999 
IL J. Heiman, ,, Rotterdam, „ 26,900 
W. Zonneveld, „ KraUugen, n 26,743 
P. G. Winters, „ idem „ 26,688 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . 22. 
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BELANGRIJKE UITVINDING. 
Uit veilrouwbare bron vernemen wij, dat door 

C. R. van Ruijven, hoofdopzichter der genie, te De
venter, eene hoogst belangrijke, en wel geheel nieuwe, 
itoi'spi'onkelijke uitvinding op het gebied der me
chanica is gedaan. 

De uitvinding bestaat in: neen stuurtoestel voor 
een spoortrein", genaamd: nliectificateur", een 
uii-cbanisch toestel, waanloor de machinist van een 
sjniortreui ile locoiuotiet, en dus ook den geheclen 
trein, bij spoorwissels, in alle richtingen kan best u-
ren, evenals de stuurman, door middel van liet roer, 
het schip, of beter: als de koetsier, niet de teugels, 
de paarden bestuurt. Deze uitvinding zal vermoede
lijk eene hervorming op bet spoorweggebied teweeg
brengen. 

Het is duidelijk, dat het reizend publiek, bij toe
passing van deze uitvinding, voor tal van ongeluk
ken hoofdzakelijk door botsingen enz., door ver
keerde wisselslanden tengevolge van onachtzaamheid 
van wisselwachters ontstaan — zal behoed worden. 

De eenvoudige wachters, die, door hunne wissels, 
deu loop van een trein in banden hebben, zijn thans, 
voor een groot deel, de liescheriuers der passagiers 
en van het treili|iersoneel, want door de nalatigheid, 
Of wel vergissing, van eeu enkel wissel wachter kan 
het leven van velen in gevaar wonlen gebracht. 

Ook door andere oorzaken kan een wissel verkeerd 
staan en botsingen van treinen of andei-e ongelukken 
hieruit voortvloeien. 

Door bovengenoemd stuurtoestel kan de machinist 
van een trein in snelle vaart, zexi noodig, een ver
keerden wisselsland verbeteren, d. w, z. hij kan van 
zijn locomotief af zelf de WMReRoilgeil verzeilen en 
sluiten, waODeav zij geen gOtden stand hebben. De 
loop of richting van een trein is dus niet meer ge
heel afhankelijk van wissel wachters, eu alle groote 
onheilen, die door onachtzaamheid of ongesteldheid 
van dezen ontstaan, kunnen door deu machinist 
voorkomen worden. 

De spoor wegmaats*: ha ppijen /uilen dan voor be
langrijke schuilen, die millioenen kosten, wonlen 
gevrijwaard , want de moeste averij ontstaat door 
verkeerde standen van wissels, legio in getal, die 
men in ecu nDooi'wegliet aantreft. 

Met den genoemden Rcctificaleur kan zelfs de loop 
van een trein voor een af le leggen traject, hoe 
groot ook, VOOrnf vastgesteld worden. Aan een snel
trein, b.v., die onderscheidene stations voorbystoomt, 
kan een vaste lichting (in rechte lijn) verzekerd wonlen. 

Behalve het genoemde, moet de uitvinding nog uil 
van ontzaglijk groote voordeelen opleveieu, waar
door hare waarde onberekenbaar is, en zij met recht 
een weidaad voorde mensehheid naggenoend worden. 

De uitvinder heeft dan ook voor zijne vinding in 
de verschillende groote rijken van Eurojia, ja zelfs 
in de Verecnigde-Siattüi van Amerika, octmoien aan-
gevrtuigd , waarvan er reeds velen zijn verleend. 

Dtuir eekter alle brevetten nog niet in zijn be
zit zijn, kan hij de geheimen zijner vinding niet 
openbaar maken. Eve-nwel heeft bij eene nadere 
toelichting van het doel der uitvinding toegezegd, en 
wij hopen die in dit blad dan liekend tc maken. 

KUSTVERLICHTING. 
De beer J. N. Douglass, lid van 77tc Institution 

of Civil Engineers, beeft onlangs een voordracht 
gehouden over het electrisch licht aangewend voor 
lichttoi-ens. Op dan eersten Febr. 1802 ontstak het 
Trinity House het electrisch licht op den lichttoren 
van Dungeness, met 1 lolmes' raagneto-elcctrischc 
werktuigen en lampen. De sterkte van het licht 
was 12} maal die van de verlichting met olie. De 
kosten (ter lichtoenheid in bet uur waren 0.1165 
penny bij olie cn 0.1294 penny bij gebruik van 
clectrinteit. Het electrische Hebt bleef echter dikwijls 
in gebreke en moest tijdelijk weder door olie worden 
vervangen. Kort daarna voerde de Fransche Regee
ring de electrische verlichting in op den toren van 
kaap La Hève met de magneto-electriscbe werk
tuigen van de Maatschappij VAlliance te Parijs. 
Iu 1867 verbeterde Holmes zijn werktuigen en lamp. 
De lichttoren van South Point wenl in Januari 1871 
door clectriciteit verlicht. Hot lichttocstel was een 
dioptrisch van deu derden rang. Het Trinity House 
voenle in Jan. 1872 bet electrisch licht in op de 
hooge en lage torens van Soutb-Foreland. Het toe
stel tot voortbrenging van licht bestond uit twee 
stoomwerktuigen van twintig werkelijke |«uirdekracht, 
vier verbeterde magneto-electrische werktuigen en 
l.iin|"ii van Holmes en twee dioptrische toestellen 
van den denlen rung voor vast wit licht. De kosten 
vau al de werken te zarnen voor deze twee lichten 
waren £ 14,800. De lichtsterkte was ongoveer twin
tigmimi die van bet oude dioptrische olietoestel 
eerste' klasse. Deze betrekkelijke kosten per lichtcen-

beid waren 100 olie : 30.6 electriciteit. In 1873 
nam het Trinity House voor deu lichttoren van 
kaap Lizard Siemens' dynamo-electiisch werktuig en 
lamp en een mistsein tuin. Deze werden gedreven door 
drie van Brown's calorische werktuigen, elk van lien 
werkelijke paan lek ronkt De kasten der gezamenlijke 
werken voor deze lichten bedroegen £ 14,930 en het 
jaarlijksch onderhoud met rente steeg tot £ 2305 
6 sh. 4 d. tegen £ 1010 7 sh. 11 d. voor olie
verlichting. De sterkte van den vollen straal van 
elk licht was ongeveer 330,000 kaai-seii, dus onge
veer 21 I.; maal de sterkte van oüelicht. De be
trekkelijke kosten der hchleeriheid waren 100 olie: 
14.04 clectriciteit. De achtereenvolgende verbeterin
gen in de electrische werktuigen en iu dc midde
len om ze te drijven hadden de kasten vnn het elec
trische licht op kaap Lizard herle'id tot een negende 
van die tc Dungeness, en de hoeveelheid licht op 
Lizard voortgebracht door een Eng. Ü verbrande 
cokes was twintigmaal zoo groot. 

Niet alleen heeft men in Frankrijk reeds electrisch 
licht ingevoerd op de torens van kaap La Hève en 
kaap Grisnez (Serrin-lamiieii), maar uien zal het 
ook in dit jaar aannemen voor een nieuwen toren op 
het eiland Planier, tegenover Marseille. 

Eveneens heeft men besloten de olie-verlichting op 
den Pultiiyre-toron, mm den mond der Gironde. te 
vervangen door electriciteit. Er zijn ook electrische 
lichttorens te Odessa en te Port-Saïd. 

Men bezigt op de lichttorens: olie, kolengns of 
electriciteit. Kolengas, volgens Wighain's stelsel, wenl 
dooi' de commissarissen voor ds lersche lichten aan
genomen voor zeven torens en door het Trinity 
House voor deu thooaen" toren van Haisborough, 
iu 1872. De kosten der werkeu, noodig voor de 
invoering van gas op dit station, beliepenS 1990 en 
die van het jaarlijksch onderhoud der gas-in richting 
met rente £ 832 4 sh. 3 d. 

Dit licht had een gemiddelde sterkte van 1173 
kannen en een maximum-sterkte «oor mistachtig 
wednr van ongeveer 2923 kaarsen. In 1877 werden 
maatregelen getroffen om den •lagen" lichttoren, 
op 700 vanls aJstunds van den ahooge.n", met gas 
te verlichten. De kosten waren £ 1290. Het stel
sel van den heer Wighaui was verlieten! geworden 
door de vlammen van twee, drieën vier groote bran
deis te brengen in de as van het dioptrische toestel. 
De maximum-sterkte van vier branders vereenigd, 
voor mist, steeg tot ongeveer 5012 kaarsen. 

Voor een maximum-graad van licht, gelijk aan 
de enkele of vereenigde sterkte der liebtgevers van 
kaap Lizard, waren de kosten van den verbeterden 
etectriechen tich(gever per geleverde lichteeuheid roepee-
tievelijk ongeveer ^\ en van die van kolengas, 
eu res|ieclievelijk ongeveer |£ en X van die van 
olie, bij bcidci maximum-sterkte. 

Als het olielicht zichtbaar is op ongeveer 8J Eng. 
mij) afstand , is bet electrische licht zichtbaar op 
17 Eng. mijlen. 

14 Mei, 1879. E. 

HARD GLAS. 
Nog een verovering van de wetenschap. Er is 

een geheel nieuwe nijverheidstak die, na de moei
lijkheden van de eerste jaren te hebltcn overwonnen, 
een groote ontwikkeling tegemoet schijnt te gaan. 
Gisteren geboren, geheel van Franschen oorsprong, 
zal hij zeker de wereld nmdgaan. Hij is inderdaad 
liestemd BBBf s{>oedig ee>n geheele omwenteling in 
de kunst van den glasblazer voort te brengen. 

Er is niemand die zich niet den roep herinnert, 
vóór eenige jaren opgegaan van het tonbreekbare" 
glas. Eenige maanden lang maakte bet harde glas 
opgang. Men vermaakte zich met glazeui staafjes 
op den vloer te doc>n vallen. Zou het glas breken 
Men wedde; met warmte voor of tegen. 

Zekere benamingen zijn ongelukkig. Zij die vol 
geestdrift over het nieuwe voortbrengsel waren, had
den het zonder omslag gedoopt met een naam , die 
beantwoonlde aan een onjuist be'grip. Het onbreek
baar genoemde glas breokl wel terdege. Toen de 
eerste nieuwsgierigheid dan ook voldaan was, ont
stond er eeu terugwerking. Men had te veel goed 
van het nieuwe glas gezegd, om er niet veel kwaad 
van te zeggen. Dat het onbreekbare glas brak, was 
slechts zijn geringste gebrek, hetgeen vrij wat erger 
was, bet brak op gevaarlijke wijs. Het brak grillig, 
eensklajis, zonder dat men wist waarom. Het slin-
genle naar alle kanten een oneindig aantal kleine 
stukjes. Een fraaie uitvinding! Men zit rustig tuin 
zyn middagmaal, een schril geduid weerklinkt; het 
lam|«glas vliegt in stukken en bedekt u met scherf-
Jet. Zonderlinge vooruitgang! Vroeger vergenoeg
den de glazen zich met te barsten, nu springen zij 
als Orsini-hninmun. Men zou zich zelfs be'khutgd 
hebben over minder ongemak. 

Arm onbreekbaar glas! Naast het Kapitool de 
TarjH'jaansrhe rots! Na de overwinning de nederlaag | 

Ook wij hadden bet een steen naar het hoofd 
geworpen. Het gevaar der uitbarstingen zonder te 
ontdekken oorzaak scheen ons bedenkelijk toe. Er 
bestond zelfs aanleiding, naar ons inzicht, om het 
gebruik van het geharde glas voor huiselijke doel
einden ten eenemale te verbieden. Alvorens ons te 
dezen opzichte kategoriscb te verklaren, hebben wij 
èen onderzoek willen instellen. Juist uit dit onder
zoek is voor ons de vaste overtuiging geboren, dat 
wij ons tegenover een nijverheidstak bevonden, die 
integendeel verdiende zeer ernstig te worden aanbe
volen. Door de indompeling of harding, die slechts 
een onbeduidende wijziging in de gebruikelijke ma
nier van bewerking is, verkrijgt het glas een vast
heid , ilie het vroeger nooit gehad heeft. 

Schetsen wij de geschiedenis van de uitvinding. 
In 1874 kwam de heer Alfred de la Bastie, groot 

grondeigenaar, uitstekend landhuishoudkundige en 
alles behalve ingewijd in de glasblazerskunst, opeen 
inval, die zeker niet in den geest van een vakman 
zon zijn gedrongen. «Zoo men", zeide bij bij zich 
zeiven, sliet glas gedurende de verviuirdiging samen
perste, gelijk tic beer Whïtwortb voor het staal ge
daan heeft, zouden de moleculen of stofdeeltjes tot 
elkander naderen en tie stof zou degelijker en meer 
weerstand biedend zijn". Toen de werktuiglijke sa-
inenper-sing mislukt was, dacht de heer De la Bastie 
aan de indompeling of harding. Als men plotseling 
het nog weekc glas in een geschikte vloeistof doet 
afktxden door indom|>eliug, zouden de stofdeeltjes, 
geen tijd hebbende tot samentrekking, op de plaats 
zel''vds bevangen worden, de meeat afgekoelde zou
den zich sterk aaneensluiten tegen de wanne en ze 
krachtig samendrukken. Tot dat tijdstip wachtten 
tie glasblazers zich allerzorgvuldigst voor een plot
seling afkoelen van de stukken; zij namen alle mo
gelijke voorzorgen om een toevallige indompeling, die 
de stof breekbaar maakte, te vermijden. De beer 
De la Bastie daarentegen overdreef de harding; hij 
dompelde stelselmatig, maai' methodiek , gelijkvormig 
in , en onder bijzondere voorwaarden. De eerste uit
komsten waren merkwaardig. 

Wel-is-waar wordt het glas door deze eenvou
dige Inwerking niet ^onbreekbaar" gemaakt, maar 
het verkrijgt indeniaad oxceptioneele eigenst-hupi-en ('). 
De veerkracht der stof wordt verbazend; de afwis
selingen van tien warmtegraad hebben er binnen zeer 
ruime grenzen geen invloed meer op; het weerstands
vermogen tegen een schok is zeer verhoogt!. Blijk
baar is het aldus bereide glas een nieuw glas. 

Men zou de gevolgen der indom[>eling ecnigszins 
bobben kunnen voorspellen door liet bestudeeren van 
tie kleine glazen peren met langen hals, glastrancn 
of tHataafsc he tranen" genoemd, en van de nphilo-
zofische fleschjes". Men wist daaruit dat de in-
domjH-ltiig het glas verhardde; men was overtuigd 
gebleven, dut zij daarentegen zijn broosheid veel ver-
meerderde. Onbetwistbaar zal dus den heer De la 
Bastie du eer toekomen te hebben aangetoond, ilat 
de indompeling, behoorlijk bestuunl, integendeel de 
broosheid aanzienlijk vermindert. 

Zoo de Bataafsche tranen in onvoelbare stukjes 
springen als men hun spitse punt afsnijdt, ligt dit 
aan hunnen vorm en aan het overdrijven van tie 
harding. De heer De Luynes heeft het verschijnsel 
zeer goed toegelicht in tie verslagen van tie Acadé
mie des Sciences, 1875. 

Als men te sterk hanlt, geeft men aan het glas 
de hardheid tier Bataafsche tranen, maar deelt het 
tevens hun gebrek mede: neiging tot breken. 

In het tijdstip tier eerste proeven vnn den heer 
De la Dnstie' was het gewicht van den graad der 
hnrding nog niet goed bekend. Men bekommerde 
zich niet erg over den invloed van den warmtegraad 
van het bail. Elke uitvinding moet het tijd|wrk van 
het mndtasten doorloojien. Men veispreidde te S | K R » -

dig nioristei-s van het nieuwe glas; herhaalde teleur
stellingen waren er het gevolg van. Zekere voor
werpen braken, vergruizeldcn zelfs zonder blijkbare 
oorzaak. 

Maar boe tic moeilijkheid te omgaan? Men moest 
zich aan nieuwe onderzoekingen overgeven, te moei
lijker omdat men met buitengewoon hooge warmte
graden werkte, en te ingewikkelder omdat de sa
menstelling van de glazen in tien handel zeer afwis
selt en steeds de uilkomsten der proeven veranderde. 
Hoe' het aandeel in tien invloed van tien warmtegijuul 
der stukken, tier baden tot indompeling, van den 
VOrm der voorwerpen, van tien aanl van het glas, 
enz. te bepalen? Het ingewikkelde vraagstuk is zeer 
nauwkeurig opgetast geworden. 

(') Het harde „glas", waarvan l'linin-, 1'etrouïun, Dion-
caasiui iiifliliior iijiikt-n , wai vermoedelijk alumiuiuin, althautt 
eeu metaal, uit klei gewoancu. 

Seebcck toonde in 1813, dnt, nis men met be
hulp van een (tolariskoop een glasplaat waarneemt, 
tlie tot rootIgloei hitte gebracht en plotseling üi de 
lucht nlgekocld is, zij levendige kleuren aanneemt, 
tlie regelmatige figuren vormen, waarvan bet aan
zien afhangt van tien omtrek tier plaat cn van 
haren stand. Elke drukking, elke buiging iu bet 
glas verraadt zich door de onmiddellijke voortbren
ging van deze schoone tinten. De heer Mascart 
trok hiervan partij om de veranderingen in veer
kracht van het harde glas O; bestudeeren. Men was 
nu op den goeden weg, daar bet nu mogelijk was, 
met behulp van een klein optisch toestel, tot den 
inwentligen bouw van het glas door te dringen. En 
inderdaad ontdekte men, dat tie kleuringen van het 
glas in levendigheid en regelmatigheid wonnen naar
mate der sterkte en eenvormigheid van dc banting. 

Als men het prisma van het instrument 90" doet 
omdraaien, nemen de kleuren een nienwe tint aan, 
en er teekent zich een zeer duidelijk zichtbaar zwart 
kruis af. 

Alk gebrek aan symetric in de figuur, elke on
matige kleuring duidt op een onregelmatigheid in 
de hanling. Men heeft alzoo het glas gedwongen 
zelf tot den werkman te zeggen, in welke omstan
digheden bet zich bevond alvorens te worden onder-
worpan mm schokken. Het bleek toen, dat het 
plotseling breken te wijten is aan een ongelijke vcr-
tleeling van wariutegi'aad in het stuk, en dus aan 
een ongelijkheid van indompeling. Het geweldig 
uiteenspatten in fcülooze scherfjes komt voort uit on
matige harding. 

Vroeger doopte men al de glazen zonder onder
scheid in hetzelfde bad. Het onderzoek met den 
polariskoop heeft bewezen, dat men het bad moest 
wijzigen naar gelang der samenstelling van het glas, 
dus naar zijn smeltbaarheid, zoodat bet verschil 
tusschen tien warmtegmael van bet glas en den 
warmtegraad van bet bad standvastig bleef. De 
proeven hebben dit verschil vastgesteld op 400°. 
Het glas wordt week bij 750°; men gebruikt baden 
van ongeveer 350*. 

Men verkrijgt met deze VOOTlOrgen zeer degelijk 
glas, gewaarlMugd tegen plotseling breken. In de 
fabrieken heeft men nu polariskujien. Elk stuk dat, 
bij gepolariscettl licht gezien, de kenmerkende ge
kleurde figuur niet vertoont, wonlt verworpen. Er 
worden nu reeds meer dan 400 types van stukken 
vervaardigd en nooit breken zij zonder bekende oorzaak. 

Op groote schaal wonlt nog geen hard glas ge
maakt; in deu handel vindt men slechts hard kris
tal. Men is begonnen met hetgeen waarmede men 
had moeten eindigen, 't Doel is, slechts goede waar 
tc leveren. 

Men kan straffeloos het hard glas tot 600° warmte 
brengen, wat soms noodig is in tie scheikunde. Men 
kan een lamp schuins houden, zonder dat de schoor
steen barst; ook hard glas tusschen gloeiende kolen 
werpen en daarna in water dompelen, zonder dat 
het breekt; jazelfs kan men er lood in gieten. Onge
twijfeld Ls bet breekbaar, maar in minderen graad 
dan bet gewone glas. Een glasplaat van 5 millimeter 
dikte, 16 centimeter lengte en 12 centimeter breed
te breekt eerst onder het gewicht van 200 gram, 
vallende van 4 meter hoogte; een dergelijke plaat 
van gewoon glas breekt reeds onder het gewicht 
van 100 gram vallende van 30 a 40 centim. 
hoogte. Men neemt een ruit van 2 millim. dikte 
waai aau men een boe In geeft van 5 centim. pijl, 
hanlt haar en men kan op dit glazen gewelf loo-
pen, het met aanzienlijke gewichten belasten, zon
der het te breken (*). 

De veerkracht is zoo groot, dat de stof hare vroe
gere gedaante herneemt zoodra de druk ophoudt. 
De vastheid is 20 tot 30 malen die van gewoon 
glas, volgens tien beer Siemens, te Dresden, zelfs 
50 malen. Een glasruit van 1 millim. dikte biedt 
weerstand aan schokken, waaronder bet gewone glas 
van 5 en 6 millim. bezwijkt. De dikte van lichtluiken 
iian boord der sche]ien of voor sous-sols, kelders, enz. 
kan met 1

 t vermindenl wonkm. Houten en ijzeren 
gebouwen kunnen voortaan minder belast wonlen. 

Men hardt reeds glasruiten van 80 centim. lengte. 
Ook dakpannen worden reeds vervaardigd van hard 
glas. Het wonlt o. n. veel aangewend aan spoor
wegstations en broeiliakken. De voortbrengingskos-
ten verschillen niet veel van die van gewoon glos; 
alleen het brevet doet tien prijs wat stijgen. Maar 
de verbruiker heeft een glas van vijf of zes malen 
meer waarde. 

De toekomst schijnt te hehooren aan de uitvmding 
van tien heer De la Bastie. Het hard glas is e>en 
glas zonder wederga. 

20 Mei 1870. I I . D. P. 

{*) IWvi'ii van den heer De Luyaeo. Zie Le Verr*, 
door Eug. l'éligut, lid van het ImtUut. Parij», bij 3" 
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I N G E Z O N D E N . 

Waarde heer Redacteur, 
Van vele kanten ontvang ik vragen om inlichtin-

gen aangaande de verlichting van spoorwegrijtuigen, 
door middel van gecarbiireerde lucht, volgens het 
systeem van Westinghouse. Daar het mij moeilijk 
is die brieven allen schriftelijk te Iwantwoorden, zoo 
neem ik mijn toevlucht tot de pers, en verzoek ik 
u beleefdelijk het volgende in uwe kolommen te wil
len opnemen. 

Het bestaan eener doorgaande pijpleiding in den 
bekenden (') Westinghouse-rem gaf den uitvinder nan-
leiding tot het bezigen van deze met lucht gevulde 
pijp voor de verlichting, cn zoo noodig ook voor de 
verwarming van spoorwegrijtuigen. 

De hoogst eenvoudige wijze, waarop dit door den 
heer Westinghouse bereikt is, bestaat in het volgende. 

Onder ieder voertuig in een reservoir geplaatst, 
dat door middel van een klep ( 3) in verbinding staat 
met de treinleiding, welke in normale omstnndighe-
den altijd met lucht van 4 a 5 atmosferen druk 
gevuld is. Deze drukking is echter voor lichtgas 
minder geschikt en wordt door eer. diaphragma-klep 
teruggebracht tot op ongeveer atmosfeer, vóór
dat zij in een tweede reservoir (den carburateur) aan
komt, dat met eene sponsachtige stof of ook met 
zaagsel gevuld is. Deze sponsachtige massa is met 
eene vluchtige olie (gasoline) verzadigd. 

De lucht komt den carburateur aan den eenen kant 
binnen, neemt op haar weg de vluchtige oliedeelcn 
op en verlaat hem aan den anderen kant, om door 
een pijp naar de lampen geleid te wonlen, wnar zij 
als gas dienst doet. 

De toepassing van deze wijze van verlichting is 
op sommige banen in Engeland (London-Brighton 
and Sout-Coast en North-British) proefhoudend be
vonden. 

De carburateur bestaat gewoonlijk slechts uit een 
buis van 10 a 15 centimeter middellijn en is onder 
den wagen geplaatst. 

Mocht het zijn dnt de locomotief zich verwijdert, 
of door eene of andere omstandigheid de rem buiten 
werking wordt gesteld, zoo bevatten de lescrvoirs 
genoeg lucht om de lampen nog gedurende eenige 
uren van lucht-gas te voorzien. De carburateur moet 
ongeveer eenmaal per maand met gasoline gevuld 
worden. 

Het is duidelijk, dat hetzellde systeem ook op de 
verwarming van spoorwegrijtuigen knn wonlen toe
gepast, en dit bewijst, dat de Westinghouse-rem niet 
alleen een voortreffelijk treinstop|>er is, maar boven
dien vatbaar is voor de toepassing van uitgebreide 
indirecte voordeelen, waai^aan bij andere systemen 
niet eens kan gedacht worden. 

A L B . K A P T K I J N , 

Ingenieur-werktuigkundige. 
Parijs, 20 Mei 1879. 

Mijnheer de Redacteur, 
In Januari j.1. maakte i k , in hoedanigheid van 

Correspondent, den heer Secretaris der Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst opmerkzaam op de 
bestaande verwarring in de registers der Bouwkundige 
Bijdragen. Hoewel daar eerst weinig notitie van 
wenl genomen, ontving ik, na herhaalden aandrang, 
van een ander lid van het Bestuur in Maart bericht, 
dat er bij de eerstvolgende Bijdrage in zou worden 
voorzien. 

Nu wordt op den omslag van de dezer dagen ver
schenen Bijdrage alleen verzocht het 2 e register op 
deel 23 te vernietigen. Daarmee is de zaak echter 
niet in orde, want alleen dat foutieve register klopt 
op de teratogen der 35* Algemeene vergadering en 
der 30* en 3 1 ' Algemeene bijeenkomsten. Zoo lang 
het daarin verhandelde niet wordt ingelascht in bet 
register op het 24* deel, deugt ook dat register niet. 
Het Bestuur weet d i t , maar, hetzij men erop te
kent dat van de registers toch geen druk gebruik 
wordt gemaakt, dan wel dat men vindt dat de han
delingen der vergaderingen en bijeenkomsten van de 
Maatschappij niet veel om het lijf hebben , het schijnt 
niet de moeite waanl te woixlen geacht, het register 
op het 24* deel te vervangen door een volledig, 
dat wil zeggen een, waarin ook de handelingen der 
35* Algemeene vergadering en der 30* en 3 1 ' A l 
gemeene bijeenkomsten opgenomen zijn. 

Wat mij betreft, ik kan niet nalaten daartegen 
te pmtesteeren. Acht men de registers overbodig, 
men schaffe ze af, maar onvolledige registers zijn 
in mijn oog erger dan geene registers. 

Hoogachtend 
Vw dienstw. dienaar, 
J . A . V A N O E R KLOES. 

Berichten en mededeelingen. 

B I N N E N L A N D 
' S - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

benoemd: bij de Staatspoorwegen op Java: tot 
sectieopzichter 2e klasse, dc opzichter 3c klasse F . 
A . de la Croix; bij den Waterstaat enz.: tot op
zichter 3e klasse B. A . Hildebrand; 

(' De algemeene inrichting vim den lucht-reia /ij hierin 
korte trekken in herinnering gebracht. 

De lucht, die op de locomotief door een afzonderlijke 
stoompomp in een hoofdreservoir wordt lamcngenent, vloeit 
in de hoofdleiding, dia lang» den gcheelen trein loopt. Van
daar stroomt zij, ouder ieder voertuig, door middel vaneen 
• !r,< «i .--kl.p iu een reservoir, dat door middel van dezelfde 
kien ook niet den rcmciliudcr in verbinding knn geraken. 

Zoiidni nu de drukking in de hoofdleiding verminderd 
wordt, door het opeucu van eeu krann op dc locomotief of 
door eenige andere oorzaak, verschuift de zoogenaamde triple 
klep under ieder voertuig, en vloeit de lucht van hoogen 
druk uit de reservoir» in de rcincjlinden; de zuigers die 
aan bet remwerk verbonden züu worden uitftestuwd, cn de 
retnblokken met kracht tegen de wielen gedrukt. 

Zoodra de drukking uit het hoofdretervuir weder in dc 
treinleiding wonlt toegelaten, worden alle triple kleppen op. 
gelicht en kan de lucht, die in de reinciliDden gewerkt 
heeft, in de buitenlucht unUuappen, zoodat de remblokken 
weder van de wielen verwijderd worden. 

(V) Dit klepje verhindert het terugvloeien van de lucht, 
wanneer de drukking in de hoofdleiding voor het aanzetU-u 
van dan rem plotseling verminderd wordt 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, aan 
den architect 2e klasse bij den Waterstaat enz. J . 
H . Th . Dijkman. 

— Bij ministerieele beschikking is dc aan R. II. 
Haentjens te Arnhem verleende concessie voor een 
sloot ii boot dienst tot vervoer van personen, goederen 
en vee tusschen Arnhem cn Emmerik, overgeschreven 
op naam van A . 11. M . Terwindt te West-Pannerden. 

— Den 20 dezer werd in het lokaal Diligentia 
de negende jaarlijkscho vergadering van aandeelhou
ders der 's-Gravcnhaagscbc Volksgaarkeukens gehou
den, onder voorzitterschap van den heer A . P. Godon. 
Uit het verslag bleek, dat er met voldoening op de 
handelingen en lotgevallen dezer Vereeniging kan 
worden gewezen en ook, dat de fuiancieelc resultaten 
bevredigend waren, zoodat een dividend vnn vyf pro
cent kan worden uitgekeerd. 

De aan de beurt van aftreding zijnde leden, de 
heeren Mr. II. Beth , W . Jaij , Mr . H . J . J. Bijle-
veld en Mr. J . D. Baron von der l leim werden als 
zoodanig herkozen. 

Bij monde van Jhr. Mr. W. G. Hovy werd het 
Bestuur dankgezegd voor zijne zorgen, aan deze voor 
den werkman zoo nuttige inrichting besteed. Hij 
constateenle dat, volgens zeer vertrouwbare berichten, 
de spijzen in de gaarkeuken van uitmuntende piali-
teit en zeer goed toebereid zijn. 

— Volgens het Bestuur der posterijen zijn de af
drukken , door middel van den heetogrnafverkregen, 
geen drukwerk. Men weigert dan ook ze op dc voor
waarden van gewoon drukwerk te verzenden. Het 
JVteutwi van den Dag zegt daaromtrent: »de minis
terieele beslissing in deze aangelegenheid is , voor 
zoover wij weten, niet met redenen omkleed; wij 
kunnen dus ook niet ophelderen waarom een afdruk 
van geschreven schrift, door drukken op een steen 
verkregen, wèl drukwerk, maar een afdruk van 
schrift, dat in eene laag glycerine is opgenomen, 
geen drukwerk is. In Engeland schijnt men er an
ders over te denken. De post tiaar verzendt, ook 
naar ons land , de afdrukken als drukwerk." 

Het zou waarlijk de moeite loonen, nis er pogin
gen in het werk werden gesteld om de redenen dezer 
handelwijze te kennen. 

A m s t e r d a m . Naar men verneemt, zal op de aan
staande algemeene vergadering van aandeelhouders der 
Maatschappij tot exploitatie van Staatsspoorwegen door 
de Directie ter goedkeuring worden aangeboden een 
overeenkomst met de Stoomvaartmaatschappij Zeeland, 
waarbij de Exploitatie-maatschappij op zich neemt 
een stoomschip, van het type Prinses Marie, te 
doeu bouwen en dat aan de Miuitscbappij Zeeland 
af te staan, uitsluitend ten behoeve van tien dienst 
tusschen Vlissingen en Queen l>orougli. De Maatschap
pij Zeeland zal daarvoor huur en aflossing betalen, 
zoodat het schip na een zeker aantal jaren haar ei
gendom zal wonlen. Zij verbindt zich echter om 
het ook in dat geval voor geen andenm dienst dan 
op de lijn Vlissingen—Queenborough te bestemmen. 

A r n h e m . De Raait vnn toezicht op de spoor
wegdiensten en de hoofdingenieur Van den Bergh 
zullen Woensdag 4 Juni a. s. tc ii uren, de hjn 
Arnhem-Nijmegen opnemen, uitgaande van het 
station Arnhem. 

M i d d e l b u r g . Door Johannes L . Gruber, fabri
kant en werktuigkundige te Utrecht, is concessie 
aangevraagd voor deu aanleg en de exploitatie vau 
een stoomtramweg voor het vervoer van personen 
en goederen van Vlissingen naar Middelburg langs 
den Nieuwen weg. , 

Hel plan is niet nllëcii personen, maar ook ba
gage, kleine pakjes en goederen te vervoeren. Bij 
de berekeningen is aangenomen, dat de dienst 's mor
gens te zes uren zou aanvangen eu des avonds to 
elf uren eindigen. 

Voorloopig zal ieder uur een rijtuig vertrekken, 
zoowel van Vlissingen als vau Middelburg, zoodat 
men dagelijks 18 maal gelegenheid zal hebben om 
van den tram gebruik te kunnen maken. 

Dc exploitatie zal geschieden met stoomrijtiiigen, 
waarvan de machine eu het rijtuig zelf één geheel 
vormen. Mocht het voor het goederenvervoer nood
zakelijk blijken , dan zullen ook een paar losse ma
chines aangeschaft worden. (Midd. C.t.) 

D e v e n t e r . Het tonnenstelsel breidt zich uit en 
thans zijn 1021 tonnen in gebruik. De kosten der 
reiniging hebben bedragen f ! )726.85 ' / a , waaronder 
is begrepen f 4 0 2 8 . 3 s l / i voor het schoonmaken der 
straten, ƒ 728.74'/) voor het onderhond vnn paar
den, f 927.01' / j voor het onderhoud van wagens 
enz. en f 2774 .87% voor het verwisselen van ton
nen. De opbrengst van den verkochten mest bedroeg 
f 9336.10. 

— De Gemeenteraad heeft afwijzend beschikt 
op het verzoek van den heer A . S. D. van Barne-
veld te Aalten, om het uit de gasfabriek afkomstige 
ammoniakwater te koopen, daaruit ammonia liqut-
da te bereiden, en hein in de nabij beid vandegasfu-
briek een terrein in huur of in koop af te staan, 
voor den bouw van eene fabriek. 

D o r d r e c h t . De heeren Mertens en Finet, to 
Brussel, hebben de voorwaarden, waarop hun con
cessie wenl verleend tot den aanleg en de exploita
tie van een tramweg binnen deze stiul aangenomen. 

Z u t f e n . In de op 24 Mei alhier gehouden ver
gadering van aandeelhouders der Nederl.-Westfanlsche 
spoor wegmaat scbn ppij is de balans over 1878 goedge-
keunl en het uitgebracht verslag voor kennisgeving 
aangenomen, en zijn dc aftredende commissarissen, 
de heeren J . W i l l i n k , Jhr. H . A . D. CoenenenMr. 
T. P. Baron Mackay, herkozen. Door den voorzitter 
werden eenige mededeelingen gedaan , waaruit blijkt 
van den meer en meer gunstigen toestand der Maat
schappij. 

In de vergadering van commissarissen werd beslo
ten, het maken der grond- en kunstwerken van het 
gedeelte spoorweg van Dorsten tot het Emscherdal, 
te gunnen aan den heer C. Vering, te Hanover, 
die bij de op 15 dezer gehouden aanbesteding voor 
393000 mark heeft ingeschreven. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 

t Jun i . 
Opeinde, bij H . B. Kielstra i eene belangrijke ver

timmering aau de boeren huizing enz. voor Str. W. de 
Sitter, te Groningen, staande te Ureterp. 

Maandag, f Juni . 
l.orrerlijk, door het polderbestuur van bet f>c cn 

7e Vcendistrict: het herstellen van een gedeelte pol
derdijk, in 3 porc, on het uitgraven van ondiepten 
enz. in het kanaal langs het Mocrdiep. 

Uln idag , S Juni . 
te 9 urou: eenige vernieuwingen aan het 

Wagenhuis der Vereeniging van werklieden, aldaar. 
Wllbr lmlnadarp. te 11 uren, door het bestuurder 

waterkeering vnn den cal. polder Oostbevcland, in 
het gemeentehuis: lo. het maken vau huilengewone 
werken aan deu oever van den polder, in 1 perc.; 
2o. bet herstel, de vernieuwing cn het onderhoud tot 
30 Apri l 'SO van dc gewouo aarde-, kram-, rijs- en 
stcenglooü tig werken, in I perc. 

liardrct-ui, te 18 uren, ter secretarie: bet leveren 
van ongeveer 475 M 1 riviergrint. 

Purmerende, te 12 l/i "ren, door den architect H . 
P. van den Aardweg, voor rekening van D. Schoen: 
het amoveeren van eene N'oordhollandschc boerderij, 
en bet bouwen van een Noordbrabantsch gebouw, 
ingericht voor akkerbouw, met woning, paardenstallen, 
zaadkamera enz. in den Hout rakpolder. 

'a-Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
levering vau steenkolen ten dienste dor duinwater
leiding. 

Deventer, te 2 uren, door J . Unsscmtikcr Jz., bij 
A. Duijm: bet verhouwen van zijn huis aan den Brink. 

Waenadai. 4 J u n i . 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie vnn wa

terstaat enz: dc herstellingen on vernieuwingen uan 
de Rijks-rivicrwerkeu op de Boven-Maas, met het 
éénjarig onderhond, in 5 perc. Ramiug resp.: r* 11,250, 
/ 8300, / 8350, ƒ16,150, ƒ21 ,600; So. bet verrichten 
van baggerwerk iu do Amer ou bot herstellen cn on
derhouden van de werken op het bovendeel dezer 
rivier aan de monden van het Oude-Maasje eu de 
Donge, vau 1 Jul i '79—30 Juui 'S0. Ramiug ƒ9900; 

3o. het wegruimen van een in den Geldersche-IJsel, 
tusschen de kilometcrraaicn 43 un 44, gezonken 
vaartuig. 

Zutfen, tc 11 uren, in het Oude-en-Nieuwe Gast
huis: do bouw van een gebouw voor werkplaatsen cn 
magazijnen. Inl. bij deu architect D. Lijscn. 

Uranlngen , 'savonds S 1/, uren, door J . K.Schultz, 
bij F. Borst: het afbreken cn opruimen van 2 loodsen 
op den Spinhuiswal, het metselen van ecu waterdich
ten bak, hut bouwon van eeue schuur. Iul. bij deu 
architect J . Groencvclils. 

'a-llage, ten kantore van notaris A. G. Bodann: 
het aanleggen, ophoogcu cn bestraten ven 3 nieuwe 
straten op een perceel weiland tusschen de llocfkadc 
on de VanRavensteyn- cu Paulus-Pottcrst raten. 

M»tlon De Punt , door Mr. O. Q. vau Swindcrcn, 
bij Mulder, de nan- en verbouw van ecu boerenhoeve, 
bewoond door Vos, aan den straatweg vnn De Punt 
naar Zuid laren. 

Dsnderdag, ft Jun i . 
V B a e e h , te 10 uren, door bet gemeentebestaur: 

het maken van eene vaste brug over de voormalige 
vestinggracht of de rivier de Aa, bij den Hinthamer-
uitgang, bestaande in Bteenen onderbouw en ijzeren 
bovenbouw met houten dekken, in 2 perc. Inl. bij 
den gemeentearchitoct J . M . Nabbe. 

Amsterdam, te 12 uren, door den architect I. Gos-
schalk, in De Eensgezindheid: het bouwen eener 
fabriek op een terrein gelegen nabij de Kattcnsloot. 

Edam, te 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden 
van den Zuidpolder, in bet Heeren-Loge ment: het 
herzetten van p. m. UnO M 1 steeuglooüug, het ver
zwaren van deu zeedijk ter lengte van 50 M . en 
eenige andere herstellingen. 

Edam, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden 
van den polder De Zeevang, iu het lleerenlogemcut: 
het aanloggen van stccnglooiing, het herstellen van 
de dijkskruinma^azijnet), sehociin^eu, aaiislngwerkcu 
enz. enz-, aan den Zeevangs-zcodijk. Aanw. 4 Juni, 
te 10 nren. 

Zaandam, te 12 ureu, door het college van dagel. 
bestuur van den polder Ooslzaan, in Het Wapen van 
Amsterdam: het doen vnn hertellingen aan steen-
glooiing en Uludbcstratiugen, bet op-dirptc-brcugen 
van bermslooten, bet herstellen van de 3 dijksmaga-
zijnon, de levering van grint en puin, bet maken van 
een gedeelte straatwee en het onderhouden van den 
zeedijk tot 29 Febr. '80, in 1 perc. 

LelOen , te 12 uren, door burg. en weth.: lo . het 
schoonmaken, invoegen en herstellen van de gemet
selde wallen, binnen cn buitou de stad ; 2o. idem van 
dc gemetselde bnigworken cn eenige bijzondere her
stellingen ; 3o. het leveren en plaatsen van eeuige 
stoot palen, 

Ltreeht, te 2 uron, door de maatschappij totexpl. 
van Staatsspw., nan het centraalbureau; liet vergroo
ten van het hoofdgebouw en het maken van bijko 
mende werken op het station Imodium. Raming / 3900. 

Zandpoort, door het ge mee B to best uur van Velzen, 
ter secretarie: dc levering van 350.000 vlakke straat
klinkers Hijusteen (drielingen) franco wal te IJmuiden. 

Itiekerk, door kerkvoogden der Herv. gemeente van 
Niekerk-en-Vliedorp: bet afbikken eu daarna bepleis
teren met Portland-cement van de muren der kerk 
te Niekerk (bij Ulrum), ouz. Atmw. tc 3 uren. 

Vr i jdag, • Jun i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw van bet prov. best.: 
lo . het doen van buitengewone werken aan de spui-
boezems der haven te Breskens. Raming ƒ 16,760; 
2o. het uitnemen, herstellen en inhangeu van houten 
deuren der kleine sluizen te We-meldinge en tc Hans-
weert Kaming /5180. Aauw. van beide 31 Mei en 
3 Juni. 

E n i r h e d é . te 12 uren, door directeuren der Twent-
sche Industrie- en Handelsschool, in bet Hotel De 
GraafT i het bouwen van ccn gymnastickschool op eon 
terrein bij do Industrieschool. Inl. bij don timmerman 
H . EgginV 

B r i e l l e , te 12 uren, door bet gemeentebestuur: het 
inrichten van het gebouw in hot. Zuidcinde tot hoogere 
burgerschool. Aauw. 3 Juni, van 9—12 uren. 

"t .-Annaland, te 12 uren, in het gemeentehuis: de 
gewone onderhoudswerken aan den cal. polder Suzanua. 
Aanw. 4 Juni . 

Leeuwarden, te 12'/» uren, door liet ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo . het onderhouden van dc rijzen beslag- en steen-
oeverwerken en van de directie- en arbeiderswoning 
op Ameland. Kaming /11,100; 2o. idem van den 
stroom leidenden dam en aanhooren door de geul de 
Balg op Ameland. Raming ƒ 1 8 2 0 ; 3o. bet stellen 

van rijzen schuttingen en het doen van stroo- eu 
helmbepotingen in de duinon op Ameland. Kaming 

ƒ 3000. Aanw. der werken 3 Juni . 
_ i , te 1 uur, door het ministerie van justitie: 

het onderhouden ged. '79, '80 en '81 vau de rechts-
gobouwen te Arnhem en Zutfen en van dc gevange
nissen to Arnhem, Zutfen en Montfoort. (lierbest.) 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz.: lo . liet tweejarig onderhoud en de herstel
lingen aau de Rijks-post- en telcgraafgebouwen tc 
Enk huizen, Hoorn, Wormerveer, IJmuiden, Zaandam 
en Monnikendam, in 6 perc. Raming resp.: ƒ 5 0 9 , 
ƒ 6 0 0 , ƒ 5 3 8 , / 1 2 2 0 , / 7 0 4 , /* 311; Bo. het bouwen van 
een telegraafkantoor en het vergrooten van het post
kautoor tc Dordrecht. Raming ƒ 23,970. 

Middelburg, tc l 1 / , uren, door burg. en weth.: 
de levering vnn 75,000 stuks Qucnastkeicn, zoogen. 
6e soort. 

Abreude, tc 2 uren, door dc besturen van dc water
schappen Waardassacker, Broekzijdsch cn Holendrecbt, 
in het gemeentehuis: bet doen van eenigo speciaal 
aangewezen werken aan dc molens dier waterschappen, 
waaronder het inbrengen van een ijzeren scheprad 
en de verdieping van den watergang in den Holen-
drechtcr molen, benevens bet onderhond dier molens 
en verdere polderwerkeu tot uit. April '80. 

•ud-Heler land , te 3 uren, door het polderbest., in 
Dc Oude Hoorn: het maken van ruim 26 str. M . 
bazaltmuur langs dc haven bij de groote zeesluis. Inl . 
bij don architect Pop Smit, aldaar. 

Camnerland, te 2 uren. bij W. van Broekhoven: 
het aanloggen en onderhouden van buitengewone 
werken op het strand en op den onderzoeschen oever 
van den cal. polder Aniia-Friso. Aanw. 4 Juni , van 
7—1 uur. 

Zaterdag, 7 Jun i . 
Dardreeht, te 11 uron, door den architect II. W. 

Veth, in Koophandel en Zeevaart: het bouwen ceuer 
villa op de reeds aangelegde fundeering, op een ter
rein aan de samenkomst van de Jolian-de-Wittstraat 
en 's Lands werf. 

Leeuwarden, tc 12 uron, ten gemeen*ehuize : dc 
levering van 80,000 H L . steenkolen, ten behoeve van 
dc gasfabriek. 

•eaterbMgebrug, tc 12 uren, door het bestuur vau 
het waterschap de Grondzijlstcr Molenpolder, gem. 
Noorddijk, bij G. Post: lo het maken van een stoom-
watergeinaal, bestaande in een gehouw met schoor-
steen, steenen schroef en uilloopersbak, een duiker 
door den Rijksweg, enz. enz.; 2o. het bouwen van een 
kolenbcrgplaats en machjnisteuwoniug; 3o. het maken 
van 2 duikers in deu stadsweg; 4o. het maken van 
4 batten. 

Mneeh, te 1 uur, door burg. eu weth.: bet maken 
van ruim 000 str. M . houten walbcschociiug, tusschen 
dc Oppenhuizorbrug en het vaarwater Dc Kleine 
Palen, alsmede het dempen van dit vaarwater, riolecrcn 
en bijkomende werkeu. Inl. bij den gemcentearcliitcct. 
Aanw. 4 Juni, te % uren. 

Steeg, te 6 uren, door don architect Brink Evers, 
in Het Wapen vau Athlone: het bonwen van een 
hoerenhuis ann den Rijksstraatweg aan de Steeg. 
Aanw. 4 Juui, te 10 uren. Bilj . inz. bij den architect 
voornoemd. 

Maandag, O Jun i . 
'a-Hage, tc 11" , uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van kot prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud en de leveringen ten dienste van 
het Rijks-stoomgemaal te Steenenhoek (gem. Har
dinksveld). Aanw. 4 Juni. Raming ƒ6200. 

Br rgu iu , te 12 uren, door burg. en weth. van 
Tietjerksieradcel: het vernieuwen der dakbekleeding 
vau de onderwijzerswoniug te Oudkerk. Aanw. 7 
Juni, tc 11 uren. 

»materdam, tc l ' / i uren, door de directie der 
Hol l . IJzeren-Spoor wegmaat schappij, in Het Vosje: 
lo. het maken van 2 wegbruggen voor voetgangers 
aan de Nieuwe Vaart aldaar. Raming ƒ 5 5 0 0 ; 2o- het 
herstellen en vernieuwen van bantisnfsluitingen en 
gecroosoteerd vurenhout, in 4 perc. op den spoorweg 
Amsterdam—Rotterdam. Raming ƒ 49(10; 3o. het ver
breeden, uitdiepen en schoonmaken van bermslooten, 
benevens liet uitvoeren van eenig lalndwerk, in 3 perc., 
op den Oosterspoorweg tusschen Amsterdam -Weesp, 
Hilversum—Amersfoort en Hilversum—Utrecht. R a 
ming /5150 ; 4o. het uitvoeren van verfwerken op den 
Noordhollandschen Staatsspoorweg en deu spoorweg 
Haarlem—Uitgeest, iu 4 perc. Raming ƒ 7 1 0 0 : 5o. bet 
uitvoeren van voeg- en pleisterwerken op don Noord
hollandschen Staatsspoorweg Haarlem -Uitgeest, in 3 
perc. Raming f 7550, 

IHnadag, 10 Jun i . 
Ratterdam, tc II uren, aau het bureau van den 

sectieiugenieur C. W. P. Mieling: het doen van verf-
en leerwerk, met bijlevering der materialen, op dc 
lijnen Rotterdam—Bokstel en Moerdijk—Zevenbergen, 
in 5 perceelen. 

Aaaen, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ann het gebouw van bet prov. bestuur: 
het maken van ecu houten aanlegsteiger benoden bij 
de Paradijssluis op de Drentscho Huofdvaart nabij 
Meppel. Aanw. 3 Juni. Raming ƒ 2255. 

Amalerdam, tc 1 uur, door den architect Th. 
Asseler, namens J . R. P. Ebbcter, in Het Vosje: bet 
bouwen van eeu pimiouiugazitn met woning en 3 af
zonderlijke bovenwoningen, hoek Lcidschcplcin en 
Lijnbaausgrachl. Aanw. 9 Juni, te 1 nar. 

Haarlem, te 2 nren, door hoofden der sociëteit 
„Trouw moet blijken": het sloopcu en wederopbouwen 
van het sociëteitsgebouw, l u i . op liet terrein 7 Juni, 
te 10 uren. 

Waenadag, II Jun i . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo . dc horstcll. en vernieuwingon aan dc 
Rijks-rivierwerkcn op den Geldersche-IJsel, met het 
éénjarig onderhond, in 3 pcro. Aanw. 5 en 7 Jnui. 
Raming resp.: /16,370, ƒ 16,380, ƒ 16,435 ; 2o. idem 
in de Nieuwe-Maas, de Oude-Maas beneden het Be
rengat, het Scheur en de Hartel, met het éénjarig 
onderhoud, in 2 perc. Raming: perc. 1 ƒ 1 8 6 3 , perc. 
2 /13,300. Aanw. 5 en 3 J u n i ; BO. het maken van 
glooiingen vau 4 op 1 aan de koppen van 23 Rijks-
kribben, linkeroever van don IJscl, tusschen dc kilo-
meterrnaien 101 en 105, onder Uldebrook en Zalk, 
met het verrichten van baggerwerk. Raming /15.0(H). 
Aanw. 7 en 9 Jun i ; 4o. dc werken tot voortzetting 
der verbetering van de Bovcu-Maas, onder dc gemeente 
Nedcrhemert, tusschen de kilometerraaien 153 en 155. 
Raming ƒ14,850. Aanw. 7 J u n i ; 5o. eenige werken 
tot normaliseering vau de Waal onder Herwijnen, 
Vuren en Brukel, tusschen de kilometerraaien 87 eu 
90. Aanw. 7 eu 9 Juni. Kaming ƒ151,000. 

Misveren, te 11 uren. door het waterschap Heme-
lumer-Oldephaerten-a. h. Zeedijken, in het waterschaps
huis: bot verhoogen en verzwaren van den Nieuw-
landcrdijlr tusschen Hindeloopen cn Workum (voor-
zoovor in beheer cn onderhoud bij het waterschap), 
lang 961 M . Aauw. 9 Juni, te 11 uren. 

ü l e u w k s s r , te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den polder Nieuwkoop, bij T.Heeman; het 

éénjarig onderhoud van- en de vereischt wordende 
reparatien, vernieuwingen en leverantien san de wind
en stoommolens, bruggen, dammen, beschoeiingen, 
hekken, scheringen, duikers, stortcbedden, de sluis 
met sluiswachtcrawoning te Kattenburg en verdere 
getimmerten des polders, van den dag der approbatie 
tot uit. Apr i l '80, in 5 pero. 

Daaderdsg, IS J u n i . 
Haarlem , te 21-1, uren, door het ministerie van ma

rine, aaa het gebouw vau het prov. bestuur: het doen 
van herstellingen aau de zeewering van het kustlicht 
te Durgeiiditrn (hoek van het IJ). Aanw. 7 Juoi . 

Vri jdag, IS Jun i . 
'a-Baach, te lO'/t uren, door het minist. van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
bet maken van een ijzeren onderbouw voor de brug 
over de Zuid-Willemsvaart nabij de Veemarkt te 
's-Bosch. Aanw. 7 en 9 Juni. Raming ƒ 17,000. 

ü r a n l n g e n , te 12 uren, door het prov. bestuur: 
het maken van een kanaal teu uoorden van W i n 
schoten. Aanw. 7 Juni, te U ' / i aren. 

Zaterdag, 14 J u n i . 

Dsea, door L . A . Paardekopcr Overman: het af
breken van de oude sebuur op diens hofstede in den 
Nieuwe-Kraaiert polder. 

Maandag, 10) Juni . 
Maastricht, te 10 uren, tloor liet ministerie van 

waterstaat enz., aan hel gebouw van het prov. best.: 
het herstellen der winterschade aau bet3ckanaalpaiid 
van het zijkanaal near dc Maas, gcm. Kessel. Aanw. 
11 Juni. Kaming ƒ10,200. 

Amsterdam, te I' . uren, door de Hol l . IJzeren-
Spoorwegmaatschappij, in Het Vosje: lo. (voor het 
vernieuwingsfonds vuu den Noordhollandschen Staats
spoorweg) de levering van 1000 stuks slalcn spoor
staven met bijbehoorend verbindiugsijzer cn haak-
hoiitcu: 2o. bet leveren cu stellen van 2 waterkranen 
op bet gemeenschappelijk station tc Leiden. Raming 
ƒ1000 ; 3o. het maken vau een statlousgebouw met 
marquise en verdere werken op het gemeenschapjielijk 
stationsemplacement tc Leiden. Kiming ƒ 1 3 0 , 0 0 0 ; 
3o. het bouwen van eene enkele en twee dubbele 
steenen woningen op den Oosterspoorweg en den 
spoorweg Amsterdam —Rotterdam. Raming ƒ11,000. 

Dlnadag, 17 J u n i . 
Kleuwveen, door de firma Kckelhoff en Markx, bij 

F. van Vl ie t : het bouwen van een woon- en winkel
huis. Aanw. 16 Juni. 

Waenadag, 16) Juni . 
'a-Hage, tc 11 uren. door het ministerie van water

staat enz.: lo. eenige werken tot verbetering van den 
Boveu-Riju in de gemeente Herwen-cu-Acrdt, tusschen 
de kilometerraaien 4 en 7 der horzieue rivierkaart. 
Aanw. 14 cn 16 Juui. Raming ƒ17,000; 2o. hot 
maken van 5 dwaranribben langs den rechteroever vau 
de Lek ouder Rcrgnmbncht. Aanw. 14 cn 16 Juni. 
Raming ƒ 23.000; 3». het verbouwen van ccn gedeelte 
van het Topografisch Bureau vnu het Dep. van Oorlog 
voor bergplaats van tilbogr. steenen. Aanw. II Juni. 
Kaming ƒ 9 6 6 0 ; 4o. de herstelling van winterschade 
aan de werken van den Baard wijk schim overlaat. 
Aanw. 14 en 16 Juni. Raming / )0 ,150 ; 5o. eenige 
werken tot normnliscering van de Waal onder Zalt-
Bommel, (ïameren en Haatten. Aanw. 11 en 16 Juni. 
Kaming ƒ69 ,280 . 

•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het 
maken van den onderbouw voor eene draaibrug met 
2 vaste gedeelten over de Zaan eo voor 2 riaducten, 
één over den Lagedijk bewesten en één over dea om 
te leggen weg beoosten de Zaan, met bijkomende 
werken, ten dienste van den spoorwug Zaanstreek 
Enkhuizen. Inl . bü den eerstaanw. ingenieur te Hoorn. 
Aauw. 10 en 12 Juni, te 12 uren. Kaming ƒ803,000; 
-.'o. het maken van stationsgebouweu, werken tot be
waking, beveiliging cu afdeeling cn verdere werken voor 
den spoorweg Zwol lo—Almeloo. Inl. bij den hoofdin
genieur te Zwolle. Aanw. 6 en 11 Juni, tc B uren. 
Raming f 353,360. 

Usnderdsgi » J " " ' 
l i r e r i i i . tc 2 uren, door de maatschappij totexpl. 

van Staatsspw., aan het centraalbureau: net uitbrei
den van sporen cu het maken van bijkomende werken 
op het gemeenschappelijk station Zutfen. Aanw. 12 
Juni. Raming ƒ23,020. 

VrUdag, i n J u n i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peüput en gebouwtje voor eene 
zelfrogistreerendc peilschaal te Bruinisse. 

'•-Baaeh, te lÜ'/i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud met aanhoorigheden en toe
stellen dor zei fregist ree rende peilschalen te Stecn-
bergsche-Sas en te Willemstad. Aanw. 14 en 16 Juni . 
Raming / 16S0 per jaar; 2o. het maken v.n inhangea 
van 2 houten deuren van de Kijks-schntsluis binnen 
het fort Crévecoeur. Aanw. 14 eu 16 Juni. Raming 
f 6800. 

Maandag, SS Jun i . 
'a-Hage, te l l ' / i uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het doen van eenige voorzieningen aan de voorm. 
Quarantaineplaats op de Tieu-Gcmeten. Aanw. 18 
Juni. Kaming ƒ 17,870. 

Wsensdsg, SS Juni . 
'a-Hsge . t e i l uren, door het ministerie van water

staat enz.: l o . de werken tot voortzetting van de ver
betering der Boven-Moas, in de gem. Maasbracht eu 
Wessem. Aaow. 21 en 23 Juni- Kaming / 26,300; 
2o. de werken tot normaliseering van de Waal onder 
Gameren en Haaften. Aanw. 21 en 23 Juui. Raming 
ƒ 95,000. 

Vr i j dag , ST Jun i . 
Middelburg, te 10 nren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best.-, 
eeuige buitengewone werken aan de haven te Breskens. 
Aanw. 22 eu 24 Juni. Raming ƒ 23,150. 

Amen. te 12 uren, door liet ministerie van water
staat euz., aan het gebouw van het prov. best.: lo . 
het maken vau 2 ijzeron draaibruggen tot vervanging 
vau de Slijker- eu de Bruastingerbrug. Raming: 
perc. 1 ƒ4460, perc. 2 ƒ4750. 

W i n a i e n w U k , te 1 uur, door de Nederl.-West-
foalsche spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo . het 
maken van deu zuidelijken vleugel der locomotiefloods 
en eenige verdere werken op het station Winterswijk; 
2o. maken vao gebouwen en inrichtingen op de halte 
Khade; 3o. het maken van eon stationsgebouw te 
Winterswijk; 4o. het maken van een gebouw tot wo
ningen voor 6 douane-beambten, mot een nevengebouw, 
op statiou Horken: 5o. het maken van wacbterswo-
iiineren en wacbterahuisjes voor deu spoorweg .Nederl.-
Pruisische grenzen tot station Dorsten \ 6o. het maken 
vnn een reaervoirgebouw en eenige verdere werken 
r*p station Boiken. 

Afloop van AanbesieiliüKen. 
Nleuwvllet . 16 Mei i het verbeteren en onderhoa-

den der watork. werken san dea polder Adornisover 
'79/'80; ingekomen 4 biljetten, als: 
P. Moujè*, te Breakena, ƒ 1300 
A . Fourdraino, „ Goes, „ 1244 
J . Bertou, „ Biervliet, „ 1210 
I. van Male I >/... „ Breakena, „ 1148 

Mneek, 17 M e i : de gedeeltelijke vernieuwing van 
5 houten bruggen en de verdere daarvoor benoodigde 
en bijkomende werken; geguud aan J . de Graaf, te 
Sneek, voor ƒ3190 . 

Aaaen, 17 Mei : het maken vau een gebouw tot 
het houden vau vergaderingen; ingek. 3 bilj., als: 
1). Posttna, te Aascn, ƒ 17,325 
H . Wessela, „ idem „ 16,978 
K . llunze Jr., „ idem „ 14,974 
niet gegund. 

Hoofdpunt, 17 M e i : de gewone onderhoudswerken 
van dea cal. polder Hoofdplaat; ingekomen 11 bil
jetten, als: 
J . Koole Mz., te Hansweert, ƒ 18,888 
P . Visser, « idem , 18,550 
P. Monié, „ Breskens, „ 18,500 
P. A . v. d. Velde, „ Neuten, „ 18,300 
J . Bertou, * Biervliet, „ 18,300 
D . Bolier, „ Scherpenisse, „ 18,260 
J . Vcrkuiil Quakkelaar, „ Vlissingen, „ 18,213 
I. van Baal, „ Oostburg, „ 18,200 
A . van Popering, „ Bruinisse, „ 18,177 
l). Tooien», „ Hoek, „ 18,160 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 18,148 

l'adsand, 17 Mei : de gewone onderhoudswerken 
van het waterschap Tienhouderd-en-Zwartc; ingek. 
4 bilj., als: 
P. Mosjé, te Breskens, ƒ 11,800 
A. Fourdraine, „ Goes, „ 10,997 
J . Vorkuijl Quakkclnar, „ Vlissingen, „ 19,439 
I. van Male, „ Breskens, „ 10,178 

Kane l l r , 17 M e i ; dc gewone onderhouds- en ver-
nieuwingswerken van den polder Vier-Bannen-in-
Duiveland, ged. 4 jaren; minste inschr. was J . van 
Strien, te Zierikzee, voor ƒ 5 2 5 0 per jaar. 

Lelden, 19 .Mei - het maken van een scboeiing en 
aauplemping aan het terrein vau de kweekschool voor 
zeevaart; gegund aan S. van Leeuwen en P . C . de 
Vrind, te Leiden, voor ƒ6930. 

Mrdemhllk, 19 M e i : lo. do levering van 650 M 3 

grint; minste inschr. was H . van der Bout, te Nij
megen, a ƒ2 .20 per M 5 . 

2o. bet onderhoud van het rijpad langs den dijk; 
minste inschrijver was P. Ootes, te Wognnm, voor 

ƒ 2890. 
3o. het werk aan bet Zuiderhavenhoofd; minste 

inschrijvers waren J . de Vries eo Co., te Andijk, voor 
ƒ 3200. 

i i i i i / i j i , 19 M e i : het onderhoud der sluizen enz.; 
ingekomen 6 b i l j , als: 
J . J . Blanc, tc Appingctlam, f 1510 
Joh. Hemmes, „ Farmsum, „ 1500 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, , 1497 
H . N . Pull , „ idem „ 1492 
J . J . Siidzes, „ Farmsum, I486 
J . van Buuren, „ Delfzijl, „ 1467 
geguud. 

I treeli t , 20 M e i : het herstellen van bruggen in 
forten bii Utrecht; minste inschr. was <J. Froonhoff, 
te Wijk-mj-Duurstede, voor ƒ 3 5 2 4 . 

Zu l j l en , 20 M e i : het doen van herstelling of ver
nieuwing der Vecbtbrug aldaar; ingek. 4 bilj., als: 
J . Schuiliiig, te Zuijlen, f 2160 
N . E . Gerwig, „ Breukeleo, ~ 1980 
W . van Schaik, „ Nieuwerslnia, „ 1900 
P. Leenders, „ Utrecht, ^ „ 1889 
afgemijnd door en gegund aan W. van Schaik, voor 
ƒ 1640. 

Lrmmer, 21 M e i : bet verhoogen en verzwaren van 
8926 M bedijking: perc. 1 ingekomen I bilj., als: 
P. J . Kouboa, to Woudrichem, ƒ 24,000 
K. van Tonscren, „ Heerenveen, » 25,267 
W. Mi Niienes, „ Arnhem, 19,925 
W. J . Poltjc, „ Nijehaske, „ 19,385 

perc. 2 eén bilj. ingek. van E. H . van der Veer, 
te Sondel, voor ƒ 19,927; 

massa ingekomen 9 bilj., als: 
A. S. Scbaafsma, le Harlingen, ƒ 52,987 
J . v. d. Berg, „ Ulrum, „ 46,595 
K. Kamman, „ Kuinre, „ 45,780 
T. M . Kiugma, „ Leeuwarden, „ 41,600 
E S. de Boer. „ Lemmer, „ 58,800 
J . W. Kingenoldu», „ Gorredijk, „ 37,174 
ü . J . van der Rijt, . Nijehaske, „ 35,015 
J . Schreuders Sr., „ Kolhor», » 35,555 
C. de Jong Jz., Hardinksveld, „ 34,888 
gegund. 

Niekerk, 21 M e i : het stichten van een gebouw 
met steenen schoorsteen, schroef en uitloopers, bakken, 
kolenbcrgplaats eu machiuiatwoning; ingekomen 9 
bilj., als: 
E. Wietzema, te (ironingen, ƒ 15,243 
T. Bos, „ Bedum, „ 14,240 
A . Benninga, „ idem 14,145 
S. Huizinga, „ Zuidhorn, „ 13,4'iO 
G. Folmer, „ Dokkum, ,, 12,533 
J . Huizinga, Oldehove, 12,489 
F . Nautar „ Niekerk, „ 12,000 
A . Nanningn, „ idem „ 11,998 
A. Teningo, ,, Grootegast, „ 11,824 
gegund. 

Srsnlngen, 21 M e i : het bouwen van ecu lijnbaan-
huis, lijnbaan euz., onder beheer van dc architecten 
K. en II. Hoekzema: ingekomen S bilj., s is: 
H . C. liangelbroek* te Groningen, ƒ 7076 
A . Forsten, „ idem „ 6660 
B. Schuur, „ idem „ 5658 
B . de Jong, „ idem „ 5645 
H . J . v. d. Nap. „ idem „ 5350 
J . de Vries, „ idem „ 4935 
E . W . Wietzema, „ id*m „ 4868 
J . Dekker, „ Stedum, 4666 
gegund. 

Phi l ippine, 21 M e i : de gewone onderhoudswerken 
van deu cal. polder Stad-Philippine j minste inschr. 
was C. Bot, te Neuzen, voor ƒ 8 5 0 . 

'a-Haach, 23 Mei : lo . het uitvoeren van buitenge
wone herstellingen aan de Rijkswerken van het poot-
veer to L i t h ; minste inschr. was J . van Hoften, te 
Dreumel, voor ƒ3345 . 

8o. het op-diepte-brongen cn houden der haven te 
Moerdijk; miuste inschr. was 1). Volker, te Dordrecht, 
voor ƒ3940 . 

'a-Hage, 23 Mei : het onderhouden vaa- cn liet doen 
van eenige herstellingen ged. '79, '80 en '81, aan 
Kiikspostkantoren; minste inschr. waren: voor dat 

te Alkmaar: J . J . Boogh. te Alkmaar, ƒ 4 9 0 ; 
„ Brielle: W. Bond, te Brielle, ƒ 1 0 7 0 ; 
„ Deventer: A . Feberwee, te Deventer, ƒ 2087; 
w Groningen: W. Cones, te Groningen, ƒ 1264; 
„ Kampen: T. Redveld, te Kampen, r*998; 

te Middelburg: M . C. Roest, te Middelburg, ƒ1165 ; 
„ Vaals: J . D. Bosten, te Vaals, ' 7 4 0 : 
„ Vlissingen: A . Noois, te Vlissingen, ƒ 1320; 
„ Winachoteo: K . de Grooth, te Winschoten, ƒ555; 
„ Zwolle: B. Meijbergcn, te Zwolle, ƒ699.50, 

Leeuwarden, 23 M e i : het vernieuwen der brug 
over en het opruimen der deuren enz. van de buiten-
sluis te Munnckezijl; minste inschrijver was H . H . 
Viaser, tc Lemmer, voor ƒ 2847. 

dranlngen, 23 M e i : het maken van plank beschoei
ing met steonstapcling enz. langs het kanaalboord van 
den Rijks-grooten weg le kl., no. 1, 2o zijtak, van 
Groningen naur Delfzijl; ngekomen 16 bilj., ala: 
B. de Jong, to Groningen, /' 14,853 
L . Thorbrilggor, „ idem „ 14,710 
W. B. Harkema, „ Warfhuizcn, „ 14,290 
E. Kampen, „ Sappcmeer, „ 14,145 
D. Kramer, „ Appingcdaro, „ 14,000 
J . Zeldenrust, „ VVarfum, „ 13,960 
J . van Buuren, „ Delfzijl, „ 13,793 
J . J . Sijdzes, „ Farmsum, „ 13,673 
A. J . Benninga, „ Bedum, „ 13,447 
C. II. Nielnnd, „ Wirdum, „ 13,425 
L. Brandt Dz., „ Giesendam, „ 13,290 
J . Veldkamp, „ Bedum, „ 13,200 
J . Pot, „ Stedum, „ 13,177 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 12,767 
F. Veldman, „ Zeerijp, „ 12,758 
S. de Wit t , „ Groningen, „ 12,713 

Amerafeart, 24 Mei; het maken van een gebouw 
c. s. tot hulpkazernement bij de stallen aldaar: minste 
inschr. was J . van Rijn, te Kaarden, voor ƒ7943 . 

'a-Haarh, 24 M e i : lo . het houwen van een stoom-
gemanl voor dc gecombineerde polders; miuatc inschr. 
was ü . Aerdcn, te 's-Bosch, voor ƒ31,600. 

2o. de levering der stoomwerktuigen, ketels cu 
pompraderon; minste inschr. was de Kölnisclic Ma-
scliinenbau-Acticn-liesellschaft, te Bayenthal, voor 

ƒ 21,850. 
Airanlngen, 20 M e i : lo . het bouwen van een school

gebouw nabij dc Violenstraat; minste inschr. was H . 
van der Nap, tc Groningen, voor ƒ18,350. 

2o. bet leveren van meubelen voor de school in hot 
Klooster; miuste inschr. was E . Berkenbosch, te 
Groningen, voor ƒ 1 5 8 5 . 

'a-Hage, 26 M e i : het vervaardigen, ineenzetten, 
weder uit-elkander-nemen en naar de plaats van in
scheping vervoeren van den metalen bovenbouw vau 
2 draaibruggen en 2 vaste bruggen; minste inschr. 
waren Nicaise en Delcure, te L a Louvière, voor 

ƒ 23,253. 
Aaien, 27 M e i : het vernieuwen van 2 houten be

schoeiingen tegen dc beloopen van den Rijksweg be
neden de IJleiier en Haveltcr sluizen op de Drentsche 
Hoofdvaart; ingekomen 5 bilj., als: 
R. Bonte Jr., te Assen, ƒ 1179 
W. Lubberink, „ De Wijk, „ 1133 
H . Winters, „ Assen, „ 1130 
J . Otten, „ Meppel, „ 1018 
F. Aberaon, „ Steenwijk, „ 965 

Utrecbt, 27 M e i : lo . bet maken, leveren cn stellen 
van 5 draaischijven vau 4.80 M . middellijn, levcreu 
en plaatsen eener kolcnloods, leggen vnn sporen eu 
wissels, on eeniee verdere werken op bet station 
Venloo, ten behoeve van den spoorweg Nijmegen— 
Venloo: ingek. 3 bilj., als: 
J . ï*udy , te Sittard, ƒ 16,200 
J . Dillen, „ Grave, „ 15,300 
A . F . van Setera, „ Vugbt, „ 14,880 

2o. hot herstellen der toegangswegen naar de stations 
Harlingen, Fmnekcr cn Buitenpost, ten behoeve van 
den spoorweg Harlingen—Nicuweschans; ingekomen 
4 bilj., als: 
G. S. Spoelslrn, te Harlingen, ƒ 88S 
J . van der Veer, „ Zoutkamp, „ 840 
S. A . Bergsma, „ Francker. „ 790 
P. PlukkcT, „ Leeuwarden, „ 758 

Ratterdam, 27 M e i : dc werken aan Schielantl. lo . 
herstellingen aan dc Maas- en Uselhoofden; geen 
inschrijvers; 

2o. de leverantie vnn zwaar timmerhout; minste 
inschr. waren: 

perc. 1, W. Ilnogcndijk Wz., te Gouda, ƒ 7 2 1 3 ; 
„ 2, A. de Jong en Zu., idem, ƒ 4 2 4 ; 
,, 3, W. lloogendijk Wz., ƒ 3 5 7 . 

'•'«>. dc verzwaring tuin dc bedijking van den hulp-
boezem ; minste inschr. was L . Ijokker, te Goeree, 
voor ƒ 2500. 

4o. herstellingen van defecten nan Schielands hoogen 
zeedijk, in 10 perc; minste inschr. waren: 

perc. 1, A. van Staveron, te Krimpen a.'IJ., ƒ 4 5 0 ; 
„ 2, M . Ticleman, te Kralingen, ƒ175 ; 
„ 3, A. Mudde, te Lekkerkerk, ƒ 50; 
„ 4, A . v. d. Sijs, te Capclle a/IJ., ƒ 7 3 0 ; 
„ 5 en 8. H . Zanen Pz., tc Ammerstol, reap. 

ƒ 260 en / 900; 
,i 6, (I. van Hork, te Ouderkerk a ;U , ƒ 1 4 0 ; 
„ 7, W . Romeijn, te Capelle a IJ., ƒ 360; 

9, l i . Vt-rrocn, te Nieuwerkerk a / IJ , ƒ 1 8 0 ; 
10, E . Lnngcrak, te Bergambacht, ƒ 350. 

'a-Hage, 28 Mei : lo . dc bouw eener gymnastiek-
school aan dc Ammnnitiohavon; minste inschrijver 
was W . A. Raasveldt, te 's-Hage. voor ƒ6250 . 

2o. de aanlog van een riool aan het einde der 
Baznarluati, iu verbinding met dc Kortenaarkade; 
minste inschr. wasG. Key, te Rotterdam, voor ƒ3050. 

'a-Hage, 28 M e i : lo . dc herstellingen cn vernieu
wingen aan de Rijks-rivierwerkcn op de Boven-. 
Beneden- en Nicuwe-Merwede, met het éénjarig on
derhoud dier werken, in 4 perceelen; perc. 1 inge
komen 4 biljetten, als: 
G. de Hoog, te Gorinchem, ƒ 18,975 
P. Verschoor, „ Sleeuwijk, „ 18,970 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 18,821 
P. J . Koubos Jr., „ Woudrichem, „ 18,650 

pere. 2 ingek. 7 bilj., als: 
C. Bot Cz., te Sliedrecht, ƒ 16,890 
P. v. Wijngaarden 1.1/... „ idem „ 16,875 
G. de Hoog, „ Gorinchem, „ 15,139 
A . Volker Lx. , „ Sliedrecht, „ 15,100 
T. de Groot, „ Gieaendam, „ 14,775 
P. J. Roubos Jr., M Woudrichem, „ 14,750 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 13,969 

perc. 3 ingekomen 8 biljetten, ala: 
T. Volker, tc Dordrecht, ƒ 30,000 
P. van Wijngaarden I Jz„ „ Sliedrecht, „ 88,990 
G. Vlot Gz„ „ Hardinksveld, „ 32,587 
1). C. Hakkers, „ Werkendam, „ 3 2 , 1 6 0 
A. Volker Lz . , „ Sliedrecht, „ 32,150 
L . v. d. Heuvel en 

C. v. d. Heuvel, „ Werkendam, „ 30,874 
C. v. d. Plaa, * Hardinksveld, „ 30,585 
C. Bot Cs., „ Sliedrecht, „ 29,890 

perc. 4 ingek. 9 biljetten, als: 
J . Slagboom, te Sliedrecht, ƒ 28,340 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 28,050 
A. Volker Lz. , „ Sliedrecht, , 2\000 
G. de Hoog, „ Gorinchem, „ 27,M>8 
J . Dubbelman, Dordrecht, „ 27,600 
J. de Groot, „ Giesendam, „ 26,798 

L . A . van Haaften, te Sliedrecht, ƒ 26,400 
C. Bot Cz., ,. idem „ 25,690 
C. v. d. Plas, . Hasdinkaveld, „ 25,093 

2o. bot éénjarig onderhoud van de werken der 
leidammcn in hot Zwolachc Diep, met de verlichting 
en afbakening; ingekomen 6 biljetten, ala: 
J . Fruytier, tc Utrecht, f 25,600 
H . dc Lccuwerk, „ Hardinksveld, „ 25,299 
G. J . Mol . „ Kuilenburg, „ 24,712 
F . I , Terwindt, „ Pannerden, R 24,594 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 23,700 

3o. dc herstelling van de 2 torens eu het voltooien 
van de herstelling van den voorgevel der Hofzaal op 
het Binnonhof te 's-Hagc; ingek. 4 bilj., als: 
L . dc Koor, te 's-Hage, ƒ 15,000 
C. Mciiers, „ idem „ 13,689 
J . C. Tom cn II. van 

Bergen Henegouwen, „ idem „ 13,057 
A. K . Rutgers, „ idem „ 13,300 

4o, de verbetering van de Boveu-Mans onder de ge
meente Lit hui-cu ; ingek. 7 bilj., als: 
J . H . Hoijinck, te Pannerden, ƒ 10,100 
K. A. v. d. Bergh, „ idem „ 9,990 
P. J . Koubos, „ Woudrichem, „ 9,560 
W . P. de Vries, „ Rossum, „ 9,496 
A. Bonganrds, „ Zalt-Bommel, „ 9,345 
A. G. Huyakes, „ Hedel, „ 8,718 
J . vau Hoften, „ Dreumel, „ 8,695 

5o. het maken van de aardebnan, de kunstwerken, 
den bovenbouw, dc overgangs- cn eenige verdere 
werken voor don spoorweg Gorinchem—Geldermalsen; 
ingekomen 6 bilj., als: 
VV. P . de Vries en 

H . de Vries, tc Rossum, ƒ 2,102,S53 
G. A . van Hnttcm, .. Sliedrecht cn 

G. Goedhardt, „ Dordrecht, „ 1,998,000 
D. Bolier, „ Scherpenisse 

en P. P. Scret, „ Sliedrecht, „ 1,996,000 
E. S. Keymcr, „ Rotterdam, „ 1,890,0(10 
J . J . Bekker, „ Lent en 

A. D. v. SetcrscnCo., „ Nijmegen, „ 1,739,000 
G. Dekker, „ Dordrecht en 

G. Wolzak, „ Fijenoord, „ l,67G,SOO 
Kal lerdam, 28 M e i : liet maken van kcermureu op 

Fijenoord; ingek. 14 bilj., als: 
F. W. Keijzer, te Rotterdam, f 17,395 
A. L . v. Wijngaarden U z . , „ Sliedrecht, „ 17,320 
S. 11. Tassemeijcr Jr., „ Rotterdam, „ 17,200 
D . J . L'lcnbcrg, „ idem „ 16,890 
J . Willems, „ idem „ 16,490 
J. dc Bruijuc, „ idem „ 16,022 
Wed. O. Camesi en Co., „ idem „ 15,844 
E . S. Keymcr, „ idem „ 15,250 
H . J. Ilcininn, „ idem „ 15,198 
M . Schreuders, „ IJselmonde, „ 15,190 
VV. Zonneveld, „ Kraliugen, „ 15,073 
A. Henkimans, „ Rotterdam, „ 14,977 
P. A. A . v. Kegenmorter, „ idem „ 14,200 
A . J . Stal, „ idem „ 14,100 

Amalerdam, 28 M e i : de bouw van het wijk- en 
cvaiiL'cliestitiegebouw op het Rapenburg; minste in
schrijver was D. Vcrhcck, tc Amsterdam voor ƒ42,000. 

(materdam . 29 M e i : het maken van een gebouw 
voor werklokalen, woning enz. in dc Scrvetstceg, fen 
behoeve van het café-Krnsnnpolaky, onder beheer van 
den architect G. B . Salm; minste inschr. waren Tim
mer en Furstner, tc Amsterdam, voor ƒ34,280. 

Ilawrl 29 Mei : lo. bet herstellen cu verbeteren 
der verdedigingswerken op het Noordcrstrnnd vnu 
Vlieland; minste inschr. was F. Volker, te Sliedrecht, 
voor ƒ59,300. 

2o. eenig baggerwerk in het Noorder-Spoarnc; minste 
inschr. was B. Lopik, te Hardinksveld, voor ƒ 1865. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Bij beschikking van den M i 
nister van Waterstaat, enz., is aan A . II. A . Quack, 
te Nijmegen, tot wederopzegging, vergunning ver
leend voor een stoomslee|)dienst up alle stmomen, 
rivieren en kanalen van het Ri jk , waar sleepbooten 
worden toegelaten. 

— Bij beschikking van 28 M e i , lit. M . , afdee
ling Handel en Nijverheid, is, met intrekking der 
beschikking van 13 Mei 1878, n°. 253 , afdeeling 
Handel en Nijverheid, aan commissarissen der Drent-
sche Stooinluxjtniimtsehappij te Assen, tot wederop
zegging , vergunning verleend voor een stoomboot-
dienst tot vervoer van personen, goederen en vee 
tusschen Meppel en Amstenlam. 

U t r e c h t . De Maatschappij tot exploitatie van 
Stiatss|)oorwegeu zal Donderdag 5 Juni e. k. in het 
Odéoti te Amsterdam hare jaarvergadering houden, 
waarin o. a. een directour-geneiajil moet worden be
noemd tot voorziening iu de vacoturo, ontstaan door 
het bedanken van den heer s' Jacob, die met 1 Juli 
wenscht af te treden. In verband daarmede kan 
wonlen medegedeeld, dat door den Minister van Wa
terstaat, Handel en Nijverheid is goedgeketini het 
aan hem door commissarissen der Maatschappij tot 
exploitatie vun Staatssjioorwegen, volgens art. 17 der 
statuten, voorgedragen tweetal candidaten, bestaande 
uit de boeren Vro l ik , secretaris, en Van der Goes, 
chef van het mouvement der Exjiloitatiemaatschappij, 
waaruit eene keuze door de aandeelhouders moet 
worden gedaan. 

Het dividend za l , volgens de Middelburgsche Cou
rant , over 1878 op f 12.43 per aandeel van ƒ 2 5 0 
gesteld woitlen. Het saldo winst, tusschen den Staat 
der Nederlanden en de Maatschappij te venleelen , 
bedraagt / ' 9 l i , 1 7 5 . 3 2 ' / 1 . 

— Maandag wenl in het Gebouw voor Kunsten 
en Wetenschappen alhier de gewone jaarlijksche ver
gadering van aandeelhouders «Ier Nederlandsche Cen-
traal-spoorweginaatscliappij gehouden , welke verga
dering, bij ongesteldheid van den voorzitter, door 
Mr. A . van Naanien van Eemnes wenl gepresideerd. 

Vertegenwoordigd waren 2720 aandeelen, recht 
gevende op 05 stemmen. 

Aan het jaarverslag wordt nog het volgende ont
leend : 

»De ontvangsten bobben over het afgeloopen jaar in 
totaal bedragen f 789,387.97 V a tegen /" 783,301.98 
over 1 8 7 7 , en dus / 6,085.99% meer. Deze ver-
meerding is echter slechts schijnbaar, tiaar in vroegere 
jaren, en dus ook in 1877 , de ontvangsten vermin
derd werden met het nadcclig saldo van wagenhuur, 
hetwelk wij gemeend hebben te ln>ghinen met 1878 
op winst- en verliesrekening to moeten boeken. In
dien men dus bij dc ontvangsten over 1877 het 
saldo van wagenhuur over dat jaar voegt, bedragende 
ƒ 1 0 , 4 3 7 . 6 8 , dan volgt daaruit dat de ontvangsten 
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over 1878 f 4,351.68*7, minder zijn geweest dan 
in 1877. 

Yan de reizigers vermeerderde zoowel het aantal 
als de opbrengst, lie vermeerdering in nantal be
droeg l O 0 : i en die in opbrengst f 013.25*/,. Zeer 
opmerkelijk was alweder bet toenemend gebruik van 
retourhiljelten. van welke iu 187(i 132,050 , i n l 8 7 7 
134,480 en iu 1878 141,579 weiden uitgegeven, 
terwijl bet aantal reizigers in enkele riebting daaren
tegen verminderde: in 1870 240,033, in 1877 
234,837 en in 187S 228,840. 

1 )e opbrengst van bet bagagevervoer was / 10,423.15 
tegen 15,592.52 m bet vorige jaar. 

De geldelijke uitkomsten vnn het goederenvervoer 
waren iu 1877 ongunstig. 

De totale opbrengst van dit vervoer was circa 
ƒ 9 0 0 0 minder dan in 1877 (f213,100 in 1877 en 
ƒ 2 0 4 , 7 0 5 in 1878). 

Ven iiinderden de ontvangsten in 1878 met 
f 7379.91 , de uitgaven waren ƒ 6 4 , 7 7 9 . 5 0 lager. 
In vroegere jaren wenl tie exploitatie-rekening belast 
met uitgaven welke meer eigenaardig op winst- en 
verliesrekening beboeren te worden afgeschreven, 
znoals het gedeelte tier bedragen voor het gebruik 
van de stations te Utrecht en te Zwolle, tie buren 
lietaald voor het gebruik van gronden en lokalen 
voor den dienst, de bijdragen der Maatschappij aau 
het peneioen- en ondersteuningfonds, en eindelijk tie 
bankiers- en kassierspmvisiëu en de koersverschillen 
welke bet gevolg zijn van de betaling der uitgelote 
obligatieu en der rente op de COapOOe zoowel hier 
als te Brussel, te Luik cn te Parijs. 

De/e verschillende uitgaven liedroegen in 1878 
ƒ 3 4 , 6 6 7 . 0 9 in totaal. Dit cijfer aftrekkende van 
bovenvermelde ƒ 6 4 , 7 7 9 . 5 0 , blijkt bet dat op tie 
uitgaven tier exploitatie een werkelijke bezuiniging 
van f 40,112.41 verkregen is. Tot deze bezuiniging 
droeg Hoofdstuk V I , Materieel en Tractie, het meest 
bij en wel tot een bedrag van ƒ 89,487.47%. 

De bulans wenl vervolgens niet algemeene stemmen 
(behalve tlie van bestuurden, tlie zich builen stem
ming hielden) goedgekeurd en het aftredend lid van 
deu Raad van administratie, de heer Van Naamor., 
herkozen. 

A m s t e r d a m . De Koninklijke Nederlandsche 
Stoomltootmaatschappij hield Woensdag hare alge
meene vergadering. 

Aan haar verslag over 1878 ontleenen wij bet 
volgende: Door den Russisch-Turkschen oorlog met 
ai zijne gevolgen, heelt de Maatschappij , die hare 
reizen naar de Levant cn de Zwarte Zee tot een 
iniuiiniitii beperkte, zich groote opofferingen moeten 
getroosten. Toch is de opbrengst der gezamenlijke 
lijnen voldoende geweest om, op weinige duizenden 
guldens na, de kosten van exploitatie en onderhoud 
te dekken, de rente over de geheele obligatielcening 
le voldoen en de obligatieschuld met / 141,00(1 te 
verniindeien. 

Ihi verwerping der Kanalenwet was ook voor de 
Maatschappij een teleui-stelling. <ij hoopt echter, 
dat dit lietreurenswaardige uitstel geen afstel zal 
zijn en dat tie tijd niet ver meer is, waarin tonele 
belangen voor nationale eischen zullen moeten zwichten. 

Eer wenien iu 1878 vervoerd 245,522 tons 
goederen, tegen 231,232 tons in 1877; het cijler 
bevaren vrachten bedraagt f 3,512,701 , tegen 
ƒ 3,378,377 in 1877. Hieruit blijkt dut de Maat
schappij in bet aigeloopen jaar is vooruitgegaan, De 
aandeelen, die tie Maatschappij iu de Maatschappij 
Zeeland beaat, zijn thans alle verkocht, zoodut die 
post voor het vervolg niet meer op de winst- en 
verliesrekening zal voorkomen; in het geheel beeft 
zij daarop ruim / 200,000 verloren. 

De hoofdoorzaak in de tot dusver geleden verlie
zen moet echter gezocht wonlen in het bezit van 
tie beide stoomschepen Stad Amsterdam en Stad 
Haarlem, die geen vast emplooi konden vinden, en 
wier reizen ook in dit jaar een alleriiadeeligst re
sultaat opleverden. 

De onkosten hunner reizen bedroegen ruim ƒ 1 0 0 , 0 0 0 
meer dun tic opbrenga] daarvan, soodat de andere 
lijnen niet alleen dien lie lang rijken verliespost, maar 
ook tie rente en aflossing over 2 V 3 millioen gulden 
aan obligation, voor den aanbouw dier schepen uit
gegeven, moesten opbrengen. 

Thans echter kon de verblijdende tijding wonlen 
medegedeeld, dat het liestuur met een buitenlaudschu 
Maatschappij iu onderhandeling is getreden over den 
verkoop van tic stoouischejien Stad Amsterdam en 
Stad Haarlem-, bet eerste is feitelijk verkocht, hoewel 
tot lagen prijs; bet tweede zal aan een inspectie 
worden onderworpen, zoodra het van zijn reis naar 
Nicuw-Zceland te Londen is aangekomen, en dan 
waarschijnlijk ook door genoemde Maatschappij wor
den overgenomen. De prijzen worden nog niet open
baar gemaakt, omdat de koop nog niet definitief 
gesloten is. 

Het nadnoh*|T saldo tier Maatschappij, dat van de 
jaren 1 8 7 5 , '70 en '77 tc samen f 504,397.36V, 
bedroeg, is iu bet aigeloopen jaar vermeerderd met 
slechts f 3 ,507.21»/ , . 

Als commissaris weid herkozen tie heer M . II. 
luainger, 

E d e . '>ok de Rand dezer gemeente heeft ver
gunning verleend voor het leggen van een stoom
tramweg van Wagen ingen door Rcnuckoui tot in 
bet dorp Ede, langs deu grintweg. Het vervoer 
n t plaats hebben met een snelheid van hoogstens 
15 kilometer per uur. Men verwacht nu, dat door 
de concessionarissen sitoedig een iuiuvang zal worden 
gemaakt. 

V e e n d a m . Naar aanleiding der weigering van 
tie betrokken gemeentebesturen tot het verleenen 
vun stoom als trekkracht op deu aan te leggen tram
way Stadskanaal --Zuidbroek , aan tie conccssionuris-
.sen Moenack cn do Wit te Antweijien, heeft zich 
een commissie gevormd iu de gemeenten Veeutlam , 
Wildeiiank en Muntendam, teneinde de benoodigde 

som, geraamd tip / 100,000, tc verkrijgen tot tien 
aanleg van een |>aanleii>[>our Stadskanaal—Zuidbiook. 

Op tie Dinsdag j . l . te Veendam gehouden verga
dering is reeds voor / 25,000 ingeteekend. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan dc 

R e d a c t i e 

van genoemd Weekblad. 

T o t Vi* i i< la ir -«von<l u«'ir<mi eyreu 
worden adver ten t ién TOOT bet eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

A d v e r t e p t i ë n . 

T E N T O O N S T E L L I N G . 
Daar wegens den grooten toeloop welligt niet ieder 

aan kaarten geholpen is kunnen worden, zal ar nog 
tot het bekomen dier kaarten zonder verhooging ge
legenheid gegeven wonlen : 

Zondag 1 Juni van 12—4 uur des namiddags. 
Maandag 2 Juni van 9—12 uur des voormiddags. 
Na 2 Juni wonlt de prijs tier kaarten niet f 1 

per stuk verhoogd. 
H E T BESTUUR. 

O P E N B A R E V E R K O O P I N G , 
bij Inschrijving te Delft, 

door den O N T V A N G E R tier R E G I S T R A T I E en DO
M E I N E N aldaar, op Dinsdag den 17 Juni 1870, 
en zoo noodig op den volgenden dag , 'les vóórmid-
tlags telkens ten 10 ure, in het »Hotel Schaap" 
achter het Stadhuis te Delft, van eenige buiten 
dienst gestelde 

M i l i t a i r e - , H o s p i t a a l - en a n d e r e 

G o e d e r e n , 

V O O R H A N D E N T E D E L F T , a l s : 

G e s l a g e n U z e r , B e r l i j n s c h Z i l v e r , S t a a l e n 
a n d e r e M e t a l e n , L e d e r , T o u w w e r k , e e n 
C i l i n d e r v o r m i g e S t o o m k e t e l , B u s k r u i d t o n 
n e n (in duigen) B r a n d h o u t . G l a s r a m e n , D e 
k e n s , M a t r a s s e n e n P e l u w e n v a n K a p o k , 
o u d P a a r d e n h a a r e n o n d e r s c h e i d e n e a n d e 
r e v o o r w e r p e n . 

Aangaand* de beschrijving der te verkoopen goe
deren, de verkooporde, tie inrichting en de inlevering 
der inschrijvingsbiljetten, de planteen waar tie te ver
koopen goederen voorhanden zijn en tie liendjagen, 
wordt verwezen naar tie aanplakbiljetten, waarvan 
op aanvrage, voo zoove de voo aad stekt, 
exemplaren ten kantore van tien voornoemden Ont
vanger verkrijgbaar zijn. 

Nadere inlichtingen te bekomen ten kantore van 
den voornoemden Ontvanger, alwaar ook tie voor
waarden ter lezing liggen. 

M A A T S C H A P P I J 
TOT 

B E V O R D E R I N G D E R B O U W K U N S T . 

H E T BESTUUR heeft tie eer ter kennis te bren
gen van belanghebbenden, dat de Ontwerpen op tie 
P R I J S V R A G E N , in 1877 uitgeschreven, zijn in 
handen gesteld vun eene Commissie van Beoordee-
l i n g , beataanne uit de Heeren A . J . V A N B B E K , 
J . A . V A N DER K L O E S , F. J . N I E U W E N I I L T S , 
J B . O L I E JIIZN. en D A N I E L J . S A N C H E S . 

Naar aanleiding van het i-apjtoit dier Commissie 
wonlt medegedeeld, dat alleen de navolgende bdoo-
uingen zijn toegekend , als : 

van de 2* Prijsvraag: 

het Ontwerp, gemerkt i W a a k z a a m h e i d " een 
prentte van f 100 ; 

het ontwerp, gemerkt R e g t d o o r zee" een 
premie van f 50 ; 

het Ontwerp, gemerkt " U m u i d e n " een eervolle 
vermelding; 

liet Ontwerp, gemerkt A e o l u s " een eervolle 
vermelding; — 

van tie 3* Prijsvraag: 
het Ontwerp, gemerkt ' H e b e een premie van ƒ 3 0 . 

» D i 1878 • i | , 2 0 . 

Het Bestuur noodigt de verv.tunligcrs van boven
genoemde ontwerpen (behalve Umuiden) u i t , binnen 
14 tlagen machtiging te geven, tot het openen tier 
naambriefjes. 

De inzenders der overige Ontwerpen gelieven hunne 
stukken binnen 14 dagen te laten terughalen hij de 
Heeren L . V A N B A K K E N E S Sc 0*., Boekhandehiars, 
Beerengraeht bij de Wolvenstrant 270 tè Amster
dam, tegen opgaaf van het kennelijk teeken hunner 
naambriefjes. 

AJamens het Bestuur, 
J . G . V A N NIFTRIK , Voorzitter. 
I'. J . MOUTH A A N , Secretaris. 

Amsterdam, 25 Mei 1879. 

K L O O S & V A N L I N B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Talelbazalt-groeven 

in R U N P K U I S S K N , 

Handelaar» in Duittchen en Belgischen Steen, 

S t r a a t k e i j a n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

K A L K , HKD1NSTEEN. VUURVASTE STEENES, ENZ. 
Nieuwehaven N.zyde 5 5 , R o t t e r d a m * 

L O U I S G O F F I N & 
R U E D A R T O I B I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E 1 J E N G R O E V E N . 

P U B L I E K E V E R K O O P I N G 
van buiten dienst gesteld 

A r t ü l e r i e - m a t e r i e e l . 
Te N I J M E G E N , Z U T P H E N cn D O E S 

B U R G zullen door dc O N T V A N G E R S D E R RE
GISTRATIE E N D O M E I N E N aldoor, ten hunnen 
kantore, bij i n s c h r i j v i n g worden verkucht: 

I t e N I J M E G E N i 
0|> Maandag den 1G Junij 1870 , des morgens 

10 tmr, 
8 3 3 3 2 K O . i j z e r e n g e s c h u t ; c i r c a 

3 4 8 3 7 3 K O . k o g e l s , g r a n a t e n , k a r 
t e t s e n e n z . 

I I t e Z U T P H E N • 
0 | i Donderdag den 10 Juni) 1870 , des morgens 

10 uur , 
13196 K G . i j z e r e n g e s c h u t , c i r c a 

2 5 7 8 2 K G k o g e l s enz . 

I I I t e D O E S B U R G : 
Op Maandag den 23 Junij 1879, des morgens 

10 uur, 
7 0 3 1 K G . i j z e r e n g e s c h u t , c i r c a 

2 4 5 1 4 K O . k o g e l s e n z . , 
in i«rceelen en massa's, bi-ccdcr bij biljetten om

schreven . waarin tevens de vereischten der inschrij-
vingsbiljetten zijn iuingewezen. 

Inlevering tier biljetten vóór of op den dag, dien 
der verkooping vooraf gaande, ten kantore van den 
Introkken Ontvanger. 

GELEGENHEID TOT BEZICHTIGING: 
I te Nijmegen, aan het binnenplein van bot Ar 

senaal, eiken werkdag van 's morgens 10 tot 11 uur; 
II te Zutphen, iu eu bij tie loods tip bet Hoorn

werk en in de Garnizoeiis-infirmeiïe, eiken werkdag 
van 's morgens 10 tot 1 uur ; 

III te Doesburg, in het Magazijn tier artillerie, 
tlaags voor den verkoop van 10 tot 1 uur. 

De voorwaanlen liggen ter lezing aan de Kanto
ren voormeld, inlichtingen zijn te bekomen aldaar 
en bij tie betrokken Conducteurs der artillerie. 

M o z a l k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
D K K L E E D I N G van M U R E N . 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v o o r Neder
l a n d en dcsze l f s K o l o n i ë n . 

G r . J . O O R , 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scheepmakershaveti A'°. G2 en Jufferstraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

VERWARMING n W M M S Ï . 

G E N E S T E , H K I t S C U E I t & C * . 

t e P a r i j s . 
Ingenieurs en Fabrikanten van V E R W A R 

M I N G S T O E S T E L L E N zoowel voor G e 
b o u w e n v a n z a m e n g e s t e l d e n a a r d als , • 
a f z o n d e r l i j k e Z a l e n , E e r k e n , S c h o l e n , S o 
c i ë t e i t e n enz. enz. 

Vertegenwoordigers voor Nederland 

i : i l . \ R I . E S I O l A l i e ' \ I T . 
Boompjes 54 , R o t t e r d a m . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche T u i n , 
Bikkerstraat 2 0 en 2 2 , te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende types 
en r e p a r a t i o n sen bestaande K E T E L S worden iu 
den kortst mogelijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S t o o m t I m m e r l a h r l e k a n l e n . 

B . H O L S B O E R te A r n h e m . 
F A R R I E K en M A G A Z I J N van W a t e r p a s - en 

H o e k m e e t i n s t r u m e n t e n . ulle soorten van 
E q u e r r e s , B a k e n s , geijkte M e e t k e t t i n g e n , 
T e e k e n g e r e e d s c h a p . enz. enz. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P O O R W I G - I A A T S C H A P P U 
Lijn WINTERSWIJK GELSENKIRCHEN. 

A A N B E S T E D I N G 
i i | V r i j d a g 2 7 J u n i j 1 8 7 9 , des namiddags ton 

één ure , ten Raudliuize tc Winterswijk, van: 
Bestek n". 10. 

H e t m a k e n v a n d e n z u i d e l i j k e n v l e u 
g e l d e r l o c o m o t i e f l o o d s e n e e n i g e ve r 
d e r e w e r k e n o p s t a t i o n W i n t e r s w i j k . 

Bestek n". 22. 
H e t m a k e n v a n g e b o u w e n e n i n r i c h 

t i n g e n o p d e h a l t e R h a d e . 
Bestek n u . 23. 

H e t m a k e n v a n e e n s t a t i o n s g e b o u w 
te W i n t e r s w i j k . 

Bestek i i " . 20. 
H e t m a k e n v a n e e n g e b o u w t o t w o 

n i n g e n v o o r v i j f d o u a n e n b e a m b t e n , 
m e t e e n n e v e n g e b o u w , t e n b e h o e v e 
v a n s t a t i o n B o r k e n . 

Bestek n". 27. 
H e t m a k e n v a n w a c h t e r s w o n i n g e n e n 

w a c h t e r s h u i s j e s v o o r d e n s p o o r w e g 
v a n a f d e N e d e r l a n d s e n , P r u i s s i s c h e 
g r e n z e n t o t a a n s t a t i o n D o r s t e n . 

Bestek n". 28. 
H e t m a k e n v a n e e n r e s e r v o i r g e b o u w 

e n e e n i g e v e r d e r e w e r k e n o p s t a t i o n 
B o r k e n . 

De Ulschrijvingshilletten moeten uiterlijk voor het 
uur der besteding vrachtvrij wonlen liozorgd ten 
Raadhuizc tc Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk tier twee perceelen 
van Itestek n°. 27 kan afzonderlijk worden in-
geschreven; voor meerdere bestekken of perceelen 
inschrijvende, moet voor elk beslek of perceel een 
afzonderlijk insihrijvingsliillet worden ingeleverd. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur iler Muat*'li:i|>|>ij te Winterswijk, bij wien 
tevens dc bestekken met bijbebooren o|i franco aan
vrage en tegen lieluling van: 

J 2.50 voor Bestek n". 1 9 , 
> 3 .— > i > 2 2 , 
> 3 .— > » . 2 3 , 
. 3 . — . I . 2 6 , 
» 1.SU » . ï 2 7 , 
» 1.80 > » » 2 8 , 

van al den 10 Junij a. s. verkrijgbaar zijn. 
DE DIRECTIE. 

Winterswijk, 27 Mei 1879. 

V \ . N R I E T S i ; i l O T i ; . \ & I I I H \ V E N S . 
R O T T E R D A M . 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S S T O O M M A C H I N E S , 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor f a b r i e k e n , w a t e r w e r k e n , enz. 
L O C O M O T I E V E N von FOX W A L K E R & Co. 
L O C O M O B I E L E N van R O B E Y & C O M P A N Y 

n i e u w e n te h u u r . 
H E I M A C H I N E S , S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y P O M P E N van A P P L E B Y BROTHERS 
n i e u w e n te h u u r . 

C E N T R I P U G A A L P O M P E N van v e r s c h i l 
l e n d e a f m e t i n g e n n i e u w e n te h u u r . 

V I J Z E L S . D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , G E R E E D S C H A P 
P E N , S T A L E N S C H O P P E N , gegarand.-erdc 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , S T O O M -
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N en 
O A R N I T U R E N voor stoom- en waterwerktuigen, 
D R I J F R I E M E N . Alles voorradig. 

Prima P O R T L A N D C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde B U R H A M C O M P A N Y tegen concur-
reei-ende |itijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 

E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A L Ü E T R A V E R S , 

geeft berigt dat door haar tot eenige A G I N T E N voor den 

verkoop van A S P H A L T i n b r o o d e n zijn aangesteld: 

F O L K E R . S & C ° . te A m s t e r d a m , 
tloor wie ook tot het l e g g e n v a n v l o e r e n inliehtingen wonlen verstrekt en o r d e r s voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaanlen als aan tie F a b r i e k , Beltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE TJSSEL 
J O M G I I & c ° . 

O l v l e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en varvaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van B t o o n i b a g g e r m o l e a s in hout- ••' 
ijzen-onstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot '2000 M s 

werkdag t OU venier S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l a , D r i j f w e r k e n . L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s , I J z e r e n K a p - eu B r u g o o m t r u c t i e n enz. 

Gedrukt bij G . W . V A N DER W I E L & C". te A r n h e m . — A l l e «tukken en a d v e r t e n t i é n ta adresseren aan den Redacteur F . VV. V A N G E N D T JGsn . te Arnhem. — Uitgave van I). A . T H I E M E . 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . 1 ° . 23. 
• : i M i " : r > n n 

Z a t e r d a g 7 J u n i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W. V A N G E N D T J O z . t e A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Zaterdag. I'rg, per 3 munden f 1.65. Men .bo.neert zich vgor 
«M J.M(t.iy. Aboodeiiüke .ouifiaera bij vooruitbcslelline IS eei.ts. 

Alle stekken en advertent ién te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I É N : 

Van \—i regel» fl,—, verder voor elkeu regel plaatnriLimte 20 centi ea lOceni* 
roor een nommer van het blad. Ad verten tien voor het buitenland 25 ceot« perregel. 

O V E R D E U I T W E R K I N G V A N S P O O R W E G -
R E M M E N . 

De llevue Industrielle van 21 Mei j l . heeft tie 
voordnicht, onlangs door tien kapitein Douglas Galton 
gehouden in bet Britsche Genootschap van Werk
tuigkundige Ingenieurs, onder het bereik gebracht 
van hen die het Kngelseb niet machtig zijn. Voor 
hen tlie de gelegenheid missen tien oorspronkelijker! 
of tien Krausehen tekst to verkrijgen, zal ik een en 
ander uit tie verhandeling mededeelen. 

In de twee memories, in hetzelfde Genootschap 
voorgelezen iu Juni en October 1878 (Engineering, 
vol. X X V , p. 409 . X X V I , 386 en 305) , heeft .le 
heer D. G . uitgelegd dat hij , dc proeven beginnende 
op de lijn Brighton met den waggon. die tie auto
matische of zelfwerkende en zellivgistreerende toestellen 
droeg, zich vleide van de verkregen uitkomsten 
partij te trekken om een formule vast te stellen, tlie 
Je verhouding I «paalde, inacht te nemen tusschen 
de drukking, die men met tie remmen moet aan
brengen en bet gewicht van het voertuig. 

Slcepen der raderen. Men bevond terstond. dat 
oen slee pond rad, hetwelk over de spoorstaven gleed, 
veel minder vertragende uitwerking op de vaart deed 
dan wanneer de rem aangeklemd wenl met een 
kracht, juist voldoende om het te doen blijven rond
draaien. 

De schrijver geelt een paar schetsen ol grafische 
.om-stellingen. De berekening loont aan, dat tie wrij
ving tusschen het sleejieiide rad en de spoorstaaf min
der dan een derde is van de wrijving voortgebracht 
lussiheii tie remblokkeii en het rad, wanneer tie 
blokken zoo worden aangeklemd. dat bet rail kan 
blijven ronddraaien. 

Te oonleclen naar «Ie twee teekeuingen en den 
Engelschen tekst, vertaalt tie Fransche ovenetter ver
keerd «loor te zeggen: te frottement est d'un tiers 
moindre </ue eu/.. De tjoi-sproukclijke tekst luidt: 
less than one-third of the friction en/.. Ilij had 
moeten schrijven: est moindre gu'un tiers du en/. 

Wrijvingi-coëfftciënt naar gelang der snelheid. 
Ken tweede gewichtige ontdekking m i , dat de coef
ficient der wrijving tusschen de rei use boenen en tie 
spoorstaven afwisselde in omgekeerde reden tier snel
heid van den trein. Een beogen drukking wenl 
noodig bij groote snelheid, een lagere drukking bij 
geringer snelheid. 

De onderstaande tabel I geeft de uitkomsten, ver
beterd tengevolge, van talrijke proeven. 
T A B E L I. WRiJviNascoériicniNT nu V E R S C H I L L E N U E 

SNËI.IIEIJEN. 

(Remschoenen van gegoten ijzer op staten 
radbanden). 
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D.1M 
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0,179 
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0.1W 
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ojai 
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0,060 
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U.lftiS 
0,110 
0,111 
0,131 
0.101 
0,12.1 
0,156 

Statische wrijving 
(Kennie) 

180 E. «• per ik, dm. 
SM r . 

11.1174 
0,111 
0,110 
0,127 
11,140 
11,142 
0,104 
0,106 
0,102 
0.221 
(1,212 
0,244 
0,27.1 
O . M I I 

0,1IK) 
0,347 

Wrijvinys-coëfftcicnt naar gelang van den tijd. 
Zon de wrijving der reinblokken altijd dezelfde was 
''ij dezelfde snelheid, zou men een eenvoudigen regel 
kunnen stellen, die de drukking aanwees, noodig 
'"j eenige snelheid voor het verkrijgen van zekere 
mate van vertraging. Maar wanneer de snelheid 
nagenoeg standvastig bleef door de krscht van den 
stoomwagen, nam de wrijving der blokken af, en 
uit haft plaats niettcgenstnande aanhoudende toene
ming vau de drukking der renihlokken, waaruit 
bleek dat, door eenige nog niet ten volle verklaarde 
OOnaak, het klemvennogen van dc remschoenen bij 
l * e snelheid annzieulijk geringer is eenige seconden 
l a dc aanwending , dan iu het begin. Het vraagstuk 
der noodige remkiucht iu elk oogenblik, gedurende 
•ten tijd vereischt om eeu trein te doen stilstaan, 
Wordt dus nog meer verwikkeld door deze afneming 
»an Jeu wrijvings-coelBciënt nadat de blokken aan

gebracht zijn , onafhankelijk van eenige verandering 
der snelheid. Deze afneming wordt aangetoond in 
understuande laliel II. 

T a U L 11. WRIJVINGS-CoOmCIeNT NAAR 0SLANG 
VAN' IIKN T I J D . 

Snelheid 
Baa i " ij

len iu bet 
uur. 

Coefficient 
bij 't begin 
aar arooK 

Na vijf 
sinmtleii 

N i tim 
seconde tl. 

Na vijf
tien 

woonden. 

Na mm-
tig 

wooailsi. 

2(1 0,188 0,1 öi! 0,138 0^16 o.uul» 
27 0,171 0,1 HO 0,119 0,081 0,072 
»7 0,152 0,096 0,083 o.ocu 

0,072 

47 0,1 M 0,080 0,070 
«0 0,07a 0,0fi.'i 0,058 

efficiënt. lie het 
de toe-

De afneming in tien wrijv 
gevolg ïs van het tijdsvcr!oo| 
neming van den wrijvings-coëfliciënt, die het gevolg 
is van vertraging der snelheid, vooral wanneer de 
trein zeer langzaam tot staan komt door het afdalen 
van een helling of doordien slechts «reu klein getal 
rijtuigen van reinvermogeu voorzien is. Daarom wordt 
in zulke gevallen een hoogere remdruk vereischt. dan 
wanneer tie stilstand in korten tijd wordt volbracht. 

Wrijeings-coëfficiënt gewijzigd door materiaal 
cn weersgesteldheid. Rij bet voortzetten van tie 
proeven wenl waargenomen, dat de wrijv'uigs-t-oelfi-
ciént ook deu invloed tier soort van metaal in tie 
remschoenen en der weersgesteldheid ondervond. 

De proeven op een trein kunnen niet vrij zijn 
van storende werkingen. De proeven werden ge
nomen op treinen, tlie zich lie wogen under omstandig
heden, welke noodwendig steeds afwisselden en daar
door onderworpen waren aan storingen buiten bet 
bereik tier berekening. Ik heb i-ecds aangetoond, dat 
tie tijd gedurende welken de druk wordt uitgeoefend 
een ruim aandeel in bet vraagstuk heeft, en deze 
Storende oor/aak werkt gedurende de tijdsruimte die, 
olschoon kort van duur, onvermijdelijk verloopt tus
schen bet oogenblik, waarop de schoen bet eerst 
het rad raakt en da t , waarop tie vuile drukking 
wordt verkregen. Onder de/e onisi.u uiig heden hoeft 
de schrijver er zich toe bepaald, tb' feiten te ver
melden an /ich onthouden van de poging da wet 
der afneming al ' te leiden, tiaar hij gelooft dat zulk 
een wet slechts opeen dwaalspoor zou leiden, wegens 
de aanhoudend veranderlijke voor wan rtlen in tic 
pruvlijk. 

liet Genootschap van Werktuigkundige Inge
nieurs heeft Iwsloteu, tloor zijn Comité voor de on
derzoekingen verdere proeven over dit belangwek
kend onderwerp te doen nemen, en soo dese nieuws 
proevan kunnen worden geregeld vrij van tie hier
boven aangeduide storingen, vertrouwt tie schrijver, 
dal bet vraagstuk spoedig tloor een nieuw licht zal 
worden beschenen. 

Uitwerking van de adherentie of aanklem
ming op de vertraging. Ondanks de afwisseling 
in tien coëfficiënt tier wrijving tusschen tie rem
schoenen en de raderen, wenl bevonden, dat onder 
gelijkt' omstandigheden tie adherentie olaanklemming 
van de raderen tegen de spoorstaven standvastig was 
en slechts veiaridenle mei het materiaal tier staven 
cn haren graat) van vochtigheid, met andere woor
den, naar gelang zij van staal of ijzer, droog, nat 
of met zand liestrouid waien. 

tip droge spNirstaven was de wrijvings-cocffiiieiit 
over bet algemeen hooger dan 0 .20 . soms zelfs 
hooger dan 0.25. Op natte of vette staven zonder 
/and daalde hij in ééne proef tot 0 .15 , maar ge
middeld tot O.I8. Hij gebruik van zand op natte 
staven was bij altijd boven 0.20, en als het zand 
aangebracht wenl op het oogenblik tier afreis, vóór
dal tie wind der draaiende raderen het wegblies, 
steeg bij hooger dan 0 .35, ja zelfs hooger dan 0*40. 

De vertragende kracht, die een trein tJoej stilstaan 
tengevolge tier aanwending van i-emsrhoer.cn, is af
hankelijk van tie mate dei aankleinining van desjioor-
staven tegen de raderen. De grootste uitwerking bij 
het tstoppen" wordt verkregen, als tic wrijving tus
schen de schoenen en de raderen iets minder bedraagt 
dan tie wederstand van die adherentie, want .zoodra 
zij dien overtreft, wordt het rad vastgelegd en be
gint het te glijden. 

Als zeker bedrag van rem vermogen of remschoen-
druk gelijk bedrag van wrijving voortbracht bij elke 
snelheid, zou men gemakkelijk tie grootste vertraging 
kunnen verkrijgen gedurende den tijd noodig om den 
trein te doen stilstaan; maar gelijk wij reeds gaaien 
hebben, bij groote snelheid wonlt veel hooger 1*0X0-
druk vereischt dan bij geringe snelheid, teneinde 
gelijkt! vertraging te verkrijgen. 

De wrijving neemt toe als tie snelheid afneemt, 
volgens oen wet die, gelijk wij hoven zagen, gewij
zigd wonlt door den tijd van duur tier aanwending 
van de n'inmen. Zoo dus de drukking, notxlig om 
een wrijving voort te brengen , die voldoende is om 
evenwicht te makeu met de adherentie bij groote 

snelheid, voortgezet wonlt totdat de trein tot raat 
komt, /al tie wrijving toenemen en trapsgewijze tie 
adherentie overwinnen, en de raderen zullen onbe-
weeglijk zijn. 

Om dus de beste uitkomsten bij bet stoppen te 
verankeren, is het blijkbaar noodaèkenjk tien rem-
schoondruk ztm teregelen, dat bij een wrijving geelt, 
nagenoeg gelijk aan tie adherentie in elk stadium 
van het vertragingsproces. 

4 Juni ""!). E . 
{Wordt vervolgd.) 

M A A T S C H A P P I J 
T O T 

E X P L O I T A T I E V A N S T A A T S S P O O R W E G E N . 

In rle op 5 Juni gehouden jaarvergadering van 
aandeelhouders in tie Maatschappij tot exploitatie 
van Staatsspoorwegen was een aantal van 9741 
aandeelen vertegenwoordigd. In de plaats van den 
;iftredenden directeur-generaal F. s'Jacob, tlie zijn 
omvattende Laak aan jeugdiger krachten wensch te over 
te laten, benoemde de Vergadering met 1805 stem
men tot directeur-generaal den heer W . K . M . Vro-
lik ; op Mr. II. Karon van der Goes waren 125 stem
men uitgebracht. 

Aan den aftredend.'ii direeleur-generaal wenl door 
den Voorzitter van den Raad van commissarissen, en 
als zoodanig ook van dans vergadering, Jhr. Mr. C. 
J. A . tien Tax, hulde gebracht voor tie zorg waar
mede hij tie belangen der Maatschappij hud behar
tigd, eene hulde, tlie ook namens aandeelhouders 
tloor Mr. Hnhnsan uitgesproken werd, tarvrijl de heer 
Van l'ar.huvs, in hoedanigheid van Rijkscommissaris 
tier Maatschappij, eene rede hield om den verdien
stelijken afgetreden directeur de erkentelijkheid uitte 
ilriikken. De beer s* Jacob dankte voor dese harte
lijke bel uigiugen van waanleering, verzekerende, 
dat enkel de overtuiging, dal zooveel vertrouwen, 
als een directeur de/er Maatschappij opgedragen is, 
een krachtiger hand dan de zijne vergde om dit 
naar Waarde te beantwoorden, de aanleiding tot zijne 
aftreding was. 

Venier werden herkenen tot leden van den Raad 
van Commissarissen tie altradende leden: II. Luden, 
De Viller-s «Ie Pi le en Mr. ,T. Itieruma Oosting. 

In dc plaats van tien overleden beer Stieltjes werd 
de beer F . s'Jacob benoemd tot lid van deu Raad van 
commissarissen en Mr. Rabuseii in p l iU i t svanMr . i l . 
C. du Ilois, tlie tusschentijds als zoodanig aftrad. 

Een dividend groot ƒ 1 2 . 4 3 over tie aandeelen van 
/ ' 2 5 0 , gelijkstaande met 4.072 pOt is in 1878 be
haald, en tic Vergadering verleende bare goedkeu
ring aan dese uitdtvling. 

De gezamenlijke bruto ontvangsten vermeer-dertien 
met ƒ 2 7 7 , 2 0 1 . 3 3 , de exploitatiekosten daarentegen 
met ƒ 2 0 1 , 8 8 5 06*4. 

Het winst-saldo wijst een bedrag aan van 
, 9 1 1 , 1 7 5 . 3 2 ' / « i waarvan tier Maatschappij verblijft 
ƒ 670,053.06%. 

Op het Nis internet namen dc ontvangsten niet toe. 
Op het Zuldernet daarentegen vermeer-denier, vooral 
die uit het personenvervoer Mangri jk . 

Dit moet worden toegeschreven aan tie aansluiting 
te Rotterdam en aan de ontwikkeling van het tran
sito-vervoer via Vlissingen—Queensborough. 

De schikking , ten vorigenjare mettle Maatschappij 
/.eelund getroffen , bleef rriet sender invloed op de 
lie langrijke ontwikkeling, die het vervoer met tie uit
muntende jkistpakketschepeii op de lijn Vlissingen — 
Qoeepaboroqgh onderand. Bat beiung [tier Maat
schappij is nauw betrokken bij tie instandhouding 
dezer van Vlissingen uitgaande stoomschepen. 

Daarom wenl iu de/e vergadering op voorstel van 
directeuren besloten, op rekening dezer Maatschappij 
ten gebruikt' tier Maatschappij Zeeland een stoom
schip ter waanle van f 700,000 te doen aanbouwen. 
Dit schip zal dienst doen op de lijn Vlissingen— 
Ouecnsboroiigh en laatstgenoemde Maatschappij in 
huur afgestaan worden, als eene vergoeding voor 
de voordeelen, die deze sloombootdienst der Maat
schappij biedt. 

Aan bet einde ties jaars zal daartoe in tie kapi
taalrekening tloor eene leening moetan worden voor
zien, indien tie loo|>ende kas ontoereikend mocht zijn. 

Z U I D - O O S T E R - S P O O R W E G . 

Deu 31 II Mei j l . werd in tie vergadering van 
aandeel hout Iers van de Zuld-Ooster-Spoorvregmaat* 
schappij te Nijmegen het jaarlijksch verslag uitgebracht 

Daaruit bleek het volgende: De Minister van Wa
terstaat, llitndel en Nijverheid hail in December 1877 
geweigenl een contiuct goed te keuren, dat de Di
rectie had gesloten met de Spiorwegmaatschappij 
Rotterdam-Ai itwer[len , waardoor da voltooiing en de 
exploitatie van den Zuid-Ooster-S|>oorweg zonder hulp 
der Regeering was verzekerd. 

De Dinvtie meende, dat de Minister dit ten on
rechte hail gedaan, en verlangde, dat indien een 
dergelijke ojwllering van eeu Maatschappij, iu het 
algemeen belang, wenl gevorderd, de Regeering 
baar «laarvoor moest schadeloosstellen. Het verslag 
deelt nu mede wat dientengevolge is geschied. Na 
onderhandelingen, die zeer lang duurden, omdat de 
kUwster van Financiën telkens inlichtingen verlangde, 
bezwaren maakte eu onaannemelijke voorwaarden stel
de, was het slot een contract, dat door de Regeering 
en door de Directie was aangenomen. Een dienten
gevolge ongemaakt ontwerp van wet werd aan tien 
Raad van State gezonden en lag gereed om aan de 
Tweede Kamer tt! worden ingediend, doch tloor de be
handeling der Kanalenwet weid tie indiening van tie 
wet betredende den /. i lid - Oost er-Sp» ior weg uitgesteld. 
Thans ligt het ontwerp nog bij het Departement 
van Waterstaat. 

De Voorzitter gaf tv liter tie volgende uicdedeetiug, 
welke hij niet goedvinden des Minister's mocht doen: 

Dat er1 oveiit'nsternniiiig is gekomen tusschen de 
Regeering en de Maatschappij omtrent den Inbond 
van het contract; dat de stukken wonlen opgemaakt 
eu dat tie Regeering genegen is om hel contract te 
sluiten, doch dat evenwel de onderteekeiiing gedu
rende eenige tlagen is vertraagd en wellicht nog eeu 
weinig uitstel zal moeten lijden. 

De Directie merkte op, hue uit het uitvoerig ver
slag blijkt, op welke wijze de afdoening dezer zaak 
gin Iu rem Ie I ' jaar is vertraagd geworden, en hoe de 
Maatschappij eerst tloor een baars inziens onbillijke 
handeling tier Regeering, en daarop door een zoo 
weinig voortvarende behandeling tier zaken gedurende 
de onderhandelingen, nu in zeer moeilijke omstandig
heden was gekomen, zoodat tie Directie, huiverig 
alleen te handelen, zonder meer aanhoudend overleg 
met de aandeelhoudera, voorstelde, dat door de groot
ste Nederlandsche aandeelhouders, de gemeenten 
V B u s c h , Tilburg en Nijmegen, personen zouden 
wonlen gecommitteerd om met haai- te bandelen. 
Door den Burgemeester van Tilburg werd voorgesteld 
dit plan aau (e nemen, doch onder uitdrukkelijke 
verklaring, dat een volkomen vertrouwen in tie 
Directie wenl gestekt, en dat de aanwijzing eener 
totalui>sic alleen geschiedde, omdat da Directie het 
verlangde. Het voorstel werd aangenomen en de 
Directie liednnkt voor alwat zij in tlie moeilijke om
standigheden had gedaan. 

N O O R P B R A B A N T S C H - D U I T S C I I E S P O O R W E G . 

Zaterdag werd tie gewone jaarlijksche algemeene 
vergadering in 't »Nut" te Rotterdam gehouden. 

Uit bet uitgebracht verslag bleek, dat de lijn Goch-
Wezel na zes jaren inspanning en zorg op 1 Juli 
1878 wenl geopend. 

A l heeft de geheele lijn meer gekost dan geraamd 
is , zij is ook deugdelgk gebouwd en zal niet meer 
aan onderhoud kosten dan de beste staatslijnci, wat 
ook kan gezegd worden van het rollend materieel. 
Voor den bouw der lijn is besteed, niet inbegrip van 
onteigening, rente en administratie, f 0,282,700.05^, 
voor rollend materieel f 1,001,233.771. Hiervan is 
nog ie betalen na aftrek van tien post diverse debi
teuren ƒ 407,003.90, waarbij te voegen voor aan 
Straatman Schmit/ Sc Co. bij tie eindafrekening in 
Februari 1879 nog gelitpiitleenl f 150,000, samen 
f 557,063.90. 

De vlottende schuld is ontstaan uit tie volgende 
posten: voor onteigening Goch—Wezel boven het 
geraamde f 92,000; aan Straatman Schmitz & Co., 
boven de contract som 157,500; werken te Goch, 
Gest en llassum f 31 ,800; inventiirisguedereii Goch— 
Wezel ƒ 6 2 0 0 ; rente, administratie en toezicht 
/ 94 ,700; twaalf nieuwe rijtuigen f 53,800 ; vier 
goederen-locomotieven f 105,000. Een bedrag van 
/' 200*000 is gedekt door rollend materieel, dut na 
afbetaling van lio\engei mie som aan de Maatschappij 
overgaat. Ter voorziening in tie coupons eerste hy
potheek van Mei en November 1878 wenl bet te 
Berlijn berustende waarborgkapitaal aan tierden in 
eigendom overgctlragen. 

De betaling van de laatste Meicoupon moest uit
blijven door het beehdl van tie vergadering van cer
tificaathouders op 28 April j l . 

De conversie van tie i ' , pCt. obligatieu in 5 pt't. 
certificaten 2de hypotheek is weinig gevorderd. Nog 
te oonverteeren ƒ 2 , 6 5 1 , 0 0 0 . 

l iet bestuur werd Ln de vorige vergadering aan
gevuld. De heer A . van de Werk werd als com
missaris herkozen, tie heer Sears wenl vervangen 
door deu heer H. Verstraaten. Tot commissaris voor 
obligatiehouders werd Ier vervanging vau den heer 
J. Mees G.Jz. gekozen de heer E . C. Boisscvain Dz. 
Tot lid der directie wenl op vooitlracht van commis
sarissen benoemd tie heer J . B. Zelis, lot dusver 
ingenieur bij tien aanleg der lijn Goch-Wezel, Do 
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heer Zelis staat nu tevens aan liet hoofd van Weg 
en werken, waardoor «Ie betrekking kon worden op
geheven van den heer S tover, sedert Apri l werkzaam 
in diëtist van de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspooi-wegen. Als secretaris is sedert 1 Sept. 
opgetreden de heer G . Rij|>ennun, vroeger ingenieur 
der Maatschappij, laatstelijk hij de genie. De heer 
W . C. Knoopa werd door de Directie definitief be
noemd tot chef der afdeeling T iwt i e en materieel 

In 1878 zijn vervoerd 228,511 personen, opbrengst 
ƒ 1 1 0 , 6 0 7 . 0 8 , dus meer dan in 1877 38,951 personen, 
opbrengst f l 3 , 4 8 3 . 0 7 f Aan goederen is vervoerd 
81,976.5 ton, opbrengst f 129 ,551 .28\ . dus meer 
dan in 1877 21,18.81 ton, opbrengst f 45,874.87. 
Ofschoon de opening der lijn Goch-Wezel niet dien 
invloed op het vervoer heeft uitgeoefend als men 
mocht verwachten, welk verschijnsel zich iu den be
ginne bij de Opening van elke nieuwe lijn voordoet, 
wijzen toch de verschillende verkceien meestal een 
grooter aantal vervoerde tons en een meerdere op
brengst aan. 

Daarna luidden eenige discussien plaats, vooral 
naar aanleiding van een voorstel van den beer Geer* 
lings, om een commissie van drie leden te benoemen 
tot het nazien der jaarlijksche Irnlans ter vervanging 
van commissarissen. Men achtte dit als een bewijs 
van wantrouwen in commissarissen, als in strijd met 
de statuten. De strijd werd in dier voege beslist, 
dat besloten werd voor het volgend jaar dergelijke 
commissie aan te wijzen, wat althans niet in de 
statuten verboden is, terwijl men daarna kan zien, 
of het wenschelijk is een wijziging in de statuten 
te brengen, om dezen maatregel vuorgoed in te 
voeren. 

De hecren Geerlings, Weetjen en Mr. Snel ver
klaarden zich liereid, voor het volgend jaar als com
missie tot nazien van de balans te l'ungeeren. 

De vergadering werd hierop gesloten. 
Daarna had een vergadering plaats van certificaat

houder! Ie en 2e hypotheek, gepresideerd door den 
heer Burger. De Voorzitter verklaarde, dat met het 
oog èn op de jongste betreuren*waardige gebeurte
nissen , die het algemeen vertrouwen zoozeer ge
schokt hebben, en op het ernstig verzet, dat 
door sommigen op de vergadering der certificaat
houders van 28 Apri l jL tegen het beheer der trus
tees was in ' t midden gebracht, trustees zich eenigs-

zins bezwaard gevoelden om het beheer alleen te Wij
ven voeren. Zij stelden daarom voor, dat hun 5 
leden zullen worden toegevoegd, 4 daarvan te kie
zen door de Vergadering, welke 4 het recht zullen 
hebben zich 1 lid te assumeeren, teneinde met hen 
de middelen te beramen om de financiéele zaken op 
een goeden voet te brengen, dienaangaande rapport 
uit te brengen op een volgende vergadering en zoo 
noodig voorstellen te doen. 

De heeren P. A . L . van Ogterop, Mr. J . C. de 
Marez Ovens, M r . T. B. van Nicrop en 0 . Eek Jr., 
door trustees voorgedragen, werden daarop gekozen, 
de eerste 3 niet 9 2 , laatstgenoemde met 94 stemmen. 

Nadat de voorzitter op de vraag, of er door de 
beheerders scrips worden afgegeven voor de afgeno
men coupons van de certificaten 1ste hypotheek, 
toestemmend had geantwoord en op een andere vraag 
had beloofd, dat er zorg zal worden gedragen, dat 
voortaan ook in Den Haag obligatien kunnen wor
den gedeponeerd, werd ook deze vergadering gesloten. 

Berichten en mededeeliogen. 

B I N N E N L A N D . 

' a -Gr&venhf tge . Door den Gonverneiir-Gene-
raal van Neder landsch-Indié zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd; bij den Waterstaat enz.: tot architect 
der tweede klasse, de ambtenaar op non-activiteit 
J . W . Volmering, laatstelijk die betrekking hekleed 
hebbende; tot opzichter der eerste klasse J . W . 
Kui ter t , vroeger die betrekking l>eklecd hebbende, 
en de opzichter der tweede klasse W . A. Lamping; 
tot opzichter der tweede klasse, de opzichters der 
derde klasse J . J . Klaversteyn en O. J . la Bastide; 
tot opzichter der derde klasse S. P . Wielandt en 
Ph . A . Gaston; tot opzichter voor de sluis en het 
kanaal Prodja-Garaawaiig (Tjiribon) , de tijdelijke 
opzichter bij den Waterstaat enz. K. H . Lutgens; 
tut bouwkimdig ambtenaar der tweede klasse bij den 
dienst der Staatsspooruw/en op JavaC. L . Landers, 
thans tijdelijk die betrekking bekleedende; tot hoofd
opzichter bij den dienst der Havenwerkente Batavia 
E . Paterson; 

bevorderd: bij het Kadaster: tot ingenieur dei-
eerste klasse., de ingenieur der tweede klasse F, Ver-
stijnen; tot landmeter der tweede klassse, de land
meters der derde klasse D. A . Berkhout er. J . W . 
Polman ; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den opzichter 1' klasse bij den 
Waterstaat C. van W i j k ; 

benoemd: bij het Departement der Marine: tot 
ingenieur der eerste kasse voor het vak van scheeps
bouw bij het Marine-etablissement te Soembaia, de 
ingenieur der tweede klasse A . P i j l . 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat, Handel en Nijverheid van 5 Juni, is met in
gang van den dag waarop de Staatss|*>nrweg van 
Arnhem naar Nijmegen voor het openhaar verkeer 
wordt geO|>end, aan den Hij ksopz ierier op de s|>oor-
wegdiensten J . O. Starck , ter standplaats Arnhem, 
het dagelijksch toezicht op den dienst van evenge-
inelden spoorweg opgedragen. 

— Blijkens een bij het Departement van Buiten-
landsche Zaken ontvangen bericht van den consul 
der Nederlanden te V e r a C r u z , d.d. 17 Apr i l j l . , 

den 15ilen Januari 1880 in ile stad Mcjico eene 
internationale tentoonstelling winden geopend van 
natuur-, laodboaw-, nijverheid- en kunstvoortbreng
selen , en in het algemeen van alle werken van 
menscbelijk vernuft. Deze tentoonstelling, waarvan 
het programma iu de Mejicaansche couranten is op
genomen, zal den lftden April 1880 gefloten wor
den, terwijl van I November dezes jaars af tot aan 
de sluiting, voorwerpen voor de tentoonstelling be

stemd , in ontvangst zullen worden genomen. In den 
officieelen catalogus zullen echter alleen die voorwer
pen voorkomen, welke v6or 15 Februari 1880 ont
vangen zijn. Alle mededeelingen betreffende de ten
toonstelling moeten gericht worden: ; i / Presidente 
de la Iuiitn Directivu de la Exposition Interna
tional de 1880 Mejico, en zullen daartelande 
vrijgesteld zijn van port. 

De Nederlandsche consul te Vera-Cruz heeft zich 
voorts bereid verklaard de voorwerpen, die belang
hebbenden alhier naar de tentoonstelling te Mejico 
mochten wenscheti te zenden , in ontvangst te nemen 
en in te sturen, zonder daarvoor eenige andere kos
ten in rekening te brengen , dan zijne verschotten. 

— (Iet bestuur der Veieeniging voor Handel en 
Nijverheid alhier heelt den Gemeenteraad een af
schrift van een rapport aangeboden, hetwelk op verhoek 
van het bestuur ingediend is door de Commissie voor 
bouwkundige onderwerpen (voorzitter de heer J . J. 
C. de Wijs, secretaris de heer F. H. van Malay) . 

Het rapport betreft «Ie vraag: »welk rioolstelsel w 
voor Den Haag het beste?" 

Het bestuur meent, dat het nemen van een 
slissing ten opzichte der rioolipiaestie door den Raad 
niet langer mag worden uitgesteld, en dat de con
clusie van het rapport daarvoor aanleiding kan geven. 

Uit het uitvoerig rapport bleek, dat de Commissie 
niet aarzelde als haar overtuiging uit te spreken, 
dat het spoelstelsel het eenige doeltreffend! middel 
kan worden genoemd om de fecalien uit de gemeente 
VGravenhage te verwijderen. Bij de onzekerheid 
echter van de beide hoofdfactoren: voldoenden water-
aanvoer en een oulietwistbaren afvoer, meent de 
Commissie, dat door een afdoende proef dat vraagstuk 
dient te worden opgelost en na rijpe overweging — 
waarvan de uitvoerig»! beashouwingen in bet rapport 
de vruchten zijn — geeft zij daartoe het volgende 
als conclusie in overweging: 

»Men legge voorloopig geen nieuw riolcnnct aan 
en dempe geen grachten, doch late de riolen daarop 
uitloopen. Door middel van een pompwerktuig voere 
men zooveel water in de grachten als hij berekening 
voor een later aan te leggen riolennet zou benoo-
digd zijn. Men legge een afvoerkanaal aan en vcere 
het water uit de grachten dagelijks door middel van 
een stoomwerktuig naar zee op de plaats, als dooi
den architect-directeur in zijn ontwerp is bedoeld. 

•Mocht uit de proefneming blijken, dat aan- en 
afvoer geen bezwaar opleveren, dan legge mei. in 
verbinding met de werktuigen en het afvoerkanaal 
een behoorlijk geventileerd riolennet aan, dan dempt! 
men al die grachten, welke kunnen worden gemist, 
en voere de werken uit , die daaraan verbonden :ijn. 

»De uitgaaf van tonnen gouds tot dat doel zal dan 
eerst verantwoord zijn. 

»Hygiënische bezwaren kunnen tegen de voorge
stelde proefneming niet bestaan, daar de toestand 
der grachten in dit geval oneindig verbeterd zou 
worden, terwijl in een gunstig geval de aanleg van 
een riolennet, zoo kostbaar als in het project wordt 
voorgesteld, overbodig zou kunnen blijken te zijn." 

— De termijn, gesteld voor de opening van den 
stoomsleopkabeldieiist tusschen Rotterdam en de Duit-
sche grenzen, is op verzoek der concessionarissen, door 
den Minister van Waterstaat enz. tot 1 Juli e. k. 
verlengd. 

A m s t e r d a m . De Amsterdamsehe Pijpgascom-
pagnie keert over 1878 16 pecent uit. 

— Met plan voor een nieuwe beurs, ingediend 
door de heeren Cordes, Insinger en anderen (archi
tect de heer Muijsken), strekt om de beurs uit te 
breiden naar voren ïnplaats van naar achteren, 
zoodat na emotie van het Huis ouder 't Zijl, bebou
wing van den Dam tot den Vijgendam het gevolg 
zou zijn. Aan het nieuwe geitouw zou een hotel wor
den verbonden. Overigens zal het ook aan de ge
meente, onder zekere voorwaarden, worden aange
boden. 

— Dat ook in Buitschland de verbinding van liet 
Noord zeek au aal met den Rijn als een zaak van groot 
en algemeen belang wordt beschouwd, kan o. a. 
blijken uit een hoogst belangrijke brochure, toege
licht met kaarten en profielen, van den Inspecteur 
van den Waterstaat Schlichting te Wezel, getiteld: 
Generrltes Projcrt zur Anlaije des Hhein-hsel Ka
nals einer Verbindung des Ilheins bei Rees mit 
der Issel unterhalb Anholt im Schiffahrts und 
Landes meliorations Interesse. 

Door deze kanaalverbinding wenscht men langs 
den Use l , de Zuiderzee (of wel de ringvaart van 
de drooggemaakte Zuiderzee) de haven vun Amster
dam en liet Noordzee-kanaal te bereiken. 

Op de kaart van ons land in dit werk staan de 
geprojecteeiïle kanalen en bestaande vaarten aan
gewezen, doch de weg over Kralingen (hoe oud dan 
ook) wordt niet aangeprezen, gelijk de heer K . de 
Jong misschien vermeent. 

— In ile op 5 Juni gehouden vergadering van het 
Zoölogisch Genootschap Kutura Artis Mugistra, 
is goedkeuring verleend aan een voorstel van bestuur-
deren tot het aangaaneener 4 l / 3 P ^ 1 - leening, groot 
ƒ 4 0 0 , 0 0 0 , uit te geven in aandeelen van /*500, 
ten behoeve van den bouw van het aipiarium. 

Tevens werden ile leden in de gelegenheid gesteld 
de plantcckeniiigcn van het uitgestrekte aquarium-
gebouw te bezichtigen. De plans zijn door den ar
chitect Balm ontworpen; de uitgestrekte, omstreeks 
8U M . lange gevel vertoont in het midden een monu-
mentalen ingang, terwijl aan het eene uiteinde van 
bet gebouw de inrichtingen en academische gehoor
zaal komen voor het zoologisch onderwijs, en aan 
de andere zijde de ingangen voor de leden aan de 
tuinzijde, en voor de niet-leden aan de straatzijdej, 
die tegen betaling toegang kunnen bekomen. 

Binnen weinige weken wordt overgegaan tot de 
aanbesteding van den onderbouw van bet aquarium, 
dat men in tien zomer van het volgend jaar geheel 
gereed tioopt te kunnen openen. 

U t r e c h t . De beer S. E . Haagsma is benoemd 
tot ad ju net-ingenieur werktuigkundige bij tie Maat
schappij tol Kxploitatie van SWatsspoorwegen. 

— In het verslag der verecniging De Ambachts
school over het jaar 1878/79, constateert het be

stuur, dat de inrichting door den Utrechtschen werk
man wordt ge waan leen!. De school wordt thans 
door 64 leerlingen bezocht, waarvan 43 voor t im
merman, 14 voor smid en 0 voor meubelmaker 
worden opgeleid. Deze zijn verdeeld in 2 klassen , 
waarvan de eerste weder verdeeld is in twee al'dee-
lingcn. In OotOOOr j l . werd de COrfUf met 08 leer
lingen geopeniL Van dezen waren er 40 kinderen 
van ambachtslieden , 12 van winkeliers of kooplieden, 
11 van ambtenaren of onderwijzers en 5 van perso
nen zonder beroep of van weduwen. 

B r e d a . De algemeene vergadering der Vereeni-
ging van Gasfabrikanten in Nederland zal dit jaat 
alhier gehouden worden den 24 en 25 Juni a. s. 
Onder de punten van behandeling komt o. a. de 
vraag voor: 

»Heeft du ondervinding reeds uitspraak gedaan in 
de quaestie of Duitsche gaskolen naast Engelscheop 
gasfabrieken aanbeveling verdienen?" 

Naar aanleiding van deze vraag, aan de Vereenï-
ging gedaan door het hoofdbestuur der Vereeniging 
ter bevordering van Fabriek-en Handweiksnijverheid , 
heeft het bestuur tld. 28 Januari 11. eenige vragen 
gericht aan de verschil lende leden der Vereeni
ging. Ingevolge de daarop ingekomen antwoor
den , stelt het bestuur voor, het ooidecl der Vereeni
ging Omtrent bedoelde quaestie te forinuleeren als 
volgt: 

ü l " . Overal, waar men aan Kiigclsche kolen ge
wend was, en proeven heelt genomen met Duitsche 
kolen, vielen deze steitls ten nadeele der Duitsche 
kolen uit, vooral wat betreft de slechte hoedanigheid 
der cokes. 

»2". Daar. waar men alleen Duitsche gaskolen ge
bruikt, is men over de resultaten tevreden. 

Daar, waar Duitsche gaskolen niet geregeld 
iu zoodanige hoeveelheid kunnen worden aangevoerd, 
tlat zij veisch kunnen worden gebruikt, zijn zij niet 
aan tc bevelen, op grond dat deze kolen, bij ojislag 
iu magazijnen, spoedig in gasgebalte achteruitgaan 
en bioeüng en zelfontbranding doen ontstaan. 

ai4°. Alleen bij een aanzienlijk prijsvei-schil tier kolen, 
in de magazijnen geleverd, en bij liet bestaan der 
gelegenheid de Duitsche kolen versch te gebruiken, 
kan liet voonieelig zijn, Duitsche kolen te gebruiken, 
hetzij al of niet met KngeLche kolen vermengd. 

» 5 U . Bij den Legen woord igen stand der prijzen kan 
het slechts in enkele gevallen voordeelig zijn, Duit
sche gaskolen te gebruiken." 

Nadat op de vorige algemeene vergadering met 
algemeene stemmen was aangenomen , tlat de Verga
dering van oordeel is, tlat het wenschelijk is eene 
algemeene methode aan te nemen, waardoor eene 
meer juiste onderlinge vergelijking van de hoedanig
heid van het gas in verschillende gemeenten verkre
gen wordt, stelt het bestuur alsmi voor te beslissen, 
dat de Vergadering daarvoor den verificateur van 
Giroud bet meest doelmatige tt>estel acht, en dat 
bet btetnur wordt uitgenoodigd, bij tie verschillende 
gei neen tcbest uren aan te dringen op het verlichten 
van geregelde waarnemingen door middel van be
doeld toestel. 

V l i s s i n g e n . Voor den aanleg en de. exploitatie 
van een stoomtramweg, voor het vervoer van perso
nen en goederen van Vlissingen naar Middelburg 
langs den Nieuwen weg, is concessie aangevraagd 
door den heer Gruber te Utrecht. 

Het plan bestaat, ieder uur een rijtuig tc laten 
vertrekken, zoowel van Vlissingen als van Middelburg, 
zoodat men dagelijks 18 maal gelegenheid zal heb
ben om van den tram gebruik te kunnen maken. 

D e l f t . In de op 3 Juni gehouden zitting van 
tien Gemeenteraad deelde de Voorzitter mede, dat 
de heer T. Stang, ingenieur-dirwteuriler duinwater
leiding te VGravenhage, do opdracht beeft aanvaard 
tot het maken van de plana enz. voor eene eventueel 
te maken drinkwaterleiding. 

Z a a n d a m . De Gemeenteraad besloot het gas-
contract met de firma VV. H , de Heus Jzn., te Bot
terdam, voor tien jaren te verlengen. De prijs per 
kob. M . zal van 17 op 12 cent worden teruggebracht. 

V e l a e n . Tot gemeente-architect alhier is benoemd 
de heer D. E . L . van den Arend , te Haarlem. 

A r n h e m Naar men verneemt, heeft tie tentoon
stellingscommissie alhier met den heer Otto Lincker, 
opticien te dezer stede, een contract gesloten, om 
gedurende eenige concert-avonden bet terrein van 
pMusis Sacrum" electrisch te verlichten, waarbij 
gebruik zal gemaakt worden van Dynamo-electrisch 
licht. 

Ook zal bij de volksfeesten op de Groote Markt 
dit licht worden ontstoken in verband met de ver
tooning van dissolving-views. 

Nog bestaat het voornemen om ook de ovale con
certzaal, waarin de Departementen van Oorlog en 
Marine exposeeren, electrisch te verlichten. 

A r n h e m . Het waarborgkapitaal voor de A m -
hemsche Tramway-Maatschappij is in handen van het 
gemeentebestuur gestort en alzoo tie concessie aanvaard. 

— De aandacht van de bouwkundigen wordt ge
vestigd op de aankondiging van den boekhandelaar 
D. Bolle tc Botterdam, bij wien voor den prijs van 
/ '12.50 een exemplaar te bekomen is van de v l l e -
dendaagschc Bouwkunst", met medewerkingen onder 
toezicht van den heer II. Kbcrson, architect van Z. 
M . den Koning, uitgegeven. Dit werk van 5 i platen 
mankt t!ene uitgezochte verzameling van bouwkundige 
ontwerpen van Nederlandsche tijdgenooteu uit. 

— In de laatste helft dezer maand en wel den 
24 Juni wordt te Rotterdam eene verkooping ge
houden der boekvei-zamcling, nagelaten door den 
heer C. B. van der T a k , in leven directeur der 
gemeentewerken aldaar. 

E R R A T U M . 

In het opstel 'Hard Glas" , opgenomen in het 
voorgaande nommer, is een noot geplaatst aan de 
voet van de derde kolom van bludz. 1 ; men leest 
daar Dioncassius en woidt verzocht dit te verande
ren in hion. Cassias, zijnde Dion, de afkorting van 
Dionysius. 

U n k o m l t e i n g e n v a n U i i h e s t h l i n m 

Maandag, • Juni . 
iint-r-iuitri , te 11 uren, door burg. en weth.: het 

uitdiepen van een gedeelto der hiimengniclit (Zuid-
ooslsitigel), Ier lengte van 300 M . 

'•-•lage, te I I ' , uren, door het ministerie vau wa
terstaat enz., aan het gebouw van liet. prov. bestuur: 
hei 3 jarig onderhoud en de leveringen ten dienste van 
liet Rijks-stoomgemaal te Steenenhock (gem. Har
dingsveld). Raming f6200. 

Bergum, te 12 uren, door burg. en weth. vau 
Tietjerksteradccl: het vernieuwen der dakbekleediug 
van de onderwijzerswoning te Oudkerk. 

aaaaveviam, te 12 uren. door den architect I. Gos-
schalk, in bet lokaal Plnncius, Plantagc-Kcrklaan: het 
leveren en stellen vau een ijzeren kap voor het Pano
ramagebouw iu constructie. 

Wagenlngen, te 12' , uren, door het gemeentebe
stuur : het schoonmaken en schoonhouden der grachten. 

Orenlngen, te lU'/t uren, door burg. en weth.: het 
maken en leveren van 95 M . lengte rioolstukken van 
Portland-cement of kunstzandsteen. 

'a-Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
aanleg van een riool in de Wateringschcstraat. 

Amaterdam, tc l ' / j uren, door de directie der 
Hol l . IJzeren-Spoorwegmaatschappij, in Het Vosje: 
10. het maken van 2 wegbruggen voor voetgangers 
aan de Nieuwe Vaart aldaar. Raming /5&0O; 2o. het 
herstellen en vernieuwen van baansafsluitingen en 
gecreosoteerd vurenhout, in 4 pcre. op den spoorweg 
Amsterdam—Botterdam. Raming ƒ 4 9 0 0 ; 3o. het ver-
hifii lcn. uitdiepen en schoonmaken van bermslooten, 
benevens het uitvoeren van eenig taludwerk, in 3 perc, 
op den Oosterspoorweg tusschen Amsterdam —Wcesp, 
Hilversum—Amersfoort en Hilversum—Utrecht. Ra -
mins ƒ 5150; 4o. het uitvoeren van rerfwerken op den 
Noordhollandsohen Staatsspoorweg en den spoorweg 
Haarlem—Uitgeest, iu 4 perc. Raming fl 100: iio. het 
uitvoeren vnu voeg- en pleisterwerken op den Noord-
liollaudschcn Staatsspoorweg Haarlem --Uitgeest, in 3 
perc. Raming / 7550, 

/n i i iMoir ie . tc 4 uren, door de architecten K. en 
11. Hoekzema, bij Kamphuis: bet verlengen eener 
schuur en vertimmeren der voorbehuizing aldaar. 

•Ilnaeag, Hl Jun i . 
Kot i r r iLim, tc 11 urm. aan het bureau van den 

scctieingenieiir C. W. P. Miel ing: het doen vun verf-
en teerwerk, met biilevering der materialen, op de 
lijnen Rotterdam -Bokstel en Moerdijk—Zevenbergen, 
in 5 perceelcn. 

' • • H » | e , te 11 uren, door het ministerie van marine: 
het leveren van 5G5 stuks tonsteenen. 

a M M , te 12 uren, door het ministerie van water* 
sta:it enz-, aim het gebouw van liet prov. bestuur: 
hei mitken van een houten aanlegsteiger beneden bij 
de Paradiissluis op de Drentschc Hoofd wart nabij 
Meppel. Raming / 2 £ 5 5 . 

tmi t r r i i i tm , tc 1 our, door den architect T h . 
Asseler, namens J . B . P. Ebbeler, in Het Vosje: het 
bouwen van een pianomagazijn met woning en 3 af
zondei lijke bovenwoningen, hoek Leidscheplcin en 
Lijnbaaoagracbl. Aanw. 9 Juni, te 1 uur. 

Haarlem, te 2 uren, door hoofden der sociëteit 
„Trouw moet blijken": het sloopeii en wederopbouwcu 
van het sociëteitsgebouw. 

l u r r n . i r c . i . i , door het polderbestuur van het Bin
nenhuid, bij .). Barendregt Gr,.: de levering, op keur, 
van i:'.ti,nnu K G . Kuhr-machinckoli'n. 

Waenadatff, II Juni . 
' i . H a f r , te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo. de herstelt, eu vernieuwingen aan de 
Kijks-rivierwerken op den Ueldersclic-Usel, met het 
éénjarig onderhoud, in 3 perc. Raming resp.: / 1 6 , » 7 0 , 
ƒ 1'vlSti, ƒ 1 6 , 4 3 5 ; 2o. idem in de Nieuwe-Maas, do 
Oude-Maas beneden het Bcrengat, hot Scheuren de 
Harte), met het éénjarig onderhoud, in 2 perc. Ra
ining: perc. 1 / l S l i ^ , perc.2 / 18 ,800 : :io. het maken 
va» glooiingen van 4 op 1 aan de konpen van 23 Hik — 
kribben, linkeroever van den IJscl, lussclicn de kilo-
awterraaien 101 en 105, onder Oldebrock en Zalk, 
met het verrichten van baggerwerk. Raming / 15,000* 
i a de werken tot voortzetting der verbetering vun de 
Boven-Maas, onder de gemeente Nuderhemert, tusschen 
de kilometerraaicn 153 en 155. Raming /14,850; 5o. 
cenhfo werken tot normaliseering vau de Waal onder 
Herwijnen, Vuren «n Brakel, tusschen de kilometer-
raaien 87 en 90. Aanw. U Juni. Raming /"l.*» 1.000. 

Mavavea, te 11 uren. door het waterschap Heme-
turner-Oldephaort-en-a. h. Zeedijken, in het waterschaps
huis: hol verhoogen en verzwaren van den Nieuw-
landerdijl' tusschen Hindeloopen en Workum (voor-
soover in beheer en onderhoud bij het waterschap), 
lang %l M . Aanw. 'J Juni, te 11 uren, 

*iriiMku«i>, te 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden van den polder Nieuwkoop, bij T. Heeman: het 
éénjarig onderhond van- en de vereischt wordende 
reparatien, vernieuwingen en loverautien aan de wind
en stoom molens, bruggen, dammen, beschoeiingen, 
hekken, scheringen, duikers, stortrbeddeu, de sluis 
met sluiswachterswoning tc Kattenburg en verdere 
getimmerten deB polders, van den dag der approbatie 
tot uit. Apri l '80, in 5 perc. 

lieni (bij Nijmegen), te 1 uur, door kerkvoogden en 
notabelen der Her?, gemeente, bij S. H . Sam: het 
bouwen eener pastorie. 

HoDdrrda K . 12 J l l t l i . 
Hftiennourd, tc 11 uren, door de directie der 

marine: het verrichten van eenige werkiaamheden aan 
de gebouwen enz. van het maritieme etablissement 
aldaar. Aanw. 10 eu 11 Juni , te 10 uren. 

iicii»irin-m. te 11 uren, door den dijkstool ran hel 
polderdistrict Buren, bij Ü. Stap: het vierkanten van 
den Lekdijk ie Iteusichem van hektometerpaal 17 tot 
37. Int. bij den opzichter B. A . Peiuert, teZoelmond. 
Aanw. 11 Juni, Ie 10 uren. 

Rieie l lnge, te 11 uren, door het bestuur der wa-
Lerkceriug van den cal. polder Willcm-Anna, in de 
Dorpsherberg: het herstel, do vernieuwing en het 
onderhoud tot 30 Apri l '80 van de aarde-, kram-
rijs- eu steenglooüngwerken aan de waterkeering van 
dien polder. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. en weth.: In. het 
doen ran eenige veranderingen in de boogere burger
school nut 5jarigen cursus, en in de stadsscholen 
C en D, in 3 perc.; 2o. het maken van eene water-
schoeiing langs de Hooimarkt. 

Haarlem, te 2 ' / i uren, door het ministerie van ma
rine, aan het gebouw van het prov. bestuur: het doen 
van herstellingen aan de zeewering van het kustlicht 
te Durgcudam (hoek van hot IJ). 

VrU*ac , IS Juni . 
'—Itonrii te 10 uren, door burg. en weth.: lo . het 

maken van 3 riolen in een gedeelte van den rechter-
dijk der Zuid-Willemsvaart, nabij het Laboratorium; 
2o. het maken vau eeuige riolen en zinkputten tot 
verbetering van de afwatering der straten binnen de 
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stad; 3o. bet doen van herstellings- en vernieuwings-
werkcu aan het gebouw voor de gemeente-muziek
school. Aanw. 10 Juni , te 10 uren. 

VB«ach , te 10'/, uren, door hel miuisl. van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken van een ijuoreu onderbouw voor de brug 
over do Zuid-Willemsvaart nabij de Veemarkt to 
VBosch . Aanw. *J Juni. Raming / 17,000. 

l iordrerht. te 11 uren, bij .1. Zahn: het leveren 
van 2000 H L . grovo lïuhr-machinekolen voor het 
stoomgemaal te Kuipersvoer. 

Krnninjcbrarh, te 12 uren, door dijkgraaf en 
heemraden van het Ambacht de Vier Noorderkoggen, 
ten kantore van den dijkgraaf: het vernieuwen van 
het buitenbint der sluis in den zeedijk te Lambert-
schaag. 

Kroningen, to 12 ureu, door het prov. bestuur: 
het maken van een kanaal ten noorden van W i n 
schoten. 

Z u o l l r , te 12 uron, in De Pauw: het maken vau 
een kunstweg over de Haicnloersteeg, gem. Zwoller-
kerspel. Aanw. 12 Juni, te 10 uien. 

i .o | i ik , te 1 uur, door het gemeente best.: het bou
wen van een schoolgebouw mot bijlescring van school-
meubelon. 

Mcheamda, te 3 uren, door het bestuur van het 
waterschap Schermderzwaag, bij don logementhouder 
E. E . Panman: het bouwen van een windwatermolen 
van 21.50 M . vlucht. 

X a l e r ë a c f« Jun i . 
Utrecht, te 1 uur, door burg. en weth.: hel ver-

richteu vau vernieuwingen en herstellingen aan eenige 
stedelijke gebouwen. Inl. aan bet bureau dor ge
meentewerken. 

Weeeavfjevh , to 2 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen van eene onderwijxerswoning te Kip in die 
gemeente. Aanw. te 10 uren, door R. Hunse Jr. 

« •en , door L . A. Paardekoper Overman: het af
breken van de oude sehuur op diens hofstede in den 
Nieuwo-Kraaiertpoldcr. 

Kl l l and-Balh , bij den dijkgraaf P. Bruijuzeel Jz.: 
de levering van 300 scheepstons afval van ïjfftiJ-
neeschen steen. 

Maan***, 10) Juni . 
Maastricht, te 10 uren. door het ministerie van 

valerstuat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
hut horstellen der wiuterscha.lo aau bet 3e naaalpaad 
n a het zijkanaal urnr de Maas, gem. K<---cl. Aanw. 
II Juni. Raming /10,200. 

Iletenter, tc 10 uren, bij P. L . D. Spijker: het 
verbouwen van het woon- ou winkelhuis van eu voor 
IVcd. J . W . van Welsuin, tutu d<- Qraven ajdear. 

Veghr l , te 11 uren, door kerkvoogden en notabelen 
der Herv. gemeente: tioodige vernieuwingen en lier-
>tellingeu aan de kerk der gemeente. 

iireiia, tc 12 uren, door liet gemeen'cbestiiur: lo. 
liet maken van een geercosoteerde houten beeottoeüng 
langs de Mark aan de straat naar de Gaslhuisvelden; 
2o. het leveren en plaatsen van Ncholbalkeii in tie 
Willemsbrug en in de brug in den Nieuwen Haagdijk; 
So, het vernieuwen der beschoeiing lungs de Gampel 
aan den Achterom en het bouwen van een wa^enloods 
aldaar; 4o. hot bouwen van een houten dubbel urinoir 
op het Kerkplein i 5o. het leveren van trechters en 
deksels op tonmn voor de gomeontereiniging. 

Graningen, te I J ' ., uren, door burg. eu weth.: lo. 
het maken eener bad- on zweminrichting nabij het 
Hoornschediep; 2o. het aanleggen eu bestraten der 
Aobtentraat, over eene waste van 102 M . Aanw. 
10 Juui, to J l uren. Bi l j . inz. 14 Juni. 

tmntrnlam, to l ' , t uren, door de Holl. Mzcren-
Spixirwegmajt* schappij, iu Hot Vosje; lo. (voor het 
vernieuwingsfonds vim den Noordliollandsehen Stunts 
spoorweg) de levering van 1000 stuks stalen spoor
staven met bijbehoorend veHundingsijzer en haak-
bouten; 2o. het leveren en stollen van 2 waterkranen 
op het gemeen schappelijk station tc Leiden. Raming 
ƒ1000 ; 3o. het maken van een stationsgebouw met 
marquise en verdere werken op het gemeenschappelijk 
stationsemplacemeut te Leiden. Raming /130,000; 
Se. het hou\MTi van enne enkele en twee dubbele 
iteonrje woningen op den Oosten- poor weg en den 
spoorweg Amsterdam-Rotterdam. Raming /11,000. 

MiadrlburK, te l 1 / . , uren, door het gemeentebe
stuur: de levering van 75,000 stuks Qucnastkeicu, 
zoogen. 'Je soort. 

IliiiHiUjr, 17 Juni . 
Hio-ekrrkt-, te 1 0 ' , uren, door het bestuur der 

waterkeering van den cal. polder Vliete, in de Direc
tiekeet: het maken van werken hit verdediging van 
den oever van dien polder. 

Benarhap, te 11 uren, dooi het wntersehapsbest., 
in het gemeentehuis : hot verrichten vau vernieuwingen 
en herstellingen aan de schutsluis te Uselstein. Aan
wijsing 13 Juni, te 2 1 ' , uren. 

wijdreel i i , te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan den dorps-
toren. 

Sleuwveen, door de firma Kckelhoiï en Mitrkx, hij 
F. van Vl ie t : het houwen van een woon- en winkel
huis. Aanw. 1G Juni. 

Waenneas, 1*» Juni . 
Koxrndaiil , tc 10 uren, door het gemeentebestuur: 

het vernieuwcu win een gedeelte der Achterstraat 
aldaar en het herbestrateu van een gedeelte dier 
straat, over eene oppervlakte van p. m. 1200 M ' . 
Aanw. 11 Juni, te 10 uren. 

--lUtfe , te 11 uren, door het ministerie van water
staat ens.; lo . eenige werken tot verbetering van den 
Bovcn-Rijn in de gemeente Herwen-eo-Aerdt, tusschen 
de kilometerraaien 4 en 7 der horzieue rivierkaart. 
Aanw. 14 en 11 Juni. Raming /17,000; 8o. het 
maken van 5 dwarsxribbcn lauu's ilen rechteroever van 
de Lek onder Bergambacht Aanw. 14 eu 16 Juui. 
Haming ƒ 23,000; 3o. het verbouwen van een gedeelte 
vau liet Topografisch Bureau van het Dop. vnn Oorlog 
voor bergplaats van lithogr. steeneu. Aanw. II Juni. 
Haming /DtiSO; 4o. de herstelling van wiuterschade 
aan de werken van den Baardwijksellen overlaat. 
Aanw. 14 on 16 Juni. Raming ƒ10 ,150; 5o. ccnigc 
werken tot normaliscering van de Waal onder Zalt-
Bommel, (iameren en Haatten. Aanw. 14 en 16 Juni. 
Raming / 69,230. 

'«-HUK*, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. het 
maken van den onderbouw voor eene draaibrug met 
2 vaste gedeelten over de Zaan eu voor 2 viaducten, 
één over den Lagcdijk bewesten en één over deu om 
to leggen weg beoosten do Zaar,, mot bijkomende 
werkeu, ten dienste van den spoorwug Zaanstreek- -
Enkhuizen. Inl . hij den eerstaanw. ingenieur te Hoorn. 
Aanw. 10 en 12 Juni, te 12 uren. Raminjf /803,000; 
8e. het maken van stationsgebouwen, werken tot be
waking, beveiliging eu afdoeling en verdere werkeu voor 
den spoorweg Zwolle—Almeloo. Inl. bij den hoofdin-
Renieur te Zwolle. Aanw. 11 Juni, te 9 uren. Ra
ming ƒ353,360. 

K i J « « I j k , te 12 uren, door burg. on weth. van 

Rijswijk en Wateringen, ten raadhuizo: het maken 
vau grintwegen in de gemeenten Rijswijk en Wate
ringen. Inl. bij don bouwkundige W. van Dorp, te 
Delft. Aanw. 11 Juni, tc 10 uren. 

Deventer, door kerkvoogden van de Nod. Herv.ge
meente: de restauratie vau het groote lichtraam in 
hot westelijk portaal der (irootc- of Lebuiniskerk aldaar. 

Uoiiflrrdaic, •« Jun i . 
1'oortiiKMni, tc 11 uren, door het polderhostuur van 

Het (icmceneland-ran-Poortugaa), in het Koffiehuis: 
lo . het leveren en stellen van 2 horizontaal-werkende 
stoomwerktuigen met stoomketels, hovclcentrifngaal-
pompen enz.; 2o. hot maken der gebouwen voor de 
plaatsing dezer werktuigen, pompen enz., benevens 
deu schoorsteen, steen kolen bergplaats en machinist-
woning, achter de sluis te Hoogvliet. Aanw. door 
den architect J . Paul (van Zevenhuizen) 13 Juni, tc 
11 uren. 

VHeiT-\reri<iski ' rke, te 12 ureu, iu het gemeente
huis : de gowouc onderhoudswerken aan den poldor 
Zuid*Kraaiert. 

i ' t re r iH. te 2 uren, dimr de maatschappij tot expl. 
vau StaatetpW., aan het ccntraalburoau: liet uitbrei
den van sporen eu het maken van bijkomende werken 
op het gemeenschappelijk station Zutfen. Aanw. 12 
Juni. Kaming ƒ23,020. 

. \eu/rn, te 4 uren, door het bestuurder waterkee
ring van den cal. polder Nieuwe-Neuzcu, in het 
Nederlandsch Logcinont: het maken van werken tot 
verdediging van den oever, in 2 perc. 

YrUda*, ! • Juni 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. bost.: 
bet maken van een peilput en gebouwtje voor eene 
zelfrcgist ree rende peilschaal tc Bruinisso. 

*-ii i i«ii , te IO' /J ureu, door hot ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het driejarig onderhoud met aanhoorigheden eu toe
stellen der zclfrogistroerende peilschalen tc Steen-
bergschc-Sas en te Willemstad. Aanw. 14 en 16 Juni . 
Raming / 16S0 por jaar: 2o- het maken mi inhangea 
van 2 houten deuren van de Rijks-schntsluis binnen 
het fort Crévecocur. Aanw. 14 cn 16 Juni. Haming 
f 6S00. 

Maandag, 19 Jun i . 
'a-llage, te 11'/, uren, door het miuisteric van wa

terstaat enz., aan liet gebouw van het prov. best.: 
het doen van eenige voorzioniugen aan de voorm. 
Ojiaraiitainrplauis op de Tien-Gemeten. Aanw. IS 
Juni. Raming ƒ17,870. 

W «iinL', IS Jun i . 
'n-llagf, te 11 uren, door het ministerie vau water

staat onr..: lo. dc werken tot voortzetting van de ver
betering der Bovon-M»as, in de gem. Maasbraelit. en 
Wessom. Aauw. 21 on 23 Juui. liaminc /80,300; 
8a de werken tot normalisecring van de Waal onder 
Gameren en Baaftea, Aanw. 21 eu 23 Juni. Kanung 
f 115,000. 

'A- l l age , te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het leveren en heien vau 24 meerpalen in 
de kanaaldijken nabij de spoorwegbrug over het 
Noordzeekanatd te Zaandam, teu behoeve van den 
spoorweg Nieuwediep —Amsterdam. Aanw. Ifi en 18 
Juni, te 11 uren. Raming/"23ÜS. 

Vr i jdag , 17 Juni . 
vh i i i i i i i iu ra . te 10 uren, door het ministerie van 

naterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best : 
eenige buitengewone werken aan de haven te Breskens. 
Aanw. 22 en it Juni. Raming ƒ23 ,150 . 

\ - - f n . te 12 ureu, door het ministerie van water
staat en/.., aau het gebouw vau het prov. best.: lo . 
het maken van 2 ijzeren draaibruggen tot vervanging 
van de Slijker- eu do Brunstiugerbrug. Raming l 
perc. I ƒ4460, [wrc. 2 /4750; 2o. het bouwen van 
eene brugwachters woning bij dc Hijkerbrug ovur de 
Beilervaart. Ramiug ƒ2^ , .(5. Aanw. 20 Juni. 

Arnhem, te 1 uur, ten kantore van de gemeente-
gasfabriek: het maken van eeno aanhechtingskrib en 
een strekdam in den Rijn, voor dc voormalige ijzer
gieterij, boven de stad. Aanw. 17 on 21 Juni, tc 
II uren. 

U l n t e n w l j h , tc 1 uur, door de Nederl.-West-
fanlsche spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo. het 
maken vau deu zuidelijken vleugel der locomotiofloods 
en eenige verdere werken op het station Winterswijk; 
2o. maken vau gebouwen eu inrichtingen op de halte 
Rliade; 3o. het maken van een stationsgebouw tc 
Winterswijk; 4o. het maken vaa een gebouw tot wo
ningen voor 5 douane-beambten, mot een nevengebouw, 
op station Borkon: 5o. het maken van wachterswo-
iiiii- 'tii en wacbtersliuisjes voor don spoorweg Nederl.-
Pruisische grenzen tot station Dorsten; 6o. het maken 
van een resrrvuirgebouw cu eenige verdere werken 
op station Borkou. 

Vr i j dag , 4 J u l i . 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vnn 

waterstaat enz.: het verlonken van den oosthavendnui, 
te Haaweert .Aanw. 88 ea 80 J a n i Raming ƒ11,000. 

4 Hoop van Aanbes ted ingen . 

1 'a l lanUMg, 24 M e i : het verbeteren en beluirdcn 
vau wegen in de gomoente Callantsoog eu van aan* 
sluitende wegen iu de gemeente Zij pc, ter lengte van 
pi. m. 11670 M . : iugek- 12 bilj., als: 
S. Poppen, te Wieringen, f 42,500 
J . Tool, „ Wognum, „ 40,917 
B. van Lopik, „ Hardinksveld, „ 40.S39 
A. de Jong, „ Sliedrecht, „ 37,8'Jl 
P. Klok, „ Zijpe. „ 35,193 
K. F. Oortgijzen, „ Medembiik, „ 33,500 
Qebr. Moormau, „ Helder, „ 32,810 
J . Schreuders, „ Kolhorn, „ 32.44'J 
A. Hciiblok, „ Wieringen en 

N . Kaptcijn, „ Zijpe, „ 31,866 
B. Beukenkamp, „ Anna-Paulowua, „ 31,862 
J . Oldenburg, „ Bergen, „ 28,740 
S. Blom, „ Schoorl, „ 27,466 
gegund. 

l i r e r h t . 24 Mei : hot makeu van een doorgang en 
van riolen, het verlengen eu verbreeden van perrons, 
het verleggen van Instraling, het maken van oeno 
bergplaats en van dc fundoenug, bet stellen van eene 
draaischijf en het doen van andere werken op het 
station Arnhem; minste iuschrijver was Ph. Verbruggen, 
te Waddiuksveon, voor ƒ35,449. 

l i r e - k r u i . 24 Met: lo. liet verliicuwi"! van het ge
bouw, dicnoude tot directiekeet on woning van dun 
waterbouwkundigen ambtenaar bij hot bestuur der 
waterkeering van Oud-en-Jong-Breskens; ingekomen 
7 biljetten, als: 
P . Monjé, te Breskens, ƒ 4800 
A. Rissocuw, „ Groedc, ,• 4719 
J . P. W. Besomer, „ Breskens, „ 4716 
A. van Male, ,• Schoondijke, „ 4710 
J . Bortou, „ Biervliot, „ 4700 
B, den Kxter van don 

Brink, ,, Krab ben dijke, 4671 
J . van de Snnde. ., Breskens, „ 4668 

2o. het herstel, de vernieuwing en bet onderhoud 
tot 30 Apri l '80 van de aarde-, kram-, rijs-, steen-

glooiing- en paalwerken aan de waterkeering van het 
waterschap; ingekomen 9 bilj., als: 
P. J . Visser Pz., te Hansweert, / 18,500 
D. Bolier. „ Rilland, „ 18,450 
A. van Male, „ Schoondijke, „ 18,115 
J. Verkuijl Quakkelaar, „ Vlissingou, „ 18,110 
I'. Monjé, „ Breskens, „ 18,100 
V,. ?. d. Hooft, „ Neuzen, „ 18,000 
I). Tholens, ., Hoek, „ 18,000 
A. van Popering, „ Bruinisso, „ 17,999 
I. van Male, „ Breskens, „ 17,948 

Maastricht, 26 M e i : het leveren, planten en onder
houden van cike- en üudeboomen langs het Vie 
perc. der Rijks-groote wegen Iu Limburg van Venloo 
lot de Ueldcrsche grenzen bij Mook; ingekomen 3 
bilj.. als: 
A. van Kldik, tc Ophcusdcn, f 1480 
F. Niessen, „ Roermond, „ 1440 
P. Thuonsen, „ Mook, „ 1297 

l lar l lngen, 26 M e i : lo . het vernieuwen van een 
ifcdeoltc walbeschoeiing iu de Zuiderhaven; minste 
iusehr. was D. van der Zee, te Harliugen, voor ƒ1888. 

2o. het wegruimen dor boterkade en het maken van 
eene nieuwe walbeschoeiing in do Zuiderhaven; minste 
inschrijver was M . R. Lamminiri, te Harliujren, voor 
t 2382. 

Ke iham, 26 M e i ; het afbreken eener boerenbe-
huizing en het bouwen eener nieuwe schuur, voor K . 
Hohkamp, to Hoogezand; ingek. ö bilj., als: 
L . Alons, te Hoogezand, f 4999 
N . Wilbrink, „ idem v 4990 
T. de Boer, „ Kie l , „ 4249 
K. v. d. Laan, „ Scharnier, „ 37G0 
K. van Deldeu, „ Kolhani, „ 3748 
,1. Rotting, „ Martcushoek, „ 3654 
gegund. 

/ . u . i i i e , 26 M e i : het bouwen eener villa aan den 
Stationsweg aldaar; ingekomen 5 biljetten, als: 
(i . Beltman, te Deventer, ƒ 3S.600 
.1. Willighagen, „ Zwolle, „ 37,373 
Kckbardt, „ Almcloo, „ 36,835 
tSrcve. „ Zwolle, „ 37,119 
I). Bruins, „ idem „ 36,990 
gegund. 

t ia l r le , 27 M e i : het bouwen eener heerenhuizing 
voor ü . vau Besouw; ïngek. 10 biljetten, als: 
J . van Kijck, te Tilburg, ƒ 14,900 
Jos. Volders, „ Goirlo, „ 14,890 
Th. üustonhoveu, „ Tilburg, „ 14,347 
W. van Puijenbroek, „ Goirle, „ 13,550 
A. van Horck, „ Tilburg, „ 13,510 
Simmers, „ idem „ 18,488 
H . C. Sprengers, „ (ioirlo, „ 13,400 
Jansen-VVaijcrs, „ Tilburg, „ 13,300 
P. Spapens eu Zn., „ Goirlo, „ 13,150 
H . Duzée, „ Tilburg, „ 13,097 
gegund. 

Z w i i l l r . 27 Mei : het bouwen van ecu blok van 12 
woningen tot vergrootiug van het Buittngasthuis; 
minste inschrijver was G. van Unen, te Zwolle, roor 
ƒ 14,200. 

Neuzen. 29 M e i : het verbouwen vnu de cipierswo-
niog en gevangenk:imers aan het kantonnale liuisvan 
bewaring; minste iusehr. was J . Scheele, te Neuzen, 
voor ƒ 1845. 

Mahklnga, 29 M e i : lo. hot bouwen van eene 
nieuwe school te Oosterwolde; ingok. 13 bilj., als: 
('. Fahcr en P. Bijvoets, te Sneek, / 16,852 
M . O. Meek, „ Donkerbroek, „ 16,523 
Ü. A . Hcidstra, „ 't Meer, „ 16,480 
J . K. Leiting, „ Oosterwolde, „ 16,333 
J . ft Mulder, „ Noordwoldo, „ 16,000 
S. P. Kramer, „ Donkerbroek, * 14.870 
K. van Ks, „ Oosterwolde, „ 14,860 
J . H . Poutsma, „ Terwis|>el, „ 14,124 
K. L . Hicmstra, „ Ilalluui, „ 13,993 
J. G. Hofman, „ Blesse, „ 13,888 
T. H . van Kijk, „ Lippenhuizen, ,. 13,845 
J. Pijkstra, . Bergum, „ 13,578 
J- K. Kalt, n Ureterp, „ 13,460 

2o. het houwen van eene nieuwe ouder wijzers wo
ning te Fochteloo; ingekomen 6 hilj., als: 
H. T. Hoogeveen, te Appelscha, ƒ 4400 
J . K . Luiting, „ Oosterwolde, „ 4014 
.!. H . Poutsma, „ Tcrwispel, „ 4O00 
S. P. Kramer, „ Donkerbroek, „ 3590 
.1. E. Mulder, „ Noordwoldo, „ 34S0 
K. van Ks, „ Oosterwolde, „ 3326 

3o. de verbeteringen ann do ondcrwijzerswonïng te 
Klsloo; ingekomen 6 bilj., als: 
K. van Ks, te Oosterwolde, f 2175 
.1. K . Luitiug, ., idem „ 2022 
J . K. Mulder, „ Noordwolde, „ 1990 
L . Brouwer, „ Klsloo. „ 1833 
D. J . kcuniiig, .. Dreterp, „ 1710 
H. Jansen, ., Oldcberkoop, „ 1572 

'••llage, 30 M e i : lo. het onderhouden en herstel
len van hel Rijks-post- eu telegraafkantoor te Leeu
warden, ged. de jaren '79, '80 en '81; ingekomen 4 
bilj., als i 
J . Dokter, te Leeuwarden, f 1800 
L . L . Hosbach, „ idem „ 1775 
N . W. Stoett, „ idem „ 1746 
M . Kerwerda, „ idem „ 1444 

2o. idem vau idem te Assen, idem; iugek. 2 b i l 
jetten, als! 
II Wessels, te Assen, / 1468 
II. Winters, „ idem „ 1179 

3o. idem van idem te Almeloo, ged. '79 en '80; in-
gekomen 5 biljetten, als: 
B. Viiseboxso, te Almeloo, / 1449 
H . A . ter Beek, „ idem „ 1448 
H . Witzand, „ idom „ 1379 
K. Kshuis, „ idem „ 1299 
H . ter Stege, „ idem „ 1279 

4o. idem van idem te Gouda, ged.de jaren '79, '80 
en 'H l ; ingek. 2 bilj., als: 
Erven C. A . de Gidts, tc Gouda, / 1310 
EL J . Nederhorst, „ idem „ 1888 

titi«ierdiiiii. 30 M e i : de levering, ten behoeve van 
de directie der marine te Hellevoetsluis, van: 

gemaakt ijzerwerk: Gobr. Prins, te Arnhem, ƒ961.60; 
versmelten van koper (bladen): B. J . Nijkerk, te 

Amsterdam, ƒ 9 1 3 . 2 3 ; 
koperen spijkers enz.: Crans en Co., te 's-Haire. 

ƒ 647.215; 
ijzeren spijkers: D. S. k t Kalker, te Amsterdam, 

/ 80180: 
kramerijou: S. Schcllinger, te Helder, ƒ639.55; 
gereedschappen: Voth en Co., te Dordrecht, ƒ 9 1 2 . 9 6 5 ; 
afval van katoenen garens: R. S. Stokvis en Zn., 

te Botterdam, ƒ 759; 
gascokes: B. Hagendoorn cn Zn., te Amsterdam, 

ƒ 1540; 
Eng. schaalkolen: Crans en Co., ƒ 5 2 2 0 ; 
Ruhr smeekolcu: M . ,1. Masion en Zouen, tc Dor

drecht, f 962; 
verfwaren: De Boer en Van der Scuuijt, te Am

sterdam, ƒ 2 5 4 5 ; 
loodwit: Hoogcweg cn Van Zameren, idem, ƒ 2294.11; 
steen: E . vau Holst, te Arnhem, ƒ878.50; 
kalk cn zand: A . Vos Rz., te Helder, ƒ 848.60; 
vlaggedoek: M . van Weeren, te Leiden, ƒ 1166; 
duigen cn bodemstukken : J . W . EL Wijntjes, te 

Amsterdam, ƒ 939.50; 
ijzeren ballast: J . Zimmcr en Zonen, idom, ƒ 1727.50. 
Amsterdam, 30 M e i : de herbouw der drukkerij 

van Qebr, Blnger, aldaar; minste inschrijvers waren 
Crouwel on Lendering, te Amsterdam, voor ƒ29 ,710 . 

Xwel le , 30 M e i : het wegruimen van een in de 
Zoidenee gezonken vaartuig in het vaarwater tusschen 
Schokland on Lemmer; minste inschr. was P. van 
Goor, te Hasselt, voor ƒ 2999. 

Zuiitijoro . 30 M e i : het verdiepen vau het Lettel-
bertenliep; ingekomen 20 bilj.. als: 
P. W. de Vos, te Knumati), ƒ 25,000 
J . Veldkamp, „ Bcdum, „ 18,000 
S. H . Kreuier, „ idem „ 17,353 
H . J . Kroon, „ Groningen, „ 16,850 
J . H . Uffelaar, „ idem „ 15,900 
J . Hraudt, „ Gicsendam, „ 15,590 
J . J . de Vrios, „ Kollum, „ 15,577 
B. H . Harkema, „ Groningen, „ 14,593 
J . Voeudijk, „ Obergum, „ 14,4118 
W. B. Harkema, „ Warfhuizeu, „ 13,990 
G. I'raamslra, „ Veenwoudon, „ 13,144 
J . Wallinga, „ Helpman, „ 13,440 
C. M . Bottinghuis, „ Delfzijl, „ 13,337 
l i . de Jong, „ Groningen, „ 12,987 
C. Sterk, „ Heukelom, „ 12.9S7 
J . N . Kruizinga, „ Blijham, „ 12,960 
W. Bos, „ Zuidbroek, „ 10,862 
J . W. Riugualdus, „ (iorredijk, „ 9,932 
J . Doornbos, „ Huizum, „ 8,900 
W . Doornbos, n Oldcboorn, „ 7,589 
gegund. 

Uar l 'mt i . 80 Mei ; het aanleggen van een steeneu 
voetpad on het maken vau een houten riggeling bij-
langs deu Torenweg in liet dorpWarfum; ingekomen 
6 biljetten, als: 
H . Martini, te Warfum, „ 1254 
K. Toonder, „ Pioterburen, „ 1135 
H . Bolhuis, „ Warfum, „ 1055 
EL Nietend, „ idem „ 1024 
H . Kremer, „ idem w 997 
K . Denhof, „ Bafloo, „ 837 
gegund. 

Miaar lburg , 30 M e i : het leveren en storten van 
steen, tot voortzetting van de oeververdediging voor 
Neuzen; ingek. 4 bilj., als: 
P. A . v. d. Velde, te Neuzen, f 6990 
V. de Clerq, „ Selzaete, „ 0687 
I), de Jong, „ Neuzen, „ 6512 
I. vaa Male l)z.. „ Breskens, „ 6478 

* i i a \ n i i i - r . 30 M e i : het herstel, de vernieuwing on 
hot onderhoud tot 30 April 'SO van de aarde-, kram-, 
rijs- en steeuglooiingwerkon van Stavenisse; iugek. 
9 bilj., als: 
P. J . Visser, tc Hansweert, „ 10,300 
D. Holier, „ Scherpenisse, „ 9,830 
A. van Popering, „ Bruïnissc, „ 9,700 
I. van Male, „ Breskeus, „ 9,680 
J . Koole, „ Hansweert, „ 9,669 
K. Zomer, „ Burgh, „ 9,650 
P. v. d. Berge, „ Colijnsplaat, „ 9,635 
D. Bolier, „ Rillaud, „ 9,600 
P. Moerland, „ Stavenisse, „ 9,520 

Ratteream, 31 Mn het bouwen van een gebouw 
bestemd voor museum en woonhuis aau de Witte-de-
Withstraat; ingekomen 8 biljetten, als: 
A. J . Heiman, to Rotterdam, f 33,849 
Th. Kanters, „ idem „ 33,489 
A. G. Verbeet, „ idem „ 33,300 
C. J . van Tussenbroek, „ idom „ 32,960 
A. Groenendijk, „ Utrecht, „ 32,858 
D. J . de Ruijtcr, „ idem .. 32,140 
Hilkcnson Van der Loo, „ Rotterdam, „ 32,020 
Wed. G. van Baren, „ idem m 31,960 
gegund. 

Haarlem, 31 M e i : het verdiepen van eeuige vakken vaarten ou tochten in den Haarlemmermeorpolder: 

N oii! u der Inschrijvers. 

L . Brouwer . . . 

Gobr. Hos . . . 
VV. H . Swets . . 
A. Kuijk . . . . 
J . v. d. Heuvel Az. 

Woonplaats. perc. 1 

Gouda, 

Haarlemmermeer 
Hardinksveld 
Haarlom 
Ham-lemmer meer 

idem 

ƒ 18,4431/ 16.848 

15,795 16,412 
8,150 

perc. 2 

ƒ I5.S43 

9,695 

perc. 3 perc. 4 

f 7843 

8885 
B859 

perc. 5 Gecombin. Massa 

f 9,943 

11,620 
9,852 

11,500 
7,976 

p. 2 en 4 
ƒ 24,243 

(p. 1 en 3, 
I ƒ23,907 
i p . 2 en 4, 
\ ƒ 17,210 

f 66,643 

62,199 

48,100 

Willielmlnawerp, 3 Juni : het maken van buiten
gewone werken aan dei, oever van den polder Oost-
bevelaud; ingek. 8 bilj., als: 
P. J . Visser, 
A . Volker, 
P. A. v. d. Velde. 
G. Bolier, 
B. den Kxter van deu 

Brink, 
H . II.<ge. 
I). Boller, 
C. de Wilde, 

2o dc gewone onderhoudswerken van dien polder; 
minste iuschrijver was C. dc Wilde, te Katteudijke, 
voor /"972. 

te Hansweert, f 71,500 
,. Sliedrecht, „ 08,450 
„ Ncuici i , „ 67,lJ0S 
„ Sclier|ieiii«»e. „ 67,250 

„ Krabbeiidijke, „ 06,470 
„ MidcielburB, , 06,227 
„ Sehcrucnissc, , 06,'JSS 
„ Rtttteiidijkc, ,. 65,472 

V i u i e , 4 J o n i : lo . het doen van herstellingen cu 
vernieuwingen aan de Rijks-rivierwerken op dc 
Bovon-Maat, met het onderhoud dier werken van 1 
Juli '79 -30 Juni '80, iu 5 pore.; ingekomen 7 biljet
ten . a l s : 
J . Gozé, ie Maastricht, ƒ 10,950 
C. v. d. Hof, „ idem „ 10,890 
W. Windings, „ idem „ 10,322 
H. Ummels, „ idem „ 10,245 
O, Straatman, „ Linne, „ 10,224 
J. Corteurand, „ Meersen, „ 9.S12 
J . Boileau, „ Wesscin, „ 8,942 

perc. 2 ingekomen 3 bilj., als: 
J . B i l l e t , te Grave, / S220 
H . Jonnessen, n Roermond, „ 7960 
G. Straatmuu, „ Liane, „ 7888 
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pere. '6 iurekonieu 3 biljetten, a h : 
J . 11. Hoijinck, te Pannerdeu, f 8880 
G . Straatman, „ Linne, 8688 
J . Hil len, . OimTe, „ 8300 

perc. 4 ingekomen 4 bilj-, als: 
J . H . Ufiiiinck. te l W e r d e n , / 18.U90 
R. A . . . L Hergh, „ idem „ 18.S80 
( i . J . Mol , „ Kuilenburg, „ 15,987 
J . Hillen, . „ Urate, „ 14,790 

nerc. & intrek. 7 bilj., als: 
A . Hippel, te Bruchero, f 81,100 
T. Smits m., „ Wijk, M £ 5 S 
J . Hillen, „ Grave, „ 20,980 
(i . J . Mol , „ Kuilenburg, „ 20,474 
A. Volker Lz., „ Sliedrccht, „ 20,200 
A. Bongaards, „ Zalt-Bommel, ,, 19,883 
A. Kooijens, ,, Nederhemert, „ 19,444 

2o. het verrichten van baggerwerk in de Amcr on 
het herstellen en onderhouden van de werken op het 
bovendeel dezer rivier aan de monden van hel. Oude-
Maasje en de Dunge, van 1 Jul i '79—30 Juni '80; 
ingek. 5 bilj., als: 
A de Kort, / 9824 
ü . de Hoog, te Uorinchem, ,, 9777 
H . J . Dekkers, M Baardwijk, „ 9774 
C. van Zwol, „ Made, 9573 
J . Smits ME., „ Wijk, „ 9000 

3o. hot wegruimen van een in den Geldersche-IJsel, 
onder Warnsveltl gezonken vaartuig; ingekomen 4 
bilj., als: 
P. Meijer, te Arnhem, ƒ 1250 
H . Haytink, „ Zutfen, „ 1193 
J . de Wi t , » Dieren, „ 984 
A . G. M . Wnnderink, „ Steenderen, „ 660 

Hampen, 4 J u n i : het stichten van M M H . K . 
school; minste inschrijver was A. A . van Dommelen, 
te Utrecht, voor ƒ18,699. 

Utrecht, 5 J u n i : het vergrooten va» het hoofdge
bouw en het maken van bijkomende werken op het 
station Lochem, ten behoeve van den spoorweg van 
Zutfen naar de Pruisische grens; ingekomen 2 bil-

iet I M i , als: 
. Schut, te Brammen, / 3890 

Geur. L . en A . J . Reerink 
en Zn., „ Lochem, „ 3785 
.tniaterdftm, 5 J u n i : de bouw erner fabriek, op 

een terrein nabij de Kattensloot, onder beheer van 
den architect l - (iosschalk; minste insclir. was H . 
Zuydcrhock, te Heemstede, voor f 40,000. 

Vervolg der Berichten en MededHingenT 
B I N N E N L A N D 

'8-Gravenhage. De aan de firma Zeilmaker & Co. 
te Harlingen verleende concessie vooreen stoomboot-
dienst , tot vervoer van personen, goederen en vee 
ttisschcn Let*»warden en Amsterdam, is overgeschreven 
op naam van de firma P. Koumans Smeding te 
Lecuwaiden. 

— Dezer dagen werd alhier een vennootschap op
gericht onder de benaming: sSociété des Pensions" 
(Maatschappij tot exploitatie van hotels). De oprich
ters dier vennootschap zijn de heeren H . W . L i g -
tenberg, lid van den Gemeenteraad te Rotterdam; 
J. J . C. de Wijs, architect, G . H . B a u e r , huisschil
der, en M . K i l l i n g , stukadoor en fabrikant, allen 
te 's Hage. De zetel der vennootschap is in deze 
gemeente gevestigd. Haar doel i s , blijkens de sta
tuten , het aankoopen van gronden, het bouwen 
daarop, het verkoopen, verboren uf op andere wijze 
exploiteeren van gebouwen, ingericht U)t pensions of 
hotels te Scheveningen. Het maatschappelijk kapitaal 
is vastgesteld op honderdduizend gulden, in honderd 
aandeelen verdeeld. Voor 61 aandeden wordt door 
de oprichters zelf deelgenomen, de overige zullen 
binnen 5 jaar moeten geplaatst zijn. 

's Hertogenbosch. Uit het verslag, door den 
hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat in 
Noord-Brabant omtrent den toestand der zee- en 
rivierwaterktvtende dijken en kaden in dat gewest 
aan de Gedeputeerde Staten uitgebracht, blijkt o. a., 
dat de verschillende kaden en leidijken langs de Beer-
sche Maas in vrij voldoenden staat verkeeren, dat 
de schade, gedurende den afgeloopen winter aan de 
dijken van de landen van Heoaden eu Altena ont
staan, zich heeft bepaald tot eenigen afslag der bui-
te iiglooiïngen en de dijken langs den Amer , bat Hol-
landsch Diep en liet Volkerak, en ook de Schclde-
dijken in goeden staat zijn. 

— In een vergadering van stemgerechtigde inge
landen in den [wider «Van Kmpel" zijn twee plana 
besproken tot afdoende verbetering in de afwa
tering van den polder: l o . het maken van een 
uitwateringskanaal van de Maas te Grave naar de 
Dieze, met één of meer krachtige stoomgemalen, 
waarbij dus alle Maaspolders zouden betrokken zijn; 
2u. het bouwen van een stoomgemaal alleen voor de 
pulders Van den Eigen en Van EknpeL 

E l ' is een commissie benoemd, bestaande uit tie 
heeren Mr, F . A . J . van Lanschot, raadsheer in het 
gerechtshof te 's Bosch, en W. A . Godschalx, bur
gemeester van Empel en voorzitter van het polder
bestuur , om met belanghebbenden de uitvoerbaar
heid der plans te bespreken, een begrooting van 
kosten te maken enz. 

A D V E R T E N T I Ë I M 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

R e d a c t i e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j < l i i j £ - u v o n d i n - g c n u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom-
mer aangenomen. 

Advertentiëp, 
E E N JONO H E N S C H , grondig bekend met Werk

tuigkunde en wien de bette getuigschriften ten 
dienste staan , op 't oogenblik werkzaam op een tech
nisch Bureau, zoekt plaatsing bij BOOG firma, die 
Commissiehandel in Machinerien en Gereed
schappen drijft, en zich tevens belust met het ver
vaardigen van Plannen, Begrootingen en Be
stekken voor installaties vim Fabrieken. Polderge
malen enz. Reflecteerenden adreaaaeren zich franco 
onder N u . 8 5 , aan J . II. eu G. V A N B E T E R E N , 
Boekverkoopers, Harteristraut t i l , Amsterdam, 

P U B L I E K E V E R R O O P I N G 
van buiten dienst gesteld 

A r t i l l e r i e - m a t e r i e e l . 
TB N I J M E G E N , ZUTPHEN n DOES-

BORG rallen Joor de O N T V A N G E R S D K R RE
G I S T R A T I E EN D O M E I N E N aldaar, ten liuniion 
kantore, bij inschrijving worden verkocht: 

I t e N I J M E G E N 
Op Maandag don 10 Junij 1879 , des morgens 

10 uur, 
83332 E G . ijzeren geschut; circa 

348373 KG. kogels, granaten, kar
tetsen enz. 

I I t e Z U T P H E N : 
Op Donderdag den 1!» Jnnij 1879, des morgen, 

10 uur , 
13196 K G . ijzeren geschut, circa 

25782 K G . kogels enz. 

I I I t e D O E S B U R G : 
Op Maandag tien S3 Junij 1879, ties morgens 

10 uur, 
7031 KG. ijzeren geschut, circa 

24514 KQ. kogels enz., 
in jierceelen en mnssu's, hreeder bij biljetten om

schreven . waarin tevens de vereiscliten tier inschrij
vingsbiljetten zijn aangewezen. 

Inlevering der biljetten vóór of op tien dag, dien 
der verkooping vooral' gaande, ten kantore van tien 
betrokken Ontvanger. 

GELEGENHEID TOT BEZICHTIGING: 
I te Nijmegen, aan het binnenplein van het A r 

senaal, eiken werkdag van 's morgens 10 tot 11 uur; 
II te Zutphen, in en bij de loods op het Hoorn

werk en in de Garnizoens-infiriiierie, eiken werkdag 
van 's morgens 10 tot 1 uur : 

III te Doesburg, in het Magazijn tier artillerie, 
daags voor den verkoop van 10 tot 1 uur. 

De voorwaarden liggen ter lezing aan de Kanto
ren voormeld , inlichtingen zijn te bekomen aldaar 
en bij de betrokken Conducteurs tier artillerie. 

N ederlandsch-Westfaalsche 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
Lijn WINTERSWIJK—GELSENKIRCHEN. 

A A N B E S T E D I N G 
Op Vrijdag 27 Junij 1879, .les namiddags ten 

één u r e , ten Raadhnise te Winterswijk, van: 
Bestek n n . 19. 

Het maken van den zuidelijken vleu
gel der locomotie floods en eenige ver
dere werken op station Winterswijk. 

Bestek n». 22. 
Het maken van gebouwen en inrich

tingen op de halte Rhade. 
Bestek n". 23. 

Het maken van een stationsgebouw 
te Winterswijk. 

Bestek n". 26. 
Het maken van een gebouw tot wo

ningen voor vijf douanenbeambten, 
«net een nevengebouw, ten behoeve 
van station Borken. 

Bestek n". 27. 
Het maken van wachterswoningen en 

wachtershuisjes voor den spoorweg 
van af de Nederlandsch Prinssische 
grenzen tot aan station Dorsten. 

Bestek n". 28. 
Het maken van een reservoir gebouw 

en eenige verdere werken op station 
Borken. 

De iusclirijvingshilletten moeten uiterlijk vóór liet 
uur tier besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Uaadhuize te Winterswijk. 

Voor elk bestek en voor elk der twee perceehn 
van Bestek tl*. 27 kan afzonderlijk worden in
geschreven ; voor meerdere bestekken of perceelen 
inschrijvende, moet voor elk bestek of perceeleen 
afzonderlijk inschrtfvingtbillét worden ingeleverd. 

Inlichtingen worden gegeven door den Direeteur-
Ingenieiir der Maatschappij Ie Winterswijk, bij wien 
tevens de bestekken met bijbehooren op franco aan
vrage en tegen betaling van: 

J 2.50 voor Bestek n". 1 9 , 
i 3 .— i » D 2 2 , 
» 3 .— I » » 2 3 , 
» 3 .— i » D 2 6 , 
ï 1.80 i D D 2 7 , 
B 1.80 B i) 2 8 , 

van af den 10 Junij a. s. verkrijgbaar zijn. 
DE DIRECTIE. 

Winterwak, 27 Mei 1879. 

op Woensdag 18 Juni 1870 door Heeren Kerkvoog
den van de Ned. Hervormde Gemeente te Deventer 
van de 

Restauratie van het groote lichtraam 
in het Westelijk Portaal der Groote 
of Lebuiniskerk aldaar, met inbegrip 
van de onmiddelijke omgeving van 
dat venster. 

Het bestek met teekening ligt ter visie in genoemde 
kerk gedurende alle werkdagen, terwijl inlichtingen 
worden verstrekt door den Heer \ V . C. M E T Z F X A A R , 
Civiel-Ingenieur en Architekt te Deventer. 

FABRIEK DE H O U . I M N III! IJSSEL 
D E J O A U i l & 

Civlel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o n i b a g g e r r u o l e n s in hout- of 
ijzei-constructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 M 1 per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s , 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s , I J z e r e n K a p - en B r u g c o n s t r n c t l ë n enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

VAL IDEJ TRAVERS, 
geflft beri^t «lat iloor liaar Uit eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in broaden zijn aangesteld: 

F O L K E B . S & C». te A m s t e r d a m , 
door wie ook Uit liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder' 
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Iteltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Alaiwrai' llm-kti. C. F. STEMLER, (Haarlemmerslr. 2) Amsterdam. 
DAG-, W E E K - en B H T A A L L I J S T E N a ƒ 3 . — per 100. 

Extra groote en uitvoerige B e t a a l - r n B r « ; r o o l i n a ; * i l l | N t e n • /' 1.— per 24 stuks. 
Kleine Weeklijstjes op Hink papier, a / 0.80 per 100 en f 7.50 per 1000 stuks. 

Inschrijvings-Biljotten, gezegeld p. stuk f 0.25. 
M O T I T I K B O E H J K » v o o r \ K B K I D M L O O .\ l i p . s t u k f 0 . 1 5 . 

B O I B O K H J I M a J' <> .«5 . — H i : i t i : i t i : \ I Y 4 . VI I U I ü ƒ 1 . 9 0 . 
IV11. De Nieuwste lloll., Duitsche, Eng. en bransehe werken oner Houw- en Stoomwerktuigkunde. 
N B . Ben k e u r i g e c o l l e c t i e Engelsche en Duitsche T e e k e n - en ttoortrck-Paulercn 

waarvan M o n H l c r b o e k J e f t g r a t l N zijn verkrygbaar. 
A l tic B e n t e k k e a van liet Ministerie van Waterstaat, ete.; de % I f f C m e e n e V o o r w a a r d e n van 

Waterstaat, Genie, Telegraphie, Marine, Koloniën en der stad Anisteidam. 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
KiL'i'ii.iars van Zuilen- ra Talèlbazall-^ruevra 

in RIJNPRU1SSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEE!), VOORVASTE STERNEN, ENZ. 

Xieuwehaven iï.zijde 55 , I t o t l e r d n i n . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A B Ï O I B IO. 

L U I K . 
Eigenaara en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G R O E V E N . 

B. H0LSB0ER te Arnhem? 
F A B R I E K en at A G A Z I J N van Instrumenten 

voor wetenstdiafipelijk gt;hruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, era. en/. 

Wij hebben de mede te deelen, dat wij 
eigenaren zijn geworden dei 

Pannen- en Estrikken-Fabriek 
gelegen te Uriel, bij Arnhem, vroeger in pacht 
bij tien Heer (J. A M B A G T S H E E R . 

Onder minzame aanbeveling noemen wij ons met 
hoogachting, 

UEd. Dw. Dienaren, 
T. V I N K & C". 

S t o o m b r a n d s p u i t . 
FabriekanUm en Leverancïeri van S T O O M -

l l l t \ V I » M * 1 I T K \ wortlen verzot-ht hunne adres
sen op te geven onder letter H H . bij den boekhan
delaar J . HEIJNlö Tz . te Zaandjjh. 

VAN RIETSCHOTEN & HOÜU ENS. 
R O T T E R D A M . 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN nn FOX W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN m a ROBEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van APPI .KIIY ISliOTHERS 
nieuw en te buur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
MOLENS, P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, gegamnonnto 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN raar •toom- on «mterwnrktaigaa, 
DRIJFRIEMEN. Alles TComdlg. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit da fabrieken 
der berocmile B U I t H A M C O M P A N Y algen concur-
rocreiide piijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

T E K O O P : 
Vier gebruikte OORN WAL STOOMKETELS, 

lang ruim 11 M . , van 1.70 M . midilellijn , en met 
een VUURPIJP van 1.00 M . , zeer geschikt voor 
reservoii-s van vloeisUilTen. 

Te zien aan het Stoomgemaal van liijnland te 
Spaamdam. 

Nadere inlichtingen te verkrijgen bij den Heer 
VAN' D I S S E L , Ingenieor van iiijnlund te Leiden, 
en den Heer HE U E L ' S , Ojwigter van liijnland te 
Spaarndam. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vin uil. ' bekend, typen 
en reparatien aan inslaande K E T E L S warden in 
den kortst mogenjken tijil geleverd en uitgevoerd. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S i i M u n l i i i i i i i e r l a l i r l c l . a i i l c n . 

b o e k v e r r ö ö M g 7 
Op Dinsdag 24 Juni a.s. en volg. dagen van de 

lloekverzameling nagelaten door tien Heer 
C . B . T A N D E R T A K , 

Direkteur der (Irmeetite-tcerteH te Holterdam 
Bouwkunde, Ingenieurswetenschappen 

(o.a. IJ/erbewerking, Spoorwegen, Waterleiding ena.) 
Schilderkunst, Plaat- en Prachtwerken! 
Tevens wordl verkocht eeno Ver/ain. Prachtwer
ken en 680 Nos. Muziek, alles door den Boek
handelaar J. M . DUNK te Rotterdam. 

De Catal wordt op aanvraag franco verzonden. 
Men gelieve optegeven of men beide of welke van 

beide C i t a l , men verlangt. 

M o / n i k T e g e l s v o o r V l o e m i 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O K I t l -
DORS, WAIIANDA '8, S T O E P E N , eu. enz. anaaede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

o-. j . oon. 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Sclteeumakerahaven N". G2 en Jufferstvaat JV". 56 . 
R O T T E R D A M . 

Voor f 12,50 in plaats f 2 1 
H E D E N D A A C S C H E B O U W K U N S T . 
Uitgezochte verzameling van Bouwkun

dige Ontwerpen, Werken omar Nederland-
acne Tijdgenooten alios met medewerking cn 
onder toczirlil van den Heer L . H. E B B R S O N , Ar
chitect van /.. M. den Koning, Ridder v/d. Orde 
van de Eikenkroon, Lid v/d. Kun. Academie van Beel
dende Kunsten erin. enz. 

De geheele verzameling, bestaande uit 54 
Groote Platen, allen breed 44 en hoog 63, 
wordt aangeboden met inbegrip van Por
tefeuille, voor slechts / 12.50 in plaats 
van ƒ 27. 

Zoolang de voorraad strekt is den keurige 
verzameling voor genoemden spotprijs te be
komen bij 1>. H O L L E , Soordbtaak te Rotterdam. 
en verder alom; op den Postwissel vermelden 
vBouwkunst1' is voldoende. 

Ont ruk t Inj 0 . U . V A N lJl-1. W I E L & C ' . te A r n h e m . — Al l e stukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F . W . V A N O E N D T J t i i a . te Arnhem. — Uitgave van U . A . T i U E M E , 

V e e r t i e n d e j a a r g a n g . I K 24. 

s : . i 

Z a t e r d a g 14 J u n i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S e n W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : F . W . V A N G E N D T J G z . t e A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Zatertiairs, l'rij» per 3 maunden .'" [/•' 
een juanpin^. Afzonderlijke miniiuer» bij ro 

Men itboiittecrt zich voor 
.riiitht-Hti-lliiiir 15 centi, 

Alle stekken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—5 regels tl.—, venier voor eiken regel planUrtiinite 20 cents en lOceuti 
vuur een no mm er van hetblud. AJ verten lieu voor het buiteulaud 25 cents perretcel. 

OVER DE U I T W E R K I N G V A N S P O O R W E G -
R E H H E N . 

(Vervolg »an So. 
liegeluar vun den re nul ruk. Hij ciüii^c dei" 

TrMgere proeven op den Brighton-«poorvreg werd 
diKir tl'-n ln't-'i' WestiiijLr11uiisy kb'|i in^cvncnl, tot 
Ireperktn^ van ilt-n ilrnk <I<T roninieii als du snelheid 
vi'iiiiiinl. 'fdi' , waaniii'ili 1 iiiliimiitt!ti<|<- uitkomsten wer
den verkregen. In zijn laatste verhandeling wees de 
schrijver nji de mogelijkheid om een zelfwerkend toestel 
te vervaardigen , waardoor de wrijving tuaachen de 
schoenen en de raderen dienen zou om den druk te 
regelen en iu de gewenschte mate te houden. 

Sedert heelt de heer Westing house een klep van 
een nieuwen vurui oulworgieii, zoodanig verhuilden met 
een der reiuhlokkoii, dat de wrijving tusschen den 

•öhoen en liet rad den druk op de blokken regelt. 
De schrijver had de gelegenheid den SQstM Jitnuiri 
1879 op den Brigfaton-spoorweg eenige proeven te 
nemen met deze nieuwe klep. Zij voldeed slechts 
niet in het laatste oo. enhlik. De lucht ontsnapte 
dan niet snel genoeg, om het glijden van de raderen 
over een korten afstand te voorkomen. Men ontdekte 
ook, dat er een noodeloos verbruik van lucht uit den 
vergaarbak plains had. Tengevolge van de opgedane 
ondervinding werd er een verbetering in het toe
stel aangebracht, die de («doelde ongemakken weg
neemt. Voor de beschrijving mei afbeelding moet 
ik verwijzen naar den Eiigelschcu ut Kransclieu tekst. 

Proeven genomen met den druk~rvgeluar. De 
volgende Uibel geelt de uilkomsten van lulrijke proe
ven, den SOsten Januari [879 genomen. 

Proeven genomen met den drukregelaar. 

Helling. 
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Gezamenlijke tvnuli nkkiti^ op 
de vier radaren. 
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Hij de p twf vermeld iu de 

de wagen tot staan gebracht 
fil) Engelsche mijlen iu het uur 
op aan klimmend vlak van 
remdriik op al de raderen was 100 percent van het 
gewicht op ile nuleren in den aanvang, en nam at' 
tot 114 percent op het einde. De wrijving nam 
te -̂eii het einde zoo toe, dat de raderen juist gleden. 
De aankleniiuiug bleek ongeveer 0,'J5 te zijn. In 
dit geval was de druk niet genoeg afgenomen om 
de wrijving in gelijke mate te doen werken. Wan
neer liet Stoppen had plaats gehad op een dalend 
vlak, of ais de schoenen slechts up één paar nu leren 
hadden gewerkt, zou de voor het stoppen vereischte 
tijd grooter geweest zijn, en zou mee den druk, in-
ptaats van dien te verminderen , hebben moeten ver-
hoogen, om op te wegen tegen de afneming van 
kientverniogen der schoenen, die het gevolg is van 
het tijdsverloop voor het aanbrengen, onafhankelijk 
van de snelheid. 

Bij de proef vermeld in den zesden regel werd de 
wagen tot staan gebracht bij ecu snelheid van 57 
Eng. mijlen, 01 kilometer, in het uur, op een kl im
mend vlak van , J 4 , binnen 1 ö j seconde. De druk der 
schoenen was in den aanvang 1 1 4 % van liet gewicht 
op de radereu cn nam af tot 54% op het einde. 
De gezamenlijke wrijving der remblokken op de vier 
raderen kan geschat worden, naar de werkelijke 
•vrijüjig op één paar raderen, op 3'244 tf in het begin 
B0 3144 gemiddeld, zijnde dus vrij standvastig, en 
Hum toe tot 3401) tegen het einde. Er had geen 
-lij.linu plaats, maar het grootere tijdsverloop voor 
het stoppen toont aan, dat de druk in den aanvang 
niet voldoende was. 

Hij de proef van den zevenden regel werd gestopt 
op een dalend vlak van „ | 4 , bij eene snelheid van 
öö Eng. mijlen in het uur, binnen 13 seconden, 
De remdruk in 't begin der proef was 143°/(, van 
'iet gewicht op de raderen en i0t i u /„ op het einde. 

De hieruit volgende wrijving op de vier radereu 
4473 u' in het begin, en 4574 % in het midden 

der proef, waarna, dewijl de drukking niet snel 
genoeg verminderde, zij snel steeg en tegen het einde 
bet glijden van de raderen ten gevolge had. De 
waargenomen adherentie was ongeveer 0.25. In 
'lit geval ging het stoppen veel beter wegens den 
grooteren druk in den aanvang (initial pressure) 
L'ii de bijgevolg grootere wrijving. 

De proef, vermeld in den negenden regel, ver
sterkt dit bewijs. Immers op een vlak, voor het 
grootste gedeelte waterpas, vereischte het kttOgpan, 
'"j een vaart van 55 Eng. mijlen iu het uur, niet 
HÜnder dan 18 seconden. De remdriik was iu het 
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begin 87"/,, van het gewicht op de raderen en 40% 
tegen j,et einde. De geschatte wrijving was slechts 
2825 ' H ' in bet begin en 2530 op het einde. Dus 
werd een grooter tijdsverloop voreiseht out den irein 
tot staan te brengen. 

De proef van den derden regel duidt eveneens op 
de noodzakelijkheid van een hoogen druk hij het 
eerste aanbrengen van de remmen otn een sj lig 
stilstaan te verkrijgen. De remdruk was 162% of 
bijna twee derden meer dan het gewicht op de ra
dereu iu den aanvang der proef, maar hij werd niei 
snel genoeg vermitttleid. Vandaar dat de raderen 
na 9 seconden gleden, op welk oogenblik de snel
heid van 60 tot 17 Eng. mijlen was gedaald. Niet
tegenstaande dit glijden van één paar raderen stopte 
de trein na het doorloopen van slechts 107 yards 
eu binnen 12{ seconde. 

Het doel van de regeliugsklep was een gelijk
matige reiuhlok-wrijving te verkrijgen gedurende den 
geheelen duur van het stoppen en aan deze wrijving 
de hoogst mogelijke waarde te geven, dat is haar 
nagenoeg gelijk aan de adherentie te maken zonder 
de grens te bereiken, waarop de raderen glijden. 
De snelheid van het stoppen wisselde af naar mate 
men dit doel meer of min naderde. Het weerstands
vermogen der klep werd gedurende de proeven ge
wijzigd. 

De omstandigheden waaronder het stoppen telkens 
plaats had waren zeer gunstig en wijzen een aan-
kleinming van de raderen tegen de spoorstaven aan 
grooter dan die, welke men gemiddeld verkrijgt en 
die iets meer bedraagt dan 0.18 van het gewicht 
op de raderen. 

Deze proeven werden genomen met één wagen. 
Sedert heeft de schrijver gelegenheid gehad proeven 
te nemen met twaalf wagens op den Paris-Lgon-
Méditerranée. Het gemiddelde van zeven remmin
gen , bij herleiding tot een snelheid van 50 Eng, 
mijlen in het uur , was 203 yards, waarbij slechts 
63°/u van het treingewicht aan leinschoeiien onder-
worpan werd. Als de remblokken waren aangebracht 
geworden legen alle radereu, gelijk bet geval was 
bij den enkelen wagen, zou de uitkomst geweest 
Rijn 128 yards bij 50 Eng. mijlen vaart. Men zou 
alzoo zeer dicht genaderd zijn tot de gunstigste uit
komsten, verkregen met een enkel voertuig. 

De regeling van den druk is noodig voor een 
volkomen rem. De regeliugsklep is uitgedacht ge
worden om het glijden van de raderen over de spoor
staven te voorkomen. Zulk aan klep is noodig voor 
een goeden rein, want alleen door het glijden te 
beletten verkrijgt men de hoogste nuttige werking, 
vermijdt men beschadiging van de raderen en staven 
en vermindert men de kansen van ongelukken. Hoe 
volmaakt het beschreven toestel ook z i j , hoe zeker 

het ook moge werken in het tegengaan van het 
glijden, toch is het, wegens de talrijke voorwaarden 
waaraan remmen moeien voldoen , noodig van tijd 
lol tijd de klep te regelen met het oog op de adhe
rentie, tenzij men er iu shige den druk door die 
adherentie zelve te doen regelen. 

Draaüngsnloment der wielen. De schrijver zal 
niet het vraagstuk van den invloed van hel draaiings-
moment der wielen oplossen , maar hij wenscht slechts 
mede te deelen wat hij bieronitrenl heelt waargeno
men. Gewoonlijk heeft bij een hein een gedeelte 
der voertuigen remmen en een gedeelte geen remmen, 
Zoo de remmen werken op al de radeten, voegt het 
draaiïngstnoment der laatstcn niets toe aan den af
stand gedurende het stoppen doorloopen, daar dit 
moment rechtstreeks kan worden opgewogen door de 
remmen, zonder gebruik Ie maken van de adherentie 
tegen de sjKHirstaven. E r wordt eenvoudig meer 
remdruk vereischt, en, zoo een regeliugsklep gebezigd 
wordt, een vergoeding voor dit draaiingsmometit. 

In het ongeremde gedeelte van een trein komt 
het iiraaiingsmoment der raderen bij het moment 
vun het treingewicht , het gewicht der raderen er
onder In-grepen, waarvan geen partij kan worden 
getrokken voor de vertraging, en daarom schijnt 
het raadzaam remmen aan te brengen tegen alle 
raderen. 

11 Juni , 1879. E. 

STUUIU 'OESTEL VOOIt E E N S P O O R T R E I N . 
(Iteetifieatetir). 

Omtrent de uitvinding van het Stuurtoeitel voor 
een spoortrein of den soogenaamden Rtetificatêur 
van den heet Van Ruijveu, waaraan wij publiciteit 
gegeven hebben in ons blad van 31 Mei j l . n" 2 2 , 
zijn wij lns-Lu.lt geteld eenige nadere toelichting 
van het doel dier vinding bekend te maken. 

Zooals wij berichtten, kan de machinist van een 
s|)Oortrein, door deze uitvinding, alle verkeerde wis-
selstanden , door nalatigheid of wel vergissing van 
wtsselwachtejs ontstaan, verbeteren, iu. a. w. hij 
kan aan eiken wissel zoodauigen stand geven, als 
voor den loop of de richting van een trein noodig is. 

Voor het veranderen van een wisselstaud eu daar
toe verzetten van de wisseliongeu is het een eerste 
vereischte, dat die verzetting met de meest mogelijke 
juistheid geschiede, want door eene onjuiste verzet
ting der tongen kan een ander onheil, n.l. het 
derail loeren van den trein , ontstaan. 

Wanneer men de werking van een sjmorwissel in 
al zijne details gadeslaat, zal men ontwaren dat het 
niet alleen voldoende is , dat de wisselwachter zijn 
handel of hellroom overhaalt, om daarmede de wis-
seltongen te verzetten: hij moet daarbij wel nauw
keurig letten dat de wissel behoorlijk gesloten i s , 
d. w. dat een der beide tongen tegen de bijbe-
hoorende rail aansluit. Wanneer de tong, die tegen 
derai l moet aansluiten, slechts een paar centimeter 
van die rail losligt., kunnen de flensen of randen 
der voorwielen van de locomotief lieiden tusschen de 
rails en wisseliongeu komen, en kan daardoor de 
trein derailleeren, want genoemde voorwielen komen 
dan noodwendig op een s[»oor, waarvan de rails 
niet (Kit-allel loo|>eu: zij worden alzoo gedwongen, 
om twee van elkander uitwijkende rails te volgen, 
wat natuurlijk onbestaanbaar is. Daardoor wordt dan 
de wissel verbrijzeld, eu eenig onheil is onvermijdelijk. 

Vandaar dat men meermalen in de nieuwsbladen 
leest: dat een trein is gederailleerd, tengevolge eener 
onvoldoende sluiting van een wissel. 

Op deze sluiting heeft de uitvinder mede alle aan
dacht gevestigd, en daartoe aan zijn toestel eene 
afzonderlijke, zeer eenvoudige inrichting aangebracht, 
waanloor de wissel Mioorl i jk gesloten wordt. De 
richtings-verandering voor den trein geschiedt daar
door met volkomen juistheid. Deze inrichting is zoo
danig aangebracht dat iedere wissel, die onvolkomen 
gesloten i s , automatisch door de locomotief zelf 
altijd gesloten wordt, dus zonder dat de machinist 
eenig toestel daartoe iu werking behoeft te stellen. 

Hel geheide sliuirtoestel moet zeer eenvoudig zijn , 
zóó, dat de machinist, bij het besturen van den 
trein, zich nooit kan vergissen, want zelfs gedach
teloos, zal hij van nature eene juiste richting aan 
dan litsin geven, wanneer hij daartoe het toestel 
lar.t werken. 

Wanneer de machinist op lietzellde oogenblik, dat 
hij dan trein in snelle vaart bestuurt en daartoe een 
wissel verzet, het toestel iu werking moest stellen, 
zou die verzetting weleens kunnen falen, want het 
tijdstip ervoor zou op eene seconde na moeten IHÏ-
rekend worden. 

Men behoeft den Hcctificateur niet op een gegeven 
oogenblik iu werking te stellen; men kan dat op 
velschillende afstanden doen. Wanneer een wissel 
niet goed staat, kan de machinist voordat de trein 1 

hem beieikt, reeds het toestel in werking stellen, 
en op het punt van uitwijking, ter plaat.se van den 
wissel, geschiedt dan de wisselverzetting automatisch. 
De bestuurder kan dus ook niet, door het toestel Ie 
vroeg of te laat Ie doen werken, eenig gevaar voor 
den trein teweegbrengen. Evenmin behoeft hij 
altijd onmiddellijk na een wisselverzetting het toestel 
buiten werking te stellen. 

Is het daarentegen noinlig, dat de machinist op 
een gegeven oogenblik aan den trein eene andere 
richting moet geven, dan kan hij dat in één seconde, 
zelfs in nog korter ti jd, doen. 

Alle onheilen, welke niet alleen door botsingen', 
enz., bij verkeerde wisselstanden, maar ook door 
derailleeringen , bij onvolkomen gesloten wissels, ont
staan, worden'door den Roclilicateor voorkomen. 

De behandeling van het toestel kan dooiden een
voudigste geschieden, er is dus geen sprake van dat 
de machinist eerst den Rectincateur moet bestudeeren, 
om daarmede ie kunnen werken; want het toestel, 
hoewel zijne onderdooien van constructieven vorm zijn, 
is hoogst eenvoudig, zoodat bij den eersten twigop-
slag, het geheele onderling verband van het toestel 
duidelijk wordt, en men dan ook aanstonds daarin 
het volste vertrouwen stelt. 

Het is juist dat vertrouwen, dat elke nieuwe uit
vinding mist. Zoolang de practijk niet door Onder
vinding haar stemjiel van deugdelijkheid daarop drukt, 
worden de meeste uitvindingen betwijfeld. Vroeger, 
toen de uiensch nog niet zoo ontwikkeld was, zeide 
men: »dit of dat is onmogelijk", thans halen velen 
de schouders op met eene uitdrukking van medelijden 
eu zeggen met gesmoorde stem: «het zijn hersen
schimmen, waarvan onze eeuw getuigt". In die uit
drukking ligt eenige waarheid, want vele uitviimiti-
gen zijn op zien zeiven dikwerf zeer pnichtig en ge
niaal gedacht, doch iu de practijk onuUvoerbaar 
en dus voor de maatschappij niet van dat nut, het
welk de uitvinders zich ervan hadden voorgesteld. 

Om die redenen heeft de uitvinder zich niet alleen 
met de uitnemende theoretische werking van zijne 
vinding tevredengesteld, maar hij heeft ook de vaste 
overtuiging willen hebben, dat de Itectilicateur te
vens piaetiseh volkomen aan zijn doel lieaiitwoordt. 
Daartoe beeft hij op zekere grootte, naar eene vast
gestelde schaal, aan sjtoorbaau met wissel en een 
locomotief doen maken. en daaraan zijn compleet 
toestel toegevoegd. Zoodoende heefl hij talrijke proeveR 
kunnen nemen , en het toestel meer dan duizendmaal 
laten werken. Nimmer weigerde het de verandering 
van richting niet juistheid te volbrengen, hoe snel 
ook de locomotief reed, en nooit ontstond door de 
werking eenige beschadiging noch verbrijzeling van 
eenig deel aan den weg, locomotief of rectiOcateur zelf. 

Zooals in bovengenoemd nummer van dit blad werd 
vermeld, moet de uitvinding nog tal van ontzag
lijk groote voordeelen opleveren; wij hojwn die nog 
nader in dit blad mede te deelen. (') 

Ktrichten en mededeeliagen. 
B I N N E N L A N D , 

's-Gravenhage. Rij beschikking van den M i 
nister van Rinnciilandsche Zaken van G Juni 1879, 
lit. M , uitI. O . , is bepaald dat de commission, be
last met het afnemen der examens |; en C , volgens 
de artt. 00—05 der wet van 2 Mei 1863 (Staats
blad l i " . 50), voor het jaar 1879 zitting zullen hou
den te Delft, en zijn benoemd: 

Voor examen B (artt. 01—05) tot lid en voor
zitter der Commissie Dr. J . Bosscha, directeur der 
Polytechnische school te Delft; 

tot leden : Dr. A . C. Oudemans, Dr. H. llehrens, 
F . J . van den Berg, C. M . Schols , J . A . Snijders 
C J z n . , allen hoog leeraren aan de Polytechnische 
school, Dr. 11. J . Tideuian, hoofdingenieur der ma
rine, adviseur voor scheepsbouw te Amsterdam; C'. 
de Bruyn, ingenieur van den waterstaat te Brielle; 
U . J . Mor re , A . Ie Comte, leeraren aan de Poly
technische school, en Dr. D. J . Korteweg, leeraar 
aan de boogere hurgerschooi le Breda. 

Voor examen B (art 00 en C art. G i—G5) tot 
lid en voorzitter J . F. W . Courad, hoofdingenieur 
van den waterstaat in Noord-Holland; 

tot leden: Dr. Ü. P. W . Baehr, F . J . van den 
Berg , E . Gugel, N . II llenket, E . Steuerwald, Mr. 
B. II. Pekelharing, Dr. II. Behrens, C. M . Schols, 
J . A . Snijders t'.Jzti allen hoogleeraren aan de Po
lytechnische school; J. van der Vegt, hoofdingeni
eur van den waterstaat der prev. Zuid-Holland; J. 
W. Wekker , ingenieur van den waterstaat te 's-Qra-
venhagej P. J. Waller, seclie-ing. bij de Slaats-

{') Naar wij wasmes moet ik- ai tri ader drie Jaren sthterMB, 
mot tic nifi'-t mogelijke iuHpauniog, nan ilt'ze uitvinding 
hebben gcwrrkl, om luuir hit rij|iïit;id te brengen eu voor 
uitvoering geschikt te inukeii. JW.I 'if. 
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spoorwagen te Dordrecht; E . van der Eist , ing. 
der mijnen tc Kerkrede j Dr. L . C. Levo i r , 11. A . 
Ravenek an A . Le Oom te, leeraren aan de Polytech
nische school, en J . Meualda van Schouwenburg, 
leeraar aau de Inwgere burgerschool te Itotterdaiu. 

— De Pruisische Minister van Openbare Werken 
heeft besloten, aau de groote verzameling modellen 
en andere voorwerpen betrekkelijk het spoorwegwe
zen, thans voorbanden in de Berlijnsche Academie 
nwr Houwkunst en Nijverheid, eene aanzienlijke uit 
btciding te geven en de collectie tot een afzonderlijk 
spoorwegmuseum te makeu, zoowel ten behoeve van 
de leerlingen der Technische Academie, als in 't al
gemeen voor een historisch overzicht van de ont
wikkeling op dat gebied. De hiertoe noodige mede
werking der Bpoorvregbeituren is reeds ingeroepen. 

— Het rapport van Jhr. Mr. A . de Stuers, ma»! 
van legatie te Londen, over het kunstonderwijs in 
Engeland en het South-Kenaington-Muaeum, i s , op 
last vau den Minister van Binnenlandscbe Zaken, 
afzonderlijk uitgegeven. Het is met de bundels bij
lagen , die alleen eeu paar honderd bladzijden be
slaan, eeu lijvig doekdeel in groot quarto, 410 pag. 
sterk, l i l het eerste gedeelte wordt aangewezen , 
welke bijstand door het Departement van Kunsten 
en Watenachappen in Engeland geschonken wordt 
aan de lagere scholen, normaalscholen, kunstklas-
sen, kunstscholen, en wonlt het zoogenaamde South-
Kensington-stelsel van teeken- en kunstonderwijs lie-
schreven. In het tweede gedeelte wordt die beschrij
ving nader toegelicht en aangevuld, omdat in dit 
stelsel ook voor Nederland veel bruikbaar is bij de 
op te richten normaalschool voor teekenonder wij zeis. 
Deze nadere toelichting betreft allereerst de uitne
mende werkzaamheid van den directeur Poynter, 
den invloed der aan de inrichting verbonden K l i n i 
sche kunstenaars, liet verkrijgen en bewaren van goede 
gips nfgintsols. de beoefening der ornamentiek. I'it-
voerig wordt gemeld, welke gebreken de inrichting 
van het South-Kensington schoollokaal aankleven en 
hoe naar verbetering daarvan wordt gestreefd. Ver
leden jaar en ook dit jaar wenl de hoofdleemar 
naar België, Duitschland en Oostenrijk gezonden 
om er de kunst- en industriescholen te bezoeken. 
Hi j prees het systeem-Hendricks, iii de scholen te 
Gent en Brussel gevolgd, als onverbeterlijk en roemt 
ook het algemeen kunstonderwijs iu Wurtemberg. 
Daar wordt aan dorp-sehooluieestei-s elk jaar een 
verlof vau twee maanden toegestaan om zich uaar 
Stuttgart te begeven. Op kosten der Regeering 
worden zij er onderricht iu de gronden van het tee
kenen naar bet pleistermodel; zoo zij daarin vrij 
goed slagen , ontvangen zij eene kleine verzameling 
gipsmodellen en teeken materieel voor hun school, 

.•II eeu som gelds als aan iiging. Op deze wijze 
ontstaan teekenklassen in alle stads- eu dorpsscbo-
len. Bevindt er zich onder de leerlingen een die 
ui tmunt , dan wonlt hij op 's lands kosten naar 
een betere school gezonden om beter teekeoonder-
wijs te ontvangen, maar blijft in zijn vak, en gaat 
vervolgens naar Stuttgart, de allerbekwaamste» naar 
Müncben, Berlijn of Leipzig, om de studiën iu bun 
vak te voltooien. Vervolgens deelt de beer De Stuers 
mede, dat en waarom da doesehar werd afgeschaft 
in de Slade-school. Eindelijk geeft hij dé inzichten, 
die hij in gedachten wisseling met specialiteiten kreeg 
over de wijze, waarop in Nederland een uoraiaal-
teekenschool ingericht cn een nieuw stelsel van tee-
keiiondeiwijs ingevoerd moet wonlen. 

Hij wenscht de school, afgescheiden van de Aca
demie van beeldende kunsten, om de musea liever 
in Den Haag dan te Amsterdam, in een doelmatig 
en dus expres daarvoor gesticht gebouw. 

Het derde gedeelte van het rapput betreft het 
Kunstmuseum te South-Kensington, de gebouwen en 
decoratie werken, da indeeling en uitstalling der voor
werpen, de cireuleerende verzamelingen, het kopiee
ren, catulogiseeren, omschrijven enz. der voorwerpen, 
de verschillende verzamelingen van kunst, onderwijs, 
voedingstoffen ens. 

Met deze beknopte opgave van den inhoud mee
nen wij te kunnen volstaan. Belangstel lenden zul
len het werk zeil ter hand nemen. Mogen zij velen 
zijn! Want waar is wat de heer De Stuers aau bet-
einde van zijn rappor! zegt: klein moge ons volk 
zi jn, treurig de toestand waarin kunstonderwijs en 
kunatmdoatrie bij ons verkeeren, is er geen reilen 
om niet te gelooven, dat Nederland niet nog eens, 
gelijk in vroeger eeawen , op dit gebied een bron 
van welvaart en roem vinden zal! Moge dit rapport — 
verrijkt met artistiek behandelde illustraties — daar
toe medewerken, evenals het rapport van baron De 
Constant Itebecquc uit Weenen! Wat onze Regeering 
betreft — is bet openbaar wonlen van deze twee 
rapporten reeds geen gunstig voorteek en I 

Amsterdam. Het Koninklijk Instituut van In
genieurs sal op Dinsdag '24 Juni vergaderen in eene 
van de zalen van het Koninklijk Zoologisch Genoot
schap Natura Arti* Magistra le dezer stede. 

Daarin zullen de volgende punten worden behan
deld: 

Op de agenda voor deze vergadering komen de 
volgende ingekomen stukken voor, a l s : 

u. Brieven vau den hoofd ingen leur van deu wa
terstaat in Noord Holland, ten geleide van do waar* 
nemingen aau Deu Helder, gedurende de maanden 
Maart en Apri l 1870, opgemaakt door het lid 
W . Ph . de Kruyft 

6. Brief van bet lid Tb. Bleckmann , ten geleide 
van een stuk, getiteld: De pulsoiiieter toegepast nis 
poinpweiktuig tot bet verwijderen van het water 
uit de steenkolenmijn llermaiiia bij Reichenwalde. 

c. Brief van bet lid K . 11. van Brederode, ten 
geleide van eeue I* -sch rij ving van de ijzeren overkap
pingen op het geii,oeuschap|>elijk station van de 
Staat- en Hollandsche spoorwegen buiten de Delft-
sehepooti te Rotterdam. 

d. Brief van het lid J . Swets A z . , ten geleide 
van een \ervolg up zijn bt-schrijviug der sluis te 
Kumpfu ' ' i i van eene bes. brij ving vau eeu door hem 
uiitwoijien wi'isluiihek voor landwegen. 

e. Brief van den heer W. II. ter Meiden, te Bo 
degniveii, teu geleid.' van hel ver-lag omtrent de 
wacht en visscherij op de Lat me over het jaar 1878. 

ƒ . Punten van beschrijving voor de I02de alge
meene vergadering en het congres der Nederland-
SChe Maatschappij tot bcvonlering van Nijverheid in 
Juli 1879. 

g. Programma van dc Hollandsche Maatschappij 
iler Wetenschappen voor bet jaar 1879. 

A. Afdruk van een brief van bet bestour der Ver
eeniging voor Handel en Nijverheid te's-Gravenhage 
met een rapport der commissie voor bouwkundige 
onder woriieii uit die Vereeniging, ter beantwoording 
van de vraag: »Welk rioolstelsel is voor Den Haag 
bet beste?" 

Door de zorgen van eene feestcommissie , bestaande 
uit de leden J. W. Bake , J . Di rks , A . K . P . F. 11. 
van Hasselt, J . K a l l l , A . P. M . Kapteyn , A . vau 
Lennep, G. A . A . Middelberg, J. O. van Niftrik 
eu K . van l l i j n , is de Baad vau Bestuur in staat 
gesteld tot bel nemen van de volgende maatregelen 
ter veraangenaming van de bijeenkomst op den dag 
der vergadering en den daaropvolgende» dag: 

Dinsdag 24 Jun i : Na afloop van dc vergadering 
en het gebruik van ververschiiigeii kunnen de leden 
naar verkiezing deelnemen aan een van drie never* 
melde tochten ter lieziehtiging van de aangeduide wer
ken en mrigtiiigeu, tegen betaling van f 1.50 voor 
de rijtuigen, enz. 

I. Debeuialingswt'rktuigeii bij Zeeburg. — De staats
spoor weg werken in dc Rietlanden.— Bezoek aan eene 
van de stoombooten voor de vaart op Oost-Indië van 
de Maatschappij „Neder land" . — Het gocderensta-
tion van de Hollandsche IJzereii-Spoorwogmaat-
schappij nan de Nieuwe Vaart. — De Kattenburger 
Draaibrug. 

II. De diamantslijperij van den heer Boas. — De 
suikerraffinaderij van den beer Von Rath. — De ko
ninklijke fabriek van waskaarsen, diiecteur de beer 
L . A . H . Hartogh, L . K . Inst. I. — De koninklijke 
fabriek van stoom- en andere werktuigen, directeur 
de beer J . M . van der Made, L . K . Inst I. 

III. Rijtoer door de uitbreiding der stad. — De 
exploitatie van het Liernurstelsel. — Het in aan
bouw lijnde Rijksmuseum. — De Stads-echoawburg.--
De Smatssj-oorwegwerken aau de westzijde der sUid. 

Daarna te 0 uren diner in eene van dc /alen van 
hel Genootschap Natura Arti* Magistra, tegen 
f 3. — hel couvert, zonder wijn. 

Woensdag SS J u n i : I. a. Verzameling aan het 
Oosterhoofd, aan den Oosterduksdijk, te 9 uren. 

Tocht met eeue stoomboot ter bezichtiging vau de 
sluizen en lieuialings werk tuigen te Scliellinkwuide eu 
van bet ijzeren drijvend droogdok, van de Stads-
Handelskade eu van de spoorwegbrug over de Wee-
tenloksluis. 

Te 11 ureu aanleg aan den veesteiger bij de 
Westerdoksluis ter opneming van de leden, die aan 
boven vermelden tocht niet hebben deelgenomen. 

ft. Tocht met eeue stoomboot door het Nojrdzee-
kanaal naar Umuiden en haven, met bezichtiging 
van de hoofden, of, uaar verkiezing. 

II. Te 10 uren per ei tra-trein, aangeboden 
door "le directie dei Hollandsche IJ/eren-Spoorweg-
niaatschappij , van het station Westenlok naar Haar
lem. 

Bezichtiging van het stedelijk museum , de groote 
kerk , liet kuiistiiidiistrieinuseiiin van de Nederland -
sche Maatschappij ter bevordering vau Nijverheid, 
bet Rijksmuseum van schilderijen in het Paviljoen. 

Per extra-trein, aangeboden als voren , te 1 uur 
30 minuten naar Velsen, om aldaar over te etappen 
np de stoomboot van tocht n". I en gezamenlijk met 
de leden, die aan dien tocht hebben deelgenomen, 
terug te koeren naar Amsterdam. 

Diner te 5 ureu HO minuten Ln het AmtUt-Hótêt 
tegen ƒ' 2.50 het couvert /onder den wijn. 

Amsterdam. Nog in den loop van dit jaar wordt 
de/e stad met een particulier museum verrijkt. Jhr. J. 
II. S. van de Poll heeft den architect Leliman belast met 
de verbouwing van ecu viertal zalen in njne woning 
aan de Heeiengiacht bij de Spie» eist raat , waar zijn. 
luetbara schilderij verzat Deling op waardige wijze ge
herbergd kan wonlen. De verzameling bestaat 
behalve talrijke doeken van de nieuwere schoul, uit 
ongeveer tweehonderd stukken van oude meesters 
waarander Rembrandt, Van Drek , Paulus Potter 
Rnyadael en Ouyp. Daareultoveii moet de eigenaar 
het voornemen bennen om zijne verzameling bij voort
during aan te vullen. Men /al niet alleen gelegen
heid kunnen erlangen om de/e kunstschatten tc be' 
zichtigen, maar ook om op de aangenaamste wijze 
kopieën te nemen. 

— Door den heer W . Terineulen wordt in het 
Café 't IJ, nabij de Zwemschool aan deu Wester* 
doksdijk , kosteloos de gelegenheid voor beluik-stel
lenden of geiuteivsseenlen bij de Lat ine- visscherij 
aangeboden , om op verkleinde schaal de werking 
van den zandduiker na te gaan, waarmede hij zich 
voorstelt bij gunstige gelegenheid de onder de zee 
begraven goudstaven der Lutine boven water te 
brengen. 

Thans, nu de omstandigheden voor de visscherij 
op de Lutine gunstiger worden , daar de /.andmnssa 
zich aanmerkelijk verplaatst, heelt, en een gunstige 
toestand als in de jaren 1850—1801 nabij schijnt 
te zijn , zal het zeker de belangstelling van menig
een gaande maken, te weten, up welke schrandere 
wijze en met hoeveel volharding wonlt gewerkt om 
de schuiten weder meester te worden, die do zee 
eens bij Toi-schi'lliiig bedolf. 

Utrecht. De afgetreden directeur-generaal der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssjioorwegcn 
de beer F . s' Jacob , beeft Zaterdag 7 de/er plechtig 
afscheid genomen van het personeel vau het hoofd 
bureau, dat zich, op bekomen uitnoodiging, in A 
groote vergaderzaal vereenigd had. De toespraak 
door den heer s* Jacob gehouden, was kort en een 
voudig, doch zeer hartelijk cn getuigde van de wel 
willende gevoelens, welke de directeur-generaal hei 
personeel steeds had toegedragen. Onder dankbetu 
ging voor de medewerking en («rsooulijkc toewijdinj 
door hem immer van de zijde van het peisoneel 
ondervonden, bracht de beer s'Jacob in herinnering 
de woonlen bij de aanvaarding van zijn ambt geuit 
dat nl . het zwaartepunt van de belangen der Maat 
schappij gelegen is in het meer ondergeschikt personeel 

int den dienst uitvoert. Mei aanhaling van het be-
kende •noblesse oblige" deelde de beer s' Jacob mede [ 
dat hij het besluit genomen bad om zijn ambt ne
der tc leggen , zonder iemand deern ver te madple- j 
gen, in de overtuiging, dat het OOgenbUk gekomen | 
was om de groote verantwiMinlelijkbeid, die 10 jaren 
lang op hem bad gerust, aan jeugdiger krachten 
over te dragen. Voor zijn opvolger verzocht de heer 

Jacob de medewerking van ieder in het bijzonder, 
mei aanbeveling om het oiid-Hidlaiubche spreek-

rord : »Eendracht mankt macht" in een* te houden. 
Verder dankte de heer s' Jacob voor het hem ten af
scheid vereerde geschenk , waarvan hem door de 
oommissie van uitvoering een teokerüng was ter hand 
gesteld, doch welks aanbieding eerst later zal plaats 
hebben. Ten slotte beval bij sich in elks vriertdschap-
pelijke herinnering aan. Nadat door een der ambte
naren het woord was genomen om den heer s' Jacob 
van de blijvende sympathie van het imrsoiieel de 
verzekering U ( geven, verliet hij blijkbaar bewogen 
de .'.tal. 

De nieuwbenoemde directeur-generual , de neer 
W . K . M . Vrol ik , heelt Maandag li. het perso
neel van het hoofdbureau op de minzaamste wijze 
toegesproken. Hij herinnerde IK»; hij als ambtenaar 
van subalterne» rang aan de Maatschappij verbon
den wenl , en het was hem een genoegen onder de 
tegenwoordige ambtenaren nog pareotm op te mer
ken, aan wier voorlichting bij zeer veel te danken 
had. Met name duidde hij als zoodanig den heer 
Terhtak aan. De heer Vrolik gaf daarna de verze
kering, dat hij alles zou doen wat hij in 't belang 
Ier ambtenaren vermocht, e» beval zich bij hen 
aan. Ten slotte deelde bij nog mede, dat bij van 
de» heer - 'Jacob een blief bad ontvangen, waarin 
deze zijn leedwezen betuigde, het wed uwen fonds der 
ambtenaren, welks oprichting door hem was voor
bereid, niet onder zijn bestuur te hebben zien tot
standkomen, doch dat bij als een blijk zijner sym
pathie eene som van twee duizend gulden voor dat 
fonds beschikbaar stelde. 

Dat dit nieuwe liewijs van belangstelling iu het 
lot der ambtenaren met ingenomenheid en dankbaar
heid werd ontvangen, behoeft geen beloog, en op 

! daad van mildheid mag als eeu waardig slot 
zij» bestuur gewezen worden. Aan bel slot vau 

zijn toespraak verzucht du heer Vrolik niet alleen 
le medewerking, den ijver en de tin-wijding, maai
de genegenheid van bet (tor-mierl. o Evenmin a l -
nhet door mij zal worden vergeten, wensch ik bet 
ou allen in herinnering te brengen, dat de man, 
•die thans aan uw hoofd staat, een uit uw mid-
»den, een sjioorweg-ambtenaar is." Was de ge
heele rede met aandacht aangehoord, deze welwil
lende slotwoorden, op den hartelijkste» toon geuit, 
werden met luide Icekenen van bijvul begroet. 

De heer Ma.iié, chef der wagen-controle, trad 
uaar voren om den directeur-generaal namens alle 
aanwezigen met zijn lieiioemnig geluk te wenschen. 
In even keurige als gevoelvolle bewoordingen verze
kerde de heer Marie den beer Vrolik van deUM;wi j 
ding van het personeel, er bijvoegende, dat, waar 
riHids de plicht een ieder gebood der. directeur-ge
neraal naar zijn vermogen te steunen, de vervulling 
van dien plicht aangenaam wenl gemaakt door de 
gevoelens, welke ieder ambtenaar eu beambte deu 
heer Vrolik persoonhjk toedroeg. 

Mi't eeu warmen handdruk , dien de heer Vrolik 
verzocht als voor allen geldende te beschouwen, zeide 
hij de» heer Marie voor de ontvangen lietuiging van 
toewijding dank. 

Een woord van hulde wordt bij deze gebracht aau 
den aftradeaden en den nieuw benoemden directeur-
generaal. Beiden begrejieii dat ambtenaren, met 
hen voor de bevordering en den bloei derzellde snak 
arbeidende, getuigen moeten zijn van de lotswis
selingen, eu dat zij in dc eerste plaats aanspraak 
hebben daarmede te worden in kennis gesteld. Zulk 
eene handelwijze moet gunstige» invloed uitoefenen 
op de samenwerking van de ambtenaren, en welk 
een heiuelsbm'd verschil met de wijze van bandelen 
bij de zoogenaamde Departementen van Algemeen 
Bestuur. Naar men verzekert zijn die heeren meestal 
te zeer verdiept iu de berekening van bet hun toe
komende aandeel der leges , en worde» edeler ge
voelens door eigenbelang verdrongen. Voor de eer 
der verlichte negentiende eeuw was hel te wenschen, 
dat de Regeering aau het stelsel van leges een einde 
mankte; zooals ze nu betaald en verdeeld worden, 
wordt een bedekt stelsel vau drinkgeld gehuldigd, 
waarbij de hoogst bezoldigde ambtenaren het leeuwen
deel ontvangen. 

Bergen-op-Zoom. Het aantal ongeschikte ka
zernes /al binnenkort vermeerderd wonlen. Men 
meldt althans, dat het arsenaal alhier eindelijk tot 
inrichting voor kazerne goedgekeurd en vanwege de 
genie opgenomen is tot het ontwerpen van het plan 
voor de verbouwing. Zoodra de begroeting van Oor
log ook door de Berate Kamer der Sta ten-Generaal 
/al zijn aangenomen, wordt, naar men verneemt, 
de aanbesteding uitgeschreven en spoedig niet de 
werkzaamheden aangevangen. 

In de/en tijd, waar bet oprichten vau gebouwen 
veel licsproken eu met recht op gebrek aan degelijk 
beid en kunstzin gewezen wordt, zou bel aanbeve 
ling veitlieneu, het maken van ontwerpen voor mili
taire gebouwen aan deskundigen op tc dragen en 
niet aan officieren der genie, die meestal ongeschikt 
zijn om bet eenvoudigste plan la makeu. Men deuke 
daarbij aan de kazerne en de infirmerie tc Amster
dam, dc vsrgrOoUng der kazerne te Breda en de 
woningen voor gehuwde militairen in verschillend, 
garnizoensplaatsen. Alle deze leveren bet bewijs dat 

er, zelf» bij bet verstrekken vnn groote bouwsommen, 
allerondoclmatigste plans ontworpen en uitgevoerd 
worden. Men wijte dit niet aau dc genie, maar aan 
deu Minister, die de opdracht doet. 

Apeldoorn. De geprojecteerde tramweg van 
Apeldoorn naar Dieren zal niet, zooals aanvankelijk 
gemeld wenl , langs het kanaal A|«idoorn—-Dieren 
worden gelegd, maar over pirticuliere gronden. Be
zwaren vanwege deu Waterstaat en de wenscl iel ijk beid 
om de lijn meer door de bebouwde kom der dorpen 
tc leggen, hebben daartoe aanleiding gegeven, 

liinkonilipingfii van kanhrslrdinsfii. 
11 ÉBf , IA Iu til 

UnaHirlrht, te 10 uren, door het ministerie van 
Wsteretaai enz., aan bet gebouw vau bet prov. best. 
liet herstellen der wuitersclin In aau het He kanualpnud 
vim liet sHkaruul near de Mn.s, gein. KeSSel. Ruining 
/10.2(H). 

I lcvruier , te 10 uren, bij P, L . 1), Spijker: het 
verbouwen vun bet woon- en winkelhuis van e» voor 
Wed. .1. VY. vau vYelsun, aan de Graven aldaar. 

Vt-gliel, te 11 uren, door kerkvoogden eu notabelen 
dur Herv. gemeente: noodige vernieuwingen cn her
stellingen aan du kerk der gemeente. 

liri'dn, U ) 12 uren, door hel KOtueenebestuur: lo. 
het naken va» een gecreosoteerde houten beschoeiing 
Inngs dc Mark nun de straat naar de Gaslhuisvoldeii; 
Bo, bet leveren en plaatsen vun schotbalkrti in de 
Willemsbrug cu iu de brug iu den Nieuwen Hangdijk; 
3o. liet vernieuwen der beschoeiing laags de Gampel 
aan deu achterom . n int bouweu vaneeo wagenloods 
aldaar; lo. bet bouwen van een houten dubbel urinoir 
op bet Kerkplein; 6o> het leraren van trechters eu 
deksels op tonnen voor de gomecuteroinigiug. 

Groningen, tc 12 ' j uren, door burg. en wetli.: lo. 
bet maken eener bad- un zweminrichting imbij liet 
Hooriischcdicp; 2o. het aanleggen cn bestraten der 
Achterstraat, over ccne lengte vau 102 M . 

-Hage, ie 1 uur, door liet gemeentebestuur: het 
leveren van eenige meubelen, benevens eenige werk
zaamheden, ten behoeve vau de H . B. S.voor mi-injos. 

v niMerdam. te l'.'j uren, door de Holl . Uzcren-
SpnorwegimuVschappij, in Hot Vosje: lo. (voor bet 
vernieuwingsfonds van den Noord hol land Beken Staats
spoorweg) de levering vau 1000 stuks stalen spoor
slaven met bij be hoerend verhiudiugsijzcr cu hnak-
boulcu; 2o. het leveren eu stellen van 2 waterkranen 
op het gemeenschappelijk station tc Leiden. Ranting 
ƒ 1 0 0 0 ; 3o. het maken vau ecu stationsgebouw met 
marquise en verdere werken op het gemeenschappelijk 
slutionsemplaeement te Leiden. Riming ƒ1.'10,000; 
Ito. het bouweu van eeue enkele en twee dubbele 
Steenen woningen op den I kosterepoorwcg cn den 
spoorweg Amsterdam--Rotterdam. Renting ƒ11,000. 

Middelburg. te 1 u r e n , door bet gemeentebe
stuur: de levering vau 75,000 stuks Quenaatkeioa, 
zongen. 0e soort. 

lM.i-.lai;, IT Juni. 
« . - - . k e r k e , te 10'., uren, door bet bestuur der 

wateikeering vnn den cal. polder Vlictc, iu de Dirce
tiekeet: hel maken van werken tot verdediging vau 
den oever VSO dien polder. 

Bwasetieai, te 11 uren, dooi bet waterschapslast., 
in het gemeentehuis: het verrichten van vern! en wiegen 
eu herstellingen aan de schutsluis tc Uselstcin. 

Hijdreilii, te 11 uren, door het gemeentebestuur: 
eenige herstellingen cu vernieuwingen aau deu dorps-
toren. 

Lo—er tc Ü uren, hij G. Smit : het bouweu van 2 
woonhuizen. 

iir.i lx in , door hot gemeentebestuur van Sninllin-
gerland; bet afbreken van het bestaande- en het 
bouweu vau ecu nieuw klokkrtihuis op bet kerkhof 
te Kuordcr-Drachten. 

Tileuwvern, door de firma RekelhotT en Markx, bij 
F. van Vl ie t : het bouwen vau ecu WOOD- en winkel
huis. Aauw. Ki Juni. 

Uaenadag, IW Juni. 
K»»enda*l, te 10 uren, door het gctiifcntehrsluiir: 

het veruicuwcu v u ecu redeslU der Achterstraat 
aldaar eu bet herbestraicii van ccn g c l e o l t o «tier 
Straat, over eeue oppervlakte v au p. in. UtfO M ' . 

-liane, te 11 ureu, door het ministerie van water
staat enz.: lo . i• i•;. i • werken tot verbetcriug vau den 
Boveu-Kiju in de gemeente Herwen-cn-Acrdt, tusschen 
dc kilomcterrauieu 4 eu 7 der herziene rivierkaart. 
Aauw. 10 Juni. Raming ƒ 17,000; 2o. het maken 
van i) dwurskribbeu lau-'s den rechteroever van de Lek 
onder Bergambacht, Aauw. Iti Juni. Raming ƒ23 .000; 
So. het verbouwen van een aedeelte vau het Topogra
fisch Bureau van het Dep vau Oorlog voor bergplaats 
van lithogr. steenen. Raming ƒ 9 6 5 0 ; 4o. de herstel
ling van wintersonada aan de werkeu van deu 
Baard wij kseluni overlaat. Aanw. Ili .luni. I.'niniii.: 
ƒ10 ,150 : 5o. eenige werken tot nonnaliseeniig vau 
de Waal onder /all-Bommel, Gameren cn Haaften. 
Aauw. lö Juni. Raming ƒ 69350. 

'tt-11-.gfl, te 12 uren, door hit ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: lo. bet 
maken van deu onderbouw voor eette draaibrug met 
2 vaste gedeelten over de Zaan en voor 2 viaduelen, 
een over den Lagedijk bewesten eu één over den om 
te legden weg tieoosteu de Zaa> . met bijkomende 
werken, teu dienste van deu spoorweg Zaanstreek 
Enkhuizen. Inl. bij den eerstaanw. ingenieur te Hoorn. 
Raming ƒ 203,000; m2o. liet maken van stationsgebou
wen) werken tot bewaking, beveiliging cu afsluiting 
en verdere werken voor den spoorweg Zwolle—Almcloo. 
Inl. hij den hoofdingenieur te Zwolle. Kumiu^ 
/•353,3Ü0. 

t.ronin«<• ti. te 12 ureu, door den ontvanger der 
registratie eu domeinen: bet maken vau 2 opritten 
uaar gemeentelijke bruggen over tiet kanaal ten zuiden 
van Groningen. Iul . aau dc djrectickt-ct bij de voor
malige Heerepoort. 

tlkniiiar. tc 12 uren, door dijkgraaf eu heemraden 
van bet ambaci.t van Westfricahuiu. in het logement 
Noord-Holland: het gewoon ouderhoud der West-
friesche dijkwerken. 

UitlHerkerk, tc 12 uren, door dijkgraaf eu heem 
radeu van Oud-en-Nicuw-lteierwaard, bij P. van 
Schagen: de levering vau 5000 H L . grove, machine-
Rub rsteen kolen. 

•ttii'eh, te 12 uren, door het gemeentebestuur van 
Wiimbritserudeel: de vernieuwing van de brug de 
N:j lande i7. ijl ui deu macadam weg van Sueek naar 
Huls ward. Aauw*. lü Juui, te 10 urou. 

ll |nsfjh, te 12 uren, door burg. un weth. van 
Rijswijk eu Wateringen, tcu raadhuizc: bet maken 
vau grintwegen in de gemeenten Rijswijk cn Wate
ringen. Inl. bij don bouwkundige W. van Dorp, lo 
Delft 

•udewaler, te 1 uur, door L . van Loon , bij 
Sterkeuburg: liet maken der gebouwen voor eene 
stoomoliesiagerij aldaar. 

iintierdiuti, te 2 uren, door het bestuur van liet 
Kou. Zool. Gen. Natura Artis Magistra: het make" 
der houten fundatie vau een aquarium. Inl, bij dca 
architect G . B. Salm. 

Deventer, door kerkvoogden van de Nod. Herv.f*1' 
neen te I de restauratie van het groote lichtraam W 
het westelijk portaal der Groote- of Lebuiuiskerk aldaar. 

Dsnderdac, lil Juni. 
Ii.etl,, , te 10 uren, in hot gelmuw der hnnk-vmi-

leeninjf: bot afbreken on wedcropbouwen vau sea 
scbeidiiigsinuH r tusschen den tuin der bank-vun-lceiii(>£ 
cn de open guug der Israel, kerk. 

Arnhem, te 11 uren, door den architect J . W . 
Boerbooms, bij J . de Bruin aan dc Rijubrug: het 
bouwen van ccne azijufitbriek te Arnhem. 

l'o.n'iHKHi«i, tc 11 uren, door het polderbestuur vau 
Het Gcinceuelatid-vttii-Poortugniil, iu hel Koflichiiis: 
lo . het leveren en stellen vau 2 liorizontaal-workende 
stoom werk tuigen met stoomketels, beveloentrifugaal* 
pompen euz.; 2o. het maken der gebouwen voor dc 
plaatsing dezer werktuigcu, pompen enz., benevens 
don schoorstee», sloeiikoleiibergplaats cn machinist-
woning, nchtcr dc sluis te Hoogvliet 

"M.'ir-v. end-kerk e , tc 12 uren, iu het gemeente
huis : de gewone onderhoudswerken aau deu polder 
/u id 'Kroaicr t . 

Utreen*, tc 2 uren, door de maatscbuppij tol expl. 
vnn StaateëpW., aan het centraalbureau: het uitbrei
den vun sporen cu het maken vun hiikomeude werken 
op bet gemeenschappelijk station Zutfen. Raming 
ƒ23,020. 

Vlnikerh, tc S uron, door het bestuur van het 
waterschap De Blrek-eu-Oostkil, in hot rechthuis: het 
opruimen eu uitbaggeren vnn ondiepten over oeno 
lengte vau 48(J5 M . 

Neuxeit, tc 4 uren, door het bestuurder walorkee-
riug vnn don cal. polder Nieuwe-Ncuzcn, in hot 
N'cilcilaiidscli Logemenf: hot maken van werken tot 
verdediging van don oevor, iu 2 perc. 

Hoe.iikeii.keik.-, ten kantore van deu outvnngor-
nrifler der Watering: bet leveren van 240 soheopS 
tous gewonen Donriuksclicn steen, 400 idem ufval van 
Dooruikscbcu steen, 100 idem grove puin of brikken. 

VrUd«(, 10 Juni. 
Hlddelhui-K, te 10 uren, door het miuistcrie van 

waterstaat enz., nan bet gebouw vau het prov, best: 
luit maken van ccn pcilpul eu gebouwtje voor eene 
zelfrogistreerende peilschaal te Bruinisse. 

-,-lio-tii, te lO'/ i ureu, door bet ministerie van 
waterstaat enz., aan liet gebouw van het prov. best: 
lo. bet driejarig ouderhoud met aanhoorighedeu ca toe
stellen dor se 1 frog ist ree rende pcilscbaleu te Steen-
bergschc-Sas en te Willemstad. Aanw. 16 Jun i . 
Kaming / IbSO por jaar: 2o. het maken eu iuhauges 
vun 2 houten deuren van dc Rijks-schutsluis binnen 
het fort Crévecoeur. Aauw. 16 Juui. Ramiug /"ÖS00. 

Woiirilret lil. tc II uren , door dijkgraaf en heem
raden vau deu Zuidpluspolder iu Scliicland, iu liet 
Posthuis: het bouwen van 2 bruggen op pualfuudeering 
over de tochten vu» dien polder. 

Haarlem, te 12 uren, door het bestuur van den 
lnlnagpolder, iu bet llötel-Funckler: het maken dor 
gebouwen en bijbeliourende werken voor con stoom-
schcpradgemanl. Aanw. 18 Juui, van 1—3 uren. 

HaambruKire, tc 2 uren, door de watorschappca 
Oostzijdsch, l i e t Hoogen-Groenland eu De Roodcn-
inolr.il, bij S. vau Wees Wz.: bet doen van eenige 
speciaal aangewezen werken aan de molens dier wal er-
sclmppen, waarondei het inbrengen van eeu nieuwen 
vijzel iu een der molens van het Oostzijdsclic water
schap, benevens het onderhoud dier molens ou verdere 
polder.*erken tot uit. Apr i l '80. 

Haedekennkerhe, te 2 uren, door het polderbestuur 
der Walenng; het herslel, de veruieuwing en bet 
onderhoud tot 15 Apri l *80 der aarde-, kram-, rijs-cn 
steengkvoilngwarkea. Aanw. l s en 19 Juni. 

Zrrierdag-, SI Juni. 
Mrijen, te 12 uren, in dc herberg van M . de 

Nsgtegasl: de levering van 500 H L . grove macbine-
Hubr-stceukolen, ten dieustc van het stoomgemaal 
„De Volharding". 

Maandag, i n Juni. 
'a-llage, te 11 ureu, door het iniuislerie vau wa

terstaat enz., aan liet gebouw van liet prov. best: 
het doeu van eenige voorzieningen aan de voorin. 
Qaaraataineplaata op de Tien-Gemeten. Annw. 18 
Juui. Raming ƒ 17,S"0. 

Purmerende, te 19'/, uren, door den architect H . 
P. van den Aardweg: het bouweu vnn ecu kapitaal 
woonhuis iu het Pluutsocu bij de Purmerpoort te 
Puniicrcnde. 

middag, 34 Juni. 
Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 

driejarig onderhoud van de gemeente-schipbruggen 
met de bijbehoorende gereedschappen. Aanw. 17 
Juni, te ',)'/, ureu. 

Nijmegen, '»avonds S uren, door regenten der 
beide weeshuizen, in bet Prot. weeshuis: eeue be
langrijke verbouwing van een gedeelte vau het Pro t 
weeshuis. Aanw. 21 eu 23 Juni. 

•ontft jn ew f e l e n m , bij 1). A. Hoogland: lo . het 
01 ld er-profiel-brengen en tol grintweg maken van deu 
veldweg langs het Hoofdkanaal over 3750 M . lengte; 
2o. de leveriug van steenkolen voor den Grootc-
Upoldtr. Aanw. 20 Juni , te 11 uren. 

Wiienmlitg, l a Juni. 
•-iii.gr, te 11 ureu, door het ministerie vau water

staat euz.: lo. de werken tot voortzetting van de ver
betering der Roven-Mnas, iu de gem. MaasbrBclit en 
Weenaas. Aanw. 21 eu 23 Juui. Raming / 20,300; 
2o. dc werken tot uormnliseering van de Waal onder 
Gameren ea Haaften. Aauw. 21 eu 23 Juin'. Raming 
ƒ 95,000. 

I' »'Tiii te 12 uren, door den rentmeester Van 
der DnaSBB) bij D. Heuff: bet maken vau 2 boeren-
WOedagan niet bijgebouwen, iu 2 peiccclen. Aanw. 2 
uren voor de besteding. 

'«-Uiige, te 12 uren, door het ministerie van water
staat «n/,.: het luvcreu eu beten van 24 meerpalen iu 
dc kanaaldijken nabij dc spoorwegbrug over het 
Nooidzcekauaal te Zaaudam, tcu belioevo vau den 
spoorweg Nieuwediep —Amsterdam. Aanw. 16 cn 18 
Juni, te 11 uron. Ramiug /'2398. 

i'ireriit, te 12 men, door de bouwcommissie, bij 
F. J . Smit: het bouwen cencr kapel op hot R. K . 
kerkhof aldaar, l u i bij deu architect A . lepe, te 
Utrecht. Aanw. te lO'/j uren. 

Mljjdrerhl, tc 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheem
raden vnn De Koude Venou, in het raadhuis: het 
verhoogen en vorgrooten van eenige gedeelten der 
riugkade, du levering van zand, koolasch eu grove 
pain, iu 8 perc. Aauw. 21 Juui, te 7 uren. 

Leeuwarden, te 12 uron, door liet gemeentebest-: 
de levering van Portland-ccmentstoenen riolen, ter 
lengte van 110 k t , benevens kolken, buizen enz. 

Iwalle, te 1 uur, door het gemeentebestuur, ten 
raadhuize: hot verbouwen rau het huisperceol sectte 
F , no. I'.itT, iu de Goudsteeg tot een gymnasium, 
l u i . bij den gemeontearebitect 

Donderdag, ÏH Juni, 
/•nudert-en-Wcmlioul , to 11 uren, door het gr-

merntcbest: hot maken van trottoirs en eenige aan-
stnitingcu, nevens dc door hel Kijk aan te leggen 
uflt-igoteii, in dc traverse van die gomecuto. 

Sieldermalaen, te 12 uren, door deu dükstoel van 
bet polderdistrict Tielerwaard, bij J . M . M . Verstegen: 
het makeu vim tmaltglooiiugcu met de daarbijbehoo-
rende leveringen ouder Heeselt, tusschen hektometer-
palen 12H cn 147, bevattende ongeveer 7000 M -. 
Aauw. 20 Juui van 9—12 uren. 

Vrijdag, 27 Juni. 
Mlddelhura, te 10 uron, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van hot prov. best: 
eenige buitengewone werken aan do haven tc Breskens. 
Aanw. 22 cu 21 Juui. Raming ƒ 23,150. 

i s s e n , tc 12 uren, door het ministerie vun water
staat ens,, aau bet gebouw vau bet prov. best: lo. 
hel mnkeu vnn 2 ijzeren draaibruggen tot vervaii"iii" 
vau do Slijkor- eu do Brunslingerbrug. Kaming-
perc. 1 ƒ 4 4 0 0 , perc. 2 / 4 7 5 0 ; 2o. hot bouwen vau 
eene briigwachterswoiiing bij de liijkerbrug over de 
Heilervaarl. Raming ƒ 2105. Aanw. 20 Juni. 

\\i.uer.wijk. te 1 uur, door de Nederl.-Wcst-
faalsclie spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo. hot 
maken van deu zuidelijken vleugel der locomotiefloods 
M eenige verdere werken op het station Winterswijk; 
2o. makeu vau gebouwen en inrichtingen op dc balie 
Rliade; 3o. bot maken van een stationsgebouw te 
"Winterswijk; ao. het maken von ccn gebouw tot wo
ningen voor 6 donane-beambten, mot een nevengebouw, 
op station Borken: 5o, het niakou vun wacbterswo-
ningeu en wachtershuisjes voor den spoorweg Neder).* 
Pruisische grenzen tol station Dorsten; lio. het makeu 
vau oen reservoirgebouw cn eenige verdere werken 
op station Borkon. 

Maandag, :io Juni. 
'•-Hate, te I I 1 / , uren, door liet ministerie van 

Waterstaat enz-, aau het gebouw van het prov. bost: 
het leveren cu verwerken van ftottstoea om den kop 
van hel westelijke lloornsclic hoofd. Aanw. 15 Juni. 
Kamiiig f 11,400. 

VVo.ti-.Lig, f Juli . 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van wa

terstaat euz.: het verrichten vau eeuigo verfwerken 
aan dc landsgebouwen tc VHage. Aanw. 28 en 30 
Juui. Raming ƒ 8 5 2 . 

Nanderdag, S Juli. 
Haarlem, to 2'/, uren, door het ministerie van wa

terstaat, aan bet gebouw vau het prov. bestuur: het 
onderhoud vnn dc werken van het Krahbersgat. 
Aanw. 27 cu 2S Juni. Raming ƒ 6 2 5 0 . 

Vrijdag, 4 Juli. 
Middelburg, t(, 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz.: het verlengen van den oostïiavondam, 
te Haswcert .Aanw. 28 cu 30 Juni . Raming f 11,000, 

/nolle bij J . van Deventer II.Az., hij deu secre
taris-thesaurier der Ovcrijselsclic Kanaalmaatschappij: 
het geheel afbreken der brug no. 8 in het Lomcicr-
veld eu het in de plaats bouwen van 2 dubbele 
hoofden tot het leggen eener vlotbrug. Annw, 2 Jul i , 
te 12 uren. 

Vrijdag, 11 Juli. 
's-Hsurh, to l O ' / i uron, door het ministerie vau 

waterstaat enz., aan het gehouw van het prov. bost: 
het doen van buitengowouo herstellingen aan de 
Rijkswerken van liet pout veer to Li th . Aanw. 5 en 
" Jul i . " Raming '600. 

AMoop van Aanbrslnlinven. 
tni-.ieidi.iii. ;ti Mei : het leggeu vau eeue spoor

baan niet wissels en toebehooren, benevens het bou
wen van 2 houten bruggen voor dubbel spoor; inge
komen 8 bilj., als: 
C. J . Maks Jr., Ie Amsterdam, ƒ 38,780 
C. Schooncuburg eu Co., „ idem „ 38,500 
C. Alberts, M idem „ 35,700 
A . Kramers, „ idem „ 34,000 
H . Kiotsnijder, „ idem „ 33,995 
W . Ambugtsheer, „ idem ,, 32,700 
A . Helsen, „ idem „ 81,900 
M . Deutekom, „ idom „ 31,000 
gegund aan den laatstgenoemde. 

Purmerend, 3 J u n i : bet amoveeren vau een Noord-
hnUandaeke boerderij, an het bouwen van een Noord-
brnbantsefa gebouw, bsgeriobt TOOT akkerbouw, met 
woning, paardenstallen, zaïidkamcrs enz.; ingekomen 
S bilj., als: 
W . dc Jong, tc Nieuwediep, ƒ 6982 
M . Worp, „ Purmerend, „ 5840 
W . Greve, „ Buiksloot, „ 5392 
L. Kok, „ IJniuidcii, „ 4750 
H. Klaver, „ Ilpendam, „ 43S0 
C. Breun, „ Beverwijk, „ 3718 
J- Bami, „ Purmerend, „ 3497 
IL F . Westcrveld, „ idem „ 8965 

Uevenler, 3 J u n i : hot verbouwen vau een woon
huis aan den Brink; ingck. 12 b i l j , als: 
J . v. d. Woerd, te Deventer, ƒ 10,800 
A. Fcbcrwoe, „ idom „ 10,790 
R. v. d. Spoel on Co., „ idem 10,718 
B. v. d. Worp, „ idem „ 10,571 
J . Pot Jz., m idem ,, 10,451 
A . G. Ueltmau, „ idem „ 10,100 
J . Witteveen, „ idem „ 9,999 
A. J . Mensiiik, „ idem „ 9,999 
II. B. Lepping, „ idem „ 9,990 
K . van Lcusen, „ idem „ 9,978 
II. Korteling, „ idem „ 9.S72 
W. J . Kolkert, „ idem „ 9,795 
gegund. 

Applngedam, 4 Juui : het bouwen eener boerenhe-
huizing en schuur te Garrewecr; ingekomen 9 biljet
ten, als: 
J . Zeldcnrust, le Warfum, / 0300 
8. A . Akkerman, „ 5700 
P. Post, Ten-Post, „ 5550 
K . Ras, ,, Solwerd, „ 5124 
K . Nieland, „ Wirdum, „ 4999 
J . Wildcbocr, „ Opwicrdo, „ 4900 
J- Pot, „ Stedum, „ 4915 
J- Haan, m Leermens, „ 4725 
11. Stevens, „ Appiugcdam, „ 4646 

Me Punt, 4 Juni : do aan- en verbouw van oen 
boerenhofstede aan deu weg van Groningen naar 
Zn id laren, nabij \ l idhueii ; ingek. G bilj., als: 
E. W. Wietzema, te Groningen, f 2389 
L . J . Vegtcr, „ idem „ 2296 
H . Timmer, „ Noordlaren, „ 2100 
A. Sixens, „ idem „ 2075 
H . Bartliug, „ Zuidlareo, 1994 
H . Steenstra, „ idom „ 1764 
gegund. 

'••Heser.. 5 J u u i : hot maken vnn eene vasto brug 
over de voormalige vestinggracht op dc Va, bij den 
Hinthainoruitgang, iu 2 perc.: le perc. onderbouw met 
houten dekken ingek. 3 bilj., als: 
M . Verhoeven, te Prinsenhage, ƒ 20,300 
L . van Dijk, M Empel, „ 19,940 
G. Straatman, „ Linne, „ 10,918 

2e perc. ijzeren bovenbouw ingek. 9 bilj., als: 
P. M . Timmermans, te 's-Bosch, / 12,400 
Usergicterij De Prius 

van Oranje. „ 's-Hage, „ 10,996 
L . J . Enthoven eu Co., „ idem „ 10,369 
Union Actien-Gesellschaf*. 

für Bergbau-, Eisen- und 
Stahl-Industrie, „ Dortmund, „ 9449 

Mascbinoufubrik Dcutsch-
laud, „ idem ii 9,270 

H . Oosterbroek en Zn., (o Gorinchem, f 9.095 
1). A . Schretlen cn Co., „ Leiden, „ 8,990 
11. Dalhuizen, ,, Kampen, n 8,879 
A . Gbilain, „ Luik , H 8,310 

Lelden, 5 J u n i : l o . bet schoonmaken, invoegen 
en herstellen van eenige gemetselde wallen binnen cu 
builen de stad; minste iuschr. was S. van Leeuwen, 
te Leiden, voor ƒ9089. 

2o. het schoonmaken cn invoegen der gemetselde 
brngwerkea ene. binnen de stad en langs do singels; 
minste inschr. was dezelfde, voor ƒ1799 . 

Kdam, 3 J u n i : lo. het doen van dijkwerken aan 
den Kat wonder Zeedijk: Ingekomen 8 bilj., als: 
G, Honijk, te Purmerend, ƒ 3333.33 
J . Nat, „ Beemster, „ 3300. 
P . Ootes, „ Wogiium, „ 2999. 
J . de Vries, „ Purmerend, „ 2980. 
J . Klok, „ Wijde-Woru.ür, „ 2890. 
J . vnn Dalen, „ Hoorn, „ 2800. 
A. Bounder, „ Ncharwoudc, „ 2690. 
C. Steen, „ Volondam, „ 2686. 
gegund. 

2o. het begrinten, bet aanleggen vau steen glooiing, 
herstellen van dc djjkskruiu, mugazijncn, se boei in gen, 
aanalagwerken enz. aan deu polder Zeevang] iugek. 
16 bilj., nis: 
J . Hakker, te Avenliorn, ƒ 13,700. 
.1. Nicuwstad, „ Rcets, „ 13,000. 
P- Ootes, „ Wognum, „ 18,600. 
J . dc Vries, „ Purmcrcud, „ 12,500. 
C. Honijk, „ idem „ 12,222.22 
I. Klok, „ Wijde Wornier,,, 12,200. 
J . Kramer, Oudendijk, „ 12,000. 
R. de Groot, „ Scharwoude, „ 12,000. 
J Nat, „ Beemster, „ 12,000. 
D . Benader, „ Scharwoude, „ 12,000. 
K . Zwartboed, „ 11,975. 
J . de Groot, „ Scharwoude, „ 11,900. 
C. Steen, „ Volondam, n 11,800. 
J . Kruij i i , „ (Josthuizeu, „ 11,234. 
J . van Dalen, „ Hoorn, ,, 11,200. 
S. de Oude, „ /uidcrwoldc, „ 10,800. 

3o. het uitvoeren van eenige dïjkswcrkeii ann den 
/uidpolder: ingekomen 13 bilj., als: 
P. de I.ange, ƒ 6055. 
P. Stnur, „ 6085. 
,1. Bakker, te Avonborn, „ 6000. 
A. Schokker, „ (000. 
J . do Groot, „ Scharwoude, „ 5700. 
J . Klok, „ Wijde-Wormer, „ 5000. 
J . Nicuwstad, „ Beets, „ 5599. 
G. Houük, „ Purmerend, „ 5555,55 
J . de Vries, „ idom „ 5200. 
0 . Steen, „ Volmidam, „ 5200. 
J . Beunder, „ Scharwoude, „ 5000. 
P. Ootes, „ Wognum, „ 5000. 
J . Nat, „ Beemster, „ 6000. 
gegund aan J . van Dalen, te Hoorn, voor ƒ 3 8 5 0 . 

Zaandam, 5 Jun i : het onderhoud van dc zeedijken 
van West- en van Onstzaan cn het doen aan eeuigc 
leve raiitien i West zaan : ingck. 4 bilj., als: 
J . Leguit Jr., te Zaandam, f 8800. 
I). Bakker, „ Wcstzaau, . 2113.61 
P. van Staveren Wz. . „ Haarlem, „ 24-J0. 
J . Vans, „ Zaaudam, „ 2378. 

Oostzaan: iu^ek. 3 biljetten, als: 
J . Leguit Jr., tc Zaandam, ƒ 2550 
P . van Staveren W a , „ Haarlem, „ 2510 
J . Vens, „ Zaaudam, „ 2396 

'•-Hage, 6 Juni : het onderhouden van- en het doen 
van herstellingen ged. '79, '80 en '81 aau eenige 
ree stage bouwen cn gevaugenisscu: 

Arnhem. gevangenis rrebtsgeb. 
ftt Janseu, te Arnhem, f 12,500 ƒ 3000 
G. J . II idem, 12,425 2889 
G. vau Herin,n, idem, 11,600 2955 
H . v. d. Saud, idom, 10,200 2759 
II. Jansen, idem, 8,400 2765 
W . v. d. Heijden, idem, 7,785 9690 

Montfoort. gevangenis. 
L . Pel, te Montfoort, ƒ 4444 
H . Versteegoii, „ idem „ 4200 
G. de Goederen, „ Linschotcn, „ 3939 
K . van Guilik, „ Montfoort, R 3538 

Zutfen ree litsgc bouw. 
H . W . Douwcs, te Zutfon, ƒ 2650 
It. v. d. Velden, „ idem „ 2260 

'••Hage, 6 Jun i : het bouwen van eon post- cn 
telegraafkantoor en het vergrooten van bet bcstaando 
postkantoor tc Dordrecht; iugek. 4 bilj,, als: 
C. Bothof, tc Dordrcebl, ƒ 24,900. 
J . Degens, „ idem „ 24,895.09 
L . Kooymau Lz . , „ idem „ 24,720. 
N . Claus, „ idem „ 23,897. 

Brielle, 6 Jun i : het inrichten van liet huis wijk I, 
no. 21 tot hoogcro burgerschool; ingekomen 3 bil
jetten, als: 
P. Veenenbos, te Brielle, ƒ 2747 
C. Bout, n idem „ 2724 
P- Vcencubos, tt idem „ 2589 

Middelburg, 6 J u n i : lo . de uitvoering van buiten
gewone werkeu aau de spuiboezems der haren te 
Breskens; ingekomen 9 biljetten, als: 
A. van Male, te Schoondijko, ƒ 10,700 
C. r. d. Hooft, „ Neuzen, „ 16,500 
J . F . Maas, „ Hoofdphiat, „ 15,996 
I). Bolier, „ Scherpenisse, „ 15,978 
J . Verkuijl Quakkclaar, „ Vlissingen, 15,137 
11 Hage, „ Middelburg, „ 14.9S0 
1. van Male Dz., „ Breskens, „ 14,448 
J . Krunijeveld, „ Kruiningen, „ 12,9i'0 
1). Tholens, „ Hoek, „ 12,:100 

2o. bet uitnemen, herstellen cu nihnngcn van hou
ten deuren dor kleine sluizen te Wcmcldinge en tc 
Hansweert, kanaal door Zuid-Bcvelaud; ïngokomen 
7 bilj , als : 
I). I'. J . vau Rees, tc Neuzen, ƒ 6800 
J . Verkuijl Quakkclaar, „ Vlissiugen, „ 5700 
J . h de, „ Hansweert, „ 5100 
L . Luijk, „ idem „ 4990 
l i . .1 oisc, „ Amsterdam, „ 4950 
P. .1. Visser Pz., „ Hansweert, „ 4900 
J . Jj. Koole, „ Neuzen, „ 4850 

S n e r k , 7 Juut : hel i na ken van 676 \I. Wa] be
schoeiing, langs do aan Ie leggen kade, beuevens het 
dempen vau de Kloino Palen; minste iuschr. was F. 
Prins, te Sueek, voor f 10,188. 

imaterdam, 9 Jun i : het lovcren en stellen van 
een.' ijzeren kap voor bot Pauoramagcbouw iu con
structie; minste inschr. was J . Paris-Isaac, te Mar-
chiennes, voor ƒ 15,975. 

'•-Hage, 9 J u n i : lo . leveringen ann het Rijks-stoom
gemaal ran Stecnenhoek; minste inschr. was G. de 
Hoog, te Gorinchem, voor /5882. 

So. aanleg van een riool iu de Wateringstnint; 
minste inschr. was P. Kraaijcnveldt, te 's-Hage, 
voor H 4 2 9 . 

••Merheegebrug, 9 J u n i : het makon van een 
stoomgemaal, machinist woning, unz.; miusUi inschr. 
was K. 11. Nielitud, te Wirdum, voor ƒ8200 . 

'--Huge, 9 J u n i : de levoriug van 595 stuks ton* 

'•lecnon; minste inschr. was T. 3, Smits Jz., te Dor
drecht, voor ƒ 3065.45. 

f.ranlngen, 9 J u u i : hel leveren van 95 M . lengte 
rtOolstukken vnn Portland-cement; minste inschrijver 
ƒY'»' K H * e r l ' C 0 1 1 1- 5 nt«teessfisbriek, te Delft, voor 

Amtierdam, 10 Jun i : het bouwen van een pinno-
maauzijii met woning cn 3 afzonderlijke buvriiwoniti-
gen; minste inschr. varen Knipper ou Vree, te Am
sterdam, voor ƒ41 ,645 . 

A«Mm, 10 J u n i ; het maken van ecu houten luiiileg-
steiger, beneden de Paradijssluis, oj. de Dreutsche 
Hoofdvaart; minste inschr. was K. Bruintjes, te Men-
pel, voor ƒ 2 0 3 8 . 1 

Hanrlrm, 10 Juni: dc verbouwing vnn de sociclcit 
„ I rouw moei blijken": minste inschr. was Tiinimiiign, 
te Amsterdam, voor ƒ53,990. 

Kuoelirdé, 10 Juni : het. bouwen van een gymnas* 
ttekscliool bij de Twcntsclie Industrieschool j ingek. 
' i bilj., als: 
Ten Holt, tc Hengeloo, ƒ 4954 
H . Flucht, 4 7 0 , 0 
S* ÏÏ"^ » 5700 
11} » 4440 
W tengers, é51fi 
G. W . Wegenf, 
gegund. 

'••Hage, 11 Juni; lo. de uitvoering van berslollin-
gen en vernieuwingen aan de Rijks-rivicrwcrken op 
den Güldcrscl.e-Uscl, met het éénjarig onderhoud, iu 
3 perc.: le peic. ingekomen 5 bi.jctten, als: 
F. E . Terwindl, te Panuenlen, ƒ 1(5,900 
H . A . Pauwen, „ idem „ 15.9SO 
J . 1'crwiudt, m Westervoort, „ 15,900 
K. A . v. d. Bergb, „ Paonerden, ,, 15,340 
J . II. Hoijinck, „ idem „ 15,190 

perc. 2 ingekomen 3 biljetten, als: 
I . H . Bonïnek, te Punucrdeu, ƒ 15,950 
R. A. v. d. Bergb, „ idem „ 15,190 

E. Tcrwindt, „ idem „ 15,172 
perc. 3 ingek. 2 bilj., als: 

**• J - Mol , te Kuilenburg, „ 16,285 
F. H . Tcrwindt, „ Pannerdeii, „ 14,521» 

2o. eenige werken tot voortzetting der verbetering 
van de Bo ven-Maas, ouder dc gemeente Nederaenwrtj 
lugckomcn 7 bilj., als: 
P. Pauuekock, te Hcrwijueu, ƒ 16,800 
W. P. de Vries, „ Rossom, „ 16,500 
P. J . Kou bos Jr., „ Woudriebem, „ 15,700 

G - •'• Mol , „ Kuilenburg, „ 15,573 
A . Volker Ls., „ Sliedrecht, „ ln,344 
A . O. Iluyskcs, „ Hedel, „ 14,850 
A. Boogaards, „ Zalt-Bommel, „ li,62ti 

3o. de vcrnieiiwingeii cu herstellingen aan de Khks-
rivierwerken in dc Nieuwe-Maas, de Oude-Maas be
neden het Bercngat, het Scheur en de Harte!, met 
hot éénjarig onderhoud, iu 2 perc.; perc. 1 geene 
iiischrij vers. 

perc. 2 ingek. 2 biljetten, als: 
G. de Hoog, te Gorinchem, ƒ 15,700 
O. Bos Az., „ Dordrecht, „ 10,-,'ltO 

4o. het maken van glooiingen vn» 4 op 1 aan de 
koppen van 23 Rijkskribben. linkeroever vim don 
Usel , tusschen de kilomcterraaien 101 en 105, ouder 
Oldebroek en /alk, met het verrichten van bagger
werk; iugek. 2 bilj,. als: 
C. v. d. Plas, te Hardinksveld, ƒ 14,900 
F . E. Terwiudt, „ Pannerdon, 12,719 

5o. eenige werken tut normaliseering vau dc Waal 
onder Hcrwijuen, Vuren eu Brakcl; ingekomen 8 
C. v. d. Meyden, te Hardinksveld 

cn J . Monster Jr., „ 1'uttorshook, ƒ 167,500 
P. Panuekoek, „ Hcrwijuen, n 159,000 
r - l 1 " ' <''••• „ Sliedrecht, „ 149,889 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 149,000 
A. G. Huyskcs, „ Hedel, ,, 146,740 
A. Volker la t , „ Sliedrecht, „ 145,000 
K . van vTnaganrden I.lz., „ idem „ 144,250 
W. P. dc Vries, „ Rossum. „ 142,785 

Haarlem, 12 J u n i : het doon vau herstellingen aan 
de Reewering van bet kustlicht te Durgcrdam; miuste 
iuschr. was L . Pasterkamp, Ie Durgerdnm, voor ƒ749 . 

\ \ iiiini-uord . 12 Juni : de werken anu bet. murine-
etablissement aldaar; minste iuschr. wareu Gebr. 
Moorman, te Heldor, voor ƒ13,200. 

'•-Hage, 9 Jun i ; de aanlog van een riool in du 
Wateringstrnut; minste inschr. was 1'. Kraaijcveld, te 
VHage, voor /*3429. 

Vmolg der lierichtrn en MwNHin^n. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Daar den llinieter van Water
staat, Handel e» Nijverheid is bBpaald, dat voor de 
bestedingen va» werken en leverantie» van dit De
partement, met afwijking van dr eerste alinea van 
| 441 der Algemene Voorschriften, de inschrijvinga-
büjetten tot het oogenblik der l^steding in de bus 
kunnen worden gestoken. 

Wijders worden belanghebbenden herinnerd aan de 
bepaling, dat de inschrijvingsbiljetUui vi-achtvrij moe
ten worden bezorgd aan het lokaal der besteding. 

Belanghebbenden hebben er voorts op te rekenen 
d i t , voor zooverre de bestedingen aan het Departe
ment worden gehouden, de biljetten, die per pist 
wonlen verzonden, vanwege het Dejiartenient van bet 
poetkantoor worden afgehaald des morgens te 8 en 
des namiddags te 2 cn 0 uien, zoodat dc biljetten, 
die op den dag der bestelling met OBO der posten 
tusschen 's morgens 8 cn 's namiddags 2 ure te 's Rage 
aankomen, eerst op laatstgenoemd uur bet Departe
ment bereiken, en derhalve voor dc besteding buiten 
aanmerking olijven. 

— Langs dc bijna voltooide dubbele spoorbaan 
voor den stoomtram van het station van bet Rijnspoor 
te 's-Gravenhage naar .Scheveiiingen is, in tegen
woordigheid van de Directie der Rijnspoorwegmaat
schappij en van deskundigen, voor de eerste maal 
een proeftocht gemaakt met de traniwuy-loceiuotief. 
De uitslag beantwoordde geheel aan de gunstige ver
wachtingen. Bochten, hellingen, overwegen en bruggen 
werden /onder belemmering overgetrokken. De proef
tocht zal eerstdaags met een machine met wagens 
herhaald worde». 

Amsterdam. I» bet verslag, onlangs uitgebracht 
door den lieer J . M . v. d. Made, directeur der Ko
ninklijke fabriek vnn stoom- en andere werktui
gen in de algemeene vergadering van deelhehboi-s 
dezer vennootschap, wonlen eenige mededeel ingen 
gedaan omtrent dé houding van den Vuomtter der 
Nederlaiids.be hoofdcommissie voor de Parijsvheten-
toonsu'lliiig, ten aanzien der inzending van de fabriek, 
die een bekroning ontving verre beneden de waaide 
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van baar door zankkundigen hooggeroemde inzending. 
Deze mt*ledeelmgeii wenlen door den Voorzitter dezer 
commissie bij advertentie in het lla.ulvhl.latl als 
onwaar gekarakliseord. Daarop gaf de beer V. d. Made 
bij advertentie in Het Vaderland autw i l , door 
de getuigenissen van den beer l l a l o l , lid dor firma 
i a i l . Halot en ( .... en W. I \ . Ih-verinek . di
recteur van dc »Atlas", tot staving van de waarheid 
van zijn beweren daarin af te drukken. Voor de eer 
van een onzer uitstekenilste Nederlandsche indus-
trieeleu en van de nijverheid iu bel algemeen doen 
ons deze afdoende verklaringen veel genoeg al 
moet n».;i het bctreuicn, dat de Voorzitter der eoui-
tuissie een minder goed figuur gemaakt heeft. 

— Tengevolge van de periodieke aftreding van 
twee best ui miers en liet Instonken van den lieer 
P . F . Moiithauii als besluurder-wvretaiis, zijn drie 
nieuwe leden iu het Bestuur der Maatschappij tol 
hevonlering der Houwkunst gekozen. In verband 
hiermede heefl bet Itesluur zich opnieuw geconsti
tueerd, zoouls uit een in dit nommer voorkomende 
advertentie blijkt, waarnaar Udanghehliciiden verwezen 
worden. 

— De leden vnn bet Rijnvaart-comité te Amster
dam hebben een schrijven aan den Minister van 
Waterstaat gezonden, waarin zij hem dank betuigen 
voor de krachtige wijze, waarop hij by de bchand.'-
ling der Kanalenwet getracht heeft de sedert jaren 
onvoldaan gebleven wenschen tot. werkelijkheid te 
maken, terwijl zij de venrulting daarvan als het. 
hoofd vereischte blijven Iresr.liouwoii voor de herleving 
van den kwijnenden handel en scheepvaart van Am
sterdam. 

Wageningen. De Directie vau de Nedeilands.bc 
Rijns|Mwrwegm:uitM-hap|rij heeft thans aan de voor
loopige concessionarissen voor een stoomtramweg 
Wageningen Ede—-Nijkerk vergunning gegeven voor 
bet leggen der rails over de baan der Rijnspoorweg
maatschappij nabij 't station Ede. 

Witmarsu*n. Dc Comrmsue vuur bet Menno-
Siriiousitionutiiciil, bestaande uit afgevaardigden vau 
dc doopsgezinde gemeenten van bier. Harlingen cu 
I muiden heeft hel terrein, waarop het nu afge
broken kerkje stond , doen aanleggen en lieplanteii ter 
plaatsing van het monument. Een voetpad zal naar 
bel midden van het terrein wonlen aangelegd. De 
fundeering is gemaakt en iu deze maand nog ziet 
men dc plaatsing van bet voetstuk, in .luli die van 
het overige monument te gemoet. Eene feestelijke 
onthulling zal waarschijnlijk plaats bobben in den 
loop der maand Augustus. 

Het monument zeil' zal bestaan in een obelisk van 
Esruiissijnscho steen, naar de teekening van deu heer 
II. II. Kramer, architect te Leeuwanlen, waaraan 
de Commissie de voorkeur gaf. 't Wonlt vervaardigd 
iu dc werkplaats van deu heer G . S. H o r s t » , te 
Snoek. Rij eeue totale hoogte van 4.80 M . is de 
grootste breedte 2.40 M . , en de kleinste 0.40 M . 

Een vrij aanzienlijke som is voor dit werk bijeen
gebracht, daar niet alleen de vailerlandsclie gemeenten, 
maar ook enkele Imitscbc bijdroegen en particulieren 
iu Amer ika . Duilsehlaiiil en Nederland van bun 
sympathie deden blijken. Toch is de aanwezige som 
niet voldoende eu wonlen door de Commissie po
gingen aangewend om liet ontbrekende door bijdragen 
te bekomen. 

Arnhem. Dc Tentoonstelling van Nationale en 
Koloniale Nijverheid /al Zaterdag 14 Juni g e o r n d 
wonlen eu het zal voor velen een teleurstelling zijn, 
dat dit zonder -toespraken nMeestelijkhedeu geschiedt. 
Wij hadden ons voorgesteld van de opening verslag 
te geven en daaraan ecu overzicht over deu induik 
van het geheel toe te voegen, maar zijn Op dit 
denkbeeld teruggekomen, nu de opruiing zelve wei
nig zal opleveren, wal der vermelding waardig is. 

Wij brengen iu herinnering rial de circulaire aan 
Neerland's indict rieden en hel programma der ten
toonstelling iu het noimner van 12 October j l . wer
den opgenomen, en dat 'iu he Opmerker vau 15 
Februari d. a, v. het volledig programma le vinden 
is van den internationalen wedstrijd van sommige 
fabrikaten en werktuigen. Iu het volgend nommer 
zal het eerste deel van het verslag over de Ten-
tootisielling voorkomen, cn met genoegen kan nu 
reeds wonlen geconstateerd, dat deze- zaak naar wensch 
geslaagd is. Ecre daarom aau hen, die bet plan 
der Tentoonstelling ontwierjren en tol uitvoering 
brachten cu een woord van lof aan allen, die zich 
kosten en moeiten getroostten om tot de verwezen
lijking van bet denkbeeld turtle te wraken en hunne 
talenten daarvoor beschikbaar stelden. 

De ligging van Arnhem ten opzichte vau de ver-
schillende -j nvcglijueii, het emplacement der ten
toonstellingsgebouwen te midden van schoon plantsoen 
en van alle zijden omgeven door Irelwnwde «rijken , 
cu eindelijk de flinke opvatting van het geheel, 
werken samen om rvu druk bezoek aau rle Tentoon
stelling te mogen voorspellen. De wijze, waarop 
alles is ingericht, oveilreft hetgeen wij tot heden in 
ons vaderland mochten aanscliouwcn en uien achl bet 
een wanhoircnde |»>ging . om voor het vervolg eene 
dergelijke tentoonstelling te oiganiseeren. 

Met eene zeer geringe subsidie van Slaat , Pro
vincie en Gemeente, weid rle zaak door particulieren 
lotsiaudgohrucht . cn zoo ooit, dun werd hier be-
vestigd , dat geene inmenging van de Regeering nootlig 
is om groote zaken iu het leven te roepen. Waren 
du gelden, voor de Tentoonstelling te Parijs in bet 
verleden jaar liestced, met oordeel eu kennis uitge
geven, dan maakt men zich sterk, dat ons Vaderland 
minder armzalig t<' \oor.-chyn zon zijn gekomen. 

Ten slotte kunnen wij uierledueleil rial de tentoon
stelling zito even, rles naiiiiridags te drie uren , zon
der eenig voonilguanil ceremonieel, boe ook genaamd , 
geojrend is. Wel hadden Uil vnn genoodigden ge
bruik gemaakt vau de uitnoodiging om te 1 uur 
tegenwoordig te zi jn, maai de rouw, waarin ons 
vaderland over den dood van den Prins van üiuiije 
verkeert, liet niet toe om de tentoonstelling met 
toespraken en \rcugdelieUjuii te openen. 

De dug win do owning der lent istelliug 
vid samen mei de begrafenis van den heer D. A . 

Thieine, die den H 4 " dezer te Velp in rleu ouder
dom van ruim 411 jaren overleed. Het zal onnodig 
zijn bier met vele woorden nan te halen, wat Tfaieme 
als uitgever deed en welk werkzaam deel hij aan 
onze journalistiek nam. Uit de zoo even verschenen 
Arnhemsche Courant ontleeuen wij het volgende 

omtrent do begraienis: 
• Dezen middag bad op net oude kerkhof «le 

plechtige ter aarde U-stelling plaats van het stolle-
lijk overschot van D. A . Thieme, Een aantal betrek
kingen én vrienden volgden het lijk van Velp her
waarts, maar nog veel grooter was bet getal van 
hen, die op rle begraafplaats vereenigd waren. Eu 
onder die dichte menigte was geen enkele nieuws
gierige: het waren uitsluitend vrienden Want wei
nigen waren zoo bemind als Thieme en zelfs dc le
llen uit deu boekhandel bestonden niet uit enkel 
vakgcnooteii, maar uit vrienden. Dit bleek uit aller 
stemming bij rle woorden, waarin vei-sclieirlenen 
hunner aan de nag. 'dae lil en is tan den .lieplretreurden 
Thieme hulde brachten, en hr>e loffelijk en vleiend 
ook wezen mocht, wat hier door ben gezegd wenl , 
ieder beaamde in zijn hart: zij getuigden slechts de 
waarheid. 

»De beer Loinnii sprak namens de Vereeniging tot 
Bevordering van deu Boekhandel, de lieer Belhitunte 
namens rle llaagsehc, ile heer Van Dijk namens 
de Amstentonische boekhandelaren. Toon trad Mr. 
Goeman Borgesius op, die «liep ontroerd den lijd 
herdacht dat bij met Thieme samen arbeidde, en gaf 
in treffende bewoordingen eene schets van den edelen 
doodt;. De heer Van Ruijii herdacht zijn werkkring 
als oprichter vnn het Vaderland en sprak namens 
de reductie .li bel peis.jreol tan dal LUI I». Sl.i 
ternuker herinnerde in welsprekende woonlen aan 
Thieme, gelijk W I J hrm iu Arnhem l.ebhen geket.rl 
en liefgehad, waarna de heer StcmU-rg, n: -ns den 
zoon van Thieine, dank fH-tuigei.de \.«.r dc hulde 

ado h>. .1.. hem gebracht, .ene korte, treffendr 
als u i l elk- gemoed opwelde. 

«Treilend was het die mannen uil vele ooit len van 
het land bier samen te zien, eu gade te slaan hoe 
de moesten rle tranen niet bedwingen konden noch 
wilden bij de herinnering aan den man, die in aller 
barton zal blijven leven. 

sEeu Uil van kransen werden malei-gelegd, als 
zichtbare blijken vau de liefde eu vriendschap en 
achting, die men hein toedroeg." 

Advertentien. 
M A A T S C H A P P I J 

BEVOKDËUING \)Y,\\ BOUWKUNST. 
Het Bestuur heeft de eer Hoeren Leden merle te 

deelen, dat het thans is geconstitueerd, als volgt: 
C. MUIJSKEN, Voorzitter. 
A. J. C. J. S. BERGS MA, t'taahverv.-Vüorz. 
T. SANDERS, Secretaris. 
A. J. V A N B E E K , Plaalsvet v.-ït cretaris. 
N. R E D E K E R BISDOM, P,nningmeester. 
Jb. OLIE Jbzn. 
J H. LEL1MAN. 
DANIEL J. SANCHES. 
J. H. SCHMITZ Jr. 

Namens het Restaur, 
T. S A N D E R S , Secretarie. 

Amsterdam, 0 Juni I «79 . 

B O Ë k V Ë R k ü O P I X I i . 
Op Dinsdag 24 Juni a.s. en volg. .lagen van «h' 

Boekverzameling nagelaten door den Heer 

C. B. V A N O E R T A K , 
Ihrekleitr der QeeèetMte tetrkeu te h'ulterdam. 

Bouwkunde, Ingenieurs-wetenschappen 
(o.a. Uzerbewerking, Spoorwegen, Waterleiding enz.), 
Schilderkunst, Plaat- en Prachtwerken. 
Tevens wonlt verkocht eene Versam. Prachtwer
ken en 680 Nos Muziek, alles tloor rlen Boek
handelaar .1. II. D U N K te Rotterdam. 

De fatal wonlt op aanvraag franeo verzonden. 
Men gelieve optegcveu of men beide of welke van 

beide t'.ital. men verlangt. 

A a n b e s t e d i n g . 
Door het Bestuur van bet K O N . Z O O L . G E 

N O O T S C H A P Natura Artis Magistra, zal op den 
18 d r B Juni 1879, teu 2 ure, in een der localcn van 
het Genootschap worden aanbesteed: 

Het maken der houten fundatie van 
een AQUARIUMGEBOUW, op een 
terrein in de Plantage Middenlaan 
te Amsterdam. 

Het bestek is a f 0.50 verkrijghaai aau tien Kantoor-
Boeknandel van A L B R A C H T kCo. IUlventrnat95. 

De teekenhigen liggen ler visie trui kantore van 
rlen Architect t i . B. SA L M , Plantage Middn, laan 1H, 
dagelijks van 10—4 ure. 

B U R G E M E E S T E R RN WETHOUDERSvaa ZmoUe 
zijn voornemens op Woensdag 25 Juni 1879, des 
namiddags ten 1 uiv, in het o|N'nhaar ten Raadhuize 
aan te bestedon: 

Het verbouwen van het huisperceel 
sectie F , no 1947. in deGoudsteeg 
te Zwolle, tot een Oymnaaium. 

|te bestekken sijn ter secretarie ver k rijghaa r-, togen 
M a l i n g vun 25 cent per stuk. De teekeningen lig
gen ter inzage in liet te verbonwOO perceel, L-derou 
werktlag rles morgens van 10 lot 1 en ties namid
dags van 3 tot 7 uur. Nadere inlichtingen wonlen 
gegeven door rlen Gemeente-urchihvl. 

De insr'hrijvings-biljr'tten kunnen tot aan het uur 
rler aanbesteding ten raadhuize worden bezorgd. 

Rurg imeesler cn Wethouders voornoemd, 
V A N NAHULIS, Uury. 
J. M. B U S E R , Secr. 

N e d e r l a n d s c h - W e s t f a a l s c h e 

S P O O K W E(i - M A V T SC H V l ' 1» U . 
Lijn WINTERSWIJK—GELSENKIRCHEN 

A A N B E S T E D I N G 
O]. Vrijdag 27 Junij 1879. dMumkUagitoi 

één u r e , ten Reetihnr* te Wintemtnjk, van: 
Bestek n». tO. 

Het maken van den zuidelijken vleu
gel der locomotiefloods en eenige ver
dere werken op station Winterswijk. 

Bedek n». 22. 
Het maken van gebouwen en inrich

tingen op de halte Rhade. 
Ileslek i i " . 23. 

Het maken van eon stationsgebouw 
te Winterswijk. 

Ileslek n». 2U. 
Het maken van een gebouw tot wo

ningen voor vijf douanenbeambten, 
met een nevengebouw. ten behoeve 
van station Borken. 

Bestek n". 27. 
Het maken van wachterswoningen en 

wachtershuisjes voor den spoorweg 
van af de Nederlandsch-Pruissische 
grenzen tot aan station Dorsten. 

Itetek i r . 28. 
Het maken van een reservoir-gebouw 

en eenige verdere werken op station 
Borken. 

Do uiselinjvinj:slnllotteii moeten uiterlijk vt'i.'.i- hol 
ii.T hestedin;,' vrachtvrij worden ho/orei| t.'li 

Readhnun te Winterswijk. 
Voor elk bestek en voer elk iter twee perceelen 

van Itestek n°. 27 kan afzonderlijk wonlen in-
geschreven; voor meerdere bestekken of perceelen 
inschrijvende, moet voor elk bestek of perceel een 
afzonderlijk inschrijvingsbillel o-orden ingc'eeerd. 

Iiilichtinj;eu wonlen oeevvon door .len ltirorteur-
Inoeinuiir dor .\luiltsrliii|i|in le Winterswijk , hij wi.'li 
tevens de liestokkon niet iHJhelioorrn franco iiuu-
rrage en tegen betaling van: 

/ 2.50 v<wr I tw l i* n". I l l , 
» 3 .— » » » 2 2 , 
, 3 . _ i > • 2 3 , 
> 3 .— . » » 2 0 , 
. t .80 » . » 27 , 
» t .80 > i . 2 8 , 

ven af ilcn 10 Junij n. s. vulkriiiiliaar zijn. 
DE DIRECTIE . 

Winterswijk, 27 Hui 1879. 

A a n b e s t e d i n g . 
Ite B U R G E M E E S T E R rler gemeente ARNHEM zal 

Dinsdag 24 Juni 1879 , 's namiddags I uur , iu 
bet oitenhnar ten rleiiieentehuize aanbesteden: 

Het onderhoud van de Gemeente-schip
bruggen te Arnhem en te Westervoort 
met daarbij bohoorende Gereedschap
pen, Gebouwen enz. gedurende 3 
jaren, aanvangende I Juli 1879 en 
eindigende 30 Juni 1882 

Aanwijzing Dinsdag 1" Juni a. s. 's voorin. 9 l / a 

uur, op het Bureau Publieke Werken; bestekken 
tegen betaling ter Secretarie verkrijgbar. 

A A N B E S T K 1)1 X ( ! 
ten Gtxnetmtehulze na LEEUWARDEN, op Woene-
dag den 25 Junij 1879 , des middags te 12 n a r : 

De levering van Portland Cement Stee
nen Riolen. ter lengte van 110 meter. 
benevens Kolken. Buizen enz 

Voorwaarden zijn te bekomen bij den Directeur 
tier Gemeentewerken. 

De inscbrijvingsbilletlen moeten uiterlijk ilcn 24 
Junij 1879, vóór 's avonds acht uur, wonlen l>e-
u r g d ter Secretarie der Gemeente. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
H U K D A H T O I H l o . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten vau H A R D S T E E N - en 

van K K I J E N G R O E V E N . 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- to Tali'luazalK'ruevrn 

in I t IJNI ' l tUISSKN, 
Handelaars in Duitsclien en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, HltlIISSTKEN, YP0I1VASTK STKKNKN, HZ-

S'icuwehuven X.zijdc 5 5 , l l u t t l ' r i l i n i i . 

ROTTERDAM. 
IIOIiEY !t C D M I ' A S V ' S STOOMMACHINES, 

met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 
voor fabrieken, waterwerken, eu. 
LOCOMOTIEVEN M U I I ' O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN mn ROBEY fe COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES. STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN inn API 'LKI IY I t l loTI IKl iS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUQAALPOMPEN nn verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
PEN . S T A L E N SCHOPPEN. j . - . -anii i . l .vi , l , . 
K R A A N - . l i andere K E T T I N G E N , STOOM 
METERS. A F S L U I T E R S . K R A N E N en 
GARNITUREN vuur «tuwil- m wnlurwerktuigeil, 
DRIJFRIEMEN. Allee voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil i l , - laliri.k.-li 
ilur bcnwiiutn I S I . K H A Y I C O M P A N Y legen aoncur-
reerende prison. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

H . & J . S U Y V E R . _ 

Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 
de llollandnehe ' r u i n . 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van ullu bekende typen 

cn reparation aan fu'slaanilu KF.TKI.S u-nrili-n in 
dun korist nju^.'lijki'ii lijil ^t'liivtini un uil^uvuuiil. 

voor Moeren 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 

B R E D A . 
SlOOIIllilllllllM-l.-lllI'il'ltilllll'll. 

iu K K I I K K N , W I N K E L S , VKSl ' I I IUI .KS. (IHIHI-
U O U S , W A H A N I I A ' S , S T O L P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van H U R E N . 

litslnili'iiil Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën. 

Gr. ér. o o n . 
K i r i n a A N T . D E W I L D , 

Sehccpmakershai'eu .Y". li 'J en Ju/feeslraal .V". 5(1. 
R O T T E R D A M . 

V o o r / T 2 , 5 0 i n plaints /"27. 
HED..NDAAGSCI1E BOUWKUNST. 
Uitgezochte verzameling van Bouwkun

dige Ontwerpen, Wei ken onzer Nederland
sche Tijdgenooten alles niet medewerking eu 
onder toezielit M U I den Heer I. II. E I IEI IS i lN , ,le-
chilect van '/.. M. den Koning. Ridder v/d. Orde 
van de Eikenkroon, L id v/d. Kon. Academie van Beel-
d le Kunsten euz. enz. 

De geheele verzameling, bestaande uit 54 
Groote Platen, allen breed 44 en hoog63, 
wordt aangeboden met inbegrip van Por 
tefeuille. voor slechts / 12,50 in plaats 
van / 27. 

Zoolang de voorraad strekt is deze keurige 
verzameling voor genoemden spotprijs te be
komen ; I). H O L L E , Naordbïaak te llotterdam, 
en verder alom; o|i den Postwissel vermeldt',' 
nBoowkunsl" is voldoende. 

FABRIEK DE IIOLIAMISOIE USSEL 
. 1 o \ <o i i & V " . 

0 1 " v i e l - l n « e n i e i a r s t e O u a e w a t e r , 
leveren en ven 
ij/ervoiisttïiclie, 

anli^eti iu rlen kortst mogelijkcn tijd alle sonrten van Stooiubaggerinol 3ns iu hout- of 
voljrens eip-ii systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2(K)(t M 3 J M T 

werkdag, en verder stoomwerktuigen. Kotoln, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines. 
Steen- en TegelvormmaohTnea, IJzeren Kap- en Bru^const iuct iën en/. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

V A N ' 

V A L D E T R . J W E i n S , 

geeft berigt dat ojonr liani lot eenipj A O E N T E N voorden 

r^ujpc verkoo|i van ASPHALT in brooden zijn nun rn t eM: 

F O L K E R S &. C". te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inliehtineen worden versti-ekt en orders v • achecl Neder-
tand aanjzei len op uetijke voorwaarden als aau de Fabriek, Heilweg N " . ,'t, le Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

U l i . k i oji U . W . V A N DER W I E I . ."> C ' . l e A r u L . n . . — A l l e n u k k e u en u d v e i t e u ü e n le edreeeimei ,i.iu deu Itedacteur F . W . V A N O E N D T J O . n . te Arnl ieu i . — Uitgave van I). A . T H I E M E . 

Veer t iende j a a r g a n g . 2?°. 25. 
• • 

Zate rdag 21 J u n i 1879. 

D E O P M E R K E R . 
VOOB 

A K C H I T K C T E N , ^ G E M I E Ü R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
i 

/ Redacteur: P. W. V A N OENDT JGz. te Arnhem. 

B 0 N h ü r f l v l E N T : 

«•liijtit ZutfriliiK». I'rij» jier .1 tiiMudeu f l.fó. Meu sbouueert tioh v«pr 
eea JMrgsnp. Aftonderlijke nuininen bij ruoruitbeiteHiriE' IS ernt*. 

A l l e s t u k k e n en advertent ien te adresseeren aan 

,n' MHMi»r d e n e j a c « j e te A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E N : 

Tsa 1—8 regels A . — , verder voor eiken regel plaatsruimte 80 cent» en 10 cents 
voor een nommer van het blad. Advertentien roor het buitenland 25cente per regel. 

O V E R DK V E R S I E R I N G VAN' B T E O B N . 
Men doet. reeds iets voor de schoonheid van een 

sfiwl door bet plan oj» te maken of t« verbeteren, 
do richting ten opzichte van de hemelstreken te kiezen 
of le wijzigen, rle Rgging haivr openbare pleinen 
vaat le stellen, tie breedte der straten te bepalen iu 
eventedi>rbeiil tot rle hoogte barer huizen, de mdite 
lijnen cn de ^elwi^en.' ujel elkander in verband te 
brengen , de punten aan te wijzen waar openbare ge
bouwen en Kedenkteekeuen zullen verrijzen — als daar 
zijn tie overdekte markten, rle fonteinen, de tempels, 
de paleizen van j u s t i ü e , rle musea. de schouwbur
gen — eu eindelijk door de noodige maatregelen te tref
fen om de zindelijkheid eu gezondheid tier stad te verze-

kerendoor middel van watorrerdoeluigon vrijen lucht
toevoer. I)e gemeentelijke reglementen, al hebben 
zij flecbto betrekking Of) rle gez Ibeirl en het welzijn 
der burgen, zijn winst voor rle kunst. Het nattige 
is daarin onafscheidelijk van het schoone. 

Zelden is ecu stad gevormd geworden doorlouter 
toeval. Vóórdat eenige menschen eraan dachten zich 
op een plek te vereenigoa om haai- gesamenlijk te 
bewonen, wenl erop gelet of water met gemak ver* 
kregen kon worden. Maar een bron levend water, 
die slechts genoeg geleverd zou hebben voor huise
lijk gebruik, zou niet toereikende zijn voor rle be
hoeften van een groot dorp. Bij de eerste opesnhoo-
piugen van menschen was een snel en natuurlijk 
middel tot aanvoer van levensmiddelen, Itouwmatc-
rialen en andere te ruilen voorwerpen nootlig, en otu 
deze reden bouwde men de oude steden altijd aan 
tie oever* vnn een stroom ot' een rivier, zoodat het 
water, tlat dienen n'-oest om de ontluikende stad te 
voeden. ook gebezigd kon wonlen om er andere In
woners heen te brengen. 

Het is natuurlijk , dat rle stichters vau een stad 
bedacht zijn geweest op den gemiddelden warmte
graad van den oever, waar zij zich wilden neerzetten, 
en niet gewacht bobben Op de onguurheid van deu 
hemel, om van tiaar verjaagd te wonlen. 

I'e ligging rler oude steden was bijna altijd goed 
geltCOM, en als ttlppoltrates nol zooveel kracht aan
dringt op het voortreffelijke van een richting naar 
het OOSten, verheft hij slechts lot beginsel wat rle 
ondervinding tier eeuwen geleerd had, gelijk de em
pirische vorm aantoont, waarin bij zijn leer uitdrukt: 

uUe sleden gekeerd naar bet oosten", zegt h i j , 
«zijn van nature veel gezonder dan die, welke op 
het noorden of zuiden liggen. Vooreerst zijn dé 
warmte en tie kimde er meer getemperd; ten an
dere zijn rle wateren, welker oorsprong naar bol 
oosten gericht IK, helder, zonder kwaden reuk , zacht 
en aangenaam, omdat de zon, bij het opkomen, 
allengskens den nevel verdrijft, die gewoonlijk in den 
ochtend den dampkring vult. De naar het westen 
gekeerde steden , waarlangs de warme winden van 
het /inden en de koutte winden van het noorden 
slechte heen-glijden, zijn onvermijdelijk tie onge
zondste." (') 

Ken stad, die tie weldadige stralen van de 
zon bij haar opkomen ontvangt, onderstelt bergen, 
rlie baar beschermen tegen de vochtige westenwinden 
eu den ongezouden invloed, aan tleze ligging toege
schreven , want een in tie vlakte gebouwde stad zou 
eigenlijk imn alle zijden blootgesteld zijn en geen 
andere hulpmiddelen hebben om rle werking der voor 
tie gezondheid nadeelige middelen te verzwakken, dan 
de richting der voornaamste straten daarnaar vast 
te stellen. 

Het is dus in het belang van rle gezondheid der 
steden, rlat zij gelegen zijn onder de beschutting van 
eenige bergen of heuvelen, tlie haar beveiligen tegen 
schadelijke winden en haar veroorloven zich, op rle 
hellingen, eenigszins tc verheffen hoven mist en nevel. 
Wij zien dan ook, dat alle beroemde steden, oude 
cn nieuwe: Babyion, Antiochie, Halicarnassus, Rhodes, 
Athene, Korinthe, Rome, Konstantino|«el, Ka ï ro , 
Napels, Lissabon, Kloreuce, Marseille, Lyou, Parijs, 
zelfs Konden, niet alleen aan de boorden of den mom! 
van een stroom wenlen gebouwd, zooals: den Entrant, 
den llissus, den Tiber, den NijL de Tang, de Arno, 
de Rhone, dc Seine, de Theems, enz., maar ook 
op golvend cn bergachtig terrein wenlen aangelegd. 

De eene lag umphitlieatcrsgewijzc aan de kust 
der zee, de andere aan den voet of te halver hoogte 
van heuvelen, waarop versterkte burchten , hangende 
tuinen,tempels, praalgraven, lusthuizen, omzoomd met 
fOOn, waren aangelegd en soms ook gedenkteeke-
neii venezen, welke de schoonheid cener stad uitma-
bao en haar reeds van verre aau den reiziger en 

. I ) Hipptjkratt'K ishnsf vuur bet /uiuuu vau Krtrupa. Maar 
j " net iitxird.'ii. wuar mi-u vranrlgk uii-t te veel maanden iu 
'"'t jonr iiiiitk-r vau de zou beeft eu ilcit te meer van den 
utxir,|,HMt,nwiuil, zuu ik de steden wenschen aangelegd te 
•sa iu dc rirhtiii- van zuidoost naar uuurdweat. De voor-
jieveU knuueu dan iu de uegeu koele maan deu met genuegen 
ljt«'i>uil H.inbu, de achtergevels iu de drie hcete. (Vert.) 

tien zeevaarder aankondigen. Zoo vindt de kunst haar 
rekening bij de keuze van rle gezondste en meest 
beschutte plekken. Niets belet dus, dat het gemeente 
bestuur de rechter vau het schoone zij en tevens 
over het nuttige beschikt. 

Het beste plan van ecu stad is niet dat , het
welk door een bouwkundige is uitgedacht; bet is 
dat, hetwelk zich, om zoo te zeggen, vanzelf ge-
teekeml beeft om een eenvoudige kern en ncliter 
eenvolgens vergroot en gestadig herzien is geworden 
door den god, rite blind heet eu het slechts ten halv. 
is : het Toeval. De nieuwere steden, tlie in ééns ge 
maakt zijn ge woitlen, krachtens eeu geometrisch 
plan, op het papier uitgezet met een passer. bobben 
een wanhopige eentonigheid; zij hebben niets aan 
trekkelijks, niets vroolijks, niets verrassends. AL 
tic straten en pleinen elkander snijden onder rechte 
hoeken, zooals b.v. die van Turijn of Triest, is d 
stijfheid rler lijnen even treurig als lastig. Tusschen 
twee punten , die niet in dezelfde straat liggen 
alle gemeenschap onmogelijk anders dan langs de 
zijden van een recht hoek , dus den tungsten weg; geen 
enkele hypothenuse, om tie richtingen af te wisselen en 
den afstand te verkorten. De voetganger kan zich 
slechts op rlit uitgestrekte damlronl In-wegen op <l< 
manier der kasteden in het schnakepol. 

Zoo de straten straalsgewijze uilgaan van het 
middelplein, waar zich hel paleis der Regeering ver 
heft, naar de uiteinden, gelijk b.v. in Karlsruhe, dat 
de gedaante van een waaier heeft, voegt zicli bij 
het treurige der rechte lijnen nog een snoer onaan 
genaain gevoel, door altijd hetzelfde plein te zien al: 
men in de stralen is, en alle straten te gelijk te zien 
als men op bet plein staat. Men zou saggOa , dat de 
plattegrond van zulk een start ontwoijien wenl tloor 
een nnijverigen dwingeland, om hel toezicht van 
zijn potttie gemakkelijk tc maken en zich zelven bet 
genoegen te kunnen geven uit een enkel punt al de 
bewegingen der aan zijn dwingelandij om ter worpen 
bevolking na te gaan. 

Naar hetgeen eeu schrijver der oudheid zegt, dien 
men altijd moet wantrouwen in zake van gevoel cn 
smaak, de klassieke Vitruvius, was de stergewijze aan
leg bet ideaal der Ouden, wat den plattegrond der 
stolen betreft. i H e t plein", zegt b i j , D W O S in liet 
middelpunt. De voornaamste Straten, uitgaande van 
dc poorten en zóó gericht, dat ze voor de schade
lijke winden gedekt waren, liepen regelmatig op dit 
plein samen, gelijk tie stralen van een ster, cn deze 
groote lijnen waren onderling verbonden door kleine 
dwarss!raten, evenwijdig aau den ringmuur. Als rle 
Stad aan zee l ag , verplaatste men het plein naai
de haven, om niet een tweede middelpunt Ut U-ko
men , en men rangschikte het geheel in overeen
stemming hiermede." 

Zoo het waar is, dat de steden der Oudheid aldus 
wenlen aangelegd, moet men toegeven dat van deze 
schikking geen enkel sj>oor meer tc vinden is onder 
de overgebleven bouwvallen. Dc stervorm, met ecu 
enkel plein in het midden, beeft ten hoogste kun
nen voldoen voor een stad van den tweetien of 
denlen rang. Waar tie betrekkingen der burgers 
onderling en met het publiek niet zeer druk zijn, 
gelijk b.v. het geval is in een kleine zeehaven, waar 
de omzet der zaken bestaat in het in-en ontsohopen 
van goederen, kunnen de openbare gebouwen, zooals 
het kantoor voor rechten, een entrepot en een zie
kenhuis, om een zelfde plein aan de haven, vereenigd 
worden. Maar zoorlra een stad van meer beteekenis 
wonlt door den uan was der bevolking, door de takken 
van nijverheid rlie er uitgebreid of verbeterd zijn ge* 
wonten, door de rol die zij speelt in de wetenschap, 
door de groote kunstenaars die zij heeft zien geboren 
wonlen; of als zij tloor haar geografische ligging 
verrijkt en een vuordeelige, gewilde markt, een 
plaats voor tien doorvoer lt geworden, ligt het voor 

de hand, dat op een enkel plein niet al de gel • 
wen kunnen geplaatst worden, rlie zulk een stud 
behoeft, eu dat zich tiaar verschil lende wijken en 
dus stelsels van straten hebben moeten vormen, die 
op verschillende middelpunten uitloopcn, of, zoo men 
w i l , verschillende sterren. 

Dit is niet alles. De rechthoekige of straalsgewijze 
plattegronden hebben nog een ander gebrek ; door tie 
eenvormigheid vau verdeeling, nwot er aan eene ten 
eenemalc onmogelijke overeenkomst van belangrijk
heid vnn alle o|>enhare gedenktcekenen gedacht war
den . deze toch verrijzen bijna altijd op de pleinen, 
zonder te spreken van het bezwaar tlat er in gele
gen is , een gevangenis te bouwen naast een schouw
burg en een kuzerne vlak bij een museum. 

Neen, de louter geometrische aanleg , volgens een 
vooraf opgevat plan, k a n , in zijn koutte, afgeme
ten regelmatigheid, voor geen enkele stad dienen, 
welke ook haar uitgestrektheid zij. Zoo zij klein 
is , vormt de syinetrie , door wat zy deftigs en plech

tigs heeft, een schreeuwende , vloekende tegenstelling 
inet bet karakter van gemeenzaamheid , eigen aan 
een kleinen kr ing, waarin allen elkander kennen 
eu buren zijn. Zoo zij groot is, zullen tie groote 
lijnen er zeker welkom zijn , met de rechte lanen en 
tie cijkeivormige pleinen en de bogen en dc sterren, 
maar onder voorwaarde, dat deze mujestueuse rechte 
en kromme lijnen , die rooiingen, rlie symetrische 
verbreed ingen , waartoe besloten wenl na den aanleg, 
dien rle stroom tier bevolking aanwees, een aange
name tegenstelling vormen met tie schilderachtige 
onregelmatigheden, tie bochtige straten, de onge
lijke huizen . i n é é n woord, de bekoorlijke wanorde, 
geschapen door het spel van de Fortuin en het Toeval. 

Geen enkele stud, evenmin als Parijs, is in één 
dog ontstaan. Niets is meer afwisselend dan het 
lange teven der beroemde steden. Hoe dikwijls is 
haar voorkomen veranderd zonder dat zij het gewild 
hebben, dikwijls zelfs tonder dat zij bet geweten 
hebfren anders dan door tie indrukken, die de meende 
bezoekei-s ervan ontvangen hebben I In den loop der 
eeuwen hebben do verwoestingen van rlen kri jg , de 
belegeringen, de omwentelingen, de instortingen, 
de branden, de bliksem zich soowol doen gevoelen 
aan tie trotache gebouwen als tan do nederige. Zelfs 
rle herstelling van deze ramjren is op haarbeurt soms 
toevallig en gri l l ig geweest. De stichters van een 
burgerlijke of godsdienstige gemeenschappelijke in
stelling hebben het aanzien van een wijk veranderd. 
Lange muren, weldra gekroond met Intomen, zijn 
in ilt; plaats getreden van buizen die tan rlen Open
baren weg lagen, eu hebben een kloosterachtig en 
stil voorkomea gegeven ntn straten, die nu niet meer 
het licht iler winkels en der woningen ontvangen cn 
'lus rles avonds flonker zijn. Hier heelt een boelvaar. 
dige sen kapel doen verrijzen: een ander I ft daar, 
bij uiterste wilslnjschikking, zijn buren bedeeld met 
een fontein. Deze of gene rijk ge wonlen beurtfeoper, 
gelioren iu de armste wijk, heeft er een prachtig 
poleis willen bouwen, omringt) van tuinen, om met 
zijn \roegere armoede te spotten, liever dan zijn snel 
fortuin uit te stallen iu de wijken der sniaaklievende 
wereld. 

En too wordt de indeeling van een star!, tlie reeds 
aanzienlijk is of bestemt) is het te worden, langza
merhand gewijzigd; zoo teekent zich een vlek , aan
vankelijk zonder eenig voorafgaand plan, zonder eenige 
orde gebouwd , vanzelf tot een stad; het vormt zich 
plattegronden, hei-ziet ze, naar gelang van rle 
klimmende behoeften cn van rle onverwachte om
standigheden, rlie de vergroot ing begunstigen of bel 
basatan eeretoren. (Wordt vervolgd.) 

P R I J S V R A A G T E K O N I N G S B E R G E N . 
Door de Kamer vau Koophandel te Koningsbergen 

is een prijsvraag uitgeschreven VOOT de uitdieping 
van den waterweg tusschen Koningsbergen en Pilluu 
in Pruisen. 

De vraag is van den volgenden inhoud: 
• Aangezien de tegenwoordige diepte van het vaar

water tloor het »Frisehe Huff" tusschen Koningsber
gen en Pillau niet meer aan de behoeften van onzen 
tijd voldoet, noodigt het Vorsteher-Amt der Kuuf-
mannschaft sa Konigsberg (Kamer van Koophan
del tc Koningsbergen) hierdoor de Ingenieurs van 
het Binnen- en Buitenland ui t , plans voor het ma
ken van een tegen sterke verondiepingen gewrij waar
den dieperen waterweg tusschen genoemden plaatsen 
te ontwerpen. 

Ven- de mededinging zijn de volgende voorwaar
den vastgesteld : 

S ie a. Kik ontwerp timet van eene uitvoerige 
toelit'hting vergezeld zi jn, waarin tegelijkertijd de 
plaatselijke onderzoek ingen en opmetingen, die tot 
gnmtlslag gediend bobben, moeten worden aangegeven. 

h. De richting van tien gekozen waterweg moet 
op een overzichls-kaart worden aangegeven. 

C< Het vaarwater moet bij eene diepte van 6 me
ter zulk oant breedte hebben, tlat daarin overal gitwte 
stoom- of zeilschc|ien elkander veilig en gemakkelijk 
kunnen passecren. 

/. De plans van tie uit tc voeren werken zoo
wel als rle uunlievolcii baggermolens, bakken enz., 
met de daartoe behoorende werktuigen, moeten op 
tan schaal van I : 50 getcekend wonlen, en , voor 
•onverre enkele detain) het verosocben, op eene nog 
grootero schaal. 

De cventueelc ontwerpen voor gedeelten der 
kanalen moeten op afzonderlijke bladen worden ge-
teekeiul op een schaal van 1 l 10,000 en een lengte-
profiel (voor dc hoogten op eene schaal van 1 : 100) 
bevatten. 

ƒ . Afzonderlijke hegroolingen van de kosten moe
ten er bijgevoegd woitlen. 

§ 2. Bij het maken tier ontwerpen moet er in 
het bijzonder op gelet worden, dut tie scheepvaart 

gedurende rle uitvoering niet wonlt gestremd en dat 
de waterweg met matige kosten moet kunnen wor
den onderhouden. 

§ 3. Op het ontwerp, zoowel als op de bijlagen, 
moet tie naam en woonplaats van den vervaardiger 
vermeld worden. Zij moeten uiterlijk tien leton 
Juli 1880 bij het bovenbedoelde Vorsteher-Amt zijn 
ingekomen. 

§ 4. De beoonleeling van tie ontwerpen geschiedt 
tloor eene speciale commissie , bestaande uit de heeren : 

OlnTlnnder-liuii-Director Hagen , Kxcellenz in Berlin. 
Geheimer Itegierungs- u. Buurath Smitl in Motion 

werder. 
Regierungs- u, Bauruth D'Resel in Stettin. 
§ 5. Uit de ingekomen ontwerpen voor zooverre 

tlie aan rle voorwaarden onder \ I tot S vermeld 
beantwoonlen, en als doelmatig en uitvoerbaar wor
den erkend, kiest deze commissie, met het oog op 
rle kosten van aanleg en rle voorkeur gevende aan 
dat ontwerp, rlat tien reeds bestaartden waterweg 
gebruikt, zoowel bet. beste alsook het daarop vol
gende. 

!j 0. Hei Vorsteher-Amt voornoemd zal aan rlen 
vervaardiger van bot op zoodanige wijze gekozen 
l>este ontwerp mark 10,000 en aan dien van het 
daaropvolgende mark ó ,000 betalen. 

§ 7. Beit Ie ontwer|M-n wonlen het eigendom van 
het Vorsteher-Amt voornoemd , tlat zich echter niet 
verbindt, het eene of het andere uit te voeren, 
eventueel noodige verbeteringen door de vervaardigen 
zelf te laten aanbrengen of tuin deze tie uitvoering 
op te dragen. 

§ 8. De overige ingekomen ontwerpen wonlen 
aan rle vervaardigers franco teruggezonden. 

Koningsbergen in Pruisen, Maart 1879. 
VORSTEHEtt-AVIT OER KAUt-MANNSUIIAKT. 

N 'KDKItLANDSGH-INDISCHE S P O O R W E G 
M A A T S C H A P P I J . 

Aan bat tlezer dagen openhaar gemaakte verslag 
der Nederlandsch-Indische S[»oorwegiiiaatschappij ont-
leenen wij het volgende: 

De toestand van de Maatschappij over het zestiende 
boehjear was gunstiger dan over het voorgaande jaar. 

Het reservefonds van Semarang—Vorstenlanden 
bereikte het maximum van / 500,000 en de gelden , 
daarvoor uit de exploitatie-winsten af te zonderen, 
konden dus, volgens tiet voorschrift der concessie, 
gebruikt worden om meer van de rentedragende 
schuld af te lossen Niet minder dan ƒ 221,000 werd 
daarvan gedelgd. Ook van de rentelooze schuld, 
aan den Staat , kon dit jaar een klein gedeelte wor
den afgestaan. 

Niettegenstaande de bruto opbrengst van den spoor
weg Semarang — Vorstenlanden ƒ 3 1 , 0 0 0 minder was 
ilan het vorige jaar, was de winst tengevolge van 
lagere exploitatiekosten grooter, zoodat, na aftrek 
van het voorschot van den Staat a ƒ 765,000 en 
van 5 pet. van het kapitaal voor de aandeelhouders, 
nog circa f 5000 overbleef om aan den Staat uit te 
keeren. 

Met dt> Regaaring is eene overeenkomst gestolen 
tot regeling van de aansluiting van de Preanger-lijn 
aan rlie van Batavia—Buitenzorg te Buitenzorg. Be
halve den loop van doorgaande treinen, het vervoer 
van geladen goederenwagens en het vervoer van de 
behoeften voor tien aanleg van den in aanbouw zijn-
den spoorweg en van de haven, is daarbij behan
deld het gemeenschappelijk gebruik van het station 
Buitenzorg. De Maatschappij staat kosteloos aan den 
Slaat etui gedeelte van het stationsterrein af, om 
daarop rle gebouwen te zetten cn de inrichtingen te 
maken voor een gemeenschappelijk personenstation, 
dat tloor den Staat zal worden beheerd zonder eenige 
kosten voor de Maatschappij, Indien de Slaat ech
ter een spoorweg doet aanleggen naar Batavia, treedt 
de Maatscliappij weder in het bezit van het afge
stane terrein en neemt zij het daarop gebouwde te
gen taxatie over. 

Lijn Semarang—Vorstenlanden. Hierbij moet 
vermeld worden, dat zelfs de hoogst noodige voe
dingswegen, bijv. die van Goeboek naar Taegoong 
en van Gotlong naar Telawa nog niet zijn aangelegd 
of in voldoenden staat gebracht. 

Den 31steu December waren in dienst: 14 loco
motieven VOOT de hoofdlijn, 4 locomotieven voor den 
zijtak en 1 werk locomotief, te zomen 19. Aan rei
zigers wenlen vervoerd 981,151 of 4833 per kilo
meter-haan, dat is 108 meer dan in het vorige 
jaar. De opbrengst van VOTVOer der reizigers was 
f 527,282.27 of f2797.45 por kilometer-haan, dus 
/ 77.35 minder dan het jaar te voren. 

De opbrengst der goederen vermindci-de weder 
f t 0 8 per kilometer-baan, niettegenstaande de ver
voerde hoeveelheid met 68 ton vermeerderde. H e l 
verkeer tusschen de binnenslands gelegen plaatsen 
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r /eer toegenomen, vooral tuaacben Solo en Djokjo, 
i.tjn Hatavia—Ituitenzurg. Op het einde van 

liet jaar waren in «Heust: ö tender-locomotieven vun 
1K ton en .1 dito van 11 ton. 

Pet kilouieler-baun was de opbrengst van bet ver
voer der reizigers /" 07)26, of ƒ « 2 5 meer dan in 1877, 
eu de ontvangst van bet vervoer der goederen /"3371 
tegen f l i t i b in 1877. 

t imtrent bet pereoneel kan vforden inedegedeekd , 
dat de heer J . J . M . Everts dezer dagen van het 
verlof, hem voor den tijd van één jaar verleend, 
teruggekeerd en benoemd is tot lid van het Comité 
van Bestuur te Semuraiig. 

Aan den heer A . J . Pool i s , na zijn terugkomst 
van verlof, de betrekking opgedragen van lid vau 
hetzelfde Comité. 

Het saldo van de winst over 1877 met da winst
en verliesi-ekeuing over de lijnen Senmning—Vor
stenlanden en Batavia Puttemorg, de interest-re
kening an de toevallige linten geven te zinnen een 
bidrag van ƒ 044,^57.00 
waarvan ut' te trekken voor de aan
deelhouders 5% over / 10,022,000. » 501,100.— 

Blijft. . J U8.757.ti0 
deze som moet op onderstaande wijze 
verdeeld worden als : 
1 0 % aan het Bestuur . . . . / 14,375.70 
1 • ƒ „ aan aandeelhouders over 

f 10,022,000 i 125,275.— 
saldo op nieuwe rekening. . . . t 4,106.84 

Te zamen . / 143,757.00 
De aandeelhouders bekomen naar deze berekening 

een dividend van O 1 / , procent. 

S T O O M V A A R T M A A T S C H A P P I J ZEELAND. 
In het ven-lag over het boekjaar 1878 , dezer 

dagen uitgebracht in de algemeene vergadering van 
deelhebbers, weid een woord van hulde gewijd aan 
ile nagedachtenis van Z. K . H . Prins Hendrik der 
Nederlanden. 

De navolgende bijzonder! leden worden aan het ver
slag ontleend: 

In het begin vau dit jaar kwamen de nieuwe 
itooinschepen Prin$et Marie en Primes Elisabeth 
iu de geregelde vaart met een der oude booten 
Stad Vlissini/tii of Stad Middelburg , zoodat alleen 
groote schepen gebezigd wenlen. 

Het passagiersvei-voer nam zeer toe en duidelijk 
blijkt, dat de lijn meer cn meer bekendheid ver
krijgt. Over de lijn weiden vervoerd in 187H: van 
Vlissingen naar (Jueensbon»' heen 17,391 en terug 
17,278 reizigers, te zamen 34,669 reizigeis, dus 
meer dan in 1877; 8523. 

Het goederenvervoer bleef toenemen en, niet het 
oog op den flauwen gang van zaken, is er reden 
tut tevredenheid. 

Het resultaat uit de exploitatie over het afgeloo-
pen jaar verkregen, vergeleken met dat van 1877, 
is ƒ 4 6 7 , 4 5 6 . 5 9 ' / | verbeterd. De ontvangatandekten 
evenwel de kotten niet: er moet nog een verlies 
van f78,198.38 geeoiistateenl « o r d e n , welk ver
lies, onder toevoeging vnn het nuileelïg saldo der 
intrest-rekening enz., het debet vormt van de winst
en verliesrekening over 1878. De ontvangsten dei-
exploitatie zijn ui 1878 gestegen tot ƒ 6 8 4 , 0 3 9 . 8 9 1 / ) , 
terwijl in de drie voorafgaande jaren te zameii sleehls 
f 552.758.03 1 /, werd ontvangen, nl. in 1877 
ƒ 3 0 3 , 5 7 4 . 6 1 , iu 1876 ƒ 1 4 3 , 6 6 8 . 1 5 en iu 1875 
/ 45,515.27'/ ,-

Bepaalt men zie.h tot eene vergelijking niet 1JS77 
en laat men buiten rekening de opbrengst van het 
postvervoer, dat sedert 15 Mei 1878 aan de Maat
schappij wenl toevertrouwd, dan vindt men eene 
verbetering voor 1878 op het paraoften- eu goede
renvervoer van ruim 57 pet, 

Voor het vervoer van 84,669 reizigers en 864,000 
kilo bagage werd ontvangen / 322,432.56, of ge
middeld ƒ 0 . 3 0 per reiziger, en f 27,782 ton ver
voerde koopmansgoederen brachten ƒ S 4 9 , 3 9 9 . 1 9 o p , 
of gemiddeld /"8.97 |>er ton. 

In 1878 werden 8523 reizigers meer vervoerd 
dan in 1 8 7 7 , grootendeels Ie klasse passagiers, 
zoodat daardoor eenigsz'ms worden vergoed de bui
tengewone opolleiiugen, die de Maatschappij /ieli 
voor de bediening van die iMissagiers getroost. 

De iu 1878 méér vervoenle goederen (13,008 ton) 
dan in 1877 bestonden voor een groot deel int ij l
goederen. 

Ook in dé uitgaven is verbetering aan U* wijzen. 
1878 bleef ( \46,108.31 beneden de uitgaven van 
1877 , niettegenstaande in IH78 36 reizen méér 
werden afgelegd en de uitbreiding van het icheepi-
personeel, de verhooging van de zee-assurantie, 
liet vei'nietudenle goederenvervoer , de douanendieiist 
te Queenbum', de boete volgens potteen tract hcluo-
pen, enz. hooger of nieuwe oilers eischten De 
stoomschepen Prinses Marie eu Prinses EHstdtelh, 
die in de exploitatie oneindig goedkooper blijken te 
zijn dan de «linjmschepen Snail Middelburg en Stad 

Vlissingen , dragen daartoe in de eerste plaats h i j , 
terwijl in 1K78 niet die aanzienlijke sommen voor 
reparation en averijen zijn betaald als in 1877. 

De ontvangsten en uitgaven Ier exploitatie van bet 
begin der Maatschappij af lot op 31 December 1878 
per reis en [«rcentsgewijze berekend , (nonen aan, «lat 
de gemiddelde ontvangsten |ier reis iu 1878 zijn ge
klommen tol f 1968.17 en liet verlies op de exploi
tatie in 1878 tot op l l* /« pet verminderde. 

Het Bestuur gelooft daarom niet van optimisme 
beschuldigd te zullen worden, wanneer het, met deze 
uitkomsten voor oogeu, de raakt van verheejarea voor 
af gevloten houdt. Temeer durft het ralki beweren, 
daar over 1879 voor het vervoer van brievenmalen 
méér is te ontvangen dan in 1878 / 54,000 en 
bovendien het passagiersvervoer aanmerkelijk blijft 
toenemen lu verhouding tot de eerste maanden van 
1878 is de vermeeidering: over Januari 70 pet., 
over Februari 78 |>ct., over Haart 98 j* t . en over 
Apr i l 81 pet. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

Den leden der Telegrafische Conferentie, 

Londen vergadeid, werd Dinsdag 11. vanwege den 
Engelschen [Kist- en telegraaf-dienst een feestmaal 
aangeboden. De voornaamste spreker hij deze gelegen
heid was het parlementslid Pender, die wees op de 
ontzaglijke uitbreiding, welke de telegraphic in dc 
jongste jaren had ondergaan. Op het oogenblik 
meten de gezamenlijke land-telegraaflijnen ter wereld 
eene lengte van omstreeks 1,250,000 Eng. mijlen , 
vertegenwoordigende een kapitaal vau £ 36,000,000. 
De zee-telegraaflijnen hchben tc zamen eene lengte 
van « 6 , 0 0 0 Eng. mijlen, en hebben £ 25,000,000 
gekost. 

Algemeen werd de wensch geuit tot samenwerking, 
opdat men zoodoende geraken zou tot een interna
tionaal stelsel van telegraphic over geheel de beschaafde 
wereld. Ook pleitten verscheidene spiekers met den 
heer Ponder voor het algemeen aannemen vnn een 
regel , die hij vele lijnen reeds is toegepast, namelijk 
om telegrammen voor de pen te berekenen tegen 
een vierde van het gewone tarief. Men meende dat 
het publiek daarmede zeer gediend zou zijn. 

Wat de |iers en de telegraphic voor elkander l>e-
teekenen, kan o. a. blijken uit het feit, dat on
langs een Londensch stuivers-blad eene telegrafische 
dépèehe bevatte, die aan overseinen niet minder dan 
£ 220 had gekost. t < . -

B I N N E N L A N D . 

3 Gravenhage. Door den Oouvenieur-Oeneraal 
van Nederlandsen-Indie zijn de volgende beschikkingen 
genomen: 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot architect 

der 2de klasse, de ambtenaar op non-activiteit J. W . 
Volinering; te Tegal, de opzichter 3de klasse B. A. 
Ilildebrand; te Soerabaïa, de Oprichter 3de klasse 
S. P. Wielundt; te Batavia, de opzichter 3de klasse 
Th. A . Oaaton; tot oprichter 1ste klnme, de opzich
ter 2de klasse C. L . Stoop; tot opzichter2deklasse, 
de ambtenaar op non-activiteit R. E, Reyncke; 

belast: met de waarneming der betrekking vau 
edapirant-ingenieur, de ambtenaar op non-activiteit 
S. J . G. van Overveldt; 

ontslagen: eervol, met behoud van recht op pen
sioen, de architect 1ste klasse P . W . Brandei; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, aan den opzichter 3de klasse bij den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java A. C. T. van der 
Straeteii. 

— De stoomtram way van den Haag (Station Rijn
spoorweg) naar Scheveningen zal met 1 Juli a. I. 
voor het publiek verkeer worden geopend. 

— Bij beschikking van den Minister van Water
staat enz., is aan de Directie der Nederi Rijnspoor
wegmaatschappij, tot wederopzegging toe, vergunning 
verleend voor den aanleg en het gebruik eener tele
graaflijn onder den grond tusschen 's-Oravenhagc 
en Scheveningen. 

— De Raad vau Bestuur van het Koninklijk In
stituut van Ingenieurs heeft besloten, wegens het 
overlijden van Z. K. II. den Prins van Oranje, de 
vergadering, die op 24 en 25 dezer te Amsterdam 
zou plaats hebben, tot een nader tijdstip te vonlagen. 

— In het voorgaande nommer maakten wij met 
een enkel woord melding van een minder aanp'iiame 
verhouding tusschen den directeur der Koninklijke 
Fabriek van stoom- en andere werktuigen n den 
voorzitter der Nederlandsche Hoofdcommissie voor de 
Pai'ijsche tentoonstelling. Wij betreurden het dat 
genoemde voorzitter een minder goed figuur ge
maakt heeft en hadden gewenscht, dat de advertentie 
van den heer Van der Made van 7 dezer dadelijk 
beantwoord was. Sedert is daaraan voldaan, maar 
het nu gegeven antwoord geeft weinig licht en luidt 
als volgt: 

»WERELDTENTOONSTELLING T E P A B U S . 
••In eene Advertentie gedagteekend 7 Juni dooi

den heer Van der Made, Directeur der Koninklijke 
Fabriek vau Stoom- en andere Werktuigen te Am
sterdam, in bijna alle groote dagbladen hierielandc 
geplaatst, merkt hij te recht op, dat het door hem 
aan mij op 2 Juni gericht, in de Advertentie mede 
afgedrukt schrijven, door mij onbeantwoord is gelaten. 

•Op een verzoek om inlichting, in betainelijken 
vorm, zou ik niet verzuimd hebben aan deu beer 
Van der Made uitvoerig de redenen mede tedeelen, 
waarom ik in de van hem ontvangen ophelderingen 
geen aanleiding heb gevonden om mijne terechtwij
zing van 21 Mei op zijn verslag van 15 Mei j l . te 
wijzigen, veel minder terug te nemen. 

vlntusschen heb ik het van mijne zijde behoorlijk 
geacht de bedoelde redenen eu de opmerkingen, waar
toe de mededeeling over de tentoonstelling in het 
verslag van den directeur bij mij hadden geleid, ken
baar te maken aau de heeren , die z ich , in het be
lang van de Koninklijk»- Fabriek, met bet toezicht 
en de controle op het beheer en de verantwoording 
van den Directeur hebben belast. 

De Voorzitter 
der Nederlandsche Hoofdcommissie, 

O . J . O . K I . E R C K . 

14 Juni 1879." 
A m s t e r d a m . Zaterdag 14 dezer bad in het 

uNut" de 26e algemeene vergadering plaats van het 
Aardrijkskundig Genootschap, onder leiding van ko
lonel Versteeg. 

Bij de opening der zitting wees de voorzitter op 
het groote verlies, dat Nederland geleden had door 
het overlijden van Z. K . H . den Prins van Oranje, 
en stelde voor aan Z . M den Koning dc deelneming 
van het Genootschap hij dit treffend verlies te ken
nen te geven. Verder deelde tpr. mede, dat onder 
de uitgaven van het Genootschap thans o. a. een 
bundel photographieën het licht zal zien, vervaar
digd tijdens de Soematra-expeditie door den heer 
V e t h , en wijdde een hartelijk woord aan het wel
slagen van den 2n Nederlnndschen Pooltocht en het 
welzijn van hen, die daaraan hun krachten wijdden. 

Vervolgens gaf de voorzitter den heer J. Kuiper 
het woord, die met de heeren ingenieurs Con rad eu 
Dirks en den heer J. Boissevaiu het in de vorige 
maand te Parijs gehouden in ter-oceanisch Congres 
over een kanaal door Middel-Amerika bijgewoond 
had ter vertegenwoordiging van het Genootschap. 

Op onderhoudende , geestige wijze deed de heer 
Kuiper verslag vun het hoogst belangrijk Congres. 

Vervolgens nam de heer Conrad het woord , om 
achtereenvolgens eene uitvoerige beschrijving, door 
teekeningen opgehelderd, te geven van de 5 ont
werpen , door de tts-hniei voorgesteld. 

Vervolgens had te twee uren dc ontvangst plaats 
van tie leden der Socmatra-coinmissie. 

De heer Versteeg wentehte bij deze gelegenheid 
den ledm der Socmutra-expcditie geluk met hun be
houden terugkeer uit het onbekende binnenland vau 
Boematra. Spr. gaf hun deu dank vau het Genoot
schap te kennen voor hetgeen zij verricht hadden , 
en waarin zij zich jegens het vaderland eu de we
tenschap verdienetebjk hadden gemaakt. 

Daarna hield prof. C. M . Kan een voordracht 
over het onderzoek der Kara-zee en den Nexlerlaud-
teben ÏJszeetocht cn trachtte duannede aan te too-
nen, dat zulke onderzoekingstochten uit een weten
schappelijk oogpunt. vooral ten opzichte van mete
orologische waarnemingen, eu ook in het mercantiel 
belang van de hoogste waaide zijn. 

— Donderdagavond j l . is de eerste steen gelegd 
voor het nieuwe Weeshuis van de Diaconie der Nc-
derduitsche Hervormde Gemeente, dat naar het ont
werp van den architect A . N . Godefroy, op den 
hoek der Tesselschadestraat en Stadhouderskade, in 
de onmiddellijke nabijheid van het Vondelpark, ge
bouwd woitlt. 

De eerste steen is gelegd door vier verpleegden 
in bet Diaconie-Weeshuis, iu tegenwoordigheid van 
deputaticii uit de stichtingscommissie, de Diaconale 
Vergadering en de Kerkeraadscoi omissie van toezicht 
op den weeshuisboiiw. Uit hoofde den dood van den 
Prins van Oranje onthield men zich van uiterlijk 
vreugdebetoon en zal de gedenksteen eOTSt over een 
paar maanden geplaatst worden. 

Utrecht. Naar aanleiding van de verwerping 
van art. 1 litt. a der kanalenwet, is door de K a 
mer van Koophandel alhier een adres aan den Raad 
gericht, waarbij de Kamer wenscht, dat door het 
Gemeentebestuur het instellen van een nader onder
zoek, met opmaken van paris en begrooting tot ver
betering van de bestaande Keulsche Vaart , aaneen 
of meer waterbouwkundigen eu ingenieurs worde 
opgedragen, van welk adres ook aan de Kamer van 
Koophandel te Gorinchem mededeeling wordt ge
daan. 

— In de laatst gehouden vergadering van den Ge
meenteraad is eene voordracht aangenomen, om een 
plan tot verbetering van de bestaande Keulsche vaart 
door een of meer deskundigen te doen opmaken. 

Aan de heeren Berns eu Rosekütter is voorloopig 
concessie verleend voor deu aanleg eener drinkwater
leiding. 

'8-HertogenbOSCh. Bij besluit van Gedeputeerde 
Staten van deu ISden dezer is de heer II. Wijnands, 
opzichter van deu provincialen waterstaat 3de klasse, 
werkzaam aan het bureau van deu hoofdingenieur, 
bevorderd tot de 2de klasse. Voorts is de heer II. 
A . Hello belast met den 2den dietistkring ter stand
plaats Boksmeer, ter vervanging vun den heer II. F . 
C. Hamilton (overleden), en deneer T . J. Oreieoenr 
met den Oden dietistkring, ter standplaats Tilburg, 
ter vervanging van den lieer 11. A . Hello. 

Arnhem. Onder de voorstellen , die in de 102de 
algemeene vergadering van de Maatschappij van 
N^verheid zullen Miandeld worden, komt er een 
voor van het departement Arnhem: »de Maat
schappij looft een gouden medaille uit ter waarde 
van /' 150 voor bet beste ontwerp eener octrooi wet, 
liefst internationaal"'. 

Wij brengen in herinnering dat over de octrooien 
belangrijke artikelen in Dt Opmerker voorkwamen 
in de nummers 35 en 39 van den jaargang 1878 
en nummer 20 van dit jaar. 

Leiden, b de algemeene vergadering der Letd-
Bche Sleepboot iniuitschnppij bleek, dat deze ven
nootschap , niettegenstaande zij slechts een jaar in 
werking was geweest, in bloeienden toestand ver
keert. Zoo was zij genoodzaakt geweest in den 
loop des juarseeu tweede sleepboot in dienst te stellen. 
Het dividend over het thans geëindigde boekjaar 
werd bepaald op ü ' / j pet. 

Z w o l l e . Dc gemeen tere in iging heeft in 1878 
een zuivere winst ran ruim /10,000aan da stadskas 
bezorgd. Men klaagt er evenwel over het xmhoii-
dende vervoer van de nfvoertoniien, die de lucht 
eenlgen tijd inrputton en deukt met weemoed anti 
den ouden t i jd, toen de beerpot nog diensten deed. 
Iu het belang van de gemeente is het te hopen dat 
men tot het oude stelsel zal terngkecren, daar het 
meer cn meer blijkt dat de gevaren voor de open
bare gezondheid gering zijn en sterk vergroot wer
den door hen , die bij het wegruimen der beerputten 
belang hadden of de zaak niet lieoordeelen konden. 

S l o t e r d i j k . Wij ontleeneu het onderstaande 
bericht aan het Nieuws van den Dag : 

•Nadat voor cenigen tijd door onzen Burgemees
ter onderhandelingen waren aangeknoopt met de 
Amsterdnmsrhe Omnibus-Maatschappij , wenl heden 
avond in het Rechthuis alhier eene vergadering van 
ingezetenen gehouden, waarbij de directeur dier 
maatsch., de Heer Schadd , tegen woonlig was. Door 
dien heer werd namens zijne Maatsch. aangeboden 
een omnibusdienst op dit dorp te openen als proef 
gedurende 8 maanden. 

• Dagelijks zouden dan een bepaald aantal ritten 
worden gedaan, en voor eiken rit zou door de ingeze
tenen van om dorp 2 gulden voor heen en terug 
worden gewaarborgd. 

DNatuurlijk werd dit belangeloos aanbod gretig 
ontvangen cn was de benoodigde waarborgsom on 
middellijk volteekend. Alsnu zal van af 15 Juli 
e. k. gedurende 3 maanden dagelijks 4 maal heen 
en 4 maal terug een omnibus op Sloterdijk rijden, 
en zoo is dus voorloopig in een zeer groote behoefte 
voorzien. 

»De gewone kaartjes zullen geldig zijn, en zonder 
j kaartje zal de prijs 15 cents per rit bedragen. 

• Mocht de zaak blijken levensvatbaar te zijn dan 
f zal de Oiunibusinaatschappij haar voor eigen reke-
• niug voortzetten." 

Aankon!:ringen van Aanbestedingen. 
Maandag, * • Juni. 

Devenler, le 11 uren, voor A. L . van der Laude, 
bij P . L . 1>. Spijker: het verhouwen van een bestaaud 
woonhuis en liet bouwen vau vier knee hts woningen 
bij de stooiniiirellabriuk De Hoop, buiten bet Pothoofd. 

'••Hage, te I I 1 / . uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van het. prov. best.: 
het doen van eenige voorzieningen aan de voorin. 
Quarantainezaal s op de Tien-Gemeten. Kaming 
ƒ17,870. 

Maant r Ir h l , te 12 uren, door bet gemcentehest.: 
lo . het bouwen van een riool iu de St.-Pioteralraat, 
nu van twee kleine rioultjes in de Comodiestraat en 
de Steenenbrug; 2o. het uitvoereii der gemeentelijke 
bestratingswerken; .'{o. liet leveren eu plaatsen vau 
een ijzeren hek langs de open plaats van het Augus-
I ijuengebouw. 

i'ortiiei.-ii.ii-, te lsJ'/j uren, door deu architeet II. 
P. van den Aardweg: het bouwen van een kapitaal 
woonhuis iu het Plantsoen bij de Purmerpoort Ie 
Pu mierende. 

IhiiMliitf. 24 Juni. 
•atHjaaweaati, te l~ ' uren, door kerkvoogden der 

Herv. gem.: liet bouwen eener consistoriekamer enz. 
l u i M i m , te l i ! uren, door het waterschap het Irn-

sumerveld, bij K. Elzinga i het verzwaren van be
staande dijken cn het aanleggen vau nieuwe, benevens 
liet maken vau cun kanaal of ringvaart, ter gezamen
lijke lengte vin ongeveer 3330 M . 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 
driejarig ouderboud vau de gemeente-schipbruggen 
met de bij behoo rende gereedschappen. 

Nijmegen, Vivomls S uren, door regenten der 
heide weeshuizen, in het Prot. weeshuis: eene be
langrijke verbouwing van een gedeelte van het Pro!, 
weeshuis. Aanw. 23 Juni. 

noun'fjk-en.i'oiitiieii. bij 1). A . Hoogland: lo . het 
ondcr-proliul-brengen en tot grintweg makeu vau deu 
veldweg langs het Hoofdkanaal over 3750 M . lengte; 
SJo. de levering vau steenkolen voor den Groote-
1,1 polder. 

Weena***, l a Juni. 
Vl laf i - , te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: lo . de werkeu tot voortzettiug van dc ver
betering der Boven-Maas, in de gein. Maasbraclit en 
Wessein. Aanwijzing 23 Juui. Raming / 36,300; 
So. de werkeu tot normaliseering vau dc Waal onder 
Gameren en Haafteu. Aanw. 23 Juni. Haming 
/ «5,000. 

Wijhr, te 11 uren, door het dijksbostuur van 
Salland, in De Brabandsehe Wagen: do verzwaring 
van een eind dijk in Harculoo, over eene lengte vau 
125 M . Aanw. 23 Juni, tc 10 uren, door den dijks-
opzichler Stcenhruggen. 

M|me«i-n tcI2uren, in het Oud-Uurgcrengasthnis: 
het bouwen vau een nieuw woonhuis op deu bouwhof 
't Vormer, te Wtjcheu, bewoond door erven Breunissen, 
lu i . bij deu architect A. van den Boogaard. 

DeerMertk. te 12 ureu, door den rentmeester Van 
:ler Dusscn, bij I). HcufT: het maken van 2 boeren
woningen met bijgebouwen, iu 2 peiccelen- Aanw. 2 
uren vóór de besteding. 

Vtlage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: bet leveren eu heien van 24 meerpalen iu 
de kanaaldijken nabij dc spoorwegbrug over het 
Noordzcokanasl te Zaandam, ten behoeve van den 
spoorweg Nteuwediep — Amsterdam. Kaming /8808< 

Ulrerhl, te 12 uren, door de bouwcommissie, bij 
F. J . Smit: liet bouweu eener kapel op hot It. K. 
kerkhof aldaar. Inl bij deu architect A . Tepe. te 
Utrecht. Aanw. to 10';, uren. 

MiJSrerhl, te 12 uren, doordijkgraaf on hoogheem
raden van De Koude Venen, in hot raadhuis: liet 
verhoogen en vergrooten vau eenije gedeelten der 
riugkade, de levering van «and, koolnseh eu grove 
puin, in 8 perc. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het gemeentebest: 
de levering van Portland-ecmeutsteeuen riolen, ter 
lengte van 110 M . , benevens kolken, buizen enz. 

SEwelle, te 1 uur, door liet gemeentebestuur, ten 
nadhuizo: lo. het verbouwen van Int liiiisperccel sectie 
F , uo. 1047, in de Goudsteeg tol een gymnasium; 
2o. het maken van een waterkeereiidcn muur langs 
hef Klein-drachtjc 

iiciokeii-iitnii, door het. gemeentehestanri do le
vering van 3G,00() stuks straatklinkers binnen ééur 
maand. 

IhinilerilaK . M Juu i 
%iin4rrt-en-\\eriihaul, te 11 uren, door het ge* 

mcentcbrst.: hot maken van trottoirs eu eenige ante 
stralingen, uevens dc door het Kijk aan to leggen 
afleigotcn, in de traverse van die gemeente. 

ileiaermalaeu, te 12 ureu, door den dijksteel van 
het polderdistrict Tielerwaard, bij J . M . M.Verstegen: 
het maken van bazaltglooüngeu met de daarbijbehoo-
rende leveringen ouder Heeselt, tusschen hektomettr-
palen 128 cn 147, bevattende ongeveer 7000 I U 
Aanw. 26 Juui van 0—12 uren. 

Mijrtret-di , te 12 uren, door het bestuur van het 
groot waterschap De Ronde Venen, in het raadhuis: 
de vernieuwing van dc Pondskoekersluis bij dei 
Pondskoekcrmolen. Aanw. 25 Juni, to 11 uren. 

Vr.jCac, 17 Juni. 
Middelburg, tc 10 u i . i i , duur het miuisterio van 

watemtent enz., aau hot gebouw van het prov. best: 
eenige buitengewone werken aan dc haven te Brcskeii! 
Aanw. 21 Juni. Raming / 23,150. 

Willem-oord, te 11 ureu, door de directie der 
marine: liet vernieuwen van het loiendak, het her
stellen vau de loodbekleeding en een gedeelte uY 
d&kbescbietiug en dc lijstomtimroering van het diref 
tiegebouw to Willemsoord. Aanw. 2 dagen vóór At 
besteding, te 10 uren. 

telden, te 12 uren, door den landbouwer W . Keizer, 
bij Los aan de Zijlpoort: het bouwen van eene bouw 
manswoning met nevengebouw, hooiberg en kavvnaA 
in den Botcrhuispolder. Aauw. 25 Juni, te 11 uren 

4«m«n, te 12 uren, door het ministerie van watet-
staat enz., aan het gohouw van het prov. best.: In-
het maken van 2 ijzeren draaibruggen tot vervangt 
van de Slijker- eu de Brunstingerbrug. Banunf ! 

perc, 1 /44C0 , perc. 2 / 4 7 5 0 ; 2o. het bouwen f j 
eene brugwachterswoning bij de Hijkerbrug over «f 

Beilcrvaart. Raming ƒ 2 4 9 5 . 
Leeuwarden, te 12'/» »™u, door hot prov. bes

kot onderhouden van het gouvernementsgebouw ' ( 

Leeuwarden met meubelen, van 1 Ju l i '79—30 H " 
1880. . . . ) r . 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie van wat^ 
staat enz.-, lo. het bouwen van ecu telegraafkan'0 0' 
met directeurswoning op Terschelling; 2o. het Bj j J 
onderhoud en bet herstellen van het post- en te» 
graafkantoor met directeurswoning te Delfzijl. Bee** 
/ 3 6 0 ; 3o. het herstellen en verbeteren vau de WjP 
telegraaflijnen langs don Nederi. Rijnspoorweg -
schei. Amsterdam—Utrecht, Utrecht—Rotterdam, ' 
Harmelen—Breukelen, iu 8 perc. Raming: per* 
/142a , perc. 2 ƒ 1524; 4o. idem van idem tussC^ 
Zaandam-Buiksloot, en tusschen Buiksloot—W»J 
rende. Huming ƒ 720; 5o. het onderhouden vaa** 
het doen vnn herstellingen aan het postkantoor 
Kampen ged. '79 en '80. Raming f 730. ^ 

Leeuw arden, te 1 uur, door het prov. bestuur: 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 21 Juni 4879. 

opruimen van ondiepten in eenige kanalen en vaar
waters, in onderhoud en beheer bij de prov. Friesland, 
in 6 perc. Aanw. 211 eu 24 Juni. 

Wh.ler.wIJS, te I uur, door de Nederi.-West-
faalsche spoorwegmaatschappij, ten raadlinize: lo. hel 
maken van deu zuidelijken vleugel der loconioiiefloods 

irkeii op en eenige verdere we liet station Winterswijk 
2o. maken van gebouwen <u inrichtingen op de halte 
Rhade; !k>. het maken van een stationsgebouw te 
Wiulerswijk; 4o. het maken van een gebouw tot wo
ningen voor 5 douane-beambten, met een nevengebouw, 
op station Borkon: 5o. bet maken van waebterswo-
uingcn eu wachtorshuisjes voor don spoorweg Nederi.-
Pruisische gronzeu tot station Dorsten; Go. het naken 
van oen reservoirgebouw cu eenige verdere werken 
op station Borkeu. 

Muntendam, te 7 ureu, door notaris Zeven, in bet 
gemeentehuis: het bouweu vau een woonhuis c. a. 

Zaterdag, IX Juni, 
Katierdain, te II uren, door dijkgraaf en hoog

heemraden van den polder Prius-Alexander, in bet 
ulgemoeu verkooplokua]: lo . het leveren van 8SS M • 
griut op de losplaatsen van don polder; 2o. het ver
voeren vau grint en koolasch van de lusplaatsen cn 
de stoomgemalen nuar dc daarvoor bestemde plaatsen 
langs de grintwegen eu kaden van den polder, in 'i 

Iierc.; -lo. hut ouderhoudeu, ged. één jaar, van al de 
Aast V/erken vau deu polder; 4o. het kroozen van al 

do vaarten, tochten en waterleidingen van den polder, 
in 4 perc.; 5o. het onderhouden, ged. één jaar, vau 
de straatwegen van den polder eu het leveren van 
kioltuiu met brikvulliug ei. vau zand. 

Lelden, te 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden vau Rijnland, in het (lemen.landshuis: het ver
diepen van een gedeelte der Warmonder-Leede, over 
bijna 1100 M ' . 

Nleherk, tc 8 BPMS, door het waterschap De Hoop 
en Verwachting, bij 1). Bakker; lo . het maken van 
0 dubbele stomen duikers, met 2 waterkeeringen; 2o. 
het graven vau p. m. 1000 M . kanaal. Aauw. te 
10 uren. 

Maandag, :io Juni. 
Wagenlngen, te 10 uren, door H . de Vries Rz.: 

het verrichten van alle metselwerken aan een te bou
wen huis in Oud-Wageningen. Aanw. te 8 uren. 

Vllage, te 11 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aau hel gebouw van het prov. bost.: 
liet leveren en verwerken van stortsteen om den kop 
vau het westelijke Hoornsehe hoofd. Aanw. 15 Juni. 
Kaming f 11,400. 

r t recht , te U V i uur, door dc Nederi. Cuntraal-
•poor wegmaat schappij i het bouweu van eene dubbele 
woning nabij de Willemsvaart te Zwolle. Aanwijziug 
20 Juni, te 11 '/j uren. 

Mrdemalla, |e 12 uren, door dijkgraaf en heem
raden vau het ambacht De Vier Noorderkoggen, in 
het Koggerhuis: het vernieuwen van dc brug over de 
Gnveusloot te Opperdoes. Aanw. 25 Juni, te 10 uren. 

Hamel, te ! 'ƒ, uren, bij Kutten, in Do Goudeu 
Leeuw: het makeu vun gebouwen en toebehooreu voor 
het stoomgemaal van den polder. Aanw. 23 Juni, te 
•'• uren. 

IHn.dHu, 1 Juli. 
Wllhelntlnaderp, te II uren, in het gemeentehuis: 

het maken van buitengewone werken aan deu oever 
van den Wilhclmiuapoldcr, bestaande in zinkwerken 
en steenbestortiug, iu 1 porc. Aanw. 28 Juni. 

inaen, te 2 uren, door het prov. best.: het maken 
van eeue brug met steonen laudhoofden en ijzeren 
liggers, ter vorvauging vau dc houten brug over liet 
hiiurzerdiep in den prov. weg van Aaien naar Kolde. 
Aanw. 2S Juui, van 10—11 uren. 

Ueik.-l . te 2 uren, door burg. eu weth. van Uden-
hout, ten raadhuize: bet maken der aardebaan, van den 
Rijksweg ouder Kuschot af door de gemeente Berkcl 
c. a. over het. Heuveltje tot don prov. weg te Uden-
hout, ter gezamenlijke lengte van 40S0 M . , met het 
bestraten daarvan met Waalklinkers ter breedte van 
: i M , het maken cn bijwerken van steenen duikers 
en Kngelsehe potbuizeu. Aanw. den 5en cn 'Sta dag 
vóór de besteding. 

Waemdag, * Juli. 
Vllage, te 11 uren, door bet miuisterie van wa-

latetaat euz.: het verrichten vau eenige vorfwerkon 
aau dc landsgebouwen te 's-Hage. Aauw. 28 en 30 
Juni. Kaming ƒ 8 5 2 . 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeontchuizc: het 
Hoen van verfwerken aau gebouwen enz. op de Voe-
marktplaiits. 

naiineraag, 1 Juli. 
Haarlem, te 2'/i u r c n » door het ministerie van wa

terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
onderhoud van de werken van het Krabbersgat. 
Aanw. 27 eu 28 Juni. Raming ƒ6250 . 

Vrijdag, t Juli. 
Middelburg, tc 10 uren, door bet ministerie van 

waterstaat enz.: het vcrhmgen van den oosthavendam, 
te Hansweert. Aanw. 2S en 30 Juni. Raming / 11,000. 

/ M o d e , bij ,1. van Deventer II.Az., bij den secre
taris-thesaurier der Overijsclsche Kanaalmaatschappij: 
liet geheel afbreken der brug no. 8 in het Lemeler-
veld en het in de plaats bouwen vao 2 dubbele 
liuofdon tot het leggen eener vlotbrug. Aanw. 2 J u l i , 
te 12 uren. 

Waemdag, • Juli. 
'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: bet 
voltooien van de pijlers 5, 6 en 7 der brug over de 
Waal hemd* n Nijmegen. Inl. bij den hoofdingenieur 
tc Arnhem. Aanw. 30 Juni en 2 Ju l i , te 1 uur. Ra
ming /* 11,100. 

Vrijdag, II Juli. 
'a-Beech, te H U , uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het. doen van buitengewone herstellingen aan de 
Rijkswerken van het pontveer te Li tb . Aanw. 5 en 
7 J u l i . Raming '600. 

\ietiw- iniNterdam, te 12 uren, doorliet veenschap 
Ba rger-Wester veen, bij J . van Dalen: lo . het maken 
van 3 draaibruggen over hoofdwijken in het Wester
veen ; 2o. het opschoonen en op-de-diepte-maken van 
300 M . hoofd wijk aan het Oranjekanaal hij Zuid-Barge. 
Aanw. 8 Jul i . 

ninadag, 15 Joli. 
• Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 

het vervaardigen, ineenzetten, weder uit-elkander-
nemen en naar de plaats van inscheping vervoeren 
van den metalen bovenbouw voor 4 bruggen voor de 
burgerlijke openbare werken in Nederl.-Indië. 

Maandag, II Juli 
Helmond, te 11 uren, in het gesticht van Liefda

digheid : het sloopen van een oud gebouw, bet bou-
won eener kapel, benevens het doen van veranderingen 
aan een daaraan grenzend oud-mannenhuis. Inl . bij 
den architect H . J . van Tulder, te Tilburg, dagelijks 
van lu—12 en van 2—5 uren. 

Weenidag, H Aug. 
'a-Hage, tc 12 ureu, door het ministerie van water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
makeu van dc pijlers en landboofden voor de brug 
over de Maas bij Heumeu. Inl . bii den hoofdiugen., 
te Arnhem en den sectieingen. K. t l . van Brederode, 

ƒ 4G$000 ! C U A a n W ' 2 3 B n 2 5 1 U U r ' K * n " n * 
*)n later te bepalen datum. 

Leeuwarden: het verbouwen der huising L t . A uo. 

310, op de Voorstreek, aldaar. Inl . bij den architect 
H , K. Stoett F E . 

Makkum: liet afbreken cu wederopbouwen van een 
woonhuis, nevens de Groote-Zijlroedo aldaar. Inl. bij 
deu architect J . van Reenen, te Bolsward. 

illoop van Aanbestedingen, 
«'aniperiaiid , 6 J u u i : het uitvoeren van zinkwerkou 

aan den polder Aniio-Friso; ingekomen 9 bilj., als: 
I . VoUer, te Dordreciit, f 64.800 
l). Bolier Uz., „ Rilland, „ 64,2fi5 

A . van Popering, „ Bruinisse, „ «3,086 
J . L . de Jongh, „ Ameide, 62,883 
S S n °Z-' • B r " ' " i s se , „ 62,788 
l>. Boller, „ Scherpenisse, „ 62,349 
J . Kraaijeveld, „ Hansweert, „ 61800 
0. Roskam Jz., „ Sliedrecht, „ 61,586 
1 I - P t y i ,1 Middelburg, „ 50,700 

Derdrecht, 7 J u n i : het bouwen eener villa voor 
M r . I), van Tienen Jansse aldaar: gegund aau A 
Barte en J . Aljes, te Dordreeht, voor ƒ21,143. 

"teeg, 7 J u n i : bet bouwen van een heerenhuisaan 
tien Rijksstraatweg te Steeg; ingek. 5 bilj., als: 
11. Hendriks, te Arnhem, f Ü300 
H . Knklaar, „ Dieren, „ 62ÜR 
G . Kelderman, „ Steeg, „ 6099 
A. Klandcrman, „ Brummen, „ 5899 
J . Steinvoort, „ Dieren, „ 6055 
gegund. 

* u " . 7 d * n ' ' 9 J u n ' : l o * , , e t i n i l l ( e o t e n behoeve 
der Hol l . IJzeren-Spoorwegmaatschappij, van 2 houten 
wegbruggeu aau de Nieuwe Vaart; iugekomen 8 b i l 
jetten, als: 
J Poot, te Amsterdam, f 5494 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 5090 
W . Wtsterl.of, „ Weesp, „ 5079 
H . Lange eu C Jupsieu, „ Amsterdum, „ 5045 
C. Seboonenburg eu Co., „ idem „ 5003 
P. vau Ksseu, „ Hnutrtjk-cn-Polaucu,,, 4886 

Jsuse, Amsterdam, „ 4850 
A. Kramers, „ idem „ 4500 

2o het vernieuwen en horstellen van baatisafslui-
tiugen van gecreosoteerd vurenhout, langs de» spoor
weg Amsterdam—Botterdam, iu 4 perc: minste in
schrijvers waren: 

perc. 1, J . Boot, te Amsterdam, ƒ 4 7 7 0 ; 
„ 2, C. Alkemadc Jr . , tu Noordwijk-Biuneii. 

ƒ 4892; 
„ 3, dezelfde, ƒ 1 4 5 6 ; 
M 4, dezelfde, /14S6. 

massa ingekomen 7 bilj., als: 
J- Boot, te Amsterdam, ƒ 19,110 
P. van lissen, „ Houtrijk-en Polaueu.,, 10,987 
J . v. d. Kamp, „Amsterdam, „ 5,687 
J . van Andel, „ idem „ 5,568 
C. Bos, „ Haarlemmermeer, „ 5,482 
C. Alseawde Jr., „ Noordwijk-Binnen, „ 6,103 
A. Groenendijk, » Utrecht, „ 4,478 

3o. het verbreeden, uitdiepen en schoonmaken vau 
bermslooten, benevens het uitvoeren van eenig talud-
werk, tusschen Amsterdam eu Wcesp en langs den 
zijtak Hilversum naar Utrecht, in 3 perc: perc 1 
ingekomen 7 biljetten, als: 
W. Wosterhof, te Wcesp, ƒ 4924 
H . de Borst, „ Papendrecht, „ 4496 
J . Posthuma, f l Breukelen, „ 3463 
J . v. d. Berg, „ Amersfoort, „ 3395 
« • K " ° y . „ Weesp, „ 3371 
P. van Essen, „ Houtrijkeu-Polaucn,,, 3200 
t* N°s» • Haarlemmermeer, .. 3077 

perc. 2 ingek. S bilj., als: 
J - Furen, te Hilversum, ƒ 1560 
VV. Westorhof, „ Weesp, „ 1290 
I. . van Dtjk, „ Laren, „ 924 
H . de Borst, „ Papendrecht, „ 890 
J . v. d. Berg. „ Amersfoort, „ 745 
W. J . t. d. Haar, „ Wilp , J , 727 
A. H . Streefkerk, „ Ameide, „ 522 
U van Putten, „ Naarden, „ 460 

perc. 3 ingek. 4 bilj., als: 
W . Wosterhof, te Wcesp, ƒ 4548 
J- Puren, „ Hilversum, „ 4620 
J . Proost, „ Aaseudelft, „ 2651 
G. Bos, „ Haarlemmermeer, „ 2412 

2e eu 3e perc ingekomeu 3 bilj., als: 
L . vau Putten, te Naarden, ƒ 1500 
A . H . Streefkerk, „ Ameide, „ 1285 

massa ingek. 2 bilj., a ls : 
C Bos, te Haarlemmermeer, ƒ 54S0 
J . Kuren, „ Hilversum, „ 5000 
2e en 3e perc 

4o. het verrichten van verschillende verfwerken op 
den Noord holla ndschen Staatsspoorweg en de ver
bindingslijn Haarlem—Uitgeest, iu 4 perc: perc. 1 
één bilj. ingek. van L . C. de Leur, te Utreeht, voor 
ƒ 1992. 

perc. 2 ingekomen 3 bilj., a ls: 
T. Zandleven, te Koog a/d Zaan, f 1638 
J . Bunders, „ Zaandam, „ 1336 
L . C . de Leur, „ Utrecht, „ 1090 

perc. 3 ingek. 3 bilj., als: 
J . Bunders, te Zaandam, ƒ 2590 
H . Walch Gz., „ idem „ 2490 
L . C. de Leur, „ Utrecht, „ 2030 

perc. 4 ingek. 3 bilj., als: 
H . Walch Gz., te Zaandam, f 2553 
J . Bunders, „ idem „ 2300 
L . C. de Leur, „ Utreeht, „ 2013 

massa ingekomen 2 bilj., als: 
L . C. de Leur, te Utrecht, ƒ 6760. 
M . H . Eijsvogel, „ Rotterdam, „ 6533.77 

"in. het verrichten van voeg- en pleisterwerken en 
verdere herstellingen aan de kunstwerken, gebouwen 
en trottoirs, langs den Noord liollaudschen Staatsspoor
weg en verbindingslijn Haarlem—Uitgeest, in 3 perc: 

perc. 1 ingek. 5 bilj., als: 
•L Poot, te Amsterdam, ƒ 11,323 
Gebr. Moorman, „ Helder, „ 5,800 
G Bos, „ Haarlemmermeer, „ 4,100 
W. N . Schreuders, „ üegstgeest, „ 3,950 
B . J . van Liemt, „ Beverwijk, „ 3,520 

perc. 2 ingek. 6 bilj., als: 
J . Poot, te Amsterdam, ƒ 86S6 
P. Hazenberg, ,, Krommenie, „ 4600 
Gebr. Moorman, „ Helder, „ 4525 
B. J . van Liemt, „ Beverwijk, „ 3000 
W. N . Schrodera, M Oegstgeest, „ 2978 
('. Bos, „ Haarlemmermeer, n 2900 

perc. 3 ingek. 3 bilj., als 
J- Poot, te Amsterdam, ƒ 2481. 
Gebr. Moorman, „ Helder, „ 1296. 
B. J . van Liemt, „ Beverwijk, „ 960. 
C. Bos, „ Haarlemmermeer,,, 900. 
W . N . Schröders, M Oegstgeest, „ 803.60 

massa ingek. 4 bilj., a ls: 
J . Poot, te Amsterdam, ƒ 22,499. 
Gebr. Moorman, „ Helder, ,, 11,620. 
C. Bos, Haarlemmermeer, „ 7,665. 
W . N . Schröderi, „ Ongstgeest, n 7,646.60 

Camnerland, 9 Juni : de vernieuwing eu het on-
derboud der aarde-, kram- en rijswerken tot 6 Dec. 
'79 van den polder Onrust: ingek. 9 bilj., als; 
L . Vijverberg, te Sirjanslaad, / 4844.20 
A. Blok, , Cortgeue, N 4800. 

W. Broekhoven, 
C. Bolier Ca., 
G. de Rijke, 
L . Schrier, 
J. van Popering, 
P. v. d. Berge, 
P. Verburi 

te Camperland, 
„ Bruinisse, 
„ Colijnsplaat, 
„ idem 
„ Bruinisse, 
„ Colijusplaat, 

idem 

/ 4760. 
„ 4750. 
• 4740. 
„ 4725. 
„ 4685. 
„ 4400. 
, 4360. rgi 

afgemijnd door P. Verburg, voor ƒ 4 1 0 0 ; gegund. 
Zuidwelde, II J u l i ; het vergrooten eener schuur 

en vertimmeren der behuizing te Zuidwolde; iugek 
rt bBj,, als: 

ts Groningen, ƒ 4057 
„ Bedum, „ 3742 
» idem „ 3677 
„ Warfum, „ 3598 
„ Groningen, a 3589 
„ Bedum, „ 2980 

uieuwe pastorie 

. A . torsten, 
G. Wolthuis, 
F. Bos, 
H. Meiand, 
E. W. Wietzema, 

Menei 
und. gegum 

Ifeni, II J u u i ; het bouwen een 
aldaar; ingek. 9 bilj., a l s : 
Welsing, 

te A rnhe ii, 

„ Gss, 
„ Arnhem, 

ƒ 19,900 
„ 19,700 
„ 19,600 
„ 19.000 
„ 18,500 
„ 17,800 
„ 17,477 
„ 16,998 
„ 16,000 

Van 't Hullciiaai 
K . Spoor, 
H . v. de Sand, 
A. Brans, 
J . Mulder, 
Stevens, 
R. Hendriks, 
H . G. Knonps, 
gegund. 

a-Baech, 13 J u u i : het maken van een ijzeren on
derbouw voor de brug over de Zuid-Willemsvaart, 
nabü de Veemarkt aldaar; ingek. 7 bilj., als 
P. Timmermans, te 's-Bosch, 

„ St.-Anna bij 
Nijmegen 

„ 's-Bosch, 
„ Empel, 
„ 's-Bosch, 
• Kampen, 
„ Hedel, 

Zuelle, 13 J u n i : het leggen vau deu kunstweg 
over de Harculoërsteeg; ingek. 9 bilj., als: 
W. Dokter, te Grafhorst, ƒ 6930 
W. M . Nijenet, „ Arnhem, „ 4239 
J . Willighagen, „ Zwolle, „ 3570 
**• U e l l » ., idem, „ 3349 
G. Schuurhuis. „ Halten., „ 3135 

Visser, M idem, „ 3117 
K. Schaafelt, „ idem, 3099 
J . Wijnhout, Bmnnepe, „ 2842 
W. J . V d.Haar, „ W i l p . V ^ 2589 

Mrenlngen, 13 Jun i : het inikon van ren kanaal 
ten noorden van Winschoten; ingek. 15 bilj., a ls: 

immermans, 
De Groot, 

J . v. d. (Mondt, 
A. van Dijk, 
Fischer en IL-rmsen, 
II. Dalhuizen, 
L Mol , 

ƒ 16,980 

16,409 
10,300 
16,(180 
15,187 
14,991 

„ 14,847 

E. Kampen, 
J . Lubsen, 
B. H . Harkema Wz 
E . v. d. Voort, 
EL de Groot, 
H . Dik, 
II. A . Smit, 
W Bos, 
F, van Balen Gz., 
W. P. Doornbos, 
W. B . Harkema, 
R. Haviuga, 
I , Kalis K r . , 
1), Kramer, 
L . Brand Dz., 

te Sappemeer, f 24.340 
„ Zuidwolde, „ 22,560 
„ (ironingeu, „ 22,085 
„ Winschoten, „ 21,480 
„ Stadskanaal, „ 21,333 
„ Winschoten, „ 21,130 
„ Ulrum, „ 20,770 
„ Zuidbroek, „ 2(',070 
„ Nieuweschans, „ 20,286 
„ Oldoboorn, „ 20.900 
„ Warfhuizen, „ 19,999 
„ Winschoten, „ 19,960 
„ Sliedrecht, „ 19,840 
„ Appingedam, „ 19,839 
M Giesendam, „ l'.l,6IH) 

t t r eeh l , 14 J u n i : de herstellingen en vernieuwin
gen aan eeuige stedelijke gebouwen; minste iusehr. 
was H Vermeer te Utrecht, voor ƒ11,950. 

Leeuwarden, 14 Juni : de levering van BOjOtO 
H . L . wslolnn a:iii de gem. gasfabriek; minste insofar, 
was firma B. Ha^edoorn & Zoon, Ie Amsterdam: 
Hulmside ii ƒ 0,57", Waldridge a /"0.58" Bumhoiie 
4 ƒ0.56-» per H . L . 1 

amrterdam , 16 Jun i : liet bouwen eener vaste brug 
voor de Jacob-van-Cam penstraat; minste iusehr. was 
J . P. Coraetissen, te Amsterdam voor f 16,939. 

Maastricht. 16 Juni : het herstellen dor winter-
schade aau liet kauaalpanri van hut zijkanaal naar 
de Maas, gein. Kessel; minste iusehr. was P. EL 
Greemers, tc Miasstricht, voor ƒ9170. 

Mlddelturg, 16 Juui : dc levering van 75,000 stuks 
Queniistkcien; ingek. 2 bilj. als: 
Kloosft Vnn Limburgh, te Rotterdam, /'49.93 
C. L. Asseibergs W z . , „ Bonten op Zoons, „49.25 
per 1000 stuks 

Sirnaingen. 16 Juui: lo . bet maken eener bad- en 
zweminrichtiug nabij het Hoomsckediep; minste iusehr. 
was A. de Vries, te Groningen, voor yr42,5(HI. 

2o. het aanleggen en bestralen der Achieratraten, 
over oenc lengte vau 102 M - ; minste iusehr. was 11. 
Uavinga te Winschoten, voor ƒ 1-136. 

Breda, 16 Juni : lo. het maken van een gecreoso-
teerde houten beschoeiiug langs de Markt; ingek. 0 
bilj., a ls: 
G. v. d. -Suilde, 
B . Vcrlegh, 
Th . Kessel, 
P. van Glabbcek 
C. J. Marijnen, 
C. Bothof, 

te Breda, 
„ Ginnekeu, 
B Breda, 
„ idem 
• idem 
„ Dordrecht, 

ƒ 5638 
„ 5225 
, 4446 
, 4396 
, 4343 
, 4200 

2u. het leveren eu plaatseu vau schutbalken in de 
Willemsbrug en in de brug in den Nieuwen Haagdijk; 
ingek. 3 b i l j , als: 
B. Verlegb, te Ginnekeu, / 2785 
C. Botbof, „ Dordrecht, „ 2299 
Th. Kessel, „ Breda, „ 2299 

3o. het vernieuwen der beschoeiiug langs de Gam nel 
san deu Achterom en het buuwen vaneen wagen loods; 
ingekomen 6 biljetten, als: 
B . Vcrlegh, te Giuneken, ƒ 1919 
Th. Kessel, „ Breda, „ 1508 
C. J. Marijnen, „ idem „ 1369 
A. v. d. Akker, „ idem „ 1360 
P. van Glabbcek, „ idem „ 1346 
0. Bothof, - Dordrecht, „ 1250 

'a-Hage, 18 J u n i : lo . het lo perc. van de herstel
lingen eu vernieuwingen aan de Rijksrivierwerkeu in 
de Nieuwe-Maas en de < >mU- M.ms (herbest); één 
biljet ingekomen van G. de Hoog, te Gurinchein, 
voor /2247. 

2o. de werkeu tot verbetering van den Boveu-Rijn 
in de gemeente Herwen-eu-Aerdt; ingek 3 bilj., als: 
F. E . Terwiudt, te Paunerden, ƒ 16,600 
R. A . v. d. Bergh, „ idem 10,690 
J . H . van Hezewijk. „ Lobith, „ 16,196 

3o. het makeu vaa 5 dwanisribbeu langs den rech
teroever van de Lek onder Bergambacht; ingekomen 
1.' biljetten, als: 

te Hardinksveld, ƒ 21,912 
idem „ 21,S76 

„ Sliedrecht, „ 21,650 
„ Gorinchem, „ 21,500 
„ Ameide, „ 21,143 
„ Ammersto], „ 20,874 
„ Heukelum, „ 20,850 
„ Kuilenburg, „ 20,781 
„ Hardinksveld, ,, 20,700 

idem „ 20,520 
idem „ 20,476 

„ idem „ 20,143 

II de Leeuwerk, 
W. A . Swets, 
A. Volker U., 
G. de Hoog, 
I. h. de Jongh, 
J . Verschoor, 
C. Sterk Hz., 
a J. Mol, 
A. v. d. Meydeu Az., 
Q. Vlot Gz., 
C. v. d. Plas, 
C. A . Swets, 

4o. bet verbouwen van een gedeelte vau het Topo. 

grafisch Bureau vun hef Dop. van Oorlog tot bergplaats 
ingekomen 4 bilj., a ls: 
C. Meijers, 
A. R. Rutgers, 
J . C. Tom en H , vau 

te j-Hage, 
idem / u . m 

„ 11,SIX) 
ll«r(fcn Heiiegouwei., 

J . H . de Swurt eu Zn,, 
de wnrkt-n tot nui 

idem 
idem 

11.ÏS5 

v.ius 
Waal 
otnen 

„ --- -jorriiiiliscenrig vnn .f. 
und;;r /j, l-Bonimel, (iamereli eu Haaften | iuifel 
S oilj.. als: • 
A. Büngaards. te Zalt-llommel ƒ «8,5'JB 

""*' '• K O M U D J , „ llfl.974 
,• • J * " ! " ' " " ' , , . „ Hedel, „ (I5.S0II 
1:0. do licratelllng vau buitengewone »iuler»cliadü 

aap dc werken van den Baardwiikschou uverlaat: in
gekomen 7 biljetten, ais A . Pippel, 
P. van Wijngaarden U z . , 
A. de Kort, 
T. Smits Mz., 
L . van Dijk, 
U . J . Dekkers, 
C. van Zwol, 

te Uruchem, 
„ Sliedrecht, 
„ Baanlwijk, 
,. Wijk, 
,, Empel, 
„ Baardwijk, 

Mnde. 

/ 10,060 
„ 10,001) 

. 

., 'J.040 
, 'J.liOO 

'J,399 
/O. ne. maken van stationsgebouwen, werkeu tot 

bewaking, beveiliging eu afsluiting euz. voor den 
spoorweg Zwolle—Almeloo; ingek. 7 bilj., a l . 

D. K. van Dartelen, 
G. Vlot Gz., 
P. Vlasinau, 
J . .1. Bckker. 

A. D. van Beten cu Co. 
1). Bolier, 
D . Volker, 
L . Kalis Kz. , 
G. A. van Huttent, 

G. Goedhart, 
L Brand l lz . , 
J . CL van Huttem, 
J . Kooy, 
C. Verheul, 
E . 8. Heijmer, 

Amsterdam, IS Juni 

/ 389,850 
„ 387,000 
„ 368,000 
„ 359,750 
„ 349,400 
„ 347,700 

346,700 

„ 198,600 
„ 198,950 

„ 195,500 
., 194,800 
„ 193,600 
„ 198,400 

„ 189,600 
„ 189,600 
„ 189,500 
„ 185,700 
„ 1K4.986 
„ 177,700 

f K o o J . Ie Amsterdam, 
L . de Rooj , x ' .Hage , 
K. Blceker, „ Zutfeu, 
J. H . Vosen consorten, „ Stud-Almeloi 
J. de Klerk. „ Werkendam, 
G. Dekker, „ Dordreciit, 
H . S. Schaafsma, „ llarlingen, 

8o. het maken van den onderbouw voor eene draai
brug met 2 vaste gedeelten over de Zaan en voor 2 
viaduclen, een over den Ugedijk bewesten en ecu 
beoosten do Zaai., ton behoeve van den spoorweg 
Zaanstreek—Knkhiiizrn; iugek. 13 bilj., a l , : 

I . 1 te Amsterdam, / 198,728 
„ Hardinksveld, 
„ Bodegraven, 
„ Lent en 
„ Nijmegen, 
,, Sclierpenisse, 
„ Dordrecht, 
„ Sliedrecht, 
,, idem i n 
„ Dordrecht, 
„ Giesendam, 
„ Sliedrecht, 
„ Amsterdam, 
„ Haidinksveld, 
,, Rotterdam, 

- , het maken der houten fun
datie vau oen aquarium in „Nalura Artis Magislr ." , 
onder beheer van deu architect G. II. Salin; minsle 
inschr. waren 1). Cerlijn & Zoon en A. J . de Haan 
te Amsterdam, voor ƒ 28,000. 

•JmiiHrn: hel hoiiwen van 40 arbeiderswoning, n • 
onderhands .111111.0110111011 door I) Taminiuga, te Km. 
sterdam, voor / 55.IHX). 

tmi.liiK..i, 18 Juni: het maken van 2 opritten naar 
Bcnrontelijke brugg iver het kauaal len zuiden vau 
Groningen: ingek. 5 bilj . , als: 
A. Nijinan, te liioningrn, ƒ 1388 
1'. Mulder, idem, 1278 
B. de Jong, idem, 1276.50 
R. Havinga, „ Winschoten, „ 795 
P. H . Ilophoide, „ Groningen, „ 6117 

« r * n l n s e n . 18 Juni : lo. hel vun-lmiten-verveu van 
hot raadhirs; minsle inschr. was H . ü . Uithof, te 

rouingen, voor / 1567. 2o. hel verdiepen van een 
gedeelte van het l/iopendc Die»; minste inschr. was 
H . Bl ink , te Groningen, voor / 1422. 

Ulreekl, 19 Juut, het uitbreiden van sporeu eu 
het maken vau bijkomende werken op het gemeen
schappelijk station Zutfeu, ten behoeve vau deu spoor
weg van Zutfeu naar Winterswijk: ingek. 4 bi l j . , a ls: 
f,-. - Wtegerink, te Groenloo, / 22,460 
W. I . Woiiors, „ Tilburg „ 21,995 
B . 1). vnn l)oorn, „ Anistorilani, „ 21,577 
K . Illeeker, „ Zutfen 20.247 

trnhem, 19 Juni: het bouwen van eene azijnfabrek 
Ie Arnhem naar de plans van deu architect J . W. 

' - • ingek. S bilj., als: Boerbooms 
E. J . Weijers, 
E. Eibers, 
.1. Hummels, 
G. van Berkum, 
J . Post, 
V. d. Mand, 
J . P. Welsing, 
L . Hassclbach, 
gegund. 

tc Arnhem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

/• 9296 
„ 8991 
„ 8888 
„ 8267 
„ 7987 
„ 7374 
„ 7068 
„ 6250 

Vervolt; ilf-r lierichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Nijmegen. De Geldcrsclic Maatschappij van 
landbouw heelt geen gevolg kunnen geven aan het 
ooisproiikelijlie plan 0111 dezer dagen de 3 5 « ' alge
meene vergadering te tonden; door den dood van 
Z. K. H den Prins van Oranje is dit uitgesteld en 
de bijeenkomst met daaraan verbonden tentoonstelling 
en harddraverijen zullen alsnu van '29 Juni tot 3 
Juli plaats vinden. He bcoonleeling der werktuigen 
en voorwerpen, op den landbouw betrekking heb
bende , heeft op den vroeger bepaalden tijd plaats 
gehad eu de navolgende onderscheidingen zijn door 
de jury toegekend. 

No. i Werktuigen voor den Akkerbouw, Hooi
bouw, au Stalviiedering. l e prijs G. G. M. en 
f 50, L . A. L . Kortman en Co., te Rotterdam. 2e 
pr. V . Z. M . en f 50, G. Stout, te Tiel. — No. 2 . 
Werktuigen voor Boter- en Kaasbereiding, i e pr. 
K. G. M . . Boeke en Huidekoper, te Groningen. 2e 
pr. V . Z. M . , L . Nagel, te Arnhem. — No. 3. 
Hurschwei-ktuigen door stoom gedreven, l e pr. G . 
G. M . , J . C. van de Blocquery Jr., te Haarlem, 
voor liet stoomwerktuig van R. Horngby and Sons. 
2e pr. V . Z . M . en f 20, L . A. L . Kortman en Co., 
tc Rotterdam, voor hel stoomdorschwerktuig van 
Garret. — No. 4. Paardendoi-schwcrktuigen. Ie pr. 
K . G . M . , Lnndré & Glinderman, te Amsterdam, 
voor het dorschwerktnig van Heltin et Fils. 2e pr. 
V. Z. M . , M i n e r a lltittc Mnraet en Co. te llaiger 
(Nassau), voor het werktuig merk A no. 2. Extra 
3e pr. Z. M„ ü . Stout, te Tiel . — No. 5. Beweeg
kracht door paarden. Ie pr. K . O. M. , Landré & 
Glinderman to Amsterdum, voor een treemolen van 
Bertin & F i b . 2e pr. V . Z. M„ L , A . L . Kort
man en Co. to Rotterdam, voor een rosmolen van 
Pickslcv & Sons. Extra 3e pr. Z. M . , Boeke & Hiiidc-
ko|ier, Groningen, voor Ali lbotns Rosmolen. Extra 
Se pr. Z. M . , G. Stout, te Tiel, voor een tvveejiaards 

t ' « leu. — No. II. Znniwerktiiigon. 1c pr. Z. M . 
en f 20, J . C. Massée en Zn. te Goes en llooglimd 
en Massee te Dordrecht, voor Smyth's uclitroiige 
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Zaaunachine. 2e pr. B. M . cn f 10, G. Stout te 
Tiel , voor ccne zesreiigc Zaaiinarhine. — No. 7. 
Graan maai werk tuigen. Ie pr. K . G. M . , J. C. van ile 
Bloctpierv Jr. te Haarlem, voor het werktuig van 
Hornsby & Sons. 2e pr. V . Z. M . , J . Peiguat 8E CO. 
te Amsterdam, voor liet werktuig van Walter . . 
Wood. Extra 3e pr. Z. M . , Landré ft Qunoartnaa 
te Amsterdam, VOOr het Adriatire nieuw motie) Gman-
maaiwcrktuig. Extra 4e pr. Z. M . , T. F . Koch te 
Dortmund, voor liet werktuig van Vethake en lh.lt-
hausen hij Gastrop. — No. 8. Wan- ol' kafmolens. 
1e pr. V . Z. M . , Boeke & Huideko|M-r te Groningen, 
voor een n age maak ten Amerikaanschen kafroolen, 
2e pr. B. M . en f 5, niet toegekend. - No. 9. 
Wanmolens met zeelten (scheimolens). Ie pr. Z. M . , 
Landré & Glinderman, te Amsterdam, voor Corbett's 
wanmolen A . 1. 2e pr. B. M . , O. Stout te T ie l , 
voor aan Gelderse-hen wanmolen. — No. 10. Graan-
zuiveringswcrktuigeu. Ie pr. Z M.en f 10, G. Stout 
te Tiel , voor Perncllot's gniaiizuiveriugswerktuigen A I. 
2e pr. B . M . , Ph . Mayliirth Sc Oo. te Frankfort. — 
No. 11. Korenmolens, l e Pr . V . Z. M . , L . A . 
L . Kortman Sc Co. te Rotterdam, voor P k k a r / s 
Korenmolen, 2e Pr. B. M . en ( $ . J . G. Masse.- & 
Zoon te Goes, en Hoogland Sc Massee te Dordrecht, 
voor Barforder Perkins Korenmolen. — No. 12. 
Twee Voren-Ploegen. Ie pr. Z. M . , G . Stout te 
Tiel, voor een Ploeg met Geldersen voorstel. 2e pr. 
B. M . , niet toegekend. - No. 18. Drie Voren-
ploegen, l e pr. Z. M . , J . G. van de Blooquery Jr. 
te Haarlem , voor den Ploeg van Hornshv Sc Sons. 
2e pr. B. k t , L A . L . Kortman & Oo. te Rotter-
dam, voor Howard'* 3 Voren-Ploegen. — No. 14. 
Landrollen. 1e pr. Z. M . , niet toegekend. — No. 
15. Gierkarren. 1c pr. Z. M . , niet toegekend. — 
No. 16. Gierpomjien. 1c pr. Z. M . , niet toegekend. — 
No. 17. Stortkarren. 1e pr. Z. M . , niet toegekend — 
No. 19. Eggen voor kleigrond. Ie pr. B. M . , Boeke 
& Huidekoper, extra pr. B. M . Dezelfde. — No. 
20. Eggen voor znndgmud. l e pr. B. M . , niet toe
gekend. — No. 21 . Kettingeggen, l e pr. B. H . , 
L A . L . Kortman & Co. to Rotterdam, voor merk 
K W 1 van Howard. — No. 22. Wortelsnijders. 1e 
pr. Z. M . , J . C. van de Blocquery .Ir. te Haarlem, 
2e pr. B. M . , L . A . L . Kortman & C o , tc Rotter-
dam. — No. 23. Hakselsnijders voor paarden kracht. 
1e pr. Z. M . L . A . L . Kortman & Co., te Rotter
dam, voor het merk DJ. van Picksley, 2 pr. B. 
M . , J. Peignat Sc Co . , te Amsterdam voor Edwards 
stroosnijder. No. 24. Hakselsnijders voor bandgebruik, 
l e p r . Z . M . , ür immel & Co. le Haiger (Nassau) M i 
nerva Hotte, voor het merk M i l No. I. 2e pr. B. 
M . , L . Nagel te Arnhem voor Bentall's stroosnijder 
C M C . — No. 25. Graan- en lijnzaadknotucrs. 1 pr. 
B . M . , J . Peignat & Co., tc /Imsterdam: voor 
Wood's werktuig. — No. 20. Veevoeder kooktoe-
stellen. 1. pr. M . , Douwes en Van Osch te Am
sterdam. — No. 27. Karn werktuigen. 1 pr. V . Z . 
M . , Boeke & Huidekoper tc Groningen, voor Ahl -
boni's verticale karn No. 3. 2 pr. B. M . en f 5 , 

A. Dijkstra, te Joure. Extra pr. Z. M . , G . Stout, 
te Tiel . — No. 28. Melkkoelers. 1e pr., Z. M . , 
Boeke & Huidekoper te Groningen, voor Ahlboro's 
inelkkoeler. — No. 29. Boterknee.Iers. l e pr., Z. 
M . , Boeke Sc Huidekoper te Groningen , voor A h l 
bom's boterkneder No 1. — No. 30. Kaas|iei-sen. 
Ie pr., Z . M - , L . Nagel to Arnhem , voor Carson 
en Toone's kaas[>crs. — No. 31. Verzameling 
hulpmiddelen ter beoordeeling der melk l e pr. 
Z . M . , L . Nagel te Arnhem. — No. 33. Graan-
basculen. le pr. , B . M . , G . Stout te Tiel. — 
No. 34. Oogst-wagens. le pr., Z. M . , niet toege
kend. — No. 35 . Kartuigen. Ie pr . , Z. M . , L . A . 
L . Kortman en Co. te Rotterdam. 2e pr., B. M . , 
K. W . Gautzsch te Nijmegen. — N o . 35u. Tilbury-
en Wagentuigen. le pr. , Z. M . , F . W. Gautzsch 
tc Nijmegen, — 2e pr. , B. k t , niet toegekend. 
No. 36. Grasmaaiwerktuigen. le pr.. V . Z. M . en 
/ 2 5 , i. C. van de Blocquery Jr. te Haarlem, voor 
het grasi naai werk tuig van Hornshv Sc Sons. 2e pr. 
Z. M . en ƒ 1 5 , J. Peignat en Go. te Amsterdam, 
voor Walter A . WO<MI^ grasmaaiwerktuig, extra pr., 
Z. M . , L . A . L . Kortman en Cu. to Rotteidain, 
voor Picksley's 2 paards grasmaaiwerktuig. Extra 
pr. Z. M . , Landré en Glinderman te Amsterdam, 
voor het Buckeve grasmaaiwerktuig. — No. 37. 
Hooiharken. l e p r . , Z. M . en f 10, J . Peignat en 
Co. te Amsterdam on Wed. J . C. Massée en Zn. 
te Goes, voor Ransome's paarden h«>oi hark M i l 
(bij loting). 2e pr. B . M . en f 5 , L . Nagel te Arn
hem, voor Picksley's |>aardenliooihark. — No. 38. 
Hooischudders. Ie pr Z . M . en / 1 0 , J C. van de 
Blocquery Jr. te Haarlem, voor den linoischudder van 
Nicholson & Sous, 2e pr. B. M . an ƒ 5 , J Peignat en Co., 
te Amsterdam, voor Boby'i. houisrhudder no. 1 — 
No. 30. Gi-asperkscheeniers le pr. Z. M . , L . A . L . 
Kortman & Co. te Rotterdam, en Ch. R. Keuveld te A m 
sterdam (bij loting). — No. 40. Verzameling handge
reedschappen voor den landbouw. Ie pr. Z. M . cn 
ƒ 1 0 , J . Peignat en Co. to Amsterdam. 2e pr. B. M . 
en / 5, L . A . L . Kortman en Co. tc Rottcnlam. — No. 
41 . Verzameling van handgereedeehaippen voor Tuin
bouw en Boomkwekerij, l e pr. Z. M. en ƒ 10. .1. Peig
nat en Co. te Amst. 2e pr. It. M . e n / 5 , L . Nagel te Arn
hem. — No. 42. Tiiiuspiiiteu le pr. Z. M . .J . Peignat & 
Co. te Amst. Extra pr. IE. M . , T. J. Smits te Nijmegen— 
No. 43. Thermouietei-s, l ep r . B If., W. B. Guntlier 

te Nijmegen, — No. l i . Kuiperiwerk voor den Land
bouw 1e pr. Z. M . , C. van Zijll te Giessen-Nienwkerk. 
2e pr. l i . M . , G e n e inzending. — Voor werktuigen 
en gereedschappen, niet bijbel programma gevraagd: 
Landré eu Glinderman WW Marshall's Locomo
bile van 12 pk. en drijfas vun 00 meter ƒ 25, — 
Dezelfde voor Kugclschc rijtuigen ƒ 10. — A . Bik
kers & Zoon te Rotterdam voor een Verwanniugs-
toestel, Z. M . — L . A . L . Kortman Sc Co. te 
Rotterdeeu voor de wijze van het in werking brengen 
der werktuigen, Z. M . — Dezelfde voor eenegasma-
chine voor boerderijen enz., B. M . — J. G. van .Ie 
Blocquery Jr. to Haarlem VOOT Bard boren, B. M . — 
Wed. J. 0 . Massée Sc Zoon to Goes, en Hoogland & 
Massée te Doiilrechl voor Treeinolftti TOOT ezel of hit 

B. M . — Douwes en van Osch te Amsterdam voor ' 

geëmailleerd ijzerwerk, B. M — G . J . Hamer Jr. te 
Deventer VOOT eene VSTS. vazen van Terracotta. B . M . — 
J, van Kooton te Linschoten voor 600 L'trechlsch 
wagentje. Z. M . — A. Bikkers & Zn. te Rotterdam, 
voor eene brandspuit Z. M . — J . Peignal Sc Co te 
Amsterdam vooreen watorwagen met sproeier, IJ. M . 
Boeke eu lluideko|M*r te Groningen, voor eene Ameri-
kaansche hol voor boerderijen II. M . - G . Stout tc 
Tiel, voor een maïs-onikorreler, l i . H . — Landbouw 
kolonie Ned. Mettray vooreen aardappelrooier Z. M . 

De werktuigen blijven allen op het terrein lottin 
alloop der feesten en zullen gedurende die dagen 
steeds in werking zijn. De scboone CoJUcttfl is met 
recht de aandacht van geheel Nederland wuird en 
mag op een druk bezoek aanspraak maken , w;iartoe 
de pas geo|M-udc spoorverbinding met Arnhem krachtig 
kan medewerken. 

Advertentiëp. 

Bekendmaking. 
D K G E D E P U T E E R D E S T A T E N V A N NOOBIh 

BRABANT, 
brengen ter kennis, dat op Donderdag den 24 

Juli e. k. des voormiddags ten tien ure, in het Gebouw 
van het Provinciaal Bestuur le 's Herlogenbosch /.al 
WOlden overgegaan tot het houden van ecu vei ge
lijkend examen ter benoeming van e n Opzichter van 
den Provincialen Waterstaat, niet jonger dan 20- en 
niet ouder dan 30 jaren, op eene bezoldiging van 
f 900 per jaar. 

Z i j , die verlangen tot dat examen le worden toe
gelaten, moeten zich ten dien einde voor den 2 0 " " 
dier maand hij gezegeld verzoekschrift wenden tot 
deze Vergadering onder overlegging van: 

1° ile geboorteakte, 
2 f t een bewijs van goed gedrag, afgegeven door 

het hoofd van het Bestuur hunner woonplaats, en 
3 ° een door een geneesheer afgegeven gelegaliseerde 

verklaring, ton blijke dat de candidaut is van een 
gezond lichaamsgestel. 

Het programma, dat tot leiddraad zal strekken 
bij het atncmeii van het examen, is vervat in het 
Provinciaal blad n°. 11 van 1 8 7 3 , op aanvrage ver
krijgbaar ter Provinciale Griffie van Noord-Brabant. 

Z i j , die in het bezit zijn van een diploma van 
Civiel-Ingenieur, zijn vnjgesteld van het uileggen van 
examen eu hebben in geval van aanstelling den titel 
van Provinciaal Adjunct-Ingenieur. 

's Herlogenbosch, den 13 Juni 1870. 
De Gedeputeerde Staten voornoemd, 

P. J . BOSCH V A N D H A K E S T E I N . 
De Griffier, 

V A N C O O T H . 

Aanbesteding. 
D E DIRECTIE over de verbouwing van een ge

deelte van het Gesticht van Liefdadigheid te HEL
MOND is voornemens iu bijzijn van den daar moe 
gelaston Architect, H . J . V A N T U L D E f i , oft Maan
dag 21 Juli 1879 des voormiddags ten 11 ure in 
bovengenoemd Gesticht bij enkele inschrijving pu
bliek M n te besteden : 

Het sloopen van een oud gebouw, 
het bouwen eener K A P E L , bene
vens nog te doene veranderingen 
aan een daar aangrenzend Oud-man
nenhuis. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 9 Juli e .k.des 
voormiddags ten 11 ure precies ; bijeenkomst iu het 
le sloopen gebouw, (toegang ten zuiden ol links 
den hoofd ingang van bedoeld Gesticht). 

Inlichtingen over Bestek , teckeningen , enz. enz. 
zijn te bekomen, ten kantore van voornoemdi'u Ar 
chitect te Tilburg, dagelijks des voormiddag van 
10 tot 12 cn des namiddags van 2 tot 5 ure, uit
gezonderd (It's Zondags. 

Bestekken zijn , zoolang de voorraad strekt, op 
franco aanvrage bij N . L U Y T E N , drukker en uit
gever te Ti lburg , van af 4 Juli eei-stkomendetegen 
toezending van f 1.00 per Bestek verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G 
ten Gemeentenuize van LEEUWARDEN, op lïoens-
day den 25 Junij 1879 , des middags te 12 uur: 

De levering van Portland Cement-Stee-
nen Riolen, ter lengte van 110 meter, 
benevens Kolken. Buizen ens. 

Voorwaarden zijn tc bekomen bij den Directeur 
ilcr Gemeente weikeu. 

De iusrhrijvingsbilletten moeten uiterlijk den 24 
Junij 1879, vóór 's avonds acht uur, worden be
zorgd tor Secretarie der Gemeente. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.! 

Op Dingsdag den *-••<• Julij 1879 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centrualhumiu der Maat
schappij lot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 232. 
Het herstellen der TOEGANGSWE

GEN naar de Btations Vries Zuidla 
ren, Bellen en Koekange, ten be
hoeve van den spoorweg van Hep* 
pel naar Groningen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens tj 16 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 10> n Junij 1879 ter 
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreels* Luau 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Gronin
gen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te liekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In
genieur te Groningen. 

Utrecht, den 18<»e" Junij 1879. 

D I J K G R A A F P.s H O O G H E E M R A D E N van RIJN-
LAND zullen np Zaturdag den 28*"» Jtmij 1879, des 
middags ton 12 ure, in hei Her nlaudshub te 
Leiden, bij enkele in-c ln i |v in- besteden, overeen
komstig hei bestek en de alge, ne voorwaanlen: 

Het verdiepen van eert gedeel to d o r 
Warmonder Leede. over bijna 1100 M' 
in één perceel. 

Het bestek mei rituat&eetaniiu zal 
1 0 , r n Junij a. s. af voor 25 renten, de algemeen.-
voorwaarden voor 25 centen eu de gezegelde in
sein ijvings-billetten voor 21 centen verkrijgbaar zijn 
ter Secretarie van Rijnland Ie Leiden. 

De inschrijviiigs-hilletten zullen ten 11 ure van 
den >H>stedingsdag iu de bus iu het Geineenlaudshuls 
gestoken moeten zijn, volgens 6j 72 der algemeen.-
voorwaarden. 

Nadere inlichting is le verkrijgen bij den Ingenieur 
van liijnland le Leiden. 

A a n b e s t e d i n g . 
De B U R G E M E E S T E R der gtnmnta ARNHEM zul 

P imdtg '24 Juni I 8 7 U , ' • namiddag. 1 uur , in 
het o]>'iiiu:ii ten (Jciiuriitvliui/r aanbesteden: 

Het onderhoud van de Gemeente-schip
bruggen te Arnhem en te Wester voort 
met daarbij behoorendeOereedschap-
pen, Gebouwen enz. gedurende 3 
jaren, aanvangende 1 Juli 1879 en 
eindigende 30 Juni 1882. 

Histiikken ti'gcii liotalinir ter Secretarie%eikiijylmn, 

"Mozaik Tegels voor Moeren 
in K K I I K E N , W I N K E L S , V E S T I I I U L E S , CORRI-
U O U S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. era. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën, 

o. J . oon, 
F i r m a A N ï . D E W i l ^ l ) , 

SehtqpmaktnlMmen .V". üü en Jnfftrtfraal .V'. 56. 

ROTTERDAM. 

Aan de Pannen- en Estrikkenfabriek 

T . VINK. fcCK te Uriel 
zijn voorhanden alle soorten van roode en blaauwe 
Pannen en Eitrlkken, togen coocurreerende 

H.& J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktnigen, 

de Hollandache 'l'iiin. 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S nn alle bekend, typen 
en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den Kortst mogwjkan tijd gateverd en nitgn I. 

LOUIS G0FFIN1TCIE. 
R U B ! D A R T O I 8 l o . 

L U I K . 
Eigenaars eu exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N G I t O E V E N . 

ROTTERDAM. 
ROISEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 

mei Goud liekmnnd Parijs 1878 , 
voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN tan RO K E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , KALK
M O L E N S . P O M P E N , GEREEDSCHAP
PEN , S T A L E N SCHOPPEN, mraDdaarde 
K R A A N - en endara K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N ei, 
GARNITUREN voor stoom- en wateriverktuijien. 
DRIJFRIEMEN. Alles worratttg. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit .Ie fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tenen conenr-
reerende [U'ij/.en. 

Alle* prima kwaliteit en billijke prijzen. 

BOEKVERKOOPINC. 
Ü J I Dinsdag '2-i Juni a.s. en volg. dagen van de 

Boekvenamehng nagelaten door den Beer 

C. B. V A N D E R T A K , 
Dirckteur der Gemeente-werkeit te Rotterdam. 

Bouwkunde, Ingenieurs-wetenschappen 
(o.a. U/erbewerkiug, Spoorwegen, Waterleidingen/..), 
Schilderkunst, Plaat- eu Prachtwerken 
'Tevens wordt verkocht eene Verzaui. Prachtwer
ken en 680 Nos Muziek, alles door den Doek-
handelaar .1. II. D U N K te Botterdam. 

De Catal wordt op aanvraag franco verzonden. 
Men gelieve optegeven of men beide ol' welke van 

heide t'.itnl. rnen verlangt. 

Veertiende jaargang. JT». 26. 

KLOOS & VAN L1MBURGH. 
Eigenaars van /uilen- en TalHbazall-ifnteven 

in RIJNPRU1SSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BKUISSTKES, VCORVASTK STKKSKN, KN/.. 

Nieuvoehaven N.zijdc Ti.*), K o t t r r d m i i . 

TlTHÖIMOËR te Arnhem/ 
F A B R I E K en M10AZIJN nu Instrumenten 

voor wetenseha|»|ielijk jrebrnik. Alle soorten van 
Baro i n Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Brief balansen, enz. enz. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
BREDA. 

SI oi) i i i l i i i i i i ic i l i i l i r l rKaii lci i . 
Voor /'12,50 in plaats /"27. 

HEDENDAAGSCHE BOUWKUNST. 
Uitgezochte verzameling van Bouwkun

dige Ontwerpen. Werken maar Nederland 
SChe Tijdgenooten alles met medewerking eu 
onder loeziebt van den Heer L . II. K H E R S O N , / I . -
iliiteet ran Z. JW. den Koning, Ridder v/d. Orde 
van de Eikenkroon , Lid v/d. Kon. Academie van Beel
dende Kunsten enz. enz. 

De geheele verzameling, bestaande uit 54 
Groote Platen, allen breed 44 en hoog63. 
wordt aangeboden met inbegrip van Por
tefeuille, voor slechts / 12.50 i n plaats 
van ƒ 27. 

Zoolang de voorraad strekt is deze keurige 
verzameling voor genoemden spotprijs te b» 
komen bij II. B O L L E , Xoortlbtaak te Ilolterdam. 
en verder alom: nj» den l'onticissel vermelden 
.BouwkuHët" is voldoende. 

N e u c h a t ^ l A s p h a l t e C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DE TRAVERS, 
geeft barigt dut door haar tot ccniRC A O E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn min^esteld: 

F O L K E R S &. Co. te A m s t e r d a m , 
door wie nok tot bet leggen van Vloeren hdtehttagan worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aanganonMn op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N». 3 , te .Unster,lam. 

D E D I R E C T I E . 

Alö'iiiiriit' lloi'kh. C. F. STEMLER • (Haarleiiinierstr. 2) Amslerilam. 
DAG-, W E E K - en B E T A A L L I J S T E N a f l . — per 100. 

Extra groove en uitvoerige B e l e u e l - r n B r t f r o o t i i i f f N l i M i » . . a f i,—. }>er 24 stuks. 
Kleine Wtvklijstjes op Mink papier, a / 0.80 par l ü ü en ƒ7.50 per 1000 stuks. 

Insrbrijvings-Biljetten, gezegeld p. stuk /"0.25. 
\ o i I I I I : I I O I : K J I > . v o o r \ i t i E i : n » > i . o o \ i : \ ,,. M t u k / 0.15. 

H O \ H 4 » K K . I K S / O . » . » . — B K K K M K I V I K C } ' I 1 1 K i t I % M \ a J I . B O . 
W B . De Nieuwste llotl., Duitsche, Eng. en bransche werken over Bouw-en Stoomwerktuigkunde. 
XU. Een k e u r i g e e o l l e e t i e Engelsche en Duitsche T e e k e n - eu D o o r t r e k - P u p l e r e n 

waarvan H l o n n f e r b o e k J e N g r i i t l N /ijn verkrijgbaar. 
A l de H e N l e k k e n van liet Ministerie van Waterstaat, ete.; de A l g e m e e n e V o o r n n a r d e n \w 

WaU'i-staat, Genie, Telégiapbie, Marine, Kuluiiieii en der stad Amsterdam. 

FABRIEK DE HOLLAIMDSCHE I.ISSKI 
D E J O I « H & € ° . 

Civiel-ingenleurs te Oudewater, 
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STUUIïTOESTEL VOOIt E E M SPOORTREIN. 
(Bectificateur.) 

Als vervolg UJI un/e naden1 toelieliling in dit lilail 
van 14 lOJli j l . , uo. 24 , otntitüit het Stuurtaestr! 
voor een spoortrein of den Rectifienteur van den 
heer Van Riiijvcn, kunnen wij omtrent die uitvin
ding weder eenige belangrijke mededeelingen doen. 

Zooals wij Iwriclitten kan met het toestel de loop 
van em trein, voor een af te leggen traject, lio« 
groot ook, door den machinist vooraf vastgesteld 
worden. Aan en trein kan eene vaste richting, in 
rechte l i jn , zijnde die van een sneltrein, verzekerd 
worden. 

Wanneer een sneltrein onderscheidene stations 
voorhijstooint, is hij hij elk station aan een groot 
gevaar hlootgesteld, want hij passeert in snelle 
vaart 2 , It of meer opvolgende wissels, die hem op 
een neven- of njepoor kunnen brengen, waardoor eene 
hevige Iwüüng met een stilstaanden trein of eene de-
niilleeriug, door dergelijke plotselinge uitwijking, 
zou kunnen ontstaan. 

Met den Rectificateur kunnen die onheilen voorko
men worden. Indien de machinist van een sneltrein, 
hij het station van verli-ek, aan zijn toestel een aan-
gegeven vasten -tand geelt, zal het toestel automatisch 
alle zijs'xiren — nl. die van het nx*htdonrgaat.de 
sjNKir afwijken — alsluiten, waardoor de trein op 
zijn aangewezen spoor in rechte richting moet blijven. 
Ontmoet hij op zijn weg een wfaeel, welks stand 
Mrkeerd is, dan nïl het toestel, bij het inrijden van 
dien wissel, den verkeerden stand veriiuleu, en kan 
ile schuldige wisselwachter door de sjmorweguiaat-
schappij met de noodige gestrengheid worden gestraft, 
i v i - . n - nalatigheid in aijne plichten, maar tul hij 
niet door den burgerlijken rechter wegens onwilligen 
manslag, tengevolge van het doen verongelukken 
van ivn trein, kunnen veronnleeld worden. 

Er zijn gevallen, waarin het noodig is, dat men 
bij eene uitwijking op korten afstand, daarna, eene 
tegenovergestelde uitwijking ut i midi lelijk moet kunnen 
bewerken, bijv. wanneer van een reehtdoorgaaiid 
spoor een zijsjioor uitgaat en laatstgenoemd, op enkele 
meters afstand van het uitgangspunt, zich weder 
aan diezelfde uitwijkende zijdein twee sporen splitst, 
waarvan het eene voor |sassagierstreinen ontoegan
kelijk moet zijn. Daarin is bij den ïtóctificaieur ook 
voorzien, want de machinist kan na eene recht-sche 
uitwijking, onmiddellijk eene automatische Hnksche 
bewerken, en uiugekeenl na eene liitksche , dadelijk 
eene automatische rechtsche uitwijking totstand-
hrengen. 

Ook kan men niet den Itectificateur verschillende 
sporen, die vanuit de hoofds|>oren naar veeladiugeu, 
loodsen, draaischijven eu naar zoogenaamde doodfl 
eporen gaan, en Waarop nooit, bij den treindienst, 
de pasKagiei-streinen mogen komen, geheel voor die 
treinen ontoegankelijk maken, zóó , dat bij eiken 
werkenden stand van het toestel automatisch de lo
comotief zeil' altijd die hul|>s[H>ren afsluit; d. w. z. 
bewerkt de machinist eene uitwijking, en de trein 
komt daardoor hij een hulpsjwor, dati bewerkt de 
Rectineeftaar autornalisrh eene afsluiting van dat •POOT, 
waanloor een jiassagiei-slrein niminer op het spoor 
van eene lading- of losplaats met stilstaande goede
ren of veewagens in botsing kan komen. 

Opdat de machinist van zijne standplaats op de 
locomotief de richting van zijn aangewezen epoor 
kan zien , beboeten de bestaande wissel-seinen slechts 
eene geringe wijziging te ondergaan. Daar evenwel 
voor de hoofdstations, hij het groot aantal opeen
volgende wissels, vele seinen niet wcnsr.helijk z i jn , 
en tot verwarring aanleiding zouden geven, kan 
men daar met den Kectihrateur andere veiligheids
maatregelen nemen. Uit het verklaarde toch volgt, 
dat door het toestel aan een trein, zoo noodig, 
eene bepaalde voste richting kan gegeven worden, 
De Rectilkateur, die zoowel bij nacht als bij dag 
bruikbaar is, kan op uitgebreide wijze in bedoelde 
maatregelen voorzien, die, naar den treindienst, op 
de hoofdsporen vastgesteld kunnen worden. 

Zooals wij reeds mediHleelden, is het toestel hoogst 
eenvoudig; het beidt daarbij dit groote voordeel, 
dat bet op elk Joiiomotief- of wissel-systeem is toe 
te pateen, en dus aan elke locomotief aan te brengen 
en voor eiken wissel gesrhikt is. Men behoeft dus 
geene nieuwe locomotieven noch spoorwissels aan te 
wenden, waardoor de spoorwegmaatschappijen zich 
belangrijke kosten zouden moeten getroosten. De 
Rectiiicatcur is zoo eenvoudig in zijne constructie, 
*lat nieuwe locomotieven geene beduidende prijsver-
huoging zullen ondergaan. 

Ui t de toelichtingen is het nu duidelijk, dat men, 
door combinatie der genoemde voordeelen, die de 
Reciilieateur oplevert, alwat men dienaangaande 4 Uu 
kunnen wenschen, dooi- practische toeimssing dei-
vinding kan verkrijgen. 

In een volgend nummer van ons blad ho|>cn wij 
eenige toepassingen der vinding mede te deelen. 

O V E R DB VERSIERING V A N S T E D E N . 
(Vervolg van No. 25.) 

Oude steden kunnen fraai worden door de schoon
heid die haar voegt, namelijk die welke bestaat in 
een mengeling van het regelmatige eu wat men zou 
kunnen noemen het toeval, in i.en verbinding van 
leelijke gedeelten die men verbeterd heeft, met be
staande toestanden waarvan men partij heeft ge-
trokken; ten slotte door eene vereeniging van het 
gezag niet de vrijheid, 

Met de schoonheid der steden hangen de maat-
ivgelen tot gezondheid en zindelijkheid nauw te za-
inen. Tot dat einde komt in de cei-ste plaats de 
hoeveelheid water in aanmerking. Een stad, waar 
deze te wenschen overlaat, kan in baren schoot geen 
rijkdommen trekken, omdat / i j ongezond is, noch 
fraai worden, omdat zindelijkheid hier het eerste 
begin van Iraaiheid is. Maar de snelle afloop van 
het water is niet tuinder noodzakelijk, dan zijn milde 
verdeeling, en z i j , die ottderaardsche leidingen gra
ven, waardoor het bedorven water eener stad ver
wijderd wordt, werken mede om haar aantrekkelijk 
te maken eu instaat te stelten pracht ten toon te 
spreiden. Rome zou nooit de hoofdstad der wereld 
zijn geworden, zoo het niet sinds den aanvang ge
zond was gemaakt door dat uitgestrekt riool, die 
cloaca maxima, door Tarrjliiuius de Oude gebouwd, 
i'ti waarvan het drieledig gewelf sinds vijf-en-twintig 
honderd jaren het gewicht der Eeuwige Stad dniagt. 
Parijs zou niet de truLsche stad zijn, die men uit 
alle oorden komt bewonderen, als hel luiuleeld wa« 
van zijn duikers, zijn verganrkommen, zijn putten, 
die op zoo gi-oole diepten het opspringende water 
liereikeu, en als het niet ouder den grond evenveel 
wegen had als iu het zonnelicht ( '). 

Wat echter de schoonheid eener stad nog nauwer 
raakt, is de zorg, die men dragen moet om de vrije 
lucht ongehinderd te doen doorstroomen. Hier vin
den de beschouwingen over de bri^edte der straten 
eu kaden , het aantal en de uitgestrektheid der open
bare pleinen, der wandelwegen, dor ijworei ofper 
ken, der tuinen enz. hare natuurlijke plaats. Dat de 
straten breed zijn iu een groote stad is te noodzake
lijker, omdat, daar reedt aanzienlijke steden in het 
algemeen steeds streven zich nog meer uit te breiden, de 
breedte der straten niet alleen liepaald moet worden 
naar de tegenwoordige bevolking, maar met het oog 
op haren aanwas. Deze breedte moet zich ook rege
len naar de hoogte der huizen. De oude verorde
ningen, o. a. die van 17HN in Frankrijk, stellen 
de hoogte der huizen op 54 voet vast in de straten 
van voet breedte. Uit deze verhouding vloeit voort, 
dat eeu groot aantal huizen nooit de zonnestralen 
ontvangen inde vertrekken der rez-de-cbausBée, zelfs 
niet op de aerate verdieping. Een zoodanige veror
dening nüerde het algemene belang der gezondheid 
op aan den particulieren eigendom. Opdat al de 
bewoners van een huis eeu deel van de zon kunnen 
hebben, mag de hoogte der gebouwen tot aan de 
kiinndijst niet meer zijn dan de breedte der straat. 
De Cliiueezeii vergenoegen zich niet met deze verhou
ding: zij willen minder hoogte in de huizen dan 
wijdte in de straten. Hun stalen hebben dan ook 
een onmatigen omvang verkregen. 1'ekin is onmeet
baar. 

Hier roeien wij een zonderling en belangwekkend 
bezwaar aan. ui let valt op te uierken", zegt Jeau 
Keynaud t 1 ) , udat hoe meer de steden bevolkt wor
den . des te sterker het ongemak der uitgebreidheid 
er zich doet gevoelen, niet alleen omdat deze toe
neemt in mien van het getal inwoners, maar om
dat de drukte der zaken, eu bijgevolg de behoefte 
aan snelheid van beweging, ook in dezelfde mate 
toeneemt, zoodat het streven der steden zich saam 
te trekken, in dubbele reilen van het getal inwoners 
vermeerdert. 

lOfschoon het dan ook zeker verkieslijk i s , zoowel 
voor de gezondheid als VOOT de huiselijke onafhan
kelijkheid en rust , dat elke woning, elke familie 
haar afzonderlijk dak hebbe , gelijk in de dorjien , 
ziet men toch, zoodra de opeenhooping van men
seden dichter wordt, dadelijk vele woningen onder 
hetzelfde dak. Itehalve de aristociatische uitzonde
ringen, is er geen aanzienlijke stad, waar dit ge
bruik niet beerscht ( s ) . Men weet dat het reeds 

(1) Onwillekeurig vergi'lijkt uicu de otfm door Brnucl 
Ki'bracht vuor de Seuue- in riootwerkeu met de trouwe liefde 
der Amatertüinuierii, Hageuaara, eu*. voor hun «tinkende 
gnicliteu. Maar AiitiUBcb werkte zich duod, onze burger
vader» niet. (VKKT.) 

(2) RMfOUr ton NOUVEU.K, par 1'IKRRF. I.KKOUIL ••! 
J i » \ 111.vNAi'11. Parit liossHLlN, 1H41. Art. fitte». 

(>) Iu KngeUnd eu Nederland niet. Daar U ieder terecht 
g'-tt It] op Zijn home. Vt.lll'. 

gevolgd werd in het oude Rome. «Daar een zoo 
groote menigte burgers," zegt Vitruvius, «niet ge
lijkvloers in de stad kan worden gehuisvest, heeft 
men de toevlucht moeten nemen Uit h"t hoogur 
optrekken van de gebouwen. Door middel van vele 
verdiepingen en balkons heeft het Ronieiiische volk 
zich, zonder eenige ongelegenheid , uitmuntende wo
ningen kunnen maken" {*). Maar hoe meer de 
[tarticuliereii aldus geneigd zijn de huizen opeen te 
I i " ' i , des te dringender is het noodig dat de 
Staat er de hand aan boude dat zij het niet doen 
met een onmatigheid , nadeclig voor de gemeente, 
met andere woorden, dat er altijd een goede verhou
ding /.ij in het belang der gezondheid, tusschen 
de bebouwde en de vrije ruimte. Uit dit beginsel 
volgt, dat de inkrimping der steden door het boven 
elkander bouwen van de woningen, iuplaats van 
onbo|ualil te zi jn , onderwor|wn is aan een maxi
mum-wet." 

Deze wet, die in een mathematische formule kan 
worden overgezet, kan in de gewone taal worden 
uitgedrukt, duidelijker misschien dan het gedaan 
werd door Jean Reynaud. 

Aau den eenen kant: hoe talrijker de bewonen 
van e;n stad zi jn, des te meer volk is er in de 
•toeten, en hoe meer volk er in de straten is , des 
te breeder moeten deze zijn. Maar aan den anderen 
kant: Deermate de bevolking toeneemt, vermenig
vuldigen de betrekkingen der burgers onderling; zij 
worden drukker , meer verwikkeld , en dan gevoelt 
uien behoefte nailer bij elkaar te wonen, om zoo min 
mogelijk tijd te verliezen, bij het doorloopen van de 
afstanden , die den een van den ander scheiden. 

De -;,nl beeft dus een neiging zich samen te drin
gen liaarmate zij zich uitbreidt. Ziehier hoe deze 
tegenstrijdigheid won It opgelost. Daar de stad zich 
slechts kan san lend ringen door verscheidene vertrek
ken op elkander te stapelen onder hetzelfde dak, 
nemen de verdiepingen der huizen toe in reden van 
het getal inwonen en van het gemak, dat zij erin 
vinden, zich niet te veel van elkander te verwijderen. 
Maar deze inkrimping der stad door de ojieen!loo
ping der woningen heeft een gedwongen grens, 
want zou de verhooging van de geitouwen de ver* 
breeding van de straten na zich sleept, volgt hier
uit dat de bewoonbare oppervlakte vermindert niet 
de ruimte, mor verbreeding der straten benoodigil. 
Met andere woorden: als de ledige ruimte toeneemt, 
neemt de bebouwde af. E r komt dus een oogen
blik , waarop de huizen niet honger kunnen worden 
opgetrokken, niet alleen omdat de hechtheid in de 
waagschaal zou worden gesteld, maar ook omdat 
het grondplan ten laatste meer zou moeten worden 
ingekort dan iu hoogte gewonnen zou kunnen wor
den, waardoor, merkwaardig genoeg, de vermenig
vuldiging van de verdiepingen, iuplaats van het be
woonbare gedeelte der stad te vergrooten , het slechts 
zou verkleinen. 

In de landen , waar het individualisme heerscht, 
waai' ietier zijn eigen huis wil bobben, behoorlijk 
afgescheiden van de anderen, zetten de niet ingesloten 
steden, gelijk Londen, onophoudelijk haar grenzen 
ui t , nemen de velden in en streven er naar pro
vinciën van bouwland te vervangen door provinciën 
van gebouwen. Zulke stellen worden monsters. De 
mwonen worden er veroordeeld tot de ongezonde 
treurigheid van ondernardsche spoorwegen of tot het 
l>elachelijk schouwspel van viaducten hoven de daken. 

Het is in strijd met de waardigheid van den mensen, 
dat lüj de slaaf zij van zijn eigen scheppingen, en 
dit gebuurt als hij ze totstand heeft gebracht bui
ten de mcnschelijke maat (*). Wat haat het aan 
hoiidenlduizetideii menschen zich ojieen te hoo[ien in 
een mierennest, als het hun onmogelijk is er de 
uitgestrektheid van te doorloopen, zonder hun leven 
door te brengen met zich te verplaatsen vun het eene 
punt naar bet andere? 

Maar, om terug te keeren tot het vraagstuk der 
aan ile straten te geven breedte: men moet niet 

rgelen, dat tie burgerlijke bouwkunde, waartoe de 
vraagstukken dar versiering van de steden beliooren , 
gelijk elke andere lak der bouwkunde, onderworpen 
is aan het passende , d. i . de eischen van het lucht
gestel , de zetten, de gewoonten van het land. 

Post het b. v. de straten even wijd te maken iu 
een zeer heet land, als in een gematigd of koud? 
Het is onbetwistbaar, dat de engheid der straten een 
venleiligingsinitldel is tegen de brandende zonnestra-

{*) In bet noordeu van Europa, waar meu uiet, gelijk de 
Koiiieioeu, meestal op straat ia, baart bet namenwouen wil 
ongelegenheid. VKIIT. 

r'i ik vind dew redeneeriug meer gezwollen dan klemmend. 
Het feit dat de „eehepning' tnUtandkwaiu bewjjit, dunkt 
mij, dat zij de uieuachelijki: maat of kraoht niet te buiten 
ging. lutuaud die eeu blikHeinauViilcr vnu zijn bui* wegueumt 
om niet de alaaf te zijn vau /ijn tcheppiug, zou zijn gevoel 
van waardigheid leelijk kunnen boeten, V C K T . 

ten ( f i), en dat zij gewild moet zijn waar de scha
duw i*n hoogste weldaad is. Het is waar, dat de 
bewonen van de landen, waar eeu hitte als tlie onzer 
bondsdagen heerscht, sinds de jeugd aan warmte 
gewend, haar beter ventragen dan wij meenen. 
Zoo hebben wij in Egypte de fellah's zien arbeiden 
in de velden bij eer. verschroeiende zon ( 7 ) , zonder 
•ndere kleeding dan hun gerooste huid. Maar wat 
het [lassende betreft, kan men van de schoonheids
leer zeggen; goed aan deze zijde der P y r e n e ë n , 
slecht aan gene zijde. Het is bovendien voldoende 
de lijnen eener straat te buigen of te knikken, om 
zieti schaduw te verschaffen. De straten van Napels 
zijn meest nauw, eu de huizen die ze omzoomen zijn 
zeer hoog, waardoor het mogelijk is de stad te 
doorloopen , zelfs iu de heetste uren van den d a g , 
zonder schaduw te missen. 

Om dit genoegen aun de vreemdelingen te ver
schatten , went een plattegrond van Napels uitge
geven, waarop de straten zijn aangeduid, die men 
volgen moet om de stad te doorkruisen, steeds in de 
schaduw gaande. Men noemt deze kaart : Napoli 
senza sole (Napels zonder zon). 

/ W o r d t vervolgd.} 

A S P H A L T of H O U T B E S T R A T I N G . 

(Ingezonden.) 

Mijnheer de Redacteur, 

In uw nummer van 4 Mei komt eene mededeeling 
voor , omtrent het verwijderen van asphalt in Londen 
en het daarvoor in de plaats stellen van houtbestra-
ting en wel voornamelijk op het »St rand , Cheapside 
en Fleetstreet." 

N a vertrouwbare informatien neem ik beleefd de 
vrijheid hierop mede te deelen, dat de inhoud van be
wust artikel grootendeels bezijden de waarheid is, 
terwijl men dooi oppervlakkige kennisneming, daar
door allicht in eene verkeerde meeniiig zou komen. 

Slechts iu ééne straat, namelijk oLeadenhallstreet" 
is tie asphalt-lmstrating vervangen door houtbestrating, 
om geene andere reden dan dat de Limuier Asphalt 
Conté (niet te verwarren met de asphalt van Vil- t le-
Travers), die zich daar bevond, niet voor rijtuigver-
keer bestand was. Het is eene onwaarheid dat de 
asphalt-bestrating in Cheapside zou vervangen zijn 
door houtbestrating. Integendeel dezeasphalt-bestra-
ting, gemaakt met asphalt van Val-de-Travers, bevindt 
zich nog steeds in volmaakten toestand, gelijk blijkt 
uit tie iaaihjksche gunstige rapporten van den heer 
William Haywood, stedelijk ingenieur van Londen. 

Het valt niet te ontkennen dut het gebruik vau 
hout voor bestrating, in de laatste tijden in zwang 
gekomen, zich uitgebreid heeft, voornamelijk in eenige 
westelijke gedeelten van Londen , doch inde rapporten 
van den heer Alphonse, hoofdingenieur van Parijs , 
wordt verklaant, dat houtbestrating moet worden be
schouwd als een artikel van weelde voor zekere straten, 
want het is duidelijk gebleken dat houtbestrating, 
hij een verkeer als in Londen, slechts 4 a 5 jaren 
kan duren, en het tüeLs afdoet, of het hout, 
geteerd, gecreosoteerd, gecyaniseerd is of niet. E r 
is geen -i.nl op het continent, waar de proeven met 
houtbest rating voldoende resultaten hebben opgeleverd. 
In Parijs i s , na kort gebruik, de houtbestratiug 
op den Boulevard St.-Michel opgenomen; een klein 
gedeelte bevindt zich nog vóór het huis van Madame 
Thiers, in de rue St.-Ueorge, doch aldaar is geen 
verkeer. 

In Londen moet de hotitbestrating, na 3 of 4 jaren 
gebruik, worden opgenomen en vernieuwd, en hoewel 
het publiek met die bestrating is ingenomen, zullen 
de hieruit voortvloeiende groote uitgaven den rijken 
inwoners van Londen ééns gaan vervelen. 

De bewering, dat de paarden op de asphalt-bestra-
tiug spoediger vallen dan op elke andere bestrating, 
is eenvoudig onzin, gelijk blijkt uit het volgende 
ar t ikel , voorkomende in de Berliner Freiheit van 
20 Mei II.: 

»DG Berliner Expediteur Vereeniging heeft aan het 
Stedelijk Bestuur uiededceliug gedaan, dat, nadat 
koetsiers eu paarden zich allengs aan de asphalt-be
st rating gewend hebben, zoowel iu den herfst als in 
den winter, die ditmaal bijzonder gladde oppervlakten 
deed ontstaan, van hare 12U paarden niet één op 
de asphalt-l>estrating gevallen was. 

nl)e Vereeniging is van meening, dat de nsphalt-
bestrating boven elke andere bestrating den voorrang 
verdient, en dat het wenseholijk ware, dat zeer vele 
straten met deze bestrating voorzien werden." 

(*) KII niet minder tegen felle koude. Men outwaart dit, 
b. v. door iu deu wiuter van een boulevard iu eeu iteeg te 
u'iiiin V K I T . 

C) Wan dit vrijwillig? Ik heb wel een. gelezen dat de 
Javnau vau elf tot vier uur met zijn buttel» M *ün erf 
blyft. V B M , 

http://lh.lt-
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Uit het rapport over 1 8 7 8 , van den heer W i l 
liam Haywood, blijkt zelfs, dat in Londen een aan
zienlijke oppervlakte graniet-bestrating was vervan
gen door asphalt. 

Naar ik vertrouw zal de goede indruk omtrent 
asphalt-bestratingen niet door de eerstaangehaakle 
losse mededeeling bij werkelijk deskundigen zijn 
verzwakt, vooral na de zevenjarige ondervinding van 
de asplialt-bestrating in de Kalverstraat te Amster
dam , waaraan totholen geene enkele herstelling 
noodig werd bevonden, doch meendeotidergeteekende 
daarop niet te mogen zwijgen. 

UEd. dankzeggende voor de plaatsing, noem ik mij 
Hoogachtend 

UEd. Dw. Dienaar 
C H A R L E S O . J . H E T E R S B N , 

Onder-Directeur der Neuchdtel Asphalte 
Company Limited. 

Amsterdam, 27 Juni 1879. 

N I E U W E CONSTRUCTIE V O O R E E N IIOOI-
E N O R A A N B E R O . 

(Ingezonden). 
Het is nog niet van algemeene bekendheid, dat 

ook in den bouw van hooi- en graaubergen met den 
tijdgeest rekening is gehouden, en met deze werkelijk 
practische vinding den landbouw of landbouwer en 
veehouder een wezenlijke dienst wonlt bewezen, zoo 
hij althans niet onvoorwaardelijk het denkbeeld ver
oordeelt omdat het nieuw is , en liever de oude sleur 
volgt. 

Wij bedoelen den hooiberg met ijzeren luchtkoker 
en achtkante houten kap, waarvan onlangs in enkele 
nieuwsbladen melding werd gemaakt, van de firma 
II. Dalhuisen te Kampen , in wier fabriek zij ver
vaardigd wordt. 

De kap, die de helft vlakker is dan bij de ge
wone hooibergen, cn dientengevolge veel minder wind 
vangt, wonlt gemakkelijk door één persoon op het 
middelpunt op- en neer bewogen, zoodat zij niets 
te lijden beeft en om die reden ook lichter is ge
construeerd. 

Daar de bergroeden hierbij gemist kunnen worden, 
heeft men minder last van ongedierte cn van het 
inwateren of verweeren van het houi of stroo. 

De luchtkoker geeft het voordeel van minder sterke 
broeiing nan het hooi ol' graan (zoo ook bij eau WOB* 
ding tot berging van steenkolen, turf enz.) Ten
gevolge dier minder sterke broeiing zal de hooiklamp 
of massa hooi veel minder gevaar loojren uit den 
rechten stand te geraken, en , mocht dat onverhoopt 
geschieden, dan heeft men niet hetzelfde ongerief 
dat bij tie gewone hooibergen en hooimijten soms 
voorkomt, b. v. dat bij tie hooibergen tie roeden 
sterk doorbuigen, somtijds breken, zoodat de kap 
daarenboven zeer veel te verduren beeft, of heseba-
digd wotdt, of wel zeer moeielijk is te verplaatsen. 

Indien de luchtkoker met zijn hreeden stevigen 
voet in een zuudbedding of, zoo wij vernemen, op 
een gemetseltlen voet solide in den grond bevestigd 
wordt, zal tie koker of standaard niet gemakkelijk 
uit den rechten stand geraken. Mocht dat plaats 
hebben tengevolge van on vasten grondslag of even
tueel door onverhoopte sterke broeiing van het hooi 
(wat met tien luchtkoker minder denkbaar is), dan heeft 
men, even als bij den gewonen hooiberg, de hooi
klamp te stutten, zonder echter schade te onder
vinden aan tie kap, tlie dan ongetwijfeld nog zeer 
goed op- en neer te bewegen zal zijn. 

Ten opzichte der kosten vernemen w i j , dut tlie 
niet hooger zijn dan van een gewonen solieden hooilierg. 

Ten slotte moet, aangaande de berging van hooi 
en graan in de open lucht, onder de kap (hooiberg) 
of wel in eene schuur, het voor- en nadeel van 
beiden opgemerkt wonlen. 

Het gevoelen van vele deskundigen is, tlat tie ber
ging van hooi en graan in de schuur meer na-
dan voordeelen heeft. In haar voordeel i s : 

a. minder verlies aan hooi of graan, omdat hierbij 
niet, zooals bij de hooibergen het geval i s , liet 
buitenoppervlak (vooral aan de westzijde) door weer 
en winti, zoogenaamd verweert, ofschoon de onder
vinding leert, tlat het verlies daarbij nauwelijks % 
percent of ± 500 halve kilo op de 100,000 be
draagt; b. het meerder gerief voor de veevoetlering 
en het dorscben; c. het gemak dat men bij regen
achtig oogstweer betere alluding der wagens heeft, 
en ruimte om ze, zoonoodig, tijdelijk onder dak tc 
brengen. 

De berging von het hooi of graan, enz. in hooi
bergen levert bet voordeel van: a. minder lust van 
ongedierte; b. vermindering van houwkapitaul, 0. 
beteie droging van het pioduet; t i . beschutting tegen 
stormweer, indien tie bergen op het westen van de 
stalling staan; e. veel minder brandgevaar, en zou 
er brand ontstaat, dan is deze niet alleen veel ge
makkelijker te blusschen, maar het gevaar is ook 
minder groot; f. ook zal het hooi of graan beter 
van qualiteit blijven, dan zoouls op die boenlerijen 
het geval i s , waar hooi of graan en vee onder één 
dak zijn geborgen en aan stal- en mesUlani|)en 
bloot staan; hierdoor toch ontwikkelt zich schimmel, 
tlie het hooi bederft en ongezond maakt. 

Ten opzichte van de ruimte der bergen kan nog 
dit gezegd worden, tlat zij zeer vei-schillend van 
grootte zi jn; deze regelt zich naar de behoefte. 

Bij ondervinding is gebleken dat ± 100 halve 
kilo opgetast hooi eene ruimte inneemt van 1 ku
biek meter. 

Een hooiberg van b. v. 30 Meter of ruim 105 
voet omtrek, bij OOM hoogte van 7 ' / , Meter = 20 
VOOt, zal ongeveer 95 a 100 duizend oude |iuiid 
hooi kunnen bergen. 

C K R F . S . 

Berichten ei mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Naar men verzekert, is tie heer T i r a r d , M i 
nister van Landbouw en Koophandel in Frankri jk, 
teruggekomen op de beslissing van zijn voorganger, 
deu heer Teissereric de B o r l , om buiten de medailles, 
waarmede bekroonden bij tie tentoonstelling in 187S 

waren vereerd, aan elk voormalig exjwsant een her-
innerings-medaille uit te reiken; en wel omdat de 
herinnerings-medailles, op de facturen of in de fa
briekmerken gercproducccnl, zouden kunnen worden 
aangezien voor l»kroiiingsmedail.es, bet publiek in 
dwaling zouden kunnen brengen en ten natleele der 
bekroonde exposanten strekken. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van 20 Juni 
1879 , n° . 77 (Handel en Nijverheid), is aan de 
Zuid- en Noordhollandsche Stoom vnartinoatschappij 
te Rotterdam, directeur D. A . Verschure, tot we
deropzegging, vergunning verleend voor een stoom-
bootdienst tot vervoer van personen, goederen en 
vee tusschen Vlaardingen—Rotterdam —Amsterdam— 
Zaandam—Wormerveer, en een stoomslee|>tlienst tus
schen Vlaanlingen en Amstenlam. 

— Bij beschikking van 23 Juni is aan de Zuid-
hollandsche en Utrechtsche Stoombootreederij te Rot
terdam, tot wederopzegging, vergunning verleend voor
een stoombootdienst tot vervoer van personen, goe
deren cn vee en een stoomsleepdienst tusschen Rot
terdam ea Utrecht, via Vreeswijk. 

— De vergadering van het Koninklijk Instituut 
van Ingenieurs, die door het afsterven van Z. K. H . 
rlen kroonprins werd uitgesteld, zal ulsnu Donder
dag en Vrijdag c. k . , rlen 3 en 4 J u l i , plaatsvin
den volgens het programma, dat indertijd in het 
nommer van 7 Juui werd medegedeeld. 

— De commissie uit den Gemeenteraad, met het 
onderzoek van een rioolstelsel voor 's-Gravenhage 
belast, heeft een uitvoerig rapportlülgebrochtmden 
vorm eener brochure. 

De conclusion van het rapport waaraan verschillende 
bijlagen tot toelichting — zijn gevoegd, leitien tot 
het voorstel: 

a. vooralsnog geen lresluit te nemen omtrent de 
wijze van afvoer van fecale stoffen, keukenvuil en 
water; 

b. in beginsel te besluiten tot bet nemen der vol
gende maatregelen: 

1o. het graven, onder goedkeuring vun den M i 
nister vun Waterstaat, van een afvoerkanaal naar 
zee tot vervei-scbing der grachten, waarvan rle kosten 
door den architect-directeur in zijn rapport van 15 
Maart 1878 zijn geraamd op f 7 3 7 , 0 0 0 ; 

2o. het dempen der Prinsengracht tot aan tie Brou-
WOngracht, geraamd op f 40,000 ; 

3o. het maken van putten, die des nachts op 
pneumatische wijze kunnen geledigd wonlen, op eenige 
punten, waar gixwte riolen zich in de grachten ont
lasten, als: op het Gedempte Spui , op tie Nieuwe 
Markt , op het te ilerii[>eri gedeelte van tie Prinsen
gracht, op de Mauritskade over de Willemstraat, 
waarvan de ki aten geschat wonlen op ƒ 1Ü00 per stuk. 

De Commissie is van oonleel, dat in tb; gegeven 
omstandigheden het nemen van deze maatregelen eene 
belangryke verbetering zou aanbrengen, zonder tie 
flnuncieele krachten der gemeente te boven te gaan. 

— Deze week heeft eene opneming plaats gehad 
van den tramweg van den Rijnspoorweg van Den 
Haag naar Scheveniitgen, tloor het Gemeentebestuur 
van 's Gravenhage, teneinde tie lijn met 1 Ju l ia . s. 
voor het verkeer te openen. Den 30 doner zal dooi
de Directie en Commissarissen van tien Rijnspoorweg 
te 4.25 uren een proefrit naar Scheveningen worden 
gemaakt, waartoe burgemeester en wethouders en 
de architect-directeur der gemeente ook zijn uilge-
rroodigd. 

Een en ander zal wegens bet overlijden van rlen 
Kroonprins Bonder feestelijkheden plaats hebben. 

— Omtrent bet adres van de heeren Van Hall 
cn Monti jn , ondernemers van tie droogmaking van 
plassen onder tic gemeente Reeuwijk, daarbij ver
zoekende dat de besluiten der Staten, waarbij voor 
rle onderwerpelijke droogmaking een sobsidie uit de 
provinciale fondsen wenl toegekend, zullen worden 
gehandhaafd, met opheffing rler voorwaanle, dat door 
het Rijk minstens een subsidie tot gelijk bedrug 
( ƒ 1 0 0 , 0 0 0 ) worde toegestaan — hebben Gedeputeerde 
Staten een gunstig preadvies uitgebracht. 

Zij mcenen dat het provinciaal belang, bij deze 
onderneming betnrkken, niet weggenomen noch ver
minderd wonlt door het niet-verleenen van rijkssub
sidie voor dit werk. 

Alleen wenschen zij aan het eventueel te nemen 
besluit tie voorwaarde te verbinden: dat de subsi
die komt te vervallen, wanneer niet binnen tien tijd 
van één jaar de definitieve aanvaarding der conces
sie door rle ondernemers - - en dus vóór rlen 2 0 " " 
Februari 1 8 8 0 — m e t de werken 000 aanvang is ge
maakt en ten genoegen van Gedeputeerde Staten 
blijkt, dat de totstandkoming tier onderneming 
financieel is verzekenl. 

— Eene Commissie uit den Boekhandel heeft zich 
thans met een circulaire gewend lot alle vrienden 
eu vcreenlers van wijlen den heer D. A . Thieme, 
om hen in de gelegenheid te stellen, niet Slechts 
door woorden maar ook door daden te toonen, dat 
Thieme hen lief, zijne herinnering hun dierbaar is. 

Hoe de inkomende gelden zullen besteed worden, 
wenscht tie Commissie niet vooruit te bepalen, muur 
t l i l liever aan tie beslissing tier mecnlerheid van in
schrijvers over te laten. Zij zou tlie liefst willen 
dienstbaar maken om den grondslag te leggen van 
eene of andere nuttige, practische instelling, die 
Thieme's naam zou dragen en waardig zijn. 

A m s t e r d a m . Het bestuur van de kweekschool 
voor machinisten is voornemens, tie sedert Ootobc 
1878 bestaande inrichting in een nationale school 
te veranderen, iu verbant! waunm-de aan do Staten 
rler verschillende provinciën een jaarlijksche bijdrage 
van f 500 is aangevraagd. De Regeering verleent 
aan die school een jaarlijksche subsidie van ƒ 6 0 0 0 . 

—- Den 24 dezer werd, onder presidium van tien 
heer E . s' Jacob, tie algemeene vergadering gehouden 
van aandeelhouders tier Nederlandsch-Indische spoor
wegmaatschappij. Het verslag over de nitkoinsten 
der exploitatie, waarvan wij vroeger mededeeling 
hebben gedaan, wenl voor kennisgeving aangenomen. 

Aan de balans, de winst- en verliesrekening, door 
den Minister van Koloniën goedgekeurd, werd ook 

ile goedkeuring rler Vergadering gehecht en naar 
aanleiding daarvan het dividend op /' 62,50 per aan
deel van f 1000 of 6 ' / 4 pCt. bepaald. Hierop is 
reeds in Januari de balfjuarlijkscheacoupon met ƒ 2 0 
met bcüiald, zoodat, intrekking van coupon n°. 1 0 , 
op 1 Juli /" 42.50 beschikbaar blijft. 

De aftredende commissarissen, de heeren A . C. 
Wertheim en G . J . de C leren,, wenlen herkozen. 

Rotterdam. Demweek heeft eeo proeftocht van hier 
naar Donlrecht plaats gehad vanwege de Rijnkabelsleep-
aart-maalschappij. Het hiertoe bestemde vaartuig, 

met vijf Keulsche aken op lleeptOUW, afgevaren van 
ile Oude Plantage, beeft het genoemd traject in 
vier uren afgelegd. De proef heeft ten volle aait 
ile gunstige verwachting voldaan. Aau den tocht 
wenl onder andere deelgonornen tloor rlen Minister 
van Waterstaat, enz., rlen administrateur Fijiije, 
ilen hoofdingenieur Van der Toorn, rle ingenieurs 
Kempen en Van Maanen en andere gei ro<n ligt len. 

Amhem. Wij brengen iu herinnering tint dc 
1 0 2 * algemeene vergadering van de Nederland-
sche Maatschappij ter Irevonlering van Nijverheid 
van 7 tot II Juli u. s. alhier gehouden zal worden 
en dat daaraan verbonden zijn een congres, een 
wedstrijd van kunstnijverheid cn een tentoonstelling 
van proeven van het teekenonderwijs in Nederland. 

Maandag 7 J u l i , 'savonds 8 uur , zullen rle di
recteuren en af^evaaixligdorr door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Arnhem in de randtaal 
van het stadhuis feestelijk ontvangen wonlen ; daarna 
zal de receptie door het departement Arnhem iir 
Musis Sacrum plaats hebben. 

Dinsdag, rles morgeus 9 uur , wonlt de eerste 
zitting der algemeene vergadering iu rle gronte zaal 
van het Nut gehouden, 's Namiddags 2 uur wordt 
it 'll bezoek tuin de nationale tentoonstelling van Nij
verheid gebracht. 

Woensdag 9 Juli, rles morgens 10 uur, heeft het 
Nijverheids-congres in de zalen van het Nut plaats; 
des namiddags 2 uur zal tie Wedstrijd van kunst
nijverheid, in betzelfde gebouw, geopend wonlen. 
Te drie uur wonlt tie tentoonstelling van het tee
kenonderwijs, in 'Ie locnlen van Kunstoefening, ge
opend. 

Donderdag 10 J u l i , rles morgens 9 uur , houdt 
het congres een tweede bijeenkomst, waarna bet 
gesloten wonlt. Daarop volgt tie tweede zitting en 
sluiting der Algemeene Vergadering. De namiddag 
en avond \an dien dag zijn voor feestelijke bijeen
komsten bestemd. 

De tijd tusschen de bfjecnhomiten en veranderin
gen zal door verschillende concerten, door gezamen
lijke diners en dejeuners wonlen gekort; op den 
laatsten dag van het bijeenzijn, den 11 J u l i , zal 
men een tocht naar rle Grebbe doen en daar geza
menlijk bet diner gebruiken. 

's-Hertogenboach. Door de besturen tier ge
nieenten Breda, Eindhoven, Bergen-op-Zoom, Oos
terhout, Roseiulanl, Gnive en HHuioiidzijnudivsse.n 
gericht tot tie Stilten der provincie Nourd-Brabant, 
tot het erlangen van subsidien uit rle provinciale 
kas in de kosten der in rlie gemeenten bestaande 
teekensc.tiolen. 

Groningen. In de aanstaande zomervergadering 
der Provinciale Staten zullen o. a. worden behandeld 
voordrachten van Gedeputeerde Staten omtrent den 
aanleg van een kunstweg langs deu binnen berm van 
ilen zeedijk Zoutkuinp-Uittershoek, de venlieping van 
het Oldohoofsterkuiiual, tie verbinding van bet Dam
ster- met het Botenliep te Groningen en den water
afvoer in de veenkoloniën. 

Nijmegen. Eenigen tijd geleden richtte de heer 
J . A. Koopmens, alhier, eene uitnoodiging aan alle 
wa|iengraveurs, teekenaars, enz. om eene heraldieke 
tentoonstelling te organiseeren. Door zijne verhande
lingen over „bet teekenen en kleuren van wapenen" 
en over » heraldieke kunst" en de wapenteekeningen, 
in 1877 op rle tentoonstelling van kunstindustrie te 
Amstenlam met tie zilveren medaille, en in 1878 op 
eeue heraldieke tentoonstelling te Weenen met het 
eeredipluma bekroond, heeft de heer Koopmans ge
toond met den meesten ijver voor tie heraldiek be
zield tc zijn. Hij heeft zich nu voorgenomen, van 
3 tot 7 Juli eene tentoonstelling te Arnhem tc hou
den, in de groote zaal van het gebouw tier Loge. 
Daar zal men in rle eerste plaats de Mangrijke ver
zameling heraldieke kunstwerken van tien heer Koop-
mans kunnen bezichtigen. Werken uit den bloeitijd 
der heraldiek en van meesters als Albrechl Durer, 
Martin Schoiigauer, Jost Amman. Behamenz., als-
metle tie be-«te werken van den tegcnwooithgen tijd. 
Voor onze schilders van historische tafercelen is deze 
tentoonstelling natuurlijk van belang; ook voor allen, 
die zich met decoratieve kunst inlaten, en die in 
den regel, als zij zich aau heraldiek wagen, slechte 
wanstaltigheden eu ongerijmdheden te voorschijn bren
gen. Ook voor ben, tlie met een wapen wenschen 
te prijken, zal een bezoek dezer tentoonstelling licht 
deze vrucht hebben , rlat zij althans eenig begrip 
krijgen, boe een wanen er behoort uit te zien. 

Gouda. Door den Gemeenteraad is aan tie 
Tweede Kamer een adres gezonden, strekkende om 
te verkrijgen, dut hel Raadhuis aldaar worde opge
nomen onder rle gebouwen, die oudheidkundige of 
kunstwaarde hebben en als zoodanig door het Rijk 
onderhouden worden. 

Vlissingen. Men schrijft van hier aan tie Nieuwe 
Dotterdamsehe Courant: «Nog altoos ziet men hier 
op deu kant van tie buitenhaven — voor een groot 
gedeelte aan wind en weer blootgesteld — een com
pleet spoorwegmntericel, dat indertijd voor rekening 
van de Transvaalsche Republiek (voor een bedrag van 
ruim 1 millioen gulden) wenl aangemaakt, maarten-
gevolge van de annexatie tloor Engeland niet wenl 
afgezonden. Reeds bij herlialing zijn belanghebbenden 
met de Eiigelschc Regeeriiig omtrent tie overneming 
van dit materieel in onderhandeling getivden, maar 
tot dusverre — om licht te begrijpen reden — soli
der gewensebt gevolg. Het is nu reeds het eerde 
jaa r , tlat voor het gebruik van plaats en loodsen nau 
het rijk /"700 betaald moet worden. Voegt men daar 
nu bij verlies van rente, alsmede een menigte andere 
kosten, dan is het niet twijfelachtig of dat materieel 
zal zich zelf heel spoedig verteerd hebben." 

Unkonriteingen van Aanbestedingen. 

Maandag, Be Juni. 
Wageningen, te 10 uren, door H . de Vries Hz.: 

het verrichten van alle metselwerken aan een te bou
wen huis in Oud-Wageningen. Aanw. te 8 uren. 

«ieuda, te 11 uren, door dijkgraaf eu heemraden 
van Bloomendaal, in l)e Romein: het verrichten van 
eenige herstellingen aan de polderwerken van het 
stoomgemaal. 

'••Hage, te I I ' / i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het leveren cn verwerken van stortsteen om den kop 
vau bet westelijke Uoornsche hoofd. Raming /* 11,400. 

t'trerht, te 11'f, uur, door de Nederl. Centraal* 
spoor wegmaat schappij: het bouwen van eene dubbele 
woning nabij de Willemsvaart te Zwolle. 

Medemhllh, te 12 uren, door dijkgraaf eu hecin-
nulon vau het ambneht De Vier Noorderkoggen, in 
het Koggenhujs: het vernieuwen van de brug over dc 
Gnvensloot te Opperdoes. 

Ilerdrerhl, te 1 uur, ten kantore van Visser en 
Vnu der Saude: het maken en leveren van de daartoe 
benoodigde materialen voor eene dubbele wal beschoei
ing, lang 65 M , in het balkgst bij deu stootnhout-
zaagmolen De Mastboom, aan de Mij l . 

W a m e l , te 1' , uren, bij Kutten, ia De Gouden 
Leeuw: het maken van gebouwen cn tocbehooren voor 
het stoomgemaal van den polder. 

IsaseeeeasB. te I' , uren, door de directie der 
Holl . IJzeren-spoormaatschappij, iu Het Vosje: bet 
maken van een stationsgebouw met marquise cn ver
dere werken tip het gemeenschappelijk stations-empla
cement tc Leiden. Kaming f 130,000. (Herbesteding.) 

•naneaaeos. 'e 6 uren, door het bestuur van het 
Onderdeel Spitsbergen, bij Wed. S. dc Ruiter: lo . 
het bouweu van een draaibrug over het Noordbroek-
sterdiep, voor deu Spitsbcrgcrweg; Mo. het bouwen 
van een brugwnchtcrswoniug bij die brug. Aanw. tc 
10 uren. 

Veendam, te 8 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, in dc voogdenkamer van het werkhuis: het 
doen van eenige reparation aan dc pastorie, aan het 
Westerdiep eu het bouwen vau eene kamer aau de 
kerk. 

uii-teriUtn, door F. W. Stroetmnnn: het bouwen 
ccuer henlui hitlle, grenzende aau de bestaande zaal 
van het café Belvedère, Westerhoofd. 

Vuur-ciiuteii. het stukadoor* en cemcutwerk aau het 
nieuwe schoolgebouw op den huizo „Bijdorp". 

Diaadag, t Juli. 
Wllhelmlnadera, te 11 uren, in het gemeentehuis: 

bet makeu vau buitengewone werken aan den oever 
van den Wilhclminapoldcr, bestaande in zinkwerken 
eu steenbestorting, in I perc. 

itiit-t dook (gcm. Erp). te 11 uren, door hel ge
meentebestuur, bij L . t.animus: liet afbreken cener 
oude school en onderwijzerswoning; het bouwen van 
eene openbare school met bijbehoorende onderwijzers-
woning eu ecu bergplaats voor de brandspuit. Aauw. 
te 9 uren. 

Leaadulnru, door het bestuur vau den Eskainp-
poldcr, bij tien kastelein aan ltslfweg Looednlaoa: 
lo . tc 11 uren: het verbeteren en uitdiepen van 
«enige wateringen, in 6 perc.; 2o. te 11'/, uren: liet 
verbeteren eu horstellen van oen verlaat. 

Breda, te 1 uur, door deu raad vau administratie 
der Kou. Mi). Acadcmio: de lover ing vau mitislcD.t 
340,000 K G . steenkolen. 

Aosen, te 2 uren, door het prov. best.: het maken 
van eene brug met stctmen land hoofden cn ijzeren 
liggers, ter vervanging van de bouten brug over het 
Duurzerdiep in deu prov. weg vau Assen naar Kolde. 
Kaming ƒ « 0 0 . 

Herkfi, tc 2 uren, door burg. en weth. van Uden-
hout, (cn raadhuize: het maken der aardebaati, van den 
Rijksweg onder Enschot af door de gemeente Berkel 
c. it- over het Heuveltje tot den prov. weg te Uden-
hout, ter gezamenlijke lengte van 46S0 M . , met het 
bestraten daarvan met Waalkliakers ter breedte van 
3 M , bet maken en bijwerken vau steenen duikers 
cn Engelsche pothuizen. 

Bibergen, te 4 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. liet bouwen, met bijlevcring tier materialen, vso 
een gedeeltelijk ijzeren brug, ter lengte vau 21 M . 
in den weg naar Rekken: 2o. bet bouweu van eene 
ouderwijzerswoning te Rekken. 

Wedde, tc 4 uren, door het hoofdbestuur van het 
waterschap Westerwold, bij G. Engelkes: het snijden 
van de Westerwoldsche Aa, van de Balt af tot san 
beuedeu Weslinghuizeo, waar dc Ruiten-eu Mosscl-Aa 
zich met elkander veroenigen. 

Kroningen, 'savouds 7 uren, bij J . E . Bolt, buiten 
de Steeutdpoort: het bouwen van een nieuwen voor
gevel en vertimmer ingen aan eene behuizing aau bet 
Schuitendiep. Inl. bij den architect N . W. Li t . 

Weenadag, * Juli. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz.: het verrichten vau eeuige verfwerken 
aau de landsgebouwen te 's-Hagc. Aanw. 30 Juni. 
Kaming ƒ 8 5 2 . 

Leeuwarden, te 12 uren, ten geraeentchuize: het 
doen vau verfwerken aau gebouwen euz. op de Vee
marktplaats, 

Banderdag, a Jail. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 
maken, leveren en stellen van schoolmcubeleo, ia 2 
perceelen. 

Haarlem, te 2'/i uren, door het ministerie van wa
terstaat, aan liet gebouw van het prov. bestuur: het 
onderhoud vau de werken van het Krabbersgat. 
Raming ƒ6250 . 

Vrijdag, 4 Juli. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vao 

waterstaat enz.: het verleugen van den oosthavondaui, 
tc Haiisweert. Aanw. 30 Juui. Raming f 11,000. 

Arnhrm, te 12 uren, door bet bestuur der Drie 
Gasthuizen, in het St.-Catharinagasthuis : het maken 
van bergplaatseu met privaten en het verrichten van 
diverse werkzaamheden aan de 18 oudo St.-Peters-
wtjningen aan de Catarijnestrsat. l n l . bij den archi' 
teel B . A . Bereuds. 

Sljmegen, te 2 1 / , uren, tloor de commissie van 
beheer der waterleiding, ten raadhuJiu: bet maken 
van eeu gebouw op het hoogreservoir. 

Kampen, 'savonds 8 uren, door G. Kloek, bij B-
Zomer: het bouwen en geheel oplcverco vsn eeue 
boenmbchuizing ent. tc Kampcreilaad, erve no. 9<5-
ln l . bij den opzichter H . J . J . Eijsten, te Katnpeu-
Aanw. 3 Juli , te 5 uren. 

Egmend-aan-Xee, door liet bestuur van de afdec-
liog De Drie Egmonden der Maatschappij tot Nut 
van '(Algemeen, bij Gantvoort: bet bouwen eener 
bewaarschool, 

Iwalle, bij J- van Deveuter H.Az . , doordeu secrv 

taris-thesaorier der Overijselsche Kanaalmaatschappij: 
het geheel afbreken der brug no. 8 in het Lemeier-
veld en het in de plaats bouwen van 2 dubbele 
hoofden tot het leggen eener vlotbrug. Aanw. 2 J u l i , 
te 12 uren. 

Mraabaa, bij dea voorzitter van het waterschap 
IJscrmiedea: l o . het nuucen van een steenen duiker, 
ja den trekweg ten oosten vau Blauwverlaat onder 
Augustinusga, benevens het bouwen vau eene mole
naarswoning, in I pere.; 2o. het graven van een mo
lenwijk, ter lengte van p. m. 120014., en de vereischte 
stroomslooten, ter lengte van p. >o. 3000 M . , in 1 
perc. Aanw. 28 Juni. 

Zaterdag, * Juli . 
Amsterdam, te II uren, door den directeur der 

marine i het naar aanwijzing uitbaggeren vau het 
Marinedok. 

Meauel, te 12 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen van eene ijzeren draaibrug met steenen land-
hoofden. 

Utrecht, te 12 uren, door rogenten van het Eloyen-
gastuuis, aau genoemd gebouw: het afbreken van het 
voorgebouw vau liet Eloyeu-gasthuis en het daarvoor 
ia de plaats stellen van een nieuw gebouw met ouder
en bovenwoning. Aanw. 1 Ju l i , te 10 urea. 

Wonii i i i l» , door burg. ea weth.: liet vernieuwen 
van oen gedeelte walbeschoeiiog bij de draaibrug te 
Spannum. 

Haandag, 9 Juli. 
'a-Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: het 

levcreo en stellen van tuivortoestellea en verdere 
ijzerwerken ten dienste der gemeente-gasfabrieken 
aldaar. 

»lnndag, 8 Juli. 
HcherpeulHse, te 11 uren, door het bestuur der 

wsterkeering van bet cal. waterschap Scherpenisse, 
bij EI e a baas; het herstel, de vernieuwing ea het ouder
houd tot 30 Apri l '80 vaa de aarde-, kram-, rijs-
M steeaglooiiagwerkeii aan de waterkeeriug van het 
bovengenoemde waterschap. Aanw. 1 en 4 Jul i . 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vaa Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
herstellen der toegangswegen naar de stations Vrics-
'Zuidlareu, Beilen en Koeksnge, ten behoeve van dea 
spoorweg Meppel—Groningen. Raming ƒ1230 . 

Utrecht, te 2 ureu, door de maatschappij tot expl. 
vak' Staatsspoorwegen, aan bet ceatmalbureau i het 
maken vau een gebouw tot berging van vlcesch en 
visch met bijkomcude werken op het station Deventer, 
ten behoeve vau tien spoorweg Amsterdam— Leeu
warden. Iul- bij den sectieiogenieur te Meppel. 
Aanw. 1 Ju l i . 

«oen, te 3 ureu, door mevrouw J . O. le Jeuue 
Delcroix, in De Koornbeurs: bet bouwen van een 
aieuw woouhuis, graanschuur en bakkeet, op eene 
hofstede te 's-Grsvonpolder. 

Waenidag, • Juli. 
Tilburg, te I uur, door liet gemeentebestuur: de 

levering van 2420 str. M . rechte trottoirbanden eo 
75,000 grauietkeicn. 

'a-Hage, tc l t uren, door het miuisterie van water
staat enz.: het maken van 3 dwarskribben langs den 
rechteroever van de I.ek. onder de gemeenten Jaars
veld ea Willige-Langornk, tusschen de kilometerraaien 
K en N l Aanw. S ea 7 Jul i . Raming / 6600. 

'e-llage, te 12 ureu, door het ministerie van water
staat ene., ten behoeve der Staatsspoorwegen: bet 
rottooien van de pijlers 5, 6 en 7 der brug over de 
Waal beneden Nijmcgun. l n l . bij dea hoofdingenieur 
M Arnhem. Aanw, 30 Juni en 2 Jul i , te 1 uur. Ka-
miiig f 11,100. 

Denderdag, 10 Juli. 
Hellcvaettlula, te 11'/, uren, door den directeur 

tier niuriuui lo. Int triukcn van eeu gebouw bestemd 
voor kantine voor onderofficieren, machinist-eo boots
mansleerlingen bij de marine te Hellevoetsluis, en een 
gebouw bestemd voor betaal- cn mousterkamer en 
andere inrichtingen; 2o. a. het afbreken ea vernieu-
wea van eeu scheidingsmuur in de nabijheid van dc 
Bricllepoorl, b. het vernieuwen van het palen afsluit-
werk eu het maken vso meerpaleu eo jukken in het 
natte dok, c. eeuige herstellingen aan de droge dukkeu 
eo de spoorbaan op 's Rijks werf eu op de Tien-Ge-
moten, het aanbreugeu vaa lichtkokers ea ijzeren 
dakramen in het groot magazija. 

Ktiurleo. te 12 uren, i l l „Het Wapen van Kunrloo": 
het doen vao eenige belaogrijke bestellingen aao de 
Herv. kerk aldaar, i n l . bij deu bouwopzichter H . 
Kuklaar, aldaar. 

Haarlem, te 2',', uren, door het miuisterie vso 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
het bouwen van eene brugwachterswoning bii dc 
draaibrug over de Jan-Gijzeuviart in het jaagpad laags 
het Noorder-Spaarne, gein. Schooten. Aauw. 5 Ju l i . 
Ramiog /3680. 

•••tburg, te 3 nreo, door het bestuur vaa het 
waterschap der Sluis aaa de Wielingen, bij Kinderen 
Buijze : het levereu eo maken van 2350 M • bazalt-
glooiing, dik 30 cM. eo 160 M * idem, dik 20 cM. ; 
net ieveren en in die glooijog verwerkeu van 3200 
stuks gecreosoteerde masten perkoenpalco, heucvens 
de levering van voorraadsmaterialon. 

Hniiciipuot, tc 0 urea, bij den voorzitter van het 
waterschap Rohel: lo. het maken vao oogeveer 584S 
M . polderdijk enz.; 2a. het graven eeaer wijk, lang 
p. m. U 6 5 M . en liet makeu vau den reed, lang p. 
m. 990 M . enz.; 3o. het bouwen vaa eeu windwater
molen van 22.50 M . vlucht ea 2 vijzels ene.; 4o. het 
bouwen eener mole naars wouiug, het verplaatsen eeaer 
woning, het maken vau 5 stel bartcu en 2 beschoei
ingen, alsmede van stcckheiingen, diersclintten cn 
pompen. Aaow. 5 Jul i , te 9 uren, van het logement-
Dc Jong, te Buitenpost, af. 

Nt.-Auaaiutraeule: liet afbreken eener onde- en het 
wederopbouwen der aieuwe schuur en melkenkelder, 
on de sathc bewoond door Doode Boerstna. Iul . bij 
' ' . Keitsma Jr., te Beetgumcrmolen. Aanw. 5 Jul i , 

Vrijdag, II Juli. 
Middelburg, te 10 uren, door bet ministerie van 

waterstaat cn/,., aan het gebouw vao bet prov. best.: 
het herstellen der baealtcn verbiudiogsmuren, tusschen 
de beide sluizen, het onder-profiel-brengen van de 
daarachter gclegeo terreinen en het in-orde-breogen 
der selfregistreercnle gelijmeters te Hansweert 
eo te Wemeldloge, met net herstellen der oostelijke 
losplaats in de buitenhaven te Haosweert, in 2 perc. 
Aanw. 5 eo 7 Jul i . Ramiog: perc. 1 /4870, perc. 
2 f 2270. 

'a-Beaek, te lO'/t uren, door bet ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het doen van buitengewone herstellingen sao de 
Rijkswerken van het pontveer te L i th . Aanw. 5 ea 
7 Ju l i . Ramiog '600. 

Nieuw-Amalerdam, te 12 uren, door het veeuschsp 
Barger-Westerveen, bij J . van Dalen: l o . het maken 
van 3 draaibruggen over hoofdwijken in het Wester
veen: 2o. het opschoonen en op-de-dieute-maken van 
300 M . hoofdwijk aanhett>raojekansal bij Zuid-Barge. 
Aaaw. 8 Jul i . 

nordrrehi , tc 12 uren. in het koftidmis rsaZshn : 
de levering vao 4200 H L . grove machine-Kuhrsteen-
kolen ten dienste van de beide stoomgemalen in den 
polder het Oudelaod vao Strijen onder Strijen, te 
leveren tusschen 16 Aug. en 1 Sept. 

Bintdag, I S Juli. 
'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 

het vervaardigen, ineenzetten, Weder uit-elkander-
ueincii en naar de plaats van ioscheping vervoeren 
van deo metalen bovenbouw jvoor 4 bruggen voor de 
burgerlijke openbare werkco in Nederl.-fndië. 

Maa«hommel, te 3 uren, door bet polderbestuur 
van Maasbommel, bij den kastelein P. tie Groot: het 
leveren der benoodigde steenkolen voor de machine 
ia den dorps polder Maasbommel. 

Weenadag, 10 Juli. 
's-Hage, te II nren, door het ministerie van water

staat enz.: dc uitvoering van eeuige werken tot nor-
malisecriug vao de Waal onder Hellouw eo onder 
Nieuwaal, tusschen de kilometerraaieo 81 en 83. 
Aauw. 11 eu 12 Jul i . Ramiug ƒ 98,600. 

Denderdag, If Juli. 
Haarlem, te 2 ' / i ureu, door het miuisterie van wa

terstaat ens., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo . het. herstellen en verbetereu vao de zee werken op 
Urk. Raming ƒSfiO0; 2o. het bouwen cener vaste 
brug met steenen landhoofden over do Jao-Gijsetivaart, 
in den Rijks-grooteo weg vau Haarlem oaar Nicuwe-
diep, gem. Schooten. Kaming ƒ 5 0 0 0 . Aanw, van 
beide 12 Jul i . 

Vrijdag, 18 Juli. 
's-Bearh, te lO ' / i uren, door bet minist. van water

staat enz., aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
liet opruimen van ondiepten in het kanaal de Dieze. 
Aanw. 12 en 14 Juli . Itamiog ƒ4900 . 

Maandag, II Juli. 
Helmend, te 11 nreo, in het gesticht vao Liefda

digheid : het sloopen van een oud gebouw, het bou
wen cener kapel, benevens het doen van veranderingen 
aau een daaraan grenzend oud-mannenhuis. Inl . bij 
den architect H . J . van Tulder, te Tilburg, dagelijks 
van lo—12 en van 2—B uren. 

Waenidag* * Aug. 
's-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat ene., teu behoeve der Staatsspoorwegea: het 
makeu van de pijlers en landhoofden voor de brug 
over de Maas bij Henmeu. l n l . bii den hoofdingen., 
te Arnhem en deu sectieiugeu. K. H . v i a Brederodc, 
te Nijmegeo. Aauw. 23 en 25 Jul i , te 1 uur. Ramiug 
/ 408,000. 

Op In 't bestek bepaalden datum. 
Amstelveen, door Mejuffr. L . J . Veltman: het 

amoveeren der oude- en het bouwen vao eeae aieuwe 
landbouwerswoaiog (zijnde tas) ia den Bovenkerker
polder, nabij Amstelveen, bewooad door den huid 
bouwer EL van der Kiev. l o l . bij deu bouwkundige 
J . vau 't Riet, te Amstelveen. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Blesellnge, 12 Jun i : het herstel, dc vernieuwing 

en het ouderhoud tot 30 Apri l '80 van de aarde-, 
kram-, rijs- en steenglooiingwerkeu aan tie waterkee
riug vau deu polder VVillem-Anna; ingekomen 19 
biljetten, als: 
II. Vcrmaire, te Kattendijke, ƒ 9238 
J . L . Dingcns, „ Goes, „ 9020 
V. J . van Remorlel, „ Hontcaisse, „ 8990 
A. van Popering, „ Bruioïsse, „ 8964 
L . van Popering, „ idem , 8925 
P. Verburg, „ Colüusplaat, „ 8925 
P. v. d. Berge, „ idem 8924 
L . Vijverberg, „ Sirjaoskod, „ 8890 
J . C. Kole, „ Haosweert, „ 8888 
B. den Exter van deu 

Brink, „ Krabbendijke, „ 8800 
P . J . Visser, „ Haosweert, „ 8745 
C. v. d. Velde, „ Boreele, „ 8600 
C. Boot Wr... „ Neuzen, „ 8540 
C. Bolier C a , „ Bruiuisse, ., 8500 
J- Leijs, „ 's-Heer Arendsk., „ S450 
W . Kraaijeveld, „ Hansweert, ., 8850 
A . Foudraiuc, „ Goes, „ 8330 
C. de Wilde, „ Katteodijke, ,, 8295 
D . Bolier, „ Rilland, „ 8049 

Dordrecht, 13 J u t : de levering van 2000 H L . 
steenkolen aaa deu polder Oost-en-Westsomerlanden; 
geguud aan P. G. Cooimaus, te Kralingen, a fO.iO. 

•-«pik, 13 J u n i : het bouwen eener nieuwe school 
met bijlevcring van schoolmeubeien, en bet ophoogen 
vao het terrein te Lopik; ingek. 18 bilj., als: 
H . Kooijmau, te Vianeu, ƒ 14,550 
W. Lagerweij, „ idem 14,500 
J . J . Hogendoorn, „ idem „ 14,490 
L . van N ngteren. „ idem „ 14,479 
A . Kooijmau, „ idem „ 14,200 
J . Schouten, „ idem „ 13,999 
W . Toom, Leerdsin, „ 13,637 
F. ,1. Gerritsen, „ Doorn, rt 12,900 
G. Beemcr, „ Werkhoven, „ 12,860 
H . ( i . Frijlink, Utrecht, „ 12,600 
Gebr. Stuiver, „ Lekkerkerk, „ 12,380 
H . Schippers, „ Ameide, „ 12,323 
II. J . van Baaren. „ Utrecht, „ 12,100 
J . van Schaik, „ idem „ 11,993 
A. J . van Kleef, ,, Lopik, „ 11.679 
C. de Lange, „ idem „ 11,590 
C. de Brum, „ Jaarsveld, „ 11,430 
J . J . v. d. Kwast, „ idem „ 10,999 
gegund aan C. de Bruin. 

's-Hage, 16 Juni : hel leveren en stellen van eenige 
meubelen, benevens liet verrichten van werkzaamheden 
ea levcrautieu in de hoogere burgerschool voor meis-

1' n t ingek. 4 biljetten, als: 
'. MeiJBseti, te 's-Hsgc, ƒ 5450 

W. F . Raasveld, „ idem „ 5400 
C. Alkemade Jr., „ Noordwijk, „ 5285 
P. vau Vliet, „ Woubrugge, „ 5250 

Amsterdam, 16 Juni : lo . het maken vau een ver
eenigd stationsgebouw met marquise enz. op het 
stationsterrein te Leiden; minste inschrijver was VV. 
Wienhoven, te Schiedam, voor ƒ157,900; nietgrgund. 

2o. het vervaardigen vaa 2 waterkranen op het 
gemeenschappelijk station te Leiden; miuste ioscbr. 
was de Maschincofabrik Deutschlsnd, te Dortmund, 
voor ƒ1050 . 

3o. het maken van 2 wachters woningen, met de 
daarbijbehoorendc werken, aan deu spoorweg Auister 
dam—Rotterdam en Oosterspoorweg, in % perc.; 
minste in-chr, waren ! 

le perc., J . B. Lasschuit, te Haarlem, ƒ 8 0 6 0 ; 
2e „ D. Limper, te Baarn, ƒ1970 . 
Deventer, 16 J u n i : het op- eo verbouwen van een 

woon- eu winkelhuis; ingek. 11 bilj., als: 
K. v. d. Spoel, te Deventer, ƒ 5068 
A. G. Belt man. „ idem „ 5000 
H . B. Lebbing. „ idem „ 4960 
J . v. d. Woerd, „ idem „ 4937 

J. Pot, 
K . van Leusden, 
J . Witteveeo, 
A . J- Mensiuk, 
P . van Egmond, 
H . Kort ei ing, 

te Deventer, ƒ 4933 
„ idem „ 4892 
„ idem „ 4890 
„ idem . 4830 
„ idem „ 4710 

idem „ 4653 
Wed. Matijs Romunde, „ idem ,. 4313 
gegund. 

Teniae, 17 J u n i : de levering van 25 eiken banken 
ten behoeve van de St.-Nikolsaskerk aldaar; ingeko
men 4 bilj., a ls : 
J . van Aken, te Venloo, / 1722 
J . Geilen, „ Roermond, „ 1590 
J . Schroeven, „ Broeckhuijzen, „ 1447 
J . Bloemen, „ Venloo, „ 1868 
gegund. 

Mijdrecht, 17 J u n i : bet verrichten van eenige 
herstellingen en vernieuwingen aan den dorpstoreu; 
ingek. 6 biljetten, als: 
A . Krook, te Loeneu, ƒ 3797 
A . van Soest, „ Koekengen, „ 3126 
C. Verweij, „ Mijdrecht eu 

G . Verweii, „ Uithoorn, „ 3100 
W . van Lokhorst, „ Wiluis, „ 3080 
S. van Soest, „ Mijdrecht, „ 3075 
G. Koot, „ Wilnis, „ 3069 
niet gegund. 

Lseaer, 17 J u u i : het herbouwen van 2 burger-
door brand beschadigde woonhuizen; ingekomen 5 
biljetten, als: 
G. Nijmeier, te Losser, ƒ 1400. 
H . Reehnis, „ idem „ 1165. 
B. Lammers, „ Grouau, ,, 1140. 
A . Walter, „ Enschede, „ 999.50 
J . Punte, „ Lonneker, „ 850. 
gegund. 

dtesisrhep, 17 Juui: de herstelling der schutsluis 
te IJsclstein; iogek. 11 bilj., als: 
P. Leeoders, te Utrecht, ƒ 1626. 
A . Vermeulen, „ Oudewater, „ 1470.80 
K . Hogervorst, „ idem „ 1460. 
H . Hogervorst, „ idem „ 1434.79 
J . de Groot, „ IJselstein, „ 1425. 
H . J . Schitte, „ idem „ 1400. 
A . Voormoleu, „ Benschop, „ 1300. 
M . Hartman, „ idem „ 1275. 
A . Cooioian, „ idem „ 1274. 
R. Barneveld, „ Vreeswijk, „ 1250. 
A. J . vau Kleef, „ Lopik, „ 1055. 

Reaendaal, 18 .Inui: het gedeeltelijk vernieuweo 
en herbestraten vau de Achterstraat te Koseodaal; 
ingekomen 3 blij., als: 
L . Suijkerbuijck, te Kosendaal, ƒ 3875 
G. W. Metsers, „ Ginnekeo, „ 3678 
A. C. Broos, „ Rosendaal, „ 3595 

Rijawijk, 18 Juni : het makeo vsu grintwegen in 
de gemeeuteo Rijswijk eu Wateringen; mgekomeu 16 
bilj., als: 
G. Keij, te Rotterdam, / 13,170 
P. Kraaijeveld, „ 's-Hage, „ 13,225 
M . ( i . v. d. Leede, „ O.-Beierlaud, » 11,800 
P. T. Dekker, „ Rhoon, „ 10,568 
A . R. Rutgers, „ 's-Hage, „ 10,496 
A. T. Vroomnos, „ idem „ 10,290 
H . S. Vroomaus, „ Pijoacker, „ 9,998 
W. Loire, „ Kralingen. „ 9,926 
L . den Hoed, „ Hof-van-Delft, „ 9,730 
L . rle Boo, „ Vrijenban, „ 9,387 
II. /.aueii Pz., „ Ammerstol, „ 9,215 
C. Ooms Jz., „ idem „ 8,883 
J . Willems, „ Rotterdam, „ 8,680 
H . de Borst, „ Papendrecht, „ 7,fl*0 
T. Lamer, „ Zijpe, „ 7,916 
A . de Jong, „ Sliedrecht, „ 6,955 

Paartugaal, 19 J u u i : het bouwen van een dubbel 
stoomgemaal: le perc. gebouweu, ingekomen 11 bil
jetten, sis: 
J . C. Speelmau, te Pernis, ƒ 38,300. 
J . J . Speelman, „ Hoogvliet, „ 38,210. 
A. vsn Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 35,832.84 
P. v. d. Linde, „ Hoogvliet, „ 35,050. 
J . de Winter, „ Perms, n 35,049. 
J . Meiboom, „ Hoogvliet, „ 34,999. 
A. D. Lucas. „ Zevenbergen, „ 34,000. 
M . Scbreuder, „ Uselmonde, „ 32,691. 
N . J . Nette, „ Charlois, „ 32,222.22 
P. W. Kaiser, „ Rotterdam en 

W. Waarnaar, „ Hoogvliet, „ 31,600. 
J . v. d. Vlugt. „ Dordrecht, „ 30,725. 

2e perc. stoomwerktuigen enaanhooren, ingekomen 
10 bif],. als: 6 

Nederl. Stoombootmaats., te Botterdam, /' 36,500 
Evrsrd, van Duijl en 

De Kr.tr tl', „ Delfshaven, „ 34,099 
Gebr. Ledeboer, „ Borne, „ 32,790 
Sepp eo C a , „ Enschedé, „ 36,789 
Maatscli. Zwolsche fabriek 

van stoom- en andere 
werktuigen, „ Zwolle, „ 29,764 

Cosijn en Co., „ Gouda, „ 28,300 
Scciéte" anonyme, Chilly, „ 27,355 
II. Bollinx, „ Corighem bij 

Brussel, „ 26,600 
Schubacli ea Craemer, „ Coblenz, „ 26,400 
W. van God hem Réaüier 

en Co., „ Brussel, „ 24,073 
Alntberh. 19 Juni . het opruimen der ondiepten in 

de Bleek ea Oost k i l ; bij opbod aaogenomen door II. 
J . Ëgas, te Hardinksveld, voor / 16,200. 

Kroningen, 19 Juni : l o . het verven vaa alle bui-
tenwerkscbe verfwerken aao bet raadhuis; minste 
inschr. was H . O. Olthofl', te Groningen, voor ƒ1567. 

2o. het verdiepen vau eeu gedeelte vao het Loopende 
diep, ten oosten van de Kijk-in-'t Jalsbrug; minste 
inschr. was A . Blink, te Groningen, voor ƒ 1422. 

NeuMB, 19 J u n i : het makeo vaa werken tot ver
dediging van den oever van deu polder Nieuwe-
Neuten; le perc. ingek. 4 biljetten, als: 
I. van Male Dz., te Breskens, ƒ 16,198 
C. v. d . Hooft, „ Neuzen, „ 16,000 
V. de Cleroq, „ Selzaete, „ 15,981 
D. de Jong, „ Sliedrecht, „ 15,931 

2e perc. ingekomeo 5 biljetten, als: 
H . Hage, te Middelburg, / 31,563 
D. Tholens, „ Hoek, „ 31,400 
J . L. de Jongh, „ Ameide, „ 30,000 
D . de Jong, „ Sliedrecht, „ 30,000 
C. v. d. Hooft, „ Neuzen, „ 29,450 

VHeer-Arendifcerhe, 19 Jun i ; de gewone onder
houdswerken aan deo zeedijk van deo 2uïd-Kraaiert-
poi ler: gegund san J . Leijs, te Nieuwdorp, voor ƒ 1250. 

'•••••ch, 20 Jun i : het maken en inhangen vao 2 
houten deuren vso de Rijksschutsluis binnen het fort 
Crevecoeur, behoorende tot de dich tings werken van 
het kanaal de Dieze; minste inschr. was G . Scher
mers, tc Eethen, voor ƒ6675 . 

2o. het 3jsrig onderhoud der gebouwen met aan-
hoorighedcu on toestellen der zelfregistreereode peil
schalen te Steeobergsche Sas eo te Willemstad; minste 
inschr. was C. de Groot, te Willemstad, voor ƒ 1 1 2 5 
per jaar. 

Haarlem, 20 Jun i : het makeo der gebouweu vao 

eeo stoomscheprad gemaal voor den Inlaagpolder; in
gekomeo 7 bilj., als: 
E . R- Kuipers, te Nieuwer-Amstel ƒ 14,295 
P. Duinker, „ Helder, „ 13,799 
B. Zuidhof, „ Haarlem, „ 13,449 
C. vsn Reijerdam, „ Spaarowoude, „ 13,387 
W . de Joog, „ Nieuwediep, m 13,i'90 
D . Zuiderboek, „ Heemstede, „ 12,481 
H . Kieviet, „ Hsarlem, „ 12.2H0 

Middelburg, 20 J u n i : het makeo van eeu peilput 
en gebouwtje voor eeo registreerende peilschaal bij 
Bruinisse, aan bet Zijpe; ingek. 4 biljetten, als: 
J . v. d. Linden, te Zierikzee, ƒ 12,250 
C. Bolier, „ Bruinisse, „ 11.975 
J . Elenbaas, „ idem „ 11,140 
A . Denrloo, „ Rilland, ,, 7,380 

'••Hage, 23 Juni: het doeu van eenige voorsteoio-
geu aaa de voorm. Quarautaineplaals op de Tien-
Gemeten; minste iuschr. was C. Roskam, tc Sliedrecht. 
voor ƒ13 ,915 . 

Arnhem, 24 Juu i : het driejarig onderhoud vau de 
gemeenteschipbruggen met de bijbehoorende gereed
schappen; ingek. 8 bilj., als: 
G. J . Hoogcrs, te Arnhem, 12 pet bov. tarief 
G. Liofting, idem, 6 „ „ „ 
H . v. d. Sand, idem, 3 „ „ „ 
Th. Eibers, idem, 2 ' / i ,. „ ,, 
M . Janssen, idem, 1 „ „ „ 
C. J . Hermsen en 

E . Heodriks, idem, 1 „ „ „ 
H . Heuvels, idem, « / 1 0 0 „ ben. „ 
D . W. Mogeodans, idem, 2 „ ,, „ 
gegund. 

Heutwljh-ea-Pelanen, 24 Juni: het maken van 
eea grintweg ia dea Grooten IJpolder; minste iuschr. 
was J . Oldenburg te Bergen voor ƒ 5 8 4 8 . 

Ueerwerth, 25 Jun i : het makeo vau 2 boeren
woningen met bijgebouwen, iu 2 perceeleu; perc. 1, 
„Dc Boersberg", ingek. 8 bi l j . , als: 

Hofstede, ƒ 26,300 
J . Mulder, „ 17,371 
Gebr. Mekkiog, „ 15,843 
Rothuizen, „ 15,345 
S. van Hurk, „ 15,447 
Hulstein eu Schermberg, „ 15,300 
F . J . Gerritsen, „ 14,935 
W. Lensink en Zn., te Arnhem, „ 14,449 

perc 2, „De Noordberg", iogek. 6 bilj., a l s : 
Rothuizen, ƒ 15,505 
S. van Burk, „ 16,247 
Hulsteio eo Schermberg, „ 14,990 
F . J . Gerritsen, 14,900 
W. Leosink en Zn., te Arnhem, „ 14,449 
Bloem eo Kuio , „ 14,299 

'a-Hage, 25 J u n i : lo . de werken tot voortzettiog 
van de verbetering der Boven-Maas iu de gemeenten 
Msasbreclrt en Wessem; ingekomen 5 bilj., als: 
P. H . l'reemers, te Maasbracht, ƒ 26,100 
M . Geurts, „ idem „ 25,990 
P. J . Roubos Jr., „ Woudrichem, „ 24,900 
J- Hi l lcn , „ Grave, „ 23,900 
t i . Straatman, „ Liane, „ 23,540 

2o. liet doen van werken tot normaliseering van de 
Waal ouder Gamereu en Haaften, tusschen de kilo
meterraaien '79 ea '82 der herzieae rivierkaart; inge
komen 7 biljetten, ala: 
G. Straal man, te Linoe, ƒ 103,787 
A. L . v. Wijagaarden U z . , „ Sliedrecht, „ 102,700 
A. Volker Lz . , „ idem „ 97,600 
A . G . Huyskes, „ Hedel, „ 94,968 
C. Bot Cz„ „ 8liedrocht, „ 92,770 
W. P. de Vries, Rossum, „ 91,980 
C. r. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 88,340 

3o. het leveren eu heien van 24 meerpaleu iu de 
kanaaldijken nabij de spoorwegbrug over het Noord-
zeek anna I te /.aaiolam: ingekomen 5 bilj., als: 
D. Tamminga, te Amsterdam ƒ 2 7 0 0 
C. Geils, „ Weetsaan. „ 2546 
P. van Essen. „ Houtrijk en-Po lanen, „ 2394 
B. v. d. Weerden, „ Amsterdam, „ 2276 
B. Janse, „ idem „ 2250 

Zwolle, 25 J u n i : lo. het verbouwen vaa een perc. 
ia de Gnudsteeg tot eeu gymnasium: ingekomeo 11 
bilj., als: 
L . Meijer, te Zwolle, f 12,842 
J . de Groot, „ idem „ 12,691 
A . v. d. Beid, M idem „ 12,150 
H . Greve, „ idem „ 12,060 
C. Eek hardt, „ idem „ 11,599 
J . L . van Oscli, „ idem „ 11,495 
A. Blocks & 1). Bruins, „ idem „ 10,874 
G. F . Pater, „ idem „ 10,600 
J . Pellenkoft en Zn., „ idem „ 10,098 
J- Willighagen, „ idem „ 9,876 
G. Schutte, „ idem „ 9,590 

2o. het bouwen vau een waterkeereuden muur langs 
het Kleine-Grachtje; iogek. 7 bilj , als 

te Zwolle, G. F . Pster, te Zwolle, ƒ 1600. 
A . van Straten, „ idem . 1230. 
C. Eckhardt, „ idem „ 1220. 
J . de Groot, „ idem „ 1215. 
L . Krook, „ idem „ 1168. 
J . L . van Osch, „ idem . 1137.33 
B. H . Trooster, „ idem „ 985. 
gegund. 

'••Hage, 27 J u u i : lo . bet herstellen en verbeteren 
van de Kijkatelegraaflijneu laogs deo Nederl. Ri jn
spoorweg tusschen Amsterdam—Utrecht, U t r ech t -
Rotterdam, en Harmeien—Breukeleo, io 2 perc; 
minste inschrijvers waren: 

pere. 1, H . Hots, tc 's-Hage, ƒ 1 2 7 3 ; 
„ 2, W. van Dijk, te Jutfaas, ƒ 1 2 6 0 . 

2o. idem vao idem tusschen Zaandam—Buiksloot, 
en tusschen Buiksloot—Purmerende; minste inschr. 
was E . M . Giesen, te Amsterdam, voor ƒ 5 8 9 . 

3o. de bouw vao eeo telegraafkantoor met direc
teurswoning op het eiland Terschelling; oiinite in
schrijver was M . Daalder, te Helder, voor f 18,500. 

4o. het onderhouden van- en het doeo van eenige 
herstellingen aan het Rijkspostkantoor te Kampen, 
ged. '79 eo '80; mioste inschr. wss II. van Olst, te 
Kampen, voor ƒ729 . 

5o. het onderhoud en het herstellen vaa het Rijks-

Kist- eu telegraafkantoor met directeurs wooing te 
Hfzijl, ged. '79 en '80; geen inschrijvers. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

s-Oravenhage Het uitvoerend comité der Ne-
derlandsclie htxifdcommiRsie voor de Parijsche wereld
tentoonstelling in het vorige jaar heeft namens de 
commissie een verslag over haar verrichtingen uit
gebracht. D i l verslag bevat een historisch overzicht 
van de Nederlundsehe ufdccling op de tentoonstel
l ing. >Doarin wordt hoofdzakelgk rekenschap gege
ven vau de wijze, waarop het mandaat der com
missie is ten uitvoer gelegd, van de miiativgelen, 
die vnn harentwege zijn genomen om rle belangen 
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der Nederlandsche afdeeling le bevorderen," en van 
het financieel beheer. Uit dit laatste overzicht blijkt, 
dat op de werkelijke ontvangsten een overshot van 
f '2000 wordt geraamd, terwijl / '27.000 minder 
werd uitgegeven dan door de Wetgevende Macht is 
toegestaan. 

Rotterdam. In zake den afvoer van fecalien 
o|> Feijcnoord heea de adjunct-directeur der gemeente
werken rapport uitgebracht en het voorstel, waar
mede Burgemeester en Wethouders zich vereenigd 
hebben, komt op het volgende neder: 

l o . In het riool, i nde Rosestraat liggende, ook 
de fecalien te doen opnemen; 

ï o . de op het Noordereiland te maken riolen ook 
voor dien afvoer te bestemmen, omdat: 

o. de tegenwoordige meeningen omtrent den afvoer 
van fecalien zoo uiteenloopend zijn en geen stelsel 
als absoluut goed is erkend; 

6. de plaatselijke omstandigheden in dit geval 
zeldzaam gunstig zijn voor de toepassing van het 
systliine libre; 

c. die toepassing uit een financieel oogpunt aan
beveling verdient. 

Delft. Voor het examen B volgens artt. 01—OS 
der wet regelende het middelbaar onderwijs, hebben 
zich 88 candidaten aangemeld , waarvan zich vóór 
of gedurende het examen 16 terugtrokken. Van de 
overblijvenden zijn geslaagd: 

Voor artt. 01—02 en 64 (civiel-, bouwkundig
en werktiiigkundig-ingenieur) de heeren: J . C. van 
der Meulen, E . Suermondt, H . P . J . de Vries, O. 
G . Calkoen, A . E . R . Collette, C. E . Itumunreau 
de Bergendal, H . J . C. O. Eilbracht, .1. M . W . 
van Elzelingen, E. Engelenburg, A . van der E n t , 
R. H . Oockinga, D. C. Benny, F . Ilijnor, H. Jan-
zen, J . C. Klui jvcr , J . Krap, J . A. van Kretsch-
mar van Veen, J . P . Kruimel , A . van der Laan, 
A . C . H . van Liebergcn, J . Nelcmans, H . Oostin-
jer , J . C . van de P o l l , A . II. Saltet, 1'. de Stop-
pelaar, J . Stroink, B. D. van Tienhoven, H. A . 
van IJsselsteijn. 

Voor art. 63 (scheepsbouwkundig-ingenieur) de 
heer H . M . van Ande). 

Voor art. 63 en 64 (scheepsbouwkundig- en werk-
tuigkundig-ingenieur) de heeren L . II. N . Dufour , 
J . L. Schouten. 

Voor artt. 61—63—64 (civiel-, bouwkundig-, 
scheepsbouwkundig- en vverktuigkundig-ingeriieur) de 
Heer K. F . Koning. 

Voor art. 04 (werktiiigkundig-ingenieur) de heeren 
A . C. J . van Eelde, J . P. Hofstede J r . . A . K. Ilaliu-
sen, W . van Rees. E . C. Ekker , C. E. K o c l i , 
M . C . A . Reigers, C. Stork; 

Voor ait. 65 (mijn-ingenieur) de heer O. P. 
Roufiaer. 

Leeuwarden. Ten gevolge der verwerping van 
de Kanalenwet hebben de heeren A . Huma te Hin
deloopen en A . G . Tengbergen te Bolsward het 
plan, om aan Z. M . den Koning concessie le vragen 
voor de indijking van een gedeelte der Zuiderzee en 
voor een kanalisatie op ruime schaal, in verband 
met het droogleggen van eenige meren cn plassen 
in Friesland. In Apr i l 1878 deden zij gelijke aan
vraag , welke toen niet is toegestaan. Omdat hun 
ontwerp steunt op landaanwinning en subsidie vau 
Rijk en Provincie, wenschen zij zich vooraf tc ver
zekeren van de sympathie der Provinciale Staten en 
hebben aan dezen verzocht, te verklaren, dat bij 
de aanbieding van de meest vertrouwbare gegevens 
voor de uitvoering het verleenen van een provinciaal 
subsidie in gunstige overweging zal worden genomen, 

De werken, door hen aan le leggen . zouden zijn : 
een nieuwe zeedgk van af Hindeloopen via Workum 
naar Makkum of Zurich met sluis- en kanaalwerken 
enz., waardoor de zeewering p. m. 1500 a170O me
ter bekort en 1800 a 2000 hektare land aangewonnen 
zou worden; het kanaliseeren vau af Workum langs 
het Vliet, de Vlakke en Oudegaaster Blekken recht
streeks naai- het Wijddraai bij IJlst en verder langs 
de Geeuw, over Sneek en de Haukesloot door het 
Sneekennecr, de Goéngarijpster en Terkaplester poelen 
naar het Akknimer rak en de Nieuwe Wetering bij 
Oudeschouw; het droogleggen der Vlakke- en Oude
gaaster Brekken van het Sneekermeer, dc Goénga
rijpster en Tcrkapiester poelen, het Slotermeer, dc 
Hor ra , de Fluessen en het Hecgermeer, en het ver
beteren der vaarwater*, van Stroobos naar De Lem
mer en Staveren, in zooverre ze loopen langs de 
genoemde meren, door het graven van kanalen tot 
2 meter diepte beneden Friescli zomerpeil. Hierdoor 
zullen worden verkregen verbeterde scheeps- en stroom
kanalen en de meeropstuwing vervalt, terwijl er p. in. 
3600 hektare land aangewonnen wordt en van de 
werken tot verbetering van den binnenlandschen 
waterstaat van Friesland voor een bedrag van 
/ 1 , 9 1 7 , 8 8 6 vervalt of onnoodig wordt. 

Arnhem. In den ouderdom van ruim 66 jaren 
overleed hierterstede de beer J . Blancke, in de 
kunstenaarswereld bekend om zijne schoone verzame
ling van schilderijen en teekeningeu en nog meer 
door de humane wijze, waarop hij steeds kennis 
nam van alles wat de kunst en hare beoefenaars 
betiof. De overledene had de kunst lief en schepte 
er immer behagen in anderen van zijne verzameling 
te doen genieten. Bij de ter aai-debestelling, die iu 
den avond van Zaterdag j . I. gehouden w e n l , was 
het Bestuur van ArtibuB Sacrum tegenwoordig, om 
stille hulde te brengen aan de nagedachtenis van 
den overledene. 

Bolsward Men is van plan om aau den Baron 
Rothschild te Parijs, die vroeger er reals gading 
van maakte, de antieke banken uit liet koor van 
de St.-Murlinikerk te verkoopen, voor f 2 0 , 0 0 0 , 
onder goedkeuring van twee derden der stemhebbende 
manslidmnten, die tegen 2 Juli opgeroepen zijn om 
in deze te beslissen. 

Ede Alhier liclihen opmetingen plaats gehad 
voor den Veluwschen locaalspoorweg: Ithenen-Wa-
geningen-Apeldoorii-Deveiiter-Oldeiizaal. Door aan
sluiting te Rhenen en Oldenzaal aan den Staats
spoorweg «ou die lijn de kortste verbinding doen 
ontstaan van Hannover met Breda en de zuidelijke 

provinciën. De Raad dezer gemeente heeft besloten 
geen aandeelen te nemen in de geldleening voor voor
loopige kosten van het Veluwsr.li spoorweg-comite. 

Leeuwarderadeel. De Rand dezer gemeente 
heeft iu beginsel balloten de vergunning tot aanleg 
van tramwegen aan de heeren Martens en Finel te 
verleenen, doch wenscht met die heeren een locale 
inspectie te houden. 

V.fiHtt». 
Papieren hulzen. Een firma te Parijs stuurt 

een geheel papieren huis naar ile Sydncy-tentoon-
stelling! Alles in dit huis is van papier: kleeden, 
gordijnen, meubelen, zelfs kachels en fornuizen. 

De personen, die in dit huis onthaald wor
den, zullen daarbij van papieren servetten, tafella
kens , borden, messen, vorken, bakjes, om als glazen 
dienst te doen enz. gebruik maken. Verder is in de 
slaapkamer ook alles van papier, beddegoed, wasch-
kommen. kleedcren, enz, 

Een groote locomotief. Wellicht de grafts te-
locomotief der wereld is in Amerika onlangs afgele
verd door de lialdwin-Locouiotive-Works. Dit reus
achtige vuurmonater, r-Uncle Dick" geheeten ,-, weegt 
ongeveer 66 ,00» kilogr. en heeft een lengte van 60 
Eng. voet. Het moet dienst doen op den «Atchison 
Tojieka and Santa Fé Railroad." 

AdvertentiéD, 

I E M A N D , 
schrijvende een nette bami, bekend niet bouwkundig 
teekenen en wien de beste getuigscluilten ten dienste 
staan, zoekt Plaataing bij een Ingenieur 
of Architect. 

Iteflecteerenden adresseeren zich franco, onder 
letter H , bij den boekhandelaar D. B O L L E te 
liotterdam. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 8 » t r n Julij 1879, des namid
dags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 233. 
Het maken van een gebouw tot ber

ging van vleesch en visch met bij
komende werken op het station De
venter , ten behoeve van den spoor
weg van Arnhem naar Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 23 van het llestck. 

Het Bestek ligt van den 2 1 " c n Junij 1879 ter 
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Mep
pel en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Meppel. 

De aanwijzing op het Unrein zal geschieden den 
1'«° Julij 1879. 

Utrecht, den 2 0 » e n Junij 1879. 

Aanbesteding. 
D E D I R E C T I E over dc verbouwing van een ge

deelte van het Gesticht van Liefdadigheid te HEL
MOND is voornemens in bijzijn van den daar mee 
gelasten Architect, H . J . V A N T U L D E U , op Maan
dag 21 Juli 1879 des voormiddags ten 11 ure in 
bovengenoemd Gesticht bij enkele inschrijving pu
bliek aan te besteden : 

Het sloopen van een oud gebouw, 
het bouwen eener K A P E L , bene
vens nog te doene veranderingen 
aan een daar aangrenzend Oud-man
nenhuis. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 9 Juli e . k . des 
voormiddags ten 11 ure precies ; bijeenkomst in l ie t 
te sloopen gebouw, (toegang ten zuiden of links 
den hoofd ingang van bedoeld Gesticht). 

Inlichtingen over Bestek, teekeningen, enz. enz. 
zijn te bekomen, ten kantore van voornoemden Ar
chitect te Ti lburg , dagelijks des voormiddags van 
10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, uit-
gezondenl des Zondags. 

Bestekken z i jn , zoolang dc voorraad strekt, op 
franco aanvrage bij N . L U Y T E N , drukker en uit
gever te T i lburg , van af 4 Juli eerstkomende tegen 
toezending van ƒ 1 . 0 0 per Bestek verkrijgbaar. 

II. II0L8B0ER le Arnhem. 
F A B R I E K cn M A G A Z I J N van Waterpas- en 

Hoekmeet-instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbaxalt-groeven 

in R I JNPRUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BUU1SSTKEN, VUURVASTE STEENES, EXZ-
Sieuwehaven -V.zijde 55 , H o t t e r d a i n . 

400 W Uzeraard-Buizen 
(of soortgelijke kwaliteit) wijd 0.304 M ' , wonlen 
gevraagd franco en op keur te Amsterdam met 
opgave van tijd van levering. Adres onder Letter II 
aau het Bureau vau dit l l lud. 

~ l i ï B R O E D E R S ~ Ö i T ^ M N T -

B R E D A . 
Stoom! iminerlabriekanteii. 

A A N B E S T E D I N G . 
De l iUIWËMEESTEIt der gemeente AHXHUM zal, 

Donderdag 3 Juli 1870, 's namiddags 1 uur, in liet 
openbaar, teu Gemeentehuize, aanbesteden: 

Het maken, leveren en stellen van 
SCHOOLMEUBELEN . in twee per
celen. 

Bestekken tegen betaling ter Secretarie verkrijg
baar. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelt's Koloniën. 

«3-. J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

üeheepmakershaven >"". 62 en Ju/ferstraat IV». 50. 
R O T T E R D A M . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de MoUandiche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
don kortst raogelyken tijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS COFFIN & C,E. 
R U E D A R T O I 8 IO. 

L U I K . 
Eigenaar» en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E 1 J E N G H O E V E N . 

ROTTERDAM. 
R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 

mei Goud bekreund Parijs 1878 , 
voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN v.m F O X W A L K E R Sc Co. 
LOCOMOBIELEN vau ROBEY & COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPLEBY B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALFOMPEN nu verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, DOMMEKRACHTEN, KALK
M O L E N S , POMPEN, GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere KETTINGEN, STOOM-
METERS, AFSLUITERS. K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T n'u de fabrieken 
der beroemde BURHAH C O M P A N Y tegen concur-
iaaiende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
i t E J o ar « i i & c°. 

Clviel-Ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mugelijken tijd alle soorten van fitoombaggerinoleus in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt VOOr elke diepte en opbrengst van ISO tut 2000 H* per 
werkdag, eu verder Stoomwerktuigen, Xotela, Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines, 
Steen- en Tegel vormmachines. IJzeren Kap- eu Brngconatructlën enz. 

MAGAZIJN V W T E E K E M E M O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N . 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
P R I M A kwaliteit — expresselijk vervaardigd en met mijne F i r m a voorzien. 

Alle soorten Teekenpapier van CARL SCHLEICHER Sc SCHÜLL te DUren, waartan voort
durend de monsters in verschillende tijdschriften voorkomen, zijn bij mij te verkrijgen voor dezelfde 
prijs, als daarop staat aangegeven. 

Til. «T. DOBBE, 
U T R E C H T . 

N e u c h a t e l As p h al te C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

VAL. DTü TRAVERS, 
;eeft berigt dat door baar Uit eenige A 11 E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C". le A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van vloeren inlichtingen worden ventres* en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aau de Fabriek, Beltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en Umuiden. 

Gloedgekeurd bij Koninklijk besluit vnn den 16 NeptemlH>r 1*77. 
Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

APPELBLOESEM, KOODE, UELE, BLAUWE, HAKDGKAUWE enUKIJZEKLEUKEXHOIIDENOE METSELSTEKNEN, /.„omede 
PROFILSTEKNEN in alle gewenschte PROFIELEN, zooals steedn aan diverse gebouwen vuur versiering door ons geleverd worden. 

Alle artikelen welke bjj den bouw van Huizen, Kerken euz gewoonlijk van steen wonlen aangewend, nis KOLOMMEN , SLIUTSTEENEN , 
CONSOLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTKKS, KOOSRAMEN, CAPITEELKN euz. enz. worden door ons van KUNSTZANDSTHEN iu 
elke order vervaardigd, zuomeile CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN; SPECIALITEIT in het ful.riceeren van (1EKI.KIIRDE PARKHT-eii 
MOZAïK- VLOEREN en GERIBDE TROTTOIRSTEENEN, ROTSWERKEN, BKKLDEN, VAZKN eu GRAFMONUMENTEN. 

Groothandel iu le quuliteit POUTLAND-UF1MENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT vau het merk . S T B B N " der oudste fabriek 
te Stettin, 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van E C H T . 

Veertiende jaargang. JT°. 27. 

Inlichtingen ook le bekomen 
te 's-Hage bij den Heer P. MOÜT0N. 
» 's-Bosch . . . SNIJDERS V A N G E F F E N . 
,. Deventer • . . H . II. B E L T M A N , 
u Dordrecht u de Heeren O E B R S . E K . 

te Arnhem bij de Heeren T. V A N HER B A C H Sc C" 
• Groningen » den Heer K . S W I T T E K S 
» Nijmegen 
» Rotterdam 

J. V A N M E E L . 
de lleeivu V. D. BEl t l J Sc YVII.LEBHANJ) 

D E 
Zaterdag 5 Jul i 1879. 

O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 
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K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N INGENIEURS. 
Op Donderdag 3 Juli wenl de vergadering van 

liet Koninklijk Instituut van Ingenieurs op dc bo
venzaal van het Koninklijk Zoologisch Genootschap 
Natura Artis Magistra te Amsterdam gebonden. 
Ruim negentig leden waren daar ter plaatse samen 
gekomen en te ruim 11 uren namen de werk
zaamheden een aanvang onder leiding van den heer 
Dr. E , F. van Dissel, die der Vergadering mede
deelde, dnt de heer J. I', de Bordes door treurige 
familieomstandigheden genoodzaakt was het voorzit
terschap aan spreker op te dragen. In de eerste 
plaats werd het droevig afsterven van ilea Prins 
van Oranje in herinnering gebracht, waarbij lie Se
cretins voorlezing deed van den brief van rouwlie-
klag, door den Raad van Bestuur aan deu Koning 
gezonden, en van bet daarop ontvangen antwoord. 

Alsnu tot de werkzaam hei len overgaande, Op de 
sgenda vermeld. werden achtereenvolgens zonder-
discussie goedgekeurd ile notulen der laatst gehou
den vergadering in dato 8 April II., het verslag dei-
werkzaam heden van het Instituut over het vereoni-
gingsjiiar 18 7 " / 7 f t en de rekening en verantwoording 
der inkomsten en uitgaven over meergenoemd tijd
vak. Bij de aankondiging der ontvangen giften werd 
door den Voorzitter medegedeeld, dut de geschen
ken met de lijst van de namen der gevers in het 
vergaderlokaal aanwezig waren. Van de Nederland
sche Hoofdcommissie voor de Wereldtentoonstelling 
te Parijs was de eervolle onderscheiding ontvangen 
door de jury aan het Instituut toegekend, met een 
begeleidend schrijven, waarvan de Secretaris voor
lezing deed. 

Da rij der ingekomen stukken opentte zich als ge
woonlijk met de waarnemingen aan Den Helder, over de 
maanden Maart en Apri l 1879, opgemaakt door het lid 
VV. Ph de Kruijff, waaromtrent niemand het woord ver
langde. Het lid T h . Bleckinann zond een schrijven ten 
geleide van een stuk, getiteld: » De pulsometer toegepast 
als pompvrerittuig tot het verwijderen van hei water 
uit ile steenkolemijn Henuania bij Reieheuwolde", 
ten doel hebbende de aandacht van deskundigen te 
vestigen op de proeven, met deu pulsometer TOOT 
dit doel genomen. De Voorzitler vermeldde hierbij, 
dat dit stuk op de gebruikelijke wijze in handen 
van eene commissie zal gesteld worden om den Raad 
van Bestuur over de wenacbelijkbeid tot opneming in 
de werken van het Instituut te advivt^eicn. Op ge
lijke wijze zal gehandeld wonlen met: 

a. de beschrijving van de ijzeren overkappingen 
op bet gemeensehap|ie]ijk station van de Staats-
en Hollandsche spoorwegen buiten de Dolftschepoort 
te Rotterdam, ingezonden door het lid K. II. van 
Krederode en 

6. het vervolg van de beschrijving der sluis te 
Kampen door het lid J. Swets A z . , en eene schets 
van een door hem ontworpen wipsluïtbek voor land
wegen. 

Rij de vermelding, dat het verslag omtrent de 
wacht en de visscherij op de Lutine over bet jaar 
1878 door den beer W. II. ter Meulen ingezon
den was, voegde de Voorzitter de mededeeling, dat ge
noemde heer een model van den zandduiker iu bet 
vergaderlokaal geplaatst had, en dat de heer Van 
Hasselt de welwillendheid zou hebben de werking 
daarvan toe te lichten. — Voor kennisgeving werden 
aangenomen: de punten van Inschrijving voor de 
102de algemeene vergadering en bet congres der 
Nederlandsche Maatschappij ter Bevonlering van Nij 
verheid in Juli 1879; bet programma van de Hol
landsche Maatschappij der Wetenschappen voor bet 
jaar 1879, en de brief van het bestuur der Ver
eeniging voor Handel en Nijverheid te 's-Gmvenhage 
met een rapport der commissie voor bouwkundige 
onderwerpen uit die Vereenigiiig, ter beantwoonling 
van de vraag: aWelk rioolstelsel is voor Den Haag 
het beste?" 

Aan den heer Van Hasselt werd bet woord gege
ven om de werking van den zandduiker te verklaren; 
volgens spreker is het doel, een kuustma'ige wel door 
water te doeu ontstaan en hierdoor een duiker in
staat te stellen zich in het zand te bewegen. De 
ondervinding heeft geleerd, dat voor dit werk grootere 
zwaarte aan den duiker moet gegeven wonlen, zoo
dat de man met het [iak ongeveer 22G kilo weegt. 
Vandaar is het pak geheel anders ingericht en het 
model, ter vergadering aanwezig, heeft eenigszins den 
vorm van een kooi, waarin de duiker op zware 
schoenen staat. Reeds in 1877 werden met deze 
inrichting door de Amsterdamse!ie Kanaalmaatschappij 
proeven genomen, waaromtrent de ingenieur Van 
"i jn verklaarde, dat de duiker in 4 a M . wa
ter ter diepte van 5 a G meter in den bodem door
drong, en dat hierbij groots moeilijkheden werden 
ondervonden door een veenlaag, die vooraf verwijderd 
ïuoesl worden. Met behulp van dit model werd door-

den heer Van Hasselt aanschouwelijk voorgesteld op 
welke wijze do kunstmatige wel wordt opgewekt, 
boe de duiker in hel zand daalt en welke maatre
gelen genomen worden om door peiling te onderzoeken 
of er zich metalen in don bodem bevinden. 

Na het doen dezer mededeelingen nam de heer 
('h. T. Liernur bet woord om de aandacht der Ver
gadering erop te vestigen, dat met toepassing van 
hetzelfde beginsel pelen van 3Ï> a 36 voet lengte in 
de baai van Mobile in den bodem gedreven z i jn , 
waarbij men zich van twee stoormiootcn en brand
spuiten bediend heeft. De lnHlem bestond uit zee
zand, schel|H!ti en een veenlaag, waarbij de IMJOIU-
stammen, die op eene diepte van 20 voet op enkele 
plaatsen gevonden werden, veel l>ez\vaar gaven om 
de palen in te drijven. Waar men zulk een boom 
ontmoette, werd het werk gestaakt en eene meer 
geschikte plaatsing gezocht. 

De Voorzitter zeide den beer Van Hasselt voor 
het gespr-okene dank eu uitte den wensch. dat de 
energieke man, die aau het hoofd van de onderne
ming der Lutine staat, zijn dool bereiken mocht. 

De heer Herman J. van Lennep had zich in een 
schrijven aan den Raad van Bestuur beklaagd 
over het uitschrijven der vergadering op een der 
eerste dagen van Ju l i . waardoor deze te samen valt 
met de zomervergaderingen dei' Pnivineiale Staten 
eu tengevolge waarvan niet alleen de leden van dit 
college, maar ook vele ingenieurs van den Water
staat verhinderd wonlen tegenwoordig te zijn. De 
beer Van Lennep deed het verzoek de Vergadering 
van dit schrijven kennis te geven en haar voor to 
stellen eeu besluit te nemen, waarop het houden 
eener vergadering in de eerste week van Juli ver* 
boden werd. De Voorzitter wees op de bijzondere 
omstandigheden, die ditmaal het houden der verga
dering vertraagd haddon; toen het afsterven van 
den Kroonprins verdaging vorderde, moest er aan 
den anderen kant op gedacht worden, bet uitstel 
zoo kort mogelijk te doen zijn, daar alle maatre
gelen tot ontvangst door de Commissie getroffen 
waren. Bepalingen, als de beer Van Lennep wenscht, 
kunnen niet dan door verandering der statuten in 
het leven geioo|feii worden, maar de Voorzitter achtte 
dit ouuoodig, daar de Raad van Bestuur ongetwij
feld trachten zal om voor het vervolg de vergadering 
zoo te bepalen, dat de bezwaren vervallen, mot 
welke denkbeelden de Vergadering zich vereenigde. 

De candidaten voor1 het gewone en buitengewone 
lidniaalschap werden allen aangenomen, waarna 
wenl overgegaan tot de benoeming van drie leden 
in den Baad van Bestuur tot vervanging van de 
hoeren J . van der Vegt, A . J. Voorduin en A. W. 
Egter van Wissekerke, die ingevolge het ï-egleinent 
niet herkiesbaar zijn. 

De Voorzitter benoemde de heeren Hubreeht, Van 
Lennep en KalfF tot leden van hot stembureau; bij 
de eerste stemming werden 71 stemmen uitgebracht, 
waarvan op de heeren N . T. Michaelis 5 4 , Jhr. G. 
J . (!. Klerck 5 2 , M . C. J . Piepers 2 1 , J . K a l f f l 7 , 
J . F. VV. Conrad 17 en op verschil lende leden een 
gering aantal, soodat de heeren N . T. Michaelis ou 
Jhr. G. J-_G. Klerck met volstrekte meerderheid vau 
stemmen tot lede» van den Raad van Bestuur be
noemd zijn. Laatstgenoemde, ter vergadering tegen
woordig , verklaarde de beiiueming aan te nemen. 

Alvorens tot een tweede vrije stemming over te 
gaan , verzocht de heer J . F. VV. Conrnd niet in aan
merking te komen, daar bet hem gebleken was dat 
de betrekking door hem moeilijk waargenomen kon 
worden. Bij deze stemming wenien 74 biljetten in
geleverd, waarvan I in blanco, zoodat 37 de volstrekte 
meerderheid was; hiervan bekwamen de heeren .1. 
KallT 46, M . C. J . Piepers 18 en verschillende leden 
eenige stommen. De heer Kalll ' verklaarde zich op de 
vraag van den Voorzitler bereid om in den Raad 
vau Bestuur zitting te nemen. 

De heer J . F. W. Conrad deed daarop eeue be
knopte mededeeling omtrent het internationale con
gres, te Purijs gehouden, met lietrekking tot de wijze 
van doorgraving der landengte van Panama en meer 
liepaaldelijk over de beteekenis van het votum, 
waarhij bepaald werd dat het kanaal een niveau 
constant zou bekomen. De doorgraving begint te 
Colon aau den Atlantischeii Oceaan en eindigt bij 
Panama aan de Stille Zuidzee; zij loopt grootendcels 
door de vallei eener rivier en vordert den bouw van 
een tunnel onder den bergrug. Het kanaal in dc 
tunnel heeft een Imdein breed te van 22 M . , over
eenkomende met de afmeting van het kanaal van 
Suez, cn eene diepte van 8.5 M . 

Op 2 M . boven den waterspiegel is een berm voor 
voetgangers ontworpen cn de kosten per loopenden 
meter tunnel, die men zich voorstelt met een ge
welf te voorzien, zullen 38,000 francs bedragen. 

Hut verschil tusschen eb eu vloed bedraagt aan 

de Stille Zuidzee 6.5 M . en aan den Atlantischen 
Oceaan slechts 30 a 40 c M . , tengevolge van de l ig
ging van Colon aan eone haai, die door eene reeks 
van eilanden als het ware afgesloten is. Een open 
doorgraving zou in deze omstandigheden eene stroom
snelheid veroorzaken, die voor het passeeren der 
schepen gevaarlijk was cn bovendien meerdere diepte 
voor den kanaalbodem vorderen, tengevolge waar
van liet Congres in beginsel heeft aangenomen de 
Stille Zuidzee door sluizen af te sluiten, waardoor 
het ksnaal op een genoegzaam constant jieil gehou
den kan wonlen. Om oponthoud te voorkomen, zou
den drie wluiskolken naast elkander gebouwd worden 
oin dc binnenkomende en uitgaande scheiwn te ge
lijk te kunnen hcljion en daarenboven een kolk als 
reserve te kunnen bonden, 

Dc heer Conrad deed dc belofte, in eene volgende 
vergadering de mededeelingen omtrent de doorgra
ving te vervolgen en oogstte den dank der Vorgade-
ring bij monde van don Voorzitter in. 

Nacht de Voorzitter nog eenige mededeelingen 
gedaan had omtrent de regeling, bij het bezichti
gen der werken eu fabrieken inacht te nemen, 
werd :1e Vergadering gesloten en gelegenheid aan
geboden eenige verversen ingen te gebruiken. 

Vele leden bleven nog eenigen tijd in bet verga
derlokaal vertoeven, om een blik te werpen op de 
wander, waaraan verschillende ontwer|»en, meest 
betrekking hebbende op de groote werken, die te 
Amstenlam in uitvoering zijn, waren tentoongesteld. 

Dooi' de zorgen van eeue feestcommissie, bestaande 
uit de leden J . W . Bake, J . Dirks, A . K . P. F. R. 
van Hasselt, J. Kalff, A . P . M . Kapteyn, A . van 
lennep, (J. A . A . Middelberg, .1. G . van Nit'trik 
en K. van Rijn, werden de leden in de gelegenheid 
gesteld deel te nemen aan een der drie onderstaande 
tochten, als: 

I. De bei na lings werk tuigen bij Zeeburg — De 
staat sspo'ir weg werken in de Rietlanden — Bezoek 
aan eene van de stoombooten voor de vaart op Oost-
Indie van de maatschappij oNederland". — Het 
goedereiistalion van do Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij aau de Nieuwe Vaart. - De Katten
burger Draaibrug. 

II. Do diainaulslijperij van deu heer Roas. — De 
siiiken-ufïinadorij van den heer Von Rath. — De 
koninklijke fabriek van waskaarsen , directeur de heer 
L A . H. Hartogh, L . K . Inst. I . — De konink
lijke fabriek van stoom- en andere werktuigen, di
recteur de heer J . M . van der Hade, L . K . Inst. I. 

III. Rijtoer door de uitbreiding der stad. — De 
exploitatie van het Liornur-stelsel. —- Het in aan
bouw zijnde Rijksmuseum. — Destads-schouwbirg.— 
De Staatss|HM)rwogwerkon aan de westzijde der stad. 

Van de aangeboden gelegenheid werd ruimschoots 
gebruik gemaakt en tegen zes uren was oen tach
tigtal leden in het vergaderlokaal terug, waar thans 
een feest dl sch was aangericht en waar allen opge
ruimd aanzaten. Bij de tevredenheid over alles, wat 
dien dag te genieten viel, voegde zich het genoegen 
om vrienden en vakgenooten terug te zien, waar
door eene vroolijke stemming aan de tafel heei-scbte. 

Wrenlen de tochten naar de verschillende werken 
en fabrieken door bet minder gunstige weder tegen
gewerkt, dit hield niemand terug rlaanmii deel te 
nemen en van de rijtuigen, door de zorgen dor 
•feestcommissie ter plaatse tegenwoordig, werd gretig 
gebruik gemaakt. Het is te hopen dat het weder 
eene gunstige wending neemt, daar men andei-sge
vaar loopt dat Vrijdag 4 Juli door weinigen deel
genomen zal worden aan den tocht per stoomboot 
naar dc sluizen en bemalingswerktuigcn te Scholling-
woude, het ijzeren drijvend droogdok, de Stads Han
delskade, de s|niorwegbnig over de Westordoksluis, 
het Noordzeekanaal en de haven te Umuiden. 

Hij ongunstig weder zal hot mee rondeel ongetwij
feld gebruik maken van den extra-trein, door de Di
rectie der Hollandsche IJzeren-Sp<Hirwegmuatsehuppij 
aangeboden om naar Haarlem te stooiiien, waar 
het Stedelijk museum, de Groote kerk, het Kunst-
indtistiie-iiiiiseum eu hot Paviljoen bezichtigd kun
nen woiden. 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 
O E R 

N E D E R L A N D S C H E R I J N S P O O R W E G M A A T 
S C H A P P I J . 

De jaarlijksche algemeene vergadering van aan
deelhouders der Nederlandsche Rijnspoorwegmaat-
schappij werd Maandag 30 Juni te Utrecht gehouden. 

Het verslag, daarin door dc Directie uitgebracht, 
begint met de mededeeling, dut terwijl handel eu 
nijverheid nog steeds kwijnden, de tentoonstelling 
te Parijs aan het personen verkeer een nadeelige wen
ding gaf en de toenemende concurrentie geene mid
delen ontzag, welke tot het doen van afbreuk konden 

leiden, er dubbele reden bestaat van dankbaarheid, 
«Int er ook in het. afgotno|>on boek jaar opnieuw zegen 
rustte op de onafgebroken pofïingon om telkens door 
onl wikkeling van nieuwe bronnen weder aan te vul
len, wat er om deze of gene reden hier of daar ver
loren ging; SOodat de uitkomsten over het algemeen 
zelfs nog voordeehger zijn dan die, waarover men zich 
ten vorigen Jare met reden mocht, verheugen. 

De uitkomsten van bet personenverkeer waren 
minder voordeeligdan die van bet goederenvervoer, die 
hoogst gunstig zi jn, wat echter voornamelijk moet 
wonlen toegeschreven aan een massaal vervoer van 
ballast voor de lijn Leiden—Woerden en de verbin
dingslijn te Amsterdam. 

Zorgwekkend wordt de nieuwe handelspolitiek ge
noemd welke zich in Duitschland begint te vestigen. 
Met groote behoedzaamheid zullen ook de spoorweg
ondernemingen zich hierbij hebben te gedragen. 
Aan een onberaden stap van een dezer is reeds te 
wijten, dat België zich hierbij eene betere stelling 
wist te verachaffian dan Nederland en moeite zal 
het kosten om het daardoor verloren terrein te 
herwinnen. Een vijand moet daartoe bondgenoot 
worde», en de Rijnvaart beginnen met den strijd te 
openen van natuurlijke handelswegen tegen kunst-
matigen wedijver. Dan is het te hopen , dat Duitsch
land weder tet inkeer komen zal en aan de spoor
wegen , langs den Rijn gelegen, liever hunne vrij
heid zal teruggeven om tegen dien waterweg de con
currentie te hervatten, dan te ontwaren dat het ver
voer slechts werd overgebracht van de spoorwegen 
op don waterweg, zonder het doel waartoe de maat
regel strekken moest — bescherming van eigen zee
havens — , tc hebben kunnen bei-eiken. In dit op
zicht beeft het streven der Pruisische Regeering tot uit
breiding van haar staatsspoorwegnet eene goede zijde. 

De ontvangsten hebben over het afgeloopen boek
jaar bedragen ƒ 5,617,397.50 tegen f 5,555,770.93 
in het jaar te voren en dus meer dan toen / G 1,626.57. 
Onder deze ontvangsten is niet begrepen de opbrengst 
der lijn Leiden—Woerden. 

Tegenover meeniere ontvangsten staan ook dit
maal, evenals ten vorigen jare, weder minder uit
gaven. Deze bedroegen thans / 2,227,984,50 tegen 
f2,285,309.59 in het boekjaar 1877/78, d. i . 
ƒ 5 7 , 3 2 5 . 0 2 minder. 

Na aftrek der exploitatiekosten bedraagt het saldo 
der ontvangsten f 3,389.413 tegen ƒ 3,270,461.41 
in 1877/78, d. i . f 118,951.59 meer dan toen. 

In verhouding tot de ontvangsten bedroegen de 
kosten 39.66 ten honderd tegen 41.13 l

/ a ten hon
derd in het jaar- te voren. 

Dc netto ontvangsten zijn nog te verhoogen met 
f 10,014.78 ' / j , het batig saldo der rekening van 
het vorig boekjaar; daarentegen te verminderen 
met f 91G.055.65 voor patent, renten en annuï
teit en blijven dus in totaal f 2,483,372.13. 

Over het eerste halfjaar werd aau de aandeel
houders reeds uitgekeerd ƒ 9.10 per volgestort 
aandeel, f 3.64 per aandeel waarop nog slechts 
f 9 6 , en f 1 3 G ' / a per aandeel waarop niet meer 
dan f 3G was gestort. Voor het tweede halfjaar 
werd besloten uit te deelen / 9 , ƒ 3 . 6 0 cn f 1 .35, 
makende met de uitkeerïng over bet eerste half
jaar f 18.10 voor de volgestorte aandeelen , /"7.24 
voor die waarop / 90, en ƒ2.71 Vj voor die waarop 
f 36 gestort is , zijnde ruim 7 S* pet. 

De bekende leening, in 1838 aangegaan voor 
den aanleg van den spoorwog Amsterdam—Arnhem, 
was aan het einde van bet boekjaar van haar oor
spronkelijk bedrag van 9 millioen door aflossing 
van obligation teruggebracht op ƒ 2,914,000. 

Over de lijn Leiden — Woerden werden van 15 
October 11. tot 30 Apr i l II. vervoerd 64.344 reizi
gers, met een opbrengst van ƒ 3 5 , 5 0 2 . 9 0 ' / 3 , en 
41,658 tons goederen en vee, niet een opbrengst 
van ƒ 2 1 , 2 4 5 . 7 1 . De exploitatiekosten belicjien in 
het geheel ƒ 3 6 , 9 3 9 . 3 6 1 / , . 

Onder de punten van verschillenden aard werd 
in bet verslag verder nog erop gewezen, dat de 
goede verstandhouding met het gemeentebestuur te 
Amsterdam gelukkig geheel hersteld is en han
del eu nijverheid daarvan de gewenschte vruch
ten kunnen plukken, zoodra de noodige werken ge
reed zijn. Eerstdaags moet blijken in hoever de 
moeilijkheden, wegens aansluiting aau de Staats-
s|worwegwerken aldaar ten deze bij het Rijk onder
vonden, voor eene spoedige oplossing iu der minne 
vatbaar zijn. Het algemeen belang staat hierbij 
zondof twijfel aan de zijde tier Miuitschappij, cn men 
mag zich dus vleien, dat de Regeering eindelijk eene 
bevredigende regeling zal willen treffen. 

Dc waarschuwing, dat bij den tingen gang van 
zaken door de Regeering bij de werkeu van het 
station Arnhem gevolgd, die werken niet bij de 
Opening der lijn Arnhem—Nijmegen zouden gereed 
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zi jn , is gegrond gebleken. Met het oog op de vei
ligheid werd niet zonder aarzelen toegegeven, dat 
het station in zijnen nog geheel onvoltooiden slaat 
kon gebruikt worden voor eene beperkte dienstre
geling in vrije tusschenruiniten. 

De tramweg van Den Haag naar Scheveningen is 
gereed en wordt morgen n o r den dienst geopend. 
Zeven tram locomotieven van Merry weather & Sons 
te Londen zijn aangeschaft. De rijtuigen zijn uit de 
fabriek van Beijnes te Haarlem. De proefritten zijn 
geslaagd en men vleit zich, dat de onderneming aan 
de verwachting zal beantwoorden. 

Met de Rotterdamsche Handelsvereniging kwam 
eene overeenkomst totstand betreti'ende de oprich
ting van een goede ren-factorie op Fjjenoord , iu recht-
streeksche verbinding met het goederenstation aan 
de Maas door middel van een locaal transport te 
water of te land. 

Met de gemeente Rotterdam weid het bekende 
geschil beëindigd door de toetreding der Maatschappij 
tot een algemeene regeling van het havengeld daar-
terstede, en de gemeente berustte in de uitbreiding 
der kaden en steigers van de Maatschappij. 

Als commissarissen treden dit jaar af de heeren 
Mr . N . P . J . K i e n , Mr . J . J . Rochussen, J . A . 
Baron van Hardenbroek van Hardenbioek, Mr. H . 
Rooyaards van Scherpenzeel en tëbenezcr Pike, en als 
directeur de heer J . Staats Forbes. Allen zijn her
kiesbaar met uitzondering van den heer Kien, die 
om gezondheidsredenen niet in aanmerking wenscht 
te komen. Bovendien is er nog cone vacature ont
staan door het overlijden van den heer Jbr. Mr. 
W . T. Gevers Deynoot. 

De aftredende heeren werden allen herkozen. In-
plaats van de heeren Kien en Geven Deynoot werden 
tot commissarissen gekozen de heeren Mr. O. van 
Tienhoven te Amsterdam en Mr. J . van Gennep te 
Rotterdam. 

I N G E Z O N D E N . 

Arnhem, i Juli 1879. 
Mijnheer de Redacteur, 

In het nommer van 28 Juni wordt onder de be
richten met een enkel woord melding gemaakt van 
het verslag, uitgebracht door het uitvoerend comité 
der Nedcrlandsche Hoofdcommissie voor de Parijsche 
Wereldtentoonstelling van 1878 en erop gewezen, 
dat er f 27000 minder is uitgegeven dan de som, 
die door de Wetgevende Macht weid toegestaan. 
W i j brengen gaarne hulde aan de beknopte en dui
delijke geschiedenis van het deel, dat Nederland aan 
de tentoonstelling genomen heeft, maai- zijn minder 
ingenomen met de in het verslag voorkomende ver
dediging van de Hoofdcommissie tegen de verwijten, 
welke tegen haar waren ingebracht, en de verde
diging van de Nederlandsche Aldeeling tegen de min
der gunstige crittek, daaraan , volgens het Comité 
meest in Nederlandsche bladen en van Nederland
sche bezoekers ten deel gevallen. 

Het valt in 't oog dat het Comité , bij het ver
dedigen der wijze, waarop de inzendingen werden 
opgesteld, niet durft tegenspreken, «dat de zui
nigheid misschien te merkbaar hare iol gespeeld 
heeft", doch verontschuldigt dit met het beweren, 
sdat der Commissie bijzondere zuinigheid was op 
het hart gedrukt." Zonderling mag het beaten, 
dat de Commissie zelve berekent, dat zij / '27,000 
minder heelt uitgegeven, dan haar door de Wetge
vende Macht was toegestaan. Waren die gelden 
besteed om orde te brengen in de verwarring, waar
mede alles in de Nederlandsche Afdeeling was ten
toongesteld en een en ander rein te houden, dan 
zouden een groot deel der klachten achterwege ge
bleven zijn. Met de traditioneele Hollandsche zin
delijkheid werd te Parijs bitter de draak gestoken, 
en wie moet men dit anders wijten dan de Com
missie , die op kosten van den Staat daarhenen ge
zonden werd , om voor de belangen der Nederland
sche inzenders te waken ? 

Het Comité treedt in een uitvoerig betoog om te 
doen uitkomen, dat het aantal onderscheidingen, aan 
Nederlandsche inzenders ten deel gevallen in diplo
ma's en medailles, vrij aanzienlijk is , maar zegt geen 
woord over een feit, dat toch zeer de aandacht 
trok, dat namelijk de onderscheidingen in ridderor
den bijna uitsluitend aan de leden der Commissie 
ten deel vielen. 

Onzes inziens had het Comité beter gehandeld, als 
het in 't verslag zich bepaald bad tot de eenvou
dige geschiedenis van het deel, door Nederland aan 
de Tentoonstelling genomen. Verontschuldigingen 
over het gebrekkige in de wijze van opstelling had
den achterwege moeten blijven; was die in het oog 
der Commissie niet laakbaar, zelden hoorden wij 
meer overeenstemming in het uitspreken van een 
afkeurend oordeel dan over de Nederlandsche Afdee
l ing der Parijsche Tentoonstelling. Het zal toch 
niet noodig zijn erop te wijzen, dat orde en regel
maat van opstelling niet vermeei-deren in reden van 
de kosten. die daaraan besteed worden, maar dat 
daartoe een heldere en bekwame blik gevorderd 
wordt van mannen, die gewoon zijn te werken. Be
geert men zich daarvan te overtuigen, dan brenge 
men een bezoek aan de Arnhemsche Tentoonstelling, 
die thans gehouden wordt; de mannen, die zich 
aan het hoofd daarvan hebben gesteld, genieten 
geene bezoldiging van den Staat en steunen de zaak 
met de kennis, die zij bezitten, in het belang dei-
nijverheid. Vergelijkt men hetgeen Arnhem thans 
aanbiedt met de Nederlandsche Aldeeling te Parijs 
in 1878 , dan is het bedroevend, dat de leiding en 
het oppertoezicht over onze inzendingen op de We
reldtentoonstelling niet aan betere handen werd 
toevertrouwd. 

Wij hopen, dat bij eene volgende gelegenheid niet 
dan rnet groote omzichtigheid bij de keuze der Com
missie zal worden te werk gegaan. 

Ontvang, enz. 
Uw Dv. Dienaar, 

A. 

tfericptep en mededeeliogen. 
B U I T E N L A N D . 

Op de dezer dagen gehouden algemeene ver

gadering der Kóln—Mindener spoorwegmaatschappij 
werd met 1693 van de 2023 stemmen besloten, de 
directie te machtigen met de Regeering in onder
handeling te treden over de overdracht der baan 
op den grondslag van uitkeering eener rente van 6 
pet. aan de aandeelhouders, met een nailer te bepa
len bijbetaling uit het vernieuwingsfonds. Het wordt 
betwijfeld, of de Regeeriug zich tot de laatste voor
waarde zal laten vinden. 

— Eerstdaags zal de Rheinische Eisenbahn 
een aanvang maken met het bouwen eener ver-
bindingsl ijn Ruhrort-Obeiliauseii. 

B I N N E N L A N D . 
s-G-ravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

van Nedet landsch Oost-Indie zijn de volgende beschik
kingen genomen bij hel personeel der Staatsspoor' 
wegen op Java: 

ontslagen; bij de lijn Buitenzorg—Preanger, we
gens ziekte, eervol, de onderopzichter '2e klasse T . 
T. T i l ; bij de lijn Soeiabaia—Pasoeroeau—Making, 
op verzoek, eervol, de onderopzichter 3e klasse Th . 
W o l t a n ; 

betwond : bij de lijn Soerabaia—Pasoei oeau—Ma-
lang , tot opzichter 3de klas.se, de ondcr-opzicliters 
lste klasse J . C . Asman en K . Keijser (tijdelijk); 
bij den aanleg van de lijn Buitenzorg—Preanger , 
tot opzichter lste klasse 0 . W . A . F . Claessetns; 
tot leerling-machinist H . .1. von Osenbniggen; bij 
de lijn Soerabaia—Pasoeroean-Malang, tot onder-op
zichter lste klasse, de onder-opzichters 2de klasse 
W . Sein en T. J . Vcltman tijdelijk ; 

geplaatst: bij de opneming dei lijn Djokjokarta— 
Tjilatjap: de adjunct-ingenieur 1ste klasse A . .1. Krie-
ger, als sectie-chef eu de onder-opzichter 3de klasse 
O. O t t , van de lijn Buitenzorg—Preanger; bij de 
exploitatie van de lijn Soerabaia—Pasoeroean-Ma
lang : de sectie opzichter 2de klasse F . A . de laCroix. 

— De Minister van Waterstaat, Handel e i Ni j 
verheid heeft de navolgende studenten der polytech
nische school aangesteld lot buitengewone opzithters, 
te weten \ W . de Jongh en T. J . Rosskopl' bij de 
werken van den waterweg van Rotterdam uairzee, 
B. de Jong bij de werken op Vlieland, S. R. Smit 
bij de werken van de Merwede, R, van llarenrarspel 
bij de werken op de Waal , J . Wilke hij de verken 
tot verbetering van het Krabbersgat te Enk'iuizen, 
J . Groenendaal en J, E . van Ysendijk bij denstaats-
ipoorweg Zwolle—Ahnetoo, P . J . Houtzagers bij het 
verbouwen van landsgebonden en F. J. Breirmeren 
C. B. Posthumus Meijjes bij den aanbouw van nieuwe 
lokalen te 's-G raven hage. 

Door deze aanstelling is aan de benoemde Deut
sche studenten de gelegenheid gegeven de zomcr-
vacantie niet practischen arbeid door te brengen. 

Door de Rijkscommissie voor graadmeting en wa
terpassing werden bovendien liehalve de civel-inge-
nieur J . Böhtlingk nog de volgende studer.tcn der 
polytechnische school aangesteld , om werk:aam te 
zijn bij de waterpassing van de lijnen Amsterdam— 
Kuilenburg-—Roermond en Kuilenburg—Dorr.recht— 
Rreda, te weten F . Doffegnies, W . II. Jagerink, P . 
A . Melchior, A . J . Schelling, H . G . C. van Dorp, 
T. .1. W . van Rossum, N . W . van Doesbuigh en 
H . VVortman. 

— De Commissie uit den boekhandel voor een 
huldeblijk aan de nagedachtenis van D. A . Thieme 
maakt bekend, dat zij , in den geest van een aantal 
vereerders des overledenen, heeft besloten geen gedciik-
teeken te plaatsen op het graf, in de eerste plaats 
omdat zij voorkeur geeft aan een meer eigenaardige 
hulde, en ten tweede omdat de begraafplaats, waar 
het stoffelijk overschot aan den schoot der aarde is 
toevertrouwd , eerlang gesloten zal worden. 

De commissie stelt zich thans voor een Thieme-
fonds te stichten , over welks doel later door de 
bijdragers bij meerderheid van stemmen zal warden 
beslist. 

Van een negentigtal personen is reeds 1300 gul
den ontvangen. Hunne namen, evenals die van 
hen, die nog aan de vestiging wenschen deel te ne
men, zullen in een album aan de weduwe van den 
overleden vriend ter herinnering worden aangeboden. 

— De commissie voor het op den 28n Juli e. k. 
en volgende dagen te houden e «tarnen voor de be
trekking van landmeter bij het kadaster is samen
gesteld uit de heeren E. P . van Steenbergen, in
specteur van het kadaster aan het Departement 
van F inanciën , lid en voorzitter; C. J . Genet, in
genieur-verificateur van bet kadaster te 's-Graven-
hage; A . E . W. Kwisthout, ingenieur-verificateur 
van het kadaster te Roermond; J . A . Molhuysen, 
inspecteur der registratie en domeinen, te 's-i ira-
venhage; D. H. Moiiteiiberg, controleur der directe 
belastingen en van het kadaster te Zutfen ; F. A . 
Veenhuizen , landmeter ran het kadaster, werkzaam 
aan het Departement van Financiën, lid en secretaris, 

— Door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
is voorgesteld, aan de Ambachtsschool te Rotterdam 
eene subsidie van ƒ9000 te verleenen. 

Amsterdam. Hij de dezer dagen in het Oude-
zijds-Heeren-Logement gehouden veiling van gron
den in de drooggemaakte Legmeerplassen, onder 
N ieuwer-A instel, te zamen groot 151 hektare, 7 
are en 60 centiare, was de opbrengst ƒ 1400 tot 
ƒ 1 6 2 5 per hektare, uitmakende een totaal bedrag 
van f 227,480.82. 

Voor 77 perceelen bouwterrein onder de gemeente 
Nieuwer-Ainstel, te zamen groot 1.11.35 hektare, 
werd f 29,399 besteed, overeenkomende met gemid
deld f 2.03 par centiare. 

— Het gemeentebestuur heeft den Raad voorge
steld tot invoering van het Liernur-stelsel in het 
Vondelkvvartier, tusschen de P. 0. Hooftstiant en 
den Overtoom. Volgens dit plan zou de verspreide 
exploitatie geslaakt en een stationair werktuig aan 
den Overtoom geplaatst worden, waarbij indikkings-
toestellen tot uitdamping der ver/auielde stoffen. De 
kosten zijn op / 2 4 5 . 0 0 0 geraamd. 

Rotterdam. Lief hebben van polemiek over het 
Liernur-stelsel kunnen in ruime mats genieten, als 
zij zich de moeite geven om kennis te nemen van 
het schrijven, door de ingenieurs-firma Liemur en 
De Bruijn Kops te Frankfort a/m. aan het gemeente
bestuur gericht. Het ligt iu den aard der zaak, dat 
het rappoit van den adjunct-ingenieur over de rio-

leering op Fijenoord aangevallen en op het voor
treffelijk van het Liernur-stelsel gewezen wordt. Wij 
achten het geraden buiten dezen strijd te blijven 
en zijn van mecuing, dat de verontreinigingen van den 
bodem te breed uitgemeten worden; dat zij ten 
deele bestaan kan niet ontkend worden, maar de 
nadeelen, die daaruit voor de openbare gezondheid 
voortvloeien, zijn van weinig beteekenis voorstellen, 
waar eene drinkwaterleiding bestaat. De fjnancieele 
voortleelen, die het bedoelde stelsel volgens vroegere 
mededeelingen zou afwerpen, laten op zich wachten 
cn meer en meer vestigt zich de overtuiging, dat 
het Liernur-stelsel buitengewoon kostbaar is-

— De algemeene vergadering van »De Rotter
damsche Ambachtschool" had 27 Juni plaats. Met 
23 tegen 3 stemmen werd het voorstel aangenomen 
den heer Pincoffs uit de betrekking van President 
te ontzetten; men bracht het zelfs ter sprake of het 
niet beneden de waardigheid van de Vereeniging 
was de van Pincoffs ontvangen geschenken te behou
den. Dit punt zal in een volgende vcigadering be
handeld worden. 

' s - H e r t o g e n b o s c h . Door Gedeputeerde Staten 
is aan de Staten dezer provincie ter vaststelling aan
geboden een ontwerp-besluit tot regeling van het 
getal, de jaarwedde, het pensioen enz. der opzich
ters van den provincialen waterstaat, en wel ter 
vervanging van het besluit der Suilen van 5 Juli 
1 8 7 2 , gewijzigd bij dat van 10 November 1870. 

Blijkens dit ontwerp zal het getal der opzichters 
dat van 14 niet te boven gaan; de bezoldiging ver
hoogd worden en wel het minimum van f 700 tot 
ƒ 1 0 0 0 en het maximum van ƒ 1 2 0 0 tot ƒ 1 0 0 0 ; 
en wordt bet pensioen bepaald als volgt; voor op
zichter lste klasse ƒ 0 0 0 , 2de klasse ƒ 5 0 0 en 3de 
klasse f 4 0 0 , mils 30 jaren dienst. Bij gemis van 
dien diensttijd wordt voor elk jaar, dat aan de 30 
jaren ontbreekt, het pensioen met ƒ 1 0 verminderd. 
Kiudelijk wordt eene som van / ' ' JU» ' in het jaar 
beschikbaar gesteld voor reis- en verblijfkosten der 
opzichten. 

Volgens het ontwerp zal het den opzichters voort
aan wel niet verboden zijn, werkzaamheden te ver
richten buiten den eigenlijken provincialen water
staatsdienst , doch zullen zij daarvoor nooit eenige 
belooning mogen genieten. De opdracht van andere 
werkzaamheden, buiten dien dienst te verrichten, 
zal , bij aanneming van het ontwerp, lieperkt zijn 
tot werken, bestemd voor den openbaren dienst, 
hetzij deze worden aangelegd door gemeenten, wa
terschappen of bijzondere personen. Tot dusver wer
den de opzichters door lielangheblieiidcn betaald voor 
werkzaamheden, door hen met vergunning van Ge
deputeerde Staten verricht. 

— Aan Het Vaderland ontkenen wij het onder
staande bericht. 

»Stemgerechtigde ingelanden van het wateracha] 
van den polder Van der Eigen, onder 's-Hertogen-
bosch, Empel, Rosmalen en Nuland, bobben in een 
onlangs alhier gehouden vergadering de navolgende 
belangrijke besluiten genomen: l o . een commissie 
te benoemen om met den jiolder van Emjiel en 
Meerwijk en zoo mogelijk ook met de bovenliggende 
en naburige polders in overleg tc treden, teneinde 
voor l o . November e. k. een voorstel tot verbeterde 
waterlossing voor de polders aan te bieden; 2o. aan 
die commissie tot gemeld einde een krediet te ope
nen van ƒ 3 0 0 , onder voorwaarde dat m de eventueel 
te maken kosten in evenredigheid tot de opper
vlakte der polders zal worden gedragen door al die 
polders, welke in de te ontwerpen verbeterde af
watering rechtstreeks zullen worden betrokken; 
3o. aan den Koning een adres in te dienen, waarbij 
de polder Van der Eigen een bijdrage van ƒ 250,000 
aanbiedt, wanneer het Rijk de overlaten van Hee-
rewaarden afsluit en een nieuwe Maas o|>ent, of 
wel een behoorijke uitwatering voor de polders maakt, 
zoodat deze steeds met 1 o. Apri l aan zomerpeil 
zullen zijn, en op voorwaarden, bij nadere overeen
komst met den polder vast te stellen, aan welk 
aanbod de polder mtnssrhon niet meer gebonden 
zal zijn van het oogenblik af, dat tot de uitvoe
ring van eigen plans wordt besloten, en in gaan 
geval langer dan gedurende een jaar na deze. 

•Tot leden der onder l o . bedoelde commissie zijn be
noemd de heeren L . van Meerwijk, Jbr. M . A . Snoeck 
en Jhr. L . van der Does de Willebois. De commissie, 
voor deze aangelegenheid uit den polder van Empel 
en Meerwijk benoemd, bestaat uit de heeren Mr. 
F. A J . van Lanschot en W. A . Godschalx." 

Dordrecht. Aan het verslag der Kamer van 
Koophandel en Fabrieken alhier over 1878 ontlee-
nen wij het navolgende omtrent de Koninklijke Ne
derlandsche Fabriek van gebogen glas, glazen dak
pannen enz., an de stoom-glasslijpeiij van den heer 
J. J . B. J . Bouvy: 

uin deze fabriek is geregeld met ongeveer 30 
man , drie ovens en eene stoommachine van 4 paar-
dekrachten gewerkt. 

"In de glasbuigerij is een oven ingericht om de 
grootste maten van vensterglas te buigen, zijnde 
2.45 meter lengte bij 1.45 meter breedte. 

oDe connection met het buitenland als: Amer ika , 
Duitechland , België, Noorwegen, Zweden, Dene
marken nemen steeds toe. E r zijn voor verschillende 
buitenlandsche exposanten voor de wereldtentoon
stelling te Parijs , gebogen ruiten , ook met gesle|»en 
facetten afgelevei-d. Voor de spiegelfabrieken te 
Roux, Floreffe en St -Mar ie d'Oignies zijn ook dit 
jaar weder afleveringen van gebogen glas geschied. 

»Er Ls eene nieuwe inrichting gemaakt tot het 
branden van gefigureerde ruiten met gemousselineerde 
an geklemde ornementen, landschappen, bouquetten, 
wapens, letters enz. 

uDe Minister van Financiën heeft toegestaan dat 
het glas, dat gebogen weder wordt uitgevoerd, tot 
het ondergaan dier bewerking vrij van rechten wonlt 
ingevoeld. 

»Op de navolgende tentoonstellingen werden gou
den , zilveren en bi-ouzen medailles behaald als: 
Dordrecht 1856 , Dordrecht 1858 , Haarlem 1 8 6 1 , 
Amsterdam 1866, Arnhem 1868 , Amsterdam 
1869 en Philadelphia 1876." 

— De pnjs van het gas is door den Gemeente
raad tot 1 0 1 / , cent per stère verlaagd. 

Vankonfligingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 7 Juli. 

HellevaetaluU. te 10 urcu, iu kamer AIO vau 
kazerne no. 1 : het makeu van rakken voor torpedo's 
in liet magazijn lot berging van torpcdomatcricel te 
Hellevoetsluis. 

'«•Hage, te I uur, door het gemeentebestuur: het 
leveren en stellen van zuivurtoestellen en verdere 
ijzerwerken ten dienste der gemeen fe-gasfnbriekcn 
aldaar. 

Hrunimen. te 2 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: hot verven der zitbanken, predikstoel, ga
lerijen enz. in de kerk, benevens eenige herstellingen 
aan kerk- en pusturirgeboiiwen. 

Vreuingi-n, door dc voogdij van het Groene Wees
huis : het verven van liet gebouw. 

Hól-mini hut doen oi.uer belangrijke vertimmering 
aan liet logement Het Rood Hert. 

Hee«»terxwaag, bij J . Vrijburg: eenige vertimme-
ringea aan do huizing ran H . Klecfstra, te Scharne-
goutom. 

Ilinadag, H Juli 
>riM'rpem»»<\ tc 11 uren, door liet bestuur der 

walerkoering van het cal. waterschap Sclierpenisse, 
hij BI en D S M : liet herstel, de vernieuwingen het onder
houd tot SO Apri l 'HO van do aarde-, kram-, rijs-
en Iteenglooungwerken aan de waterkeeriug van het 
bovengenoemde waterschap. 

Hemmcl, te 11 uren, door het gemeentebest.: het 
herstellen van het raadhuis en bet verbouwen der 
bergplaats. 

Nljkerk, te 12 uren, door het gemeentebest: het 
doen van 2 perc. hei- en timmerwerk, 2 perc. met
selwerk cn 5 perc. verfwerk. 

IhiUt, te l s aren, door het bestuur van do polders 
Absdale, Riet- cn Wulfsdijk, io De Koning van En
geland: het opbreken van 860 str. M . begrinting in 
gemelde polders, hel maken vun ecu zandbed over 
dezo lengte bij eene breedte van 3 M . cn eene diepte 
van 15 c.\l . , hut vervoeren van 53,900 stuks groskeien 
en 700 M . kant steenen, het bestraten van 1050 M . 
met keien en kantslecneu, en het onderhoud ged. 6 
maanden van deze bestrating met de zijwegen. 

i ' irei-iit , te 2 uren, door de maatschappij tot axpl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: het 
bentellen der toegangswegen naar de stations Vries-
Zuidlaren, Beilcn en Koekange, ten behoeve van den 
spoorweg Meppel—Groningen. Raming ƒ1880 . 

Itreent, tc 2 uren, door de maatschappij totexpl . 
van Staatsspoorwegen, aan het cent raai bureau: het 
makea vau een gebouw tol berging van vloesch eu 
vi-ich met bijkomende werken op het itatJOD Deventer, 
ten behoeve van den spoorweg Amsterdam— Leeu
warden. Iul. bij den secticiugenicur te Mcnpcl. 
Raming ƒ1680. 

« • r a , te li uren. door mevrouw J . O. le Jeune 
Deicroix, in De Konrnbeurs: liet houwen van een 
nieuw woouhuis, graanschuur en bak keet, op eene 
hotst ede te 's-(inivcnpolder. 

Ratirrdani, in liet Timmerhuis: het uitvoeren van 
verfwerkeu aau gebouwen, bruggen, enz. 

»«ctiHdoK , • J u l i . 
Tilburg, te 11 uren, door liet gemeentebestuur: de 

levering van 2420 str. M . rechte trottoirbanden ea 
75,000 graiiietkcien 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het maken van 3 dwarskribben laugs den 
rechteroever van de Lek, onder de gemeenten Jaars
veld en Willige-Lnngnnik, tasseben de kilometcrraaien 
98 en 99. Aanw. 7 Jul i . Raming f 6600. 

'••Hagr, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten behoeve der Staatsspoorweg!,. • hst 
voltooien van de pijlers 5, 6 en 7 der brug over de 
Waal beneden Nijmegen, l u i . bij den hoofdingenieur 
te Arnhem. Ramiug f 11,100. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het gemeentebest.: 
het doen van verfwerken aan liet gebouw en de 
meubelen der gemeenteschool no. 1 aldaar. Bil j . inz. 
'» avonds $ J u l i , te 8 uren. 

tlirldaerti. te 1 uur, door de architecten Van Gendt 
en Nieraad, in liet Hotel De Mariaau: het bouwen 
van eeoe villa in het Oranjenark te Apeldoorn. l a l . 
bij genoemde architecten eu bij den bouwondernemer 
l* . Kmniing, te Apuldooru. Aanw. Ie 10 uren. 

Hum-li. te 1' , uren, door het gemeentebestuur: de 
levering van 350 \1 1 duinzand. 

Hlrrum, tc f aren, door borg. en weth.: de leve
ring te Spijk van p. m. 32,000 beste vlakke straat
klinkers. 

Renderriag, IO Juli. 
Hal sward, le 11 uren, door burg. en weth. van 

Wonseradeel: het vernieuwen vau de walbesclioeiiug 
om de bestrating langs de noordzijde vau de vaart 
le Kimswerd. 

ZwUudrreht, te II uren, door W. 1). Nibbelink, 
te zijuen kanioru: het amoveeren eu wederopbouwen 
van 2 tuinmanswoningen te Meerdervoort, gemeente 
Zwijiidreclit. Inl. bij den architect A . Visser, aldaar. 
Aanwijzing 7 Jul i , te 10'/-j uren. 

Ilelleveettlula, te l l ' / i aren, door den directeur 
der marine: lo. het maken van eeu gebouw bestemd 
voor kantine voor onderofficieren, machinist- eu boots-
matisleerliugen bij de marine te Hellevoetsluis, en een 
gebouw bestemd voor betaal- en mousterkamor en 
andere inrichtingen; 2o. a. liet afbreken en vernieu
wen van een scheidingsmuur in de uahijheid van dc 
Briellepoort, b, het voruieuwen van het palen afsluit-
werk eu het maken van meerpalen en jukken in het 
na-ie dok, c. eenige herstellingen aan de droge dokkeu 
eu de spoorbaan op 's Rijks werf eu op de Tien-Ge-
msten, a, het aanbrcugou vau licht koker» eu ijzeren 
dakramen iu liet groot magazijn. 

i t i iurlau. te 12 uren, in „Ifet Wajien vanltuurloo": 
het doen van eenige belangrijke bestellingen aan de 
Herv. kerk aldaar. Iul . bij den bouwoprichter 11. 
Enklaar, aldaar. 

/,ierik/.ce, te 12% uren, door het dagelijksch be
stuur van het waterschap Schouwen, aan 'n Lands 
kamer: het horbedelvcn van eenige waterleidingen, 
hot herstellen en bekrammen der boezemkuden en het 
aanvallen van grondyerliezen in den binnen berm van 
dcu zeedijk in de inlagen van Flauwers. Aanw. 3 
dagen voor dc besteding, van 9—4 uren. 

Middelburg, te 1 uur, door het polderbest. van 
Walcheren, iu de Abdij: het bouwen vau 2 houten 
heulen in de Oostwateriug van dien polder. Raming 
f 3500. 

Helmond, te 2 uren, bij Wed. P. vau Wi l l e : het 
bouwen van een woonhuis met aanhooren in dc Kerk
straat tc Helmond, voor rekening vau H . C. Bogaers. 
Inl . bij den bouwkundige F. Goijaerls, te Tilburg. 

Haarlem, te .. uren, door het miuisterie van 
waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. best.: 
het bouwen van eene brugwuchtcrswomiig bij de 
draaibrug over de Jan Gijzenvaart in het jaagpad langs 
het NoorderSpaaruc, gem. Schooien. Ramiug /30S0. 

•astburg, te 3 uren, door het bestuur van hot 
waterschap der Sluis aau de Wielingen, hij Kinderen 
liuij/.c : hut leveren eu maken van 2350 M 1 bazait-
glooiing, dik 30 cM. eu 160 M * idem, dik 20 c.M.: 
het leveren eu iu die glooiing verwerken van 3200 
sluks geercosoteerde masten perkoeupaleu, beucveus 
de levering vau voorraadsinaturialuu. 

Deventer, te 6 uren, door H . de Haan, bij J . 

Smeenk, bij de IJselbrug: de bouw van een huis met 
4 woningen in de Wslstraat aldaar. Aanw. te 4 uren. 

Hullcnpoit, te 6 uren, bij den voorzitter van bet 
waterschap Kohel: lo. het maken vau ongeveer 534S 
M . polderdijk enz.; 2o. hot graven eener wijk, lang 
p. m. 1165 M . en het maken van den reed, laag p. 
m. 990 M . enz.; 8o. liet bouwen van een windwater
molen van 22.50 M . vlucht uu 2 vijzels enz.; 4o. het 
bouwen eener molenaars woning, hot verplaatsun eener 
woning, het maken vau 5 stel harten en 2 beschoei
ingen, alsmede van steekheiingeu, dierschutten en 
pompen. 

st.-AtinaaarKhle: het afbreken eener oude- en het 
wederopbouwen der nieuwe schuur ?n melkenkelder, 
op de zathe bewoond door Doede Boersma. Inl . hij 
O. Keitsma Jr., te Itcetgumermolen. 

Vrijdag. II Juli. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan hel gebouw van hot prov. best.: 
het herstellen der basalten vurhiudingsmuren, tusschen 
de beide sluizen, het onder-profiel-brengen van de 
daarachter gelegen terreinen en het in-orde-brengen 
der zclfrogistreeren.lc getijmeters te Hanswecrt 
cn te Wemeldlnge, met tiet herstellen der oostelijke 
losplaats in de buitenhaven te Hansweert, in 2 perc. 
Aanwijzing 7 Jul i . Ramiug: perc. 1 /4870 , perc. 
2 /2270. 

VlioHfli, te ]0 ' / i uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het doen van huitengewono herstellingen aan de 
Rijkswerken van het pontveer te L i th . Aanw. 7 
Jul i . Raming '600. 

Nieuw-Amsterdam, te 12 uren, door het veeuschap 
Barger-Wester veen, bij J . van Dalen: l o . het maken 
van 3 draaibruggen over hoofdwijken in hot Wostcr-
veen : 2o. het opschoouon eu op-de-dicpte-inakca vau 
300 M . hoofdwijk aan lie*. Oranjekanaal hij Zuid-Barge. 
Aanw. 8 Juli . 

ftardrechl. te 12 uren, in bet koffiehuis va'i Zahn : 
de levering van 4200 H L . irrove machiiie-Rulirstein-
kolen ten dienste van du heide stoomgemalen in den 
polder het Uudeland vau Slrijen onder Strijen, te 
leveren tusschen 15 Aug. eu 1 Sept. 

Leeuwarden, tc 12 uren, ten getnceiiteliuizc van 
Lceuwarderadeel: het afbreken van de Maricngnar 
derbrug over de Hijumcrvaart, ru het aldaar bouwen 
eener nieuwe brug. 

Tiel, te 8 uren, door de kerkelijke commissie der 
ll i . rv. gemeente: het doen van herstellingen aan de 
Gioote kerk. Aanw. S Juli , te 9 uren. 

Warkum, door het dijksbestuur van het water
schap Workumer Nienwland, bij den voorzitter: lo. dp 
levering van 310 stuks 53 d M . nieuwe grenen dijk-
palen en 90 M . 10 ii 25 dito grenen gording; 2o. het 
maken van nieuwe werken en herstelling aau de zee
wering. 

Zaterdag, IS Juli. 
Zonnemalre, te 11 uren, door het bestuur der 

waterkeeriug van het waterschap Nieuw-Bommenede, 
bij 1 ' . J- van Spluuter: het leggen van een rijslioofd 
aan de waterkeering van gen. waterschap. Bilj . inz 
11 Jul i , 'e 12 uren. Aanw. 9 Jul i . 

Haarlem, te I uur, ter secretarie van dun Haar-
leinmormeerpolder: het onderhoud van gebouwen, 
bruggen, beschoeiingen enz. enz. over '79 en de 3 
eerste maanden van '80, iu 7 perc. Inl. bij den 
hoofdopzichter te Haarlem en bij de opzichters. 

Tiel, te 1 uur, door burg. en weth.: het maken van 
eene brug voor voetgangers over de gracht nabij don 
St.-Walburgsingel. 

Maandag, IS Juli. 
«malerdam, te 12 uren, door burg. en weth.: het 

M O M van een kantoor voor de ambtenaren der Rijks
belastingen bij het Westerdok. Inl. bij den stads-
architect op bet raadhuis. 

Amsterdam, door het. bestuur der Vrije Gemeente: 
het maken van een gebouw teu dienste der Vereeni
ging op eeu terrein r au dc Weteringschans, op du 
bestnaude fundatie. Iul. hij den architect G. B. Snlm. 

IIInNdag, IA Juli. 
'••Hage, te 12 uren, door bet ministerie van koloniën: 

het vervaardigen, ineenzetten, weder uit-elkander-
nemen en naar de plaats van inscheping vervoeren 
van den indalen bovenbouw jvoor 4 bruggen voor de 
burgerlijke openbare werken in Nederl.-Indiü. 

Haarlem, te 2% uren, door het bustuur van Geesl-
merambacht, aan het gebouw van he' prov. best : het 
gedeeltelijk vernieuwen en herstellen van de brug 
over den motenknlk der strijkmolens vau Raaksmaals-
boezum, aan het einde van de Breelaan, te Ouddorp. 
Inl. bij den buofdingen., te Haarlem en deu ingen. 
Wellau, te Alkmaar. Aanw. 12 Jul i , te 12 uren. 

Maaabammel, Ie 3 uren, door het polderbestuur 
van Maasbommel, bij deu kastelein P. de Groot; het 
leveren der benoodtgdc steonkolcn voor de machine 
in den dorpspolder Maasbommel. 

Yeriehe, door het gemeentebestuur: de levering 
van 120 stère onderhoudsgrint, vrij op deu wal aan 
de Haven. 

Waeuidag, IS Juli. 
'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: dc «itvoerinL' van eenige werken tot nor-
maliseering van de Waal onder Hellouw en onder 
Nieuwaal, tusschen de kilometerraaien SI eu 83. 
Aanw. 11 en 12 Jul i . Ramiug /98,600. 

Zwol le , te l l ' / i uren, iu het Odéou: het bouwen 
van een officierspaviljoeii enz. in de legerplaats t ij 
Oldebroek- Annw. 12 Jul i , tc I uur. Raming / 30,000. 

Ittreelit, door de direetie der Nederlandsche- Rijn
spoorwegmaatschappij: het maken van een ijzeren 
voetbrug over de sporen van de dokliju bij de Mui-
derpoort te Amsterdam. Aanw. 10 Juli , te 11 uren. 

Harllngau, door L . Houtsma: het bouwen vau 2 
lieerenhuizingen aan de Rozengracht aldaar. Inl . bij 
deu architect C. C. vau Rijsbergen. 

lli-rgeii-op-Xoiini. door bot R. K . parochiaal kerk
bestuur: bet bouwen vau eene pastorie. 

Ilanderdag, 17 Juli. 
Amsterdam, te 12 uren, aan de directie der Duin* 

water maat schappij, ten haren kantore Prinsengracht 
1019: het graven van ongeveer 3320 M . lengte kanaal, 
liet maken vau 2 nieuwe filterbedden en overdekt 
rein wat er-reservoir met bij belmoren dc werken onder 
dc gemeenten Zandvoort en Heemstede. 

Haarlem, te uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. hot herstellen eu verbeteren van de zeowerken op 
UrV. Raming ƒ 8 6 0 0 ; 2o. het bouwen eener vaste 
brug met steenen laudhoofden over de Jan-Gijzenvaarl, 
in den Rijks-grooten weg van Haarlem naar Nieuwe-
diep, gem. Schootcn. Ramiug / 5000. Aanw, van 
beide 12 Juli . 

Amsterdam, le 3 uren, door de naaml. vennootschap 
Frascati, in De Roodc Leeuw: de verbouwing tot 
verkooplokaal van liet lokaal Frascati inet daaraan-
grenzende gebouwen op den O. Z. Voorburgwal en 
achter uitkomende san de Nes. Inl. bij den ingtin.-
architect A . L . van (iendt, aldaar. 

Dardrcrht, te 4 uren; de levering der verschil
lende bouwmaterialen ten dienste van den spoorweg üo-
riuchern —Geldermalseu. Iul . bij de aannemers Dekker 
en Wolzak. 

Vrijdag, I» Juli. 
V B i M e l i , tc lO ' / i uren, door het miuist. van water

staat ent., aan het gebouw van het prov, bestuur: 

het opruimen van ondiepten iu bet kanaal de Dieze. 
Aanw. 12 en 14 Jul i . Kaming ƒ 1900 . 

Ovcni'hie. te 11 uren, door burg. en weth.: de 
verlichting door raiddel van gas uit steenkolen, van 
de straten, wegen, pleinen en openbare gebouwen in 
die gemeente. 

Zaterdag I » Juli. 
Leeuwarden, te 12 uren. ten geroeentehuize: het 

doen van eeuige timmer- en metselwerken aan het 
gobouw der gemeenteschool no. 6 (splitsing der lokalen). 

Maandag, II J u l i . 
Helmend, te 11 uren, iu het gesticht van Liefda

digheid : het sloopen van eeu oud gebouw, het bou
wen coner kapel, beueveus bet doen van veranderingen 
aan een daaraan grenzend oud-mannenbuis. Inl. bij 
den (architect H . J7 van Tulder, to Tilburg, dagelijks 
van 10 — 12 en van 2—5 uren. 

'•-Hage, te 11'/j uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. baat: 
het maken van een bazaltiuuur aau het buitenfrout 
der schutsluis van het kanaal door Voorne te Helle
voetsluis. Aanw. 10 Jul i . Raming ƒ 4820. 

'a-Uraveumeer, te 4 uren, bij A . vau der Dussen: 
eene belangrijke herstelling aan liet kerkgebouw der 
Ncd. Herv. gemeente. Aauw. 14 Juli , tc 4 ureu. 

ninadag, SS Juli. 
t'trerht, te 2 uren, door dc maatschappij totexpl. 

vau Staatsspw., aau het centraalbureau: liet afbreken 
van 3 siconeu wachters won ingen op d« wachtposten 
BOS, 31, 32 en 13, cn het bouwen van 4 idem op dc 
wachtposten nos. 31, 32, 43 en 101, teu behoeve vau 
den spoorweg Arnhem—Leeuwarden. 

Weenadag, S« Juli. 
'a-llage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het maken en plaatsen vau bewegingstoe-
• tellen voor zes deuren van de voormalige Marine-
sluis cn van hot nieuwe buitenhoofd te Vlissingen. 
Raming ƒ7000 , Aanw. 17 en 19 Ju l i . 

Ilauderdag, £1 Juli. 
U l u l r r . w j k , tc | l l u r i door du Nederl.-Westf. 

spoorwegmaatschappij, ten raadliuizc : lo . liet makon 
van eene goederen- tevens douanenloods op het station 
Winterswijk; 2o. het maken van gebouwen cn in
richtingen op de halte Gladbeck; 3o. het. maken van 
wachiershuisjes en wachterswoningen voor het ge
deelte spoorweg tusschen de stations Dorsten en Buer; 
lo . het maken van een stationsgebouw en goederen
loods le Horken; 5o het maken van eene goederen
loods eu eenige andere werken op bet station Dorsten. 

Vrijdag, SS Juli. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van hut prov. best.: 
het wegruimeu van een in de Wester Schelde ouder 
ViÜHUBgeu gezonken vaartuig. Aauw. 21 Juli . . 

AntHterdam, te 11 uren, aau het koloniaal etablis
sement: du levering, in 34 perc, van: hardsteeueu 
vloertegels; klee ingtasschen on stormbanden; grijs 
kcperlakcn; blauwe baai; blauw doorverfd en ongebl. 
ge-, en gecil. katoen; ongebl. gei. en geeil. katoen; 
mbandkatoen; drilling voor witte pantalons; blank 
linnen; balssuoeren; roskammuu en sporen; haar
kammen; blikken eetketeltjes. 

gaterdag, SW J u l i . 
Utrei'ht, te 10 uren, in het gebouw voor Kunsten 

en Wetenschappen: het maken van afsluitingen enz. 
Op het terrein Dnmlust, te Utrecht. 

VrUSag, 1 Aug. 
Amhrm, te 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat ens,, aan het gobouw van het prov. best.: 
lo. eeuige vernieuwingen en borstellingen aau 's Rijks 
groolen weg van Zutfen over Winterswijk naar de 
Pruisische grenzen. Raming / 7700; 2o. het vernieuwen 
der keistraat met klinkervoet paden in de traverse tc 
Groenloo. Raming / 18,400. Aanw. vau beide 24 en 
26 Ju l i . 

vYcenidag, H Aug. 
'•-Hage, te 12 ureu, door het ministerie van water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van dc pijlers un landhoofdcn voor de brug 
over dc Maas bij Heuuien. Inl. hij den hoofdingen., 
te Arnhem en dcu sectieingeu. K. H . van Brederode, 
te Nijmegen. Aauw. 23 en 25 Juli, te 1 uur. Raming 
f 408,000. 

Weenadag, IS Aug. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie vau water-

slaat ens. ten dienste der Slaatsspoorwegen: het ma
ken van de pijlers en laudhoofden voor de brug over 
den Rijn, alsmede eenige bijkomende werken, uabij 
Rheuen. Inl. bij dun hoofdingenieur te Arnhem. 
Aauw. 2 en 6 Aug., telkens te 1 uur. Ramiug t 979,000. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Meardrerht, 20 Jun i : het bouwen van 2 bruggen 

op paalfuudeerïng over de tochten in den Zuidpias-
polder: 

brug A brug B massa 
C. v. d. Kuij , tc Moordrecht, ƒ2170 / 22U0 
A. Mans, le Kraliugcn, / 4650 
O vau Leeuwen, Ie Waddiuksveen, 4570 
W. Pruijl, te Lekkerkerk, 4023 
II. J . Nederhorst, te Gouda, 3840 
A- Luijcndijk, tc Waddiuksveen, 3825 
J . v. d. Broek, te Zeveuhuizen, 3522 

Purmerend, 23 Juni : het bouwen van een kapitaal 
woonhuis iu liet plantsoen bij de Purineruoort, buiten 
glas- cn schilderwerk; ingek. 11 bilj., als: 
J . de Vries eu A Bet, te Purmerend, / 10,815 
J . Plas, „ idem „ 10,487 
K. de Lange, „ idem „ 10,446 

J . Weslmijzen, „ idem „ 10,425 
D. de Bruiu, „ idem „ 10,310 
M . Worp, „ idem „ 9,880 
P. do Groot, „ idem „ 9,644 
K. van Ammers, „ Kwadijk, „ 9,493 
11. Klaver, „ Ilpendam, „ 9,250 
Wed. C. Oderkerk, „ Purmerend, „ 8,979 
J . Vet, „ idem „ 8,900 
J . Nieuwstad, „ Beets, „ 8.535 
11. F. Wealcrvald, „ Purmerend, „ 8,225 
J . Band, „ idem „ 7,986 

Deventer, 23 Jun i : liet verbouwen van een be
staande- eu het bouwen van 4 nieuwe knechtswonin-
gen, buiten de levering der metselsteen, in 2 perc; 
perc. 1 verbouwing der bes'aaude; perc. 2 het bouwen 
van 4 nieuwe wouiugen eu op de massa: 

;erc. 1 perc. 2 massa 
1340 ƒ 3 5 9 3 / 4933 

R. v. d. Poel en L . van 
Vorden, 1224 3180 4398 

G. Hofstee, 1390 3600 4990 
K . van Leusdeu, 4600 
W. J . Kolkert, 4S00 
A J . Meusiuk, 1327 3292 4619 
H . Korteling, 4870 
J . v. d. Woerd, 1186 3670 4856 
H . B. Lepping, 1345 3500 4830 
J . Pol J z , 1352 3292 4644 
J . Wittevecu, 1355 3350 4705 
iu perc. gegund. 

Katnaen, 23 Jun i : het maken vaa ceue klinkerbe-
straling met trottoir voor de laatstgebouwde buizen 
buiten de Koornmarklspoort bij 't Oorgat; ingekomen 
6 bilj., als! 

B. v. d. Weerd, te Kampen, ƒ 3880 
K Snel, H idem „ 2850 
H . van «verren, „ idem ,. 2824 
M . Vinke, „ idem „ 2390 
J. de Groot, „ idem „ 2333 
D . Zwanopol, „ idem „ 2170 
gegund. 

Philippine, 23 J u n i : de gewone onderhoudswerken 
aan den polder Kleine-Stelle; ingek. 4 bilt., a l s : 
C. Boot VVz., te Neuzen, ƒ 1680 
P. Bareman, „ Hoek, „ 1644 
D. Tbolens, „ idem „ 1378 
L . Koolc, „ idem „ 1320 

Amstelveen, 24 J u n i : het maken van tochten in 
den MiddelpoUer onder Nieuwer-Amstcl; minste 
insofar, was A. vau den Heuvel Az., voor ƒ11,800. 

2o. bet maken van bermslooten ; minste inschr. was 
J . de Vaal, voor ƒ 1535; gegund. 

Nijmegen, 21 J u n i : eene belangrijke verbouwiug 
van ecu gedeelte van het Protestantse lie weeshuis; 
ingek. 10 bilj., als: 

te Nijmegen, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 

J. F. Kerkhof, 
K . Verburg, 
G. Reintjes, 
A. Verheii, 
B. r . d. Brand, 
M . H . Wouters, 
II. W . v. d. Waarden, 
Wed. J . Woonink, 
J . Knoops, 
A. Reuming, 
gegund 

r i r e r h i , 25 J u n i : het bouwen eener kapel op het 
R. K . kerkhof; ingek. 11 bilj,, als: 

tc Utrecht, 
id< 

ƒ 19,888 
„ 18,700 
„ 18,579 
„ 1S.500 
„ 18,250 
„ 16,733 
„ 16,729 
„ 15,920 
„ 15,890 
„ 14,976 

J . H . Wolf, 
C. van Zeeland, 
D. L. van Kent, 
A. Kccrs, 
M . Andricssen, 
J . A. van Straten, 
A. M . van Liefland, 
J . H . de Vos, 
W. Tiolens, 
A. A. tan Dommelen 
W. Wtstcrhof, 

„ idem 
„ Hilversum, 
,, idem 
„ Utrecht, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ Weesp, 

ƒ 37,300 
„ 30,922 
„ 36,100 
„ 35,680 
„ 35,141 
„ 35,670 
„ 35,610 
„ 34,600 
„ 31,300 
„ 33,393 
„ 32,760 

Nlrktrh, 25 Juni : lo. het bouwen van 9 dubbele 
steenen duikers met 2 toestellen voor waterkeeringen, 
2o. het graven van p. m. 1000 M . kanaal 

'I' Vos, te klnumatil. 
perc. 1 perc. 2 massa 

J . Vink, te Garmerwolde, ƒ 3250 / 4850 
R. Jo l t» , te Houwerzijl 3190 
T. Bos. tc Bf-dum, 2970 
(i . Huiiinga, te Zuidhoru, 278:' 
A . Tcninga, te Grootegast, 2610 
J . de Vries, te Kol!urn. 
W. B . Harkema, te Warf-

huizui, 
A. Vogelzang, tc Oldehove, 
J . Voendijk, te Obergum, 
A. Benniiiga, te Bcdum, 
G. Rottinghuis, te Delfzijl, 

(.ruilingen, 25 J u n i ' het verven 
minste inschrijver was R. Jonk hof, te Groningen, 
voor /"1247. 

Wi jhe , 25 Juui: het maken van eeu zandbermaau 
du binnenzijde van den IJseldijk tegen do Herculoer-
kolken; gegund aan G. Schuur!)uis, tc Haltem, voor 

ƒ 2100. 
Ueldermalseu, 20 Juni : het leggen van eene bazalt-

glooiing te Ileeselt, circa 7000 M ' ; ingekomen 21 
biljetten, als: 
' " ' " te Varik, 

„ Hanlinksveld, 

/ 10,004 
f 4850 7,900 

8M0 0,240 
43*0 
M40 WW» 
MM 

3770 0,9'JO 
8,763 
r>,4<;7 
8,171 
5.813 

van het raadhui»; 

L . W. Verspille, 
S. van 't Verlaat, 
P. van 't Verlaat, 
G. Sterk Hz., 
R. T. d. Bout, 
P. Verschoor, 
J . Roskam, 
G. Vlot, 
A . Pippel, 
A . de liaan, 
K . van Annum, 
H . van Anrootj, 
K- Langerak, 
P . J . Roubos, 
P. W. van Hattui 
A. vau Vuren, 
C. Streefkerk, 
A. Bongaarts, 
A. F. van Heukel 
J . Verschoor, 
O van Es, 
G. de Hoog, 
I'. Pannekock, 
H . Dubbeldam, 

idei 
„ Heukelum, 
„ Hardinksveld, 
„ Sleeuwijk, 
„ Sliedrecht, 
„ Hardinksveld, 
„ Bruchcm, 
„ idem 
„ Nieuwaal, 
„ idem 
„ Ammerstol, 
„ Woudricnem, 

Tui l , 
„ Vuren, 
„ Streefkerk, 
„ Zalt-Bommel, 
„ Haaf ten, 
„ Ammerstol, 
„ Herwijnen, 
„ Gorinchem, 
„ Herwijnen, 
„ Gorinchem, 

ƒ 32,175 
„ 30,800 
„ 27,1 S 5 
„ 26.980 
„ 26,930 
„ 26,90 I 
„ 26,200 
„ 25,814 
„ 25,533 
„ 25,490 
„ 24,115 
„ «4,285 
„ 23,790 
„ 23,500 
„ 23,300 
„ 23,250 
„ 23,200 
„ 22,912 
„ 22,900 
„ 22,517 
„ 21,997 
„ 21,900 
„ 21,897 
„ 21,744 

Mijdrecht, 26 J u n i : de vernieuwing der Ponds-
koekersluis; ingekomen 7 bilj., als: 
P. Leenders, 
S. van Soest, 
1). en J . v. d. Heli 
W. van Lokhorst, 
M . Rijneveld, 
J . Rijneveld, 
C. Verweij, 

G. Verweij, 

te Utrecht, 
„ Mijdrecht, 
„ idem 
„ Wilnis, 
„ Mijdrecht, 
n idem 

ƒ 17,777 
„ 15,230 
„ 15,221 
n 14,877 
„ 11,680 
„ 14,678 

14,500 

te Groningen, „ 7850 

w 

idem „ 7504 
idem „ 6890 
idem „ 6483 

n 
idem „ 6041 
idem ,, 6040 

n 
idem „ 5998 

n 
idem „ 5900 
idem „ 5508 

» idem „ 6000 

idem en 
„ Uithoorn, 

Grenlngen, 26 Jnni : eene verbouwing aan het ge-
houw van R . F . de Cock; intrek. 10 bil . . . als: 
H . J . Metige, 
S. de Wit, 
R. Schellens, 
E. W. Wielzema, 
J. Haupt, 
J. Werkman, 
G. Meuling, 
L . H . Ruintjes, 
A . Sclireuder, 
W. Cones, 
gegund. 

Zundert. 26 Juni: het maken van trottoirs in den 
bebouwden kring te Zundert; ingek. 4 bilj., als: 
C. II. Luijks, te Zundert, f 14,000. 
C. ,1- Manjnen, „ Breda, „ 13,116. 
A . 0. Broos, „ Roseudaal, „ 13,005.20 
G. ff. Metsers, „ Ginneken, „ 12,768. 

Wintcrawrljk, 27 J u n i : de werken ten behoeve van 
deu Nederl.-Westf. spoorweg: 

Bestek no. 19, loeomotievenloods; ingekomen 3 
bilj., a ls: 
W. F . Wijers, te Tilburg, / 19,000 
G. VV. Toebes, „ Winterswijk, „ 15,800 
C- ter Haar, „ idem „ 11,199 

Bestek no. 22, gebouwen en inrichtingen op de 
baltc Khade: één biljet ingek. vau L . Lueo, te Hor
ken, voor B t 28,500. 

Bestek no. 23, stationsgebouw Winterswijk; ingek. 
9 bilj., als: 1 8 

te Groenloo, J . U . Aalbers, 
A. Sieverdink en 

J. Th. Nales, 
W. F . Wijers, 
A. Groeneudijk, 
K . Meeker, 
S. te Bokkel, 

, idem 
, Tilburg, 
, Utrecht, 
, Zutfen, 
, Aalten, 

/ 42,716.90 

N 11,504. 
„ 37,490. 
„ 34,573. 
„ 34,500. 
„ 34,434. 

C ter Haar, te Winterswijk, ƒ 33,877. 
A - Nuijs. „ idem „ 32,770. 
G. W. Toebes, „ idem „ 32,500. 

Bestek no. 26, gebouw tot woningen voor 5 douanen-
beambten met oen nevengebouwtje, ten behoeve vaa 
slation Borken; ingekomen 8 biljetten, als: 

Lueb, te Borken, M . 32,400 
W. Hendrincks, „ Rührort , „ 27,900 
B. Gollz en Kiiustler, „ Borken, 27 700 
W . F . Wijers, „ Tilburg, ƒ 26,490 
voor bestek 26 eu 28; 
A. Ubbink, n Breedevoort, „ 24,742 
A . Sieverdink cn 

J . Th. Nales, „ Groenloo, „ 20,559 
S. te Bokkel, „ Aalten, „ 19,268 
A - N u ' j s , ,, Wiuterswijk, „ 18,275 

Bestek uo. 27. waehtershuisjes en wachters wonin
gen ; perc. 1 ingek. 6 bilj., als i 
Goltz en Künstler, te Borken, k t 22.000 
W . K. Wijers, „ Tilburg, f 16,445 
A . Sieverdink eu 

J . Th. Nales, „ Groenloo, „ 18,631 
Nales, „ idem „ 13,043 
C. ter Haar, „ Winterswijk, „ 12,950 
A - Nuija, „ idem ,, 11,886 

perc- 2 ingekomen 2 bilj., als: 
Goltz en Kiiustler, tc Borne, M . 14,200 
A. Sieverdink en 

J . Th. Nales, „ Groenloo, ƒ 8,913 
N a l e s i „ idem „ 8,900 

ninssa perc. 1 eu 2 ingek. 4 bilj., als i 
Hüaer en Koppe, tc Gale, M . 37,155 
A . Ubbink, „ Breedevoort, f 22,653 
A. Sieverdink eu 

J . Th. Nales, „ Groenloo, „ 22,049 
C. ter Haar, „ Winterswijk, „ 21,290 

Bestek no. 28, reservoirgobouw en eenige andere 
werken te Borken; ingek. 2 bilj., als: 
L . Lueb, te Borken, M . 9000 
W. Hendricks, „ Rührort , „ 8900 
A. Ubhiuk, Breedevoort, ƒ 6042 

%ntRterdam, 27 Juni : het bouwen van een kantoor
gebouw buiten de Haarlemmerpoort, ondor beheer 
van den architect Vos; minste inschrijver was H . D . 
van Voorthuijzen, voor ƒ17,500 en / 7 0 0 voor betim
mering van het kantoor-

Lelden, 27 Juni : liet bouwen eener bouwmanswo
ning in den Bot er huispolder; ingek. 7 bilj., als: 
R. Rotteveel, te Warmond, ƒ 11,600 
G. Rietberg, ,, Leiden, „ 10,900 
J . N . v. d. Heiden, „ idem „ 10,600 

Groen, „ Alkmaar, „ 10,500 
J . van Hooru, „ Alkemadc, „ 10,400 
J . van Ingen, „ Bodegraven, „ 8,650 
S. van Leeuwen, „ Leiden, „ 8,400 
gegund aan J . van Ingen. 

Aaaen, 27 Jun i : lo. het bouwen van 2 ijzeren 
draaibruggen, ter vervanging van de Hijker- en de 
Brunstingerbrug, buhooreiido tot de Bellervaart, in 
2 perc,: perc. I (Hijker brug) ingek. 5 bij., als: 
A. E . Stijkel, te Appingedam, ƒ 4360 
H . Winters, „ Assen, „ 4337 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 4273 
R. House Jr., „ Assen, „ 4122 
H . Dalhuisen, „ Kampen, „ 3969 

perc. 2 (Brunstingerbrug) ingek. 5 bilj., a ls: 
A . E. Stijkel, te Appingedam, ƒ 4700 
II. Winters, „ Assen, „ 4647 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 4553 
R. Hunse Sr., „ Assen, „ 4367 
H . Dalhuisen, „ Kampen, „ 4319 

2o. liet bouwen vau een brugwachterswoning bij de 
Hijkerbrug over de Beilervaart; ingek. 2 bilj., als i 
R. Hunse Jr., te Assen, ƒ 2968 
F. Aberson, „ Steenwijk, „ 2783 

Leeuwarden, 27 Jun i : lo . het onderhoud van het 
gouvernementsgebouw aldaar voor '79/'80; minste in
schrijver was N . W. Stoett, te Leeuwarden, voor 
ƒ 2680 

2o. het opruimen van ondiepten in eenige ka
nalen en vaarwaters in onderhoud en beheer bij de 
prov. Friesland, in 5 perc; minste inschr. waren: 

pore. 1 en 3, G. T. Praamstra, te Veenwouden. 
ƒ 1166 en ƒ 5 7 4 2 ; 

perc. 2, H . H . Huisman, te Echten, ƒ 1180; 
„ 1, Y . Dikkerboom, te Oudebasko, ƒ 6 9 5 ; 
„ 5, J . A . Tuinier, te Oudemirdum, ƒ 6 7 9 5 . 

Muntendam, 27 Juui : het bouwen van een woon
huis c. a. voor notaris Zeven; ingekomen 8 bilj., als: 
E. Kliphuis, te Stadskanaal, ƒ 5555 
D. J . Huisman, „ Zuidbroek. „ 5169 
J . H . Bos, n Veendam, „ 4964 
G. F . Croae, „ Zuidbroek, „ 4750 
J . J . Prummel, „ Veendam, „ 4686 
T. H . Vonema, „ idem „ 4480 
(i . J . Prins, „ Muntendam, „ 4396 
H . Eikenberg, „ Veendam, „ 4189 
gegund. 

Wlusclieteu, 27 J u n i : het bouwen van een woon
huis aau de Garstestraat; ingek. 6 biljetten, als: 
H . Dik, te Winschoten, ƒ 7523 
H . Timmer, „ Beerta, „ 7400 
E . v. d. Voort, „ Winschoten, „ 6940 
K. de Grooth, „ Stadskanaal, „ 6776 
H . vau Dclden, „ Beerta, „ 6740 
P. Ravensbcrg, „ Winschoten, „ 6230 
gegund. 

Middelburg, 27 Jun i : de uitvoering van buitenge
wone werken aan de haven te Breskens; ingekomen 
6 bilj., a ls: 
H . llagc, te Middelburg, f 25,089 
J . v. Hoek, „ idem „ 23,450 
D. Tholens, „ Hoek, „ 23,300 
A . van Popering, „ Bruinisse, ,, 23,250 
P . Monjc. ,, Breskens, „ 23,000 
I. van Male Dz., „ idem „ 22,878 

'•-Hage, 27 J u n i : l o . het herstellen en verbeteren 
van de Rijks-telegraaflijnen langs den Neder). Rijn
spoorweg tusschen Amsterdam—Utrecht. U t r e c h t -
Rotterdam, en Breukelen—Harmeien, iu 2 perc; 
perc. 1 ingekomen 4 bilj., als: 
W. van Dijk, te Jutfaas, ƒ 1390 
A . Kouwenhovcn, „ Eukhuizen, „ 1315 
B. v. d. Weerden, „ Amsterdam, „ 1285 
H . Hots, ,, 's-Hage, „ 1273 

perc. 2 ingekomen 1 biljetten, als: 
B . v. d. Weerden, te Amsterdam, ƒ 1390. 
H . vau Berkel, „ Gouda, „ 1370. 
H . Hots, „ 's-Hage, „ 1321.65 
W . van Dijk, „ Jutfaas, „ 1260. 

2o. het bouwen van een telegraafkantoor met direc
teurswoning op Terschelling; ingek. 10 biljetten, als: 
.1. Dokter, te Leeuwarden, f 24,826 
E. de Graaf, „ Berguin, "„ 24,800 
G. S. Spoelstra, „ Harliugen, „ 22,700 
S. A . Bergsma, „ Franeker, 20,96S 
D. v. d. Zee, „ Harlingcn, „ 20,964 
J P. Schaafsma, „ idem „ 20,518 
A. Vos, „ Nieuwediep, „ 19,360 
D. v. d. Meer, „ Harlingen, „ 19,250 
L . v. d. Zaag, „ Leeuwarden, „ 19,995 
M . Daalder, „ Heldor, „ 18,500 

4o. het herstellen eu verbeteren van de Rijks-lele-
graafliiu tusschen Zaandam—Buiksloot, en tusschen 
Buiksloot—Purmerende; minste inschr. was E . M , 
Giesen, tc Amsterdam, voor ƒ589 , 
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•finnlnsen, 88 Jun i : het vergrooten van een pak
huis in de Papengang; ingek. 11 biljetten, a h : 
H . Jansen, te Groningen. f 36W 
G . Hinrichs, ,, idem J J J " 
A Sehreuder, „ Hoogetand, „ W i l 
J . de Vries, Groninger,, „ 3173 
A W. Wietsenia. „ idem „ 3173 
\ Peters, „ idem „ J W 
Van Erp, ,, idem „ 3044 
Fekkee en Dooijes, „ idem ,. 8940 
H . Heintjes, „ idem 
Fekkes eu Kruijter, ,, idem 
F . Koders, „ idem 
gegund. 

W t m p l . 30 J u n i : hot maken van een stoomgemaal 
met toebchooren; iugek. 5 biljetten, als: 
P. A . A . T. Regenmorter, te Rotterdam, / 66,500 
J . v. d. Berg. „ Nijmegen, „ 65,700 
A. Gennissen, „ Tiel, , 58,100 
R. Spoor, „ Harlingen, . 57,700 
P. v. d. Koolwijk, „ Nijmegen, ,. 57,650 

AmiterJam, 30 J u n i , de levering van B ' / i tOttl 
balkijscr voor de brug over de Bocrcnwetcring; minste 
inschrijvers wurcn Gebr. Vau der VÜot, voor ƒ0.79/ 
per 100 K G . 

Aniaterdam, 30 J u n i : bet maken van een stations
gebouw met marquise cn verdere werken op bet ge
meenschappelijk stations-emplacement te Leidon; 
minste inschrijver was A . Groenendijk, te Utrecht, 
voor ƒ133,700. 

Anutartlam, 30 J u n i : dc opbouw van eeu woon
huis met boveuwoningen in de Palmstraat, onder be
heer van don architect J . B . Wijnslok Jr.; minste 
inschr. was De Veer, voor ƒ14,800. 

Amsterdam, 30 J u n i : bet bouwen eener houten 
halle, grenzende aan de bestaande zaal van het café 
Belvedere, aan het Westerhoofd; miuste inschrijvers 
waren De Lange en De Greeve, voor ƒ 3 5 0 0 . 

'e-Hace, 30 Juni : het leveren en verwerken van 
stortateen om den kop van het westelijke der beide 
Hoornschc hoofden aan den Oudehoorschen zeedijk; 
minste inschr. was L . A . van Haaften, tc Sliedrecht, 
voor /" 10,490. 

Assen, 1 J u l i : het maken van eene brug met 
steenen landhoofden en ijzeren liggers, ter vervanging 
van de houtcu brug over het Duurzerdicp; ingekomen 
6 bilj., als: 
J . Lubsen, te Zuidwolde, f 4290 
H . Weasels, » Assen, „ 4278 
J . Liuzel , „ Stadskanaal, „ 4200 
H . Winters, „ Assen, „ 4170 
Ë, Kampeu. ,, Sappemeer, „ 4049 
J . N . Krmzinga, „ Blij ham, , „ 3883 

'a-Hage, 2 J u l i : hot verrichten van eenige verf
werken aan de Landsgebouwen; minste inselir. was 
J . Kippcl , te 's-Huge, voor ƒ 6 6 8 . 

Arnhem, 3 J u l i : bet maken, leveren ou stellen van 
schoolmeubelen, in 2 perc; perc. 1 ingekomen 5 
biljetten, als: 
M . Janssen, te Arnhem, / 2145 
H . v. d. Sand. ,. idem „ 1649 
J . P. Welsing, ,, idem ., 1044 
G. Lieftiug; ,, idem „ 1643 
D . H . Kuoef, „ Velp. * 1637 
gegund. 

perc. 2 ingekomen 2 bilj., als: 
G. J . Hoogers, te Arnhem, ƒ 4202 
M . Janssen, ,, idem „ 3990 
niet gegund. 

Haar lem, 3 J u l i : het onderhoud van de werken 
van het Krabhersgat bij Enkhuizen; minste iuschr. 
was F . C . Mantel, te Enkhuizen, voor ƒ 6 4 0 0 . 

Vervolg der Berichten cn Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

' s - H e r t o g e n b o s c h . In de op 2 Juli gehouden 
zitting der Provinciale Staten werd besloten tot het 
instellen van een onderzoek naar de kosten, benoo-
digd voor den aanleg van een kanaal van Tilburg 
naar het Hollandsen Diep, cn tot het toestaan van 
een bedrag van /"100O voor dit doel. Een voorstel 
om ook den aanleg van een kanaal van de Zuid-
Willemsvaart tiaar de kom der gemeente Geinen 
te doen onderzoeken, werd met groote meerderheid 
van stemmen verworpen. 

Woerden. Op aanvrage van den Minister van 
Waterstaat Uit afstand van pl. ni. 200 meter ge
meentegrond ten behoeve van een op te richten 
post- en telegraafkantoor, heelt de Gemeenteraad, 
in zijne zitting van 1 dezer, dien afstand tegen 
f 10 per vierkanten meter toegestaan. Oppervlak
kig beschouwd schijnt de Raad aan bouwgrond te 
Woerden meer waarde te hechten, dan in het a l 
gemeen verondersteld wordt. 

Breda. In de 6e algemeene vergadering der 
Vereeniging van Gasfabrikanten in Nederland is de 
quaestie der gaskolen in dien zin beslist, dat de 
Engelsche, in vergelijking met de Duitsche, de 
voorkeur verdienen, doch dat deze laatsten, op zich 
zelf beschouwd en vooral als ze versch worden ge 
bruikt , voldoende resultaten geven. 

De Vergadering was van oordeel, dat het electrisch 
licht vooreerst en zelfs op den duur geen verminde
ring van gasverbruik ten gevolge zal hebben, mits 
niet naar een hoogen gasprijs, maar naar goed en 
goedkoop gas gestreefd werd. 

Regeling der hoofdkraan overeenkomstig de be
hoefte zal het verbruik van gas op de voordeeligste 
wijze bevorderen. De daartoe door den heer J. O i -
hen Jr. vervaardigde gasmeter-regulateur verdient 
voor de plaatsing in fabrieken en werkplaatsen aan
beveling. 

Met het oog op de wenschelijk heid naar een 
betere wijze van vergelijking der qualiteit van het 
gas in verschillende gemeenten, gaf de Vergadering 
als haar meening le kennen, dat de verificateur 
van Giroud daartoe het meest doelmatige toestel i s , 
en wenlen do leden der Vereeniging dringend uit-
genoodigd met bedoeld toestel geregeld proeven te 
nemen. 

Voorts werd besloten, zich tot de Regeering te 
wenden met verzoek den termijn, binnen welken 
alle gasmeters zullen moeten zijn geijkt, tot l o . 
Januari 1880 te verlengen, daar het groote aantal 
nog niet geijkte gasmeters bij dc bestaande gelegen
heid onmogelijk in dit jaar onderzocht kan worden. 

Tot vervanging van de aftredende bestuurders C. 
F . de Bruyn Kops, directeur van de gasfabriek tc Delft, 
en J . D. L . Heereniaus, directeur van du gasfa
briek te Enkhui /en , wenlen gekozen O. T. Salomons, 
directeur van de gaslabriek te Fijenoord en D. 
van der Horst, directeur van de gasfabriek te 

Leiden. In de plaat» van den heer C. F . de Bruyn 
Kops, die als Voorzitter moest aftreden, werd ge
kozen de heer J . A . Francois, directeur van de 
gasfabriek te Dordrecht. 

De volgende algemeene vergadering zal gehouden 
wonlen te Fijenoord. 

Aaaen. De Staten van Drente hebben in de zit
ting van 3 Juli op ccn voorstel van den heer Bor
ger, met 18 tegen 15 stemmen eene jaarlijksche 
subsidie van f-i0O tot wederopzegging verleend aan 
de Vereeniging tot opleiding van machinisten te Am
sterdam. 

Bolsward. De wensch van het Koninklijk Oud
heidkundig Genootschap cn van velen, wien de Ne
derlandsche kunst en hare geschiedenis ter harte 
gaat, is vervuld. De steiiihcbliende leden der her
vormde gemeente hebben met 197 tegen 48 stemmen 
het voorstel van den kerkerand tot verkoop der koor
banken in de St.. Martinikerk aldaar verworpen. 

ADVERTENTIEN 
bestomd voor Opmerker gelieve men, tor voor
koming vnn oponthoud, te adresseeren aan de 

IX e d actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j d i i j j - a v o n , O n « - < i « ' » u r e n 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien. 
H . H . Architecten. 

Een J O N G M E N S C I I , oud 25 jaren, in hotbouw-
kundig vak werkzaam, zag zich gaarne verplaatst 
bij een Architect. Goede attesten staan hem 
ten dienste. Adres Bureau Opmerker, letter G . 

Aanbesteding. 
U E D I R E C T I E over de verbouwing van een ge

deelte van het Gesticht van Liefdadigheid te HEL
MOND is voornemens in bijzijn van den dsar mee 
gelasten Architect, H . J . V A N T U L D E R , o;> Maan
dag 21 Juli 1879 des voormiddags ten 11 ure in 
bovengenoemd Gesticht bij enkele inschrijving pu
bliek aan te besteden: 

Eet sloopen van een oud gebouw, 
het bouwen eener K A P E L , bene
vens nog te doene veranderingen 
aan een daar aangrenzend Oui-man
nenhuis. 

Aanwijzing in loco op Woensdag 9 Juli e . k . des 
voormiddags ten 11 ure precies; bijeenkomst in het 
te sloopen gebouw, (toegang ten zuiden of links 
den hoofd ingang van bedoeld Gesticht). 

Inlichtingen over Bestek, teekeningen, onz. enz. 
zijn te bekomen, ten kantore van voornoemden A r 
chitect te Ti lburg , dagelijks des voormiddags van 
10 tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 ure, uit
gezonderd des Zondags. 

Bestekken zijn , zoolang de voorraad strekt, op 
franco aanvrage bij N . L U Y T E N , drukker en uit
gever te Ti lburg , vau af 4 Juli eerstkomende tegen 
toezending van f 1.00 per Bestek verkrijgbaar, 

Aanbesteding. 
Op 14 Juli 1879 zal door hot tataar dw Ver

eeniging tde Vrije Gemeente" te Amsterdam, war-
dw aanbesteed: 

het maken van een G E B O U W ten 
dienste der Vereeniging. op een ter
rein aan de Weteringschans, op de 
bestaande Fundatie. 

Bestek en Teekeningen BJD ü f 8 per Stel te ver
krijgen ter Drukkerij vnn de Heeren RÜELDFFZEN 
& H u U N E R , te Amalerdam. 

Inlichtingen verstrekt de Architect 
O . B S A L M . 

A A N B E S T E D I N G . 
Op 1...[..!. irdag 17 Juli 1870 , des middags te 3 

uur , nl in het Koffiehuis «de Itoode Leeuw" op 
den Vijgendam te Amsterdam, door de Naamlooze 
Vennootschap Frascati worden aanbesteed: 

De verbouwing tot verkooplokaal van 
het lokaal Frascati met daaraan gren
zende gebouwen op den O. Z. Voor
burgwal en achteruitkomende aan 
de Nes te Amsterdam. met de leve
rantie van alle noodige materialen 
en arbeidsloonen." 

De bestekken met bijbehoorende teekeningen zijn 
ad f 4 per exemplaar van af den i l Juli 1879 te 
verkrygen bij dé firma E L I . E R M A N H A R M S & IX, 
Rokiu 2 , te Amsterdam. 

Inlichtingen geeft de Ingr.-Architect A . L . V A N 
G E N D T . 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N O van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. J • O «O XI, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven ,V". ü'J en Jufferstraat N". 5G. 
R O T T E R D A M . 

B. H0LSB0ER te Arnhem. 
F A B R I E K en M A G A Z I J N van I n s t r u m e n t e n 

voor weten scha pjielijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- eu Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

WERELDTENTOONSTELLING TE PARIJS. 
In eene advertentie gedag+eekenil 14 Juni, wordt door den Voorzitter der Nederlandsche 

Hoofdcommissie Jhr. O. J . O. KLERCK medegedeeld, dat Z. H. Wel Oeb. een sclirjjven 
aan ons heelt gericht, betreffende de zaken waarover eene wisseling van Dngblad-Adver-
tentiën heeft plants gehad tusschen hem en den Heer J . M. VAN DEU M A D E , Directeur 
van de Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, te Amsterdam. 

Wjj hcMten dat schryven in goede orde ontvangen, maar uit de dientengevolge gevoerde 
Correspondentie met den Heer Jhr. KLEKCK geene aanleiding gevonden, de houding van 
den Heer VAN DEK MADE in deze af te keuren. 

Commissarissen der Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen: 

A . C. W K i l l I I K I T I . 

A M S T E R D A M , Juni 1879. Waarnemend Voorzitter, 

j . P. V A S nossi n . 
Secretarie, 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
m : J O M O II & €°. 

Civlel-insenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijkcn tijd alle soorten van StoOmhaggermolens in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 160 tot 2000 M s per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels. Drijfwerken, Locomobielen, Heimachines. 
Steen- eu Tegel vor mmachines, IJxeren Kap- en Brug construct iën enz. 

MAGAZIJN VAN T E E K E M E I I O E F T E N 
V O O R B O U W K U N D I G E N . 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
P R I M A kwaliteit — expresselijk vervaardigd en met mijne F i r m a voorzien. 

Alle soorten Teekenpapler vun C A R L SCHLEICHER & SCHÜLL te D u r e n , waarvan voort
durend de monsters in verschillende tijdschriften voorkomen, zijn bij mij te verkrijgen voor d e z e l f d e 
prijs, als daarop staat aangegeven. 

T H . «T. D O B B E 3 , 
U T R E C H T . 

N e u c h a t e l _ A s p h a l t e C o m p a n y Ltd. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

fcv*' •.. M V A N 

VAL DDE. TRAVERS. 
wrf geeft Iwrigt dat dour haar tet eenige A t l E X T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C». te A m s t e r d a m , 
door wie ook Uit het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt eo orders wier geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan dc F a b r i e k . Heilweg N " . 3 , tc Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Maatschappij tot exploitatie Tan 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 2 2 , t e n Julij 1870 , des namid
dags ten 2 ure, aan het Centiualbuieaii der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatss) «ontwegen bij de 
Moitïelse Laan te Utrecht, vau: 

Bestek n°. 2.-14. 
Het afbreken van drie s t e e n e n W a c h -

tershuisjes op de wachtposten N . 
31, 32 e n 43 e n het bouwen v a n 
vier Wachterswoningen op de wacht
posten N". 31, 32, 43 en 101 met 
daarmede in verband s t a a n d e wer 
ken, ten behoeve van den spoorweg 
van Arnhem naar Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. .38 van het Bestek. 

Het Bestek ligt vau den 3J"> Julij 1879 ter 
lezing aau het Centraal bureau hij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Mop
pet* en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Meppel. 

Utrecht, deu **«• Julij 1879. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R n W E T H O U D E R S der ge-

meente AMSTERDAM zullen op Maandag den 
14 Julij 1879, ten IS ure des middags, op het 
Raadhuis, in bet opeübMT hij enkele inschrijving 
doen aanbesteden: 

Het maken van een KANTOOR voor 
de Ambtenaren der Rijksbelastingen 
bi] het Westerdok. 

De voorwaarden de/er nanliesleding gijn uitsluitend 
te verkrijgen ter Drukkerij der gemeente, tegen be
taling van / ii.:t<>. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen worden ten 
kantore van den Stads Architect, op het Raadhuis, 
kamer n°. 101 , des ochtends van 10—12 ure. 

Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 
Amsterdam, D E N T E X . 

1 Julij 1879. Be Secretaris, 
D E N E U F V I L L E . 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-grwven 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen tn Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BKÜISSTKES, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 
Nieuwehaven N.zijde 5 5 , l l o t t r r i l i t i » . 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Slooiiiflmmerlalirii 'kaiilcii . 

miRiEMiiTEx &\mm 
ROTTERDAM. 

ROBEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, cm.. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R Sc Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPLEBY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . POMPEN , GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
METERS. AFSLUITERS, K R A N E N cn 
GARNITUREN voor stoom- cn waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. A l i a voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit ,1e fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen concur-
nerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit cn billijke prijzen. 

H. & J L SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

de UoUandêche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
cn reparation aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijkcn tijd gelcvenl cn uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars cn exploitanten van H A R D S T E E N - cn 

van K E I J E N O R O E V E N . 

Veertiende jaargang. Jfo 28. 
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A B O N N E M E N T : 

Vwiehyot Zaterdag* t'rij» per 3 munden f 1.65. Men .bonae.rt zich voor 
ui. J—MO*- Afiondrrlijke nommer. bij .nornitbertellin. II eeuU. I 

A l l e s t e k k e n e n a d v e r t e n t i e n t e a d r e s s e e r e n a u 

d e R e d a c t i e t e (Intheen 

A D V E R T E N T I E N : 

Vau 1—6 regela /1.—, verder voorelkeu regel pl&aUrtiinite 20 cealt en IOCCDM 
voor een nommer nu bat blad. Ad vertcTi t ie* roor bet tmiteiilatiii tinnflipn ïaiaij. 

S T U U R T O E S T E L V O O R E E X S P O O R T R E I N . 
(Rectiftcateur.) 

Ann het slot van de nadere toelichting in ons blad 
van 28 Juni j l . , no. 2G, berichtten wij dat men, 
donr combinatie der genoemde voordeelen, die de 
Rfctificateur oplevert, al wat men dienaangaande 
/ou kunnen wenschen, duor jiractische tot^uissing der 
vinding kan verkrijgen. 

Door 'N'iie practische toepassing van liet sttiur-
tiiestel van den heer Van Ruijven , oji de verschillende 
sjjoorwegen, zal de waaiile der vinding aanmerkelijk 
VOrhoogd worden. 

Hel gebruik van deu llectificateur en de bediening 
daarvan, moet natuurlijk overeenkomstig de Alge
meene Reglementen n o r den dienst np de SpOOl WOgOU 
en naar de bestaande seiu-regleineiileii worden vast
gesteld , aWgnakn doer eene on practise he toepassing 

I der vinding bur nultige werking in 't duister zou 
blijven en wellicht nooit iu 't vuile daglicht te voor
schijn l ieden, wat haar rechtmatig toekomt. 

Wanneer men , bijvoorbeeld , bij de toepassing van 
den ReclihYatcnr aau den machinist van een spoortrein 
volkomen vrijheid gat' om den trein naar willekeur 
Ie besturen, al naar omstandigheden, die zich op 
den weg /.ouden kunnen voordoen, dan gewis zou 
de machinist zelf', door zijne besturing, een ongeluk 
kunnen veroorzaken, en hij steeds roortdnrond op 
zijn mii-vive moeten zijn. Daardoor toch zou men 
den machinist verantwoordelijk stellen voor den 
goedon stand der wissels, die zich op zijn weg be
vinden. Alle verantwoordelijkheid van de wachters, 
die voor den jnisten stand der wissels hebben te 
zorgen, zou men dan op één persoon overdragen. 

/ I 'Iuli.- dwaze toeptLssiiigen , in voorschriften 
1 vastgesteld, kunnen wij gelukkig van geene -| -
J weemaal schappij verwachten, daar zulks geheel in 
J strijd zou zijn met hel beginsel, of beter, met de 

wettelijke liepaluigei,: dat mui eiken tivin een be
paalde weg wonlt aangewezen, waardoor een trein-
regeling op de stations mogelijk zij. 

Evenmin moet de verantwoordelijkheid van de 
wissel wachters wonlen verlicht, met het oog op de 
mogelijkheid, dat de machinist eiken verkeerden wis-
selstand of' onvolkomen gesloten wissel kan verbeteren. 
Het gevolg daarvan HM zijn dat menig wissel wacht er, 
die thans zijn plichten getrouw nakomt, alsdan opzijn 
wissel onachtzaam zou worden , — en daardoor weder 
zmi fe veel op de verantwooitling van den machinist 
geladen wonlen. 

Gelukkig echter zal elke spoorwcgmaalsehappij 
inzien, dut ieder wachter steeds geroepen blijft om 
niet tie meeste accuratesse voor een goeden stand van 
den wissel te zorgen, ojnlat de trein zijn aangewezen 
•poor kan volgen. Elke onachtzaamheid moet daarom 
met dc meeste gestrengheid door de spoorwegmaat
schappij wonlen gestraft. — Daarbij te zorgen dat 
den \visselwachter niet tc veel andere werkzaam
heden wonlen opgedragen, nu zijn verzuim door den 
machinist kan hersteld wonlen, behoort tot de 
plichten der hoofdambtenaren eener maatschappij, 
die daarvoor de noodige maatregelen kunnen en zeker 
zullen vaststellen. 

Voorts zal elkeen inzien, dat de spoorweg-
seinen mede aan den Rectificateur ten goede komen, 
zijne waarde verhoogen en dus in alle opzichten 
aan het stuurtoestel dienstbaar moeten worden ge
maakt, want dooreen eenvoudig wisselsein, zoo voor 
nacht als dag geschikt (hierover later meer), kan de 
machinist de richting van het ui tgestelde spoor 
zien, en het aangewezen spoor volgen. De te wijzigen 
bestaande seinen zullen dus van nog grooter nut 
worden. 

Hij de toe)>assiiig vau den Rectificateur, waanloor 
Ifl machinist, vun de voetplaat der locomotief af, in 
snelle vaart, de wissels kan verplaatsen en dus een 
trein kan In-sturen, oplat deze niet van zijn aange
wezen spoor afwijke, behoude men de bestaande 
voorschriften voor den treindienst, de seinen en de 
wisse I wachters, l iet gevaar dat, door een verkeerden 
stand uf onvoldoende sluiting van een wissel, een 
trein iu botsing kan komen of kan derailleeren, zal 
'lan nagenoeg geheel worden opgeheven; want de 
IlecLificateur verbetert automatisch alle onvoldoende 
sluitingen. Vooreen verkeerden wisselstand, waanloor 
'*n trein op verkeenl ipoor geraakt, moet toch een 
verzuim van den wisselwachter plaats hebben, en 
'l ;n verzuim kan soms noch door den machinist, noch 
"luor zijn adsistent den stoker opgemerkt worden. 

Hij eene practische toejtassing vnn den Rectificateur 
wd dus een déraillement, tengevolge eener onvol
doende sluiting van een wissel, nooit, en eene bot-
s'ntr van 2 treinen, tengevolge van verkeerden wissel-
*taud , zeer zelden kunnen voorkomen. 

Wanneer men daarbij inachtneeint • dat de ma
chinist voor s m af te leggen traject, hoe groot ook, 
vui-raf eene richting in rechte lijn aan den trein 

kan verzekeren, wat zelfs voor een bestuurder van 
paunlen niet mogelijk is, daar die bij elkeu zijweg 
zijn |Kiard moet besturen; — dat twee of meer van 
elkander vei-schillende uitwijkingen te bewerken zijn, 
al volgen de/e onmiddellijk na elkaar, — en dat 
verschillende s|K>nm dooi' deu Rectificateur afgesloten 
en dus voor een trein ontoegankelijk kunnen gemaakt 
wonlen, dan toch wenl bij de aankondiging, in no. 22 
van dit blad, van deze belangrijke vinding niet te 
vind gezegd, toen wij berichtten: dat de machinist 
van een spoortrein de locomotief cu dus ook den 
Kelicelen trein, bij sjtoorwissels, in alle richtingen 
kan besturen , als de koetsier, met de teugels, de 
paaiden bestuurt. 

Dat de machinist, bij die besturing, zich nooit 
kun vergissen, maar zelfs gedachteloos, van nature 
eene juiste richting aan den trein /.algeven, als hij 
daartoe den Rectificateur laat werken , znl duor elkeen 
lieaamd worden. We willen hier nog bijvoegen dat 
hij VOOT een rrchtseUe uitwijking zijn rechter teugel 
(in anderen vorm) eu voor een linksche uitwijking 
zijn linker teugel gebruikt, evenals de koetsier van 
den hok handelt met tie teugels. 

Wij hopen door dergelijke toepassingen, zonder 
evenwel de vinding zelve nog te kunnen openbaren, 
zooveel doenlijk nadere ophelderingen te geven, op
dat de Keelificateur dat vertrouwen wint, wat elke 
nieuwe uitvinding steeds behoeft, om ten nutte der 
maatschappij te worden aangewend. 

I 1 0 U T B E S T R A T I N O . 
In de Herliner Rürsen-Couricr van 28 Mei 1879 

leesl men een bericht omtrent houtbestrating, waar
aan wij gaarne plaatsruimte toestaan. Volgens dit 
dagblad wonlt de bestrating in de straat bij het 
Operagebouw op het oogenblik opgebroken, teneinde 
nldaar OHM proef' met houtbeslrating te nemen. Doch 
nu rijzen er reeds bedenkingen tegen deze soort van 
bestrating. 

Eene autoriteit op het gebied van bestratingen in 
groote steden, namelijk Professor Gerard F. Copp 
tan het Trinity College te Cambridge, wijst, in 
zijne uitvoerige memorie over dit onderwerp M n de 
stedelijke overheid van Cambridge op vele nadeelen 
van de huutbestrating, en geeft als zijn oordeel te 
kennen, dat hout als bestratings-materiaal geene 
vergelijking kan doorslaan met goede, d. i . natuur
lijke (rotsachtige, geen kunstmatige) asphalt. 

Ten eerste is hout het duurste materiaal, slijt naar 
verhouding zeer spoedig en veroorzaakt daardoor vele, 
zcei' kostbare herstellingen, en tengevolge van dien 
ook spoedig vernieuwingen. 

Volgens de rapporten van den heer Haywood. 
hoofdingenieur der llestmlingswerken in tanden , is 
du gemiddelde duur der houtbestrating 3 Jaren eu 
in New* York i jaren, om welke reien men te Parijs 
reeds vroeger met deze soort vau bestrating geene 
proeven over noemenswaardige oppervlakte genomen 
heeft. 

Volgens de heeren G. F . Copp en Haywood oefent 
de hoiitbustintiug, tengevolge van haar opzuifzings-
vermogen, een nadeeligen invloed uit op de gezond
heid, en ontstaat ar bij vochtig weder eene hoeveel
heid vuil en slijk, the zich aan het hout vasthecht; 
zelfs ontstaat er eene groote mate van brandbaar
heid, gelijk gebleken i> bij den grooten brand van 
Chicago. 

Beide genoemde autoriteiten zijn vnu oordeel, dat 
de liots-asphult van Val-de-Travers bij Neufchatel 
(Zwitserland ^ als het btwte bostratings-materiaal aan 
te hevelen is. 

Gecomprhueenle Travel's Rots-asphalt is relatief de 
goedkiKi[>ste eu duurzaamste bestrating. 

N B . De duur eener bestrating van Rots asphalt 
vau Traven wonlt gerekend op 20—25 jaren. 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G D E R M A A T 
SCHAPPIJ TOT B E V O R D E R I N G V A N 

- NIJVERHEID. 
In de atgetooptta week werd te Arnhem de 1 0 2 d ' 

algemeene vergadering der Maatschappij lot bevor
dering van Nijverheid en het daaraan verbonden 
congres van Nijverheid gehouden. Dc zittingen der 
algemeene vergadering hadden op Dinsdag en Don-
derdagi ém 8 en 10 Juli en het congres op den 
tusschengelegen dug plaats. De Tentoonstelling van 
nationale cn koloniale Nijverheid gaf aan deze ver
gadering buitengewone levendigheid, daar vele afge
vaardigden eu leden der Maatschappij zich de gele> 
geilheid ten nutte maakten om tusschen de werk
zaamheden door aau de tentoonstelling een bezoek te 
brengen. 

Maandag avond te acht uren ontving de Burgemeester, 
met de Wethouders en den Gemeente-secretaris, op het 
raadhuis de bestuursleden der Maatschappij met de 
afgevaaidigdeii der departementen eu de bestuursleden 

van het departement Arnhem. De Burgemeester 
heette de hestuunlers der Maatschappij van Nijverheid 
en de aanwezige hoeren hartelijk welkom in de ge
meente Arnhem ; het deed spreker genoegen , dat het 
congres van nijverheid dit jaar gehouden zou wonlen 
in dan gemeente, bekend om haar schoone ligging, 
waardoor velen zich hier ter plaatse terugtrekken, 
om na hun arbeid een welvenliende rust te genieten. 
De Burgemeester hoopte dat het congres de over
tuiging zou krijgen, dat er ook een opgewekte geest 
heerscht iu deze gemeente voor de belangen van 
nijverheid, landbouw en handel, waarvan dc ten
toonstelling het sprekende lie wijs levert, dat. het 
congres in deze sti l l ecu geschikte gelegenheid vooi1 

zijn beraadslagingen en tevens oen aangename ver
pozing van zijn drukke werkzaamheid moge vinden 
cn het een even nuttige als aangename herinnering 
moge achterlaten in de geschiedenis der Maatschappij, 

De heer Staatsraad J. W . L . vanOon l i , voorzitter 
der Maatschappij van Nijverheid, bracht het stede
lijk bestuur van Arnhem vuur de welwillende ont
vangst den dank der Maatschappij, waarna deeere-
wiju werd aungebtMlen , om later iu de groote cn 
stampvolle zaal van Musis eene groote uitvoering 
van liet orkest van den Juvaunschen Prins bij te 
wonen. 

De eerste algemeene vergadering werd Dinsdag 8 
Juli iu de groote zaal van het Nutsgebouw te 9 
uren geopend. 

De Voorzitter der Maatschappij, de heer J. W. 
L . van Oordt, herinnerde aau de vergadering in 
1868 te Arnhem gehouden, toen ook eene tentoon
stelling vuu nationale nijverheid gehouden wenl. 
Thans gaat die tentoonstelling niet ui t , zoo als toen, 
van de Arnhemsche afdeeling der Maatschappij , maar 
van •ijveren, die den moei hebben gehad daartoe 
te besluiten en over te gaan, zoo kort na de inter
nationale tentoonstelling le Parijs. Aan die heeren, 
aan de tentoonstellers, aau het Instuur, bracht ile 
voorzitter hulde. Aan de nagedachtenis van wijlen 
prins Hendrik en den prins van Oranje wenlen eer
biedige woorden gewijd en in warme taal de verdien
sten geschetst vau wijlen D. A . Thieme, in leven 
mede-directeur der Maatschappij. 

Het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, 
door de Maatschappij hij de viering van haar eeuw
feest nu twee jaar geleden gesticht, maakte verder 
het onderwerp der rede uit. De verzameling is zeer 
verrijkt; rangschikking en inrichting wonlen geroemd, 
maar veel is nog ter ontwikkeling nootlig. liet doel 
van het Mueeum, ontwikkeling van den kunstzin der 
Nederlandsche nijveren, dient niet uit het oog te 
wonlen verloren en moet hoofdzaak blijven ; aan wan-
siiuiak, aan onverschillif>heid van het publiek moet 
de oorlog verklaard worden. Moge dit met hetzelfde 
succes worden bekroond als iu Oostenrijk. 

Haarlem eu Amsterdam hebben teekenscholen voor 
kunstnijverheid geojiend. Met volhanling dient te 
worden doorgezet, maar daartoe zijn middelen noo
dig, en d i l ontbreekt der Maatschappij, wier streven, 
wier werken algemeen te laag geacht of niet genoeg 
Ijegrepen wordt. En toch bevordert hij , die de Maat
schappij steunt, het algemeen belang; daarom zij 
opheffing der vuilcrlundsche kunstnijverheid uit den 
treurigen toestand, waarin zij gezonken i s , de leuze 
van allen. En met dien wensch opende de voorzit
ter de algemeene vergadering, die bijgewoond werd 
door de af'gevaanligden van 24 departementen en 
12 donateurs, le zamen uitbrengende 299 stemmen. 

De rekening en bngrnotfng wenlen ten onderzoek 
gegeven aan de afgevaardigden van Assen, Breda, 
Gouda, Hoorn en Utrecht. De Muatschappij telt 
thans 100 donateurs, 1973 gewOttfl en 55 hono
raire letlen. 

Na de mievoering van den voorzitter en na de 
medeileelingeu , waarvan nadere bijzonderheden in het 
tijdschrift zijn opgenomen, kwam aan de orde het 
voorstel van directeuren, om de depurtementen uit 
te ppodigon een ondersoek in te stellen naar tie 
stichting van arbeiderswoningen naar het model vau 
het departement Arnhem. Qronlngen bestreed op 
grond van ondervinding het denkbeeld, om den werk
man zelf eigenaar der woning te doen wonlen. 

Arnhem deelde mede dal men begonnen is met 
25 woningen, eu thans zijn er 9 0 , die allen op 
zich zelven staan en nimmer onliewoond zijn. De 
meeniiig, «lat het verbeteren der ar beiders won ingen 
een louter philnnthi'opischc zaak zou zijn, bestreed 
spreker, want te Arnhem wordt vier en een half' 
pereent uitgekeerd van het kapitaal. Na 25 jaar 
zijn de huisjes het eigendom van den bewoner. Na 
eenige discussie tusschen «ten afgevaardigde van A m 
stenlam , die het voorstel van directeuren verdedigde 
en dien uit (i ruilingen , die het bleef bestrijden, werd 
het vooi-stel der directeuren met 20H legen 07 stem

men aangenomen, waarbij het Arnhemsche beginsel, 
om den huurder eigenaar te doen wonlen van de 
woning, bij de departementen in onderzoek wonlt 
gesteld. 

Daarna kwam aan de orde de aanvraag van den 
donateur kolonel W . F. Versteeg om eene subsidie van 
f 500 voor eens te verleeneu aan de school Quellinus 
voor kunstnijverheid te Amstenlam. Delft vooral 
best reed zeer krachtig dit voorstel, dat verdedigd 
werd door den aanvrager en door Amstenlam. Gro
ningen verklaarde duizend gulden subsidie te behoeven 
voor een museum en zal daarom voor de vijf honderd 
gulden stemmen. Het pitaidvies van directeuren werd 
met 225 tegen 55 stemmen aangenomen, waarbij 
de zaak iu handen der commissie voor het museum 
van kunstnijverheid wordt gesteld. De oppositie tegen 
de aanvraag had haren oorsprong in de richting van 
het kunstonderwijs. 

Omtrent het voorste] van Snoek om jaarlijks vijf
honderd gulden te besteden voor lezingen met bij
voeging van een |mrtutief museum van kunstvourwerjien, 
werd het preadvies van het bestuur aangenomen, 
waarbij het verzoek wordt afgewezen , als te duur 
Over het voorstel van Deventer, om te trachten VOOT 
alle stations doorgaande tarieven in binnenlandse!! 
verteer te verkrijgen, werd tot de orde van den dag 
overgegaan, omdat dit reeds bestaat 

Over het voorstel van Deventer, dat de |>ost zich 
belaste met het vervoer van paketlen, evenals in 
Diiitsehland, ging men mede over lot de onle van 
den dagi «indat reeds in dien zin gewerkt wonlt. 

De discussie over de uit te schrijven prijsvragen 
was onbeduidend. Die voor een handleiding voor 
zuivelbei-eidinj' werd verworpen: de prijsvraag VOOT 
de vervaardiging van tegels werd aangenomen met 
eene kleine wijziging in de redactie; die voor een 
goed rorwainimgstoestel eveneens, met intrekking vau 
een voorgestelde gratificatie van tweehonderd vijftig 
gulden. 

Het voorstel van Sneek, om een prijsvraag uit te 
schrijven over houtgraveerkunst, wenl ver/ len nai r 
de commissie voor de kunstnijverheid. 

Het voorstel van Arnhem, om een prijsvraag uit 
te schrijven voor de beste fXtrOOtwet, werd verdaagd 
lot het Congres van den volgenden dag. 

Van de vervallen prijsvragen werden die belrell'cnde 
het maken van kunstzandsteen en de voortbrengse
len der Transvaalsehe Republiek niet opnieuw uitge
schreven. Volgens preadviezen van het bestuur, 
werd besloten het ingekomen antwoord op de prijs
vraag voor eene handleiding over de vervnlsching 
der voeilingsmiddelen niet te bekmiien, maar de 
vraag opnieuw uit te schrijven, en voorts aan deu 
heer J . VV. van Swisten, controleur bij het binnen-
landsch bestuur in Italië, niet tie eerste gouden 
medaille toe te kennen voor zijne Inschrijving der 
vezelstoffen uit Nederluiidscli-Indic. 

Uiermede waren de werk ouun hei len voor den 
eersten dag atgeloopen, daar de namiddag voor het 
brengen van een bezoek aan de Tentoonstelling be
steed zou wonlen. Ons rest nog mededeeliiig te 
doen omtrent den wedstrijd voor kunstnijverheid, 
waarvoor de jury bestond uit de heeren : Victor de 
Stuers te 's-Hage, Joost Thooft te Delft, A . C. 
Kruseman te Haarlem, E . C. E . Collinet te A m 
stenlam, Louis de Taeijc tc Mechelen, J . Striening 
te Deventer en B . L . Hendriks te Arnhem. Zij 
kende de onderstaande prijzen toe : 

Eerste vraag: «Een fries in Italiaanschen renais-
since-stijl, naar eene WhnUloelonl l l f" Zilveren 
medaille aan Johannes Hartzveld te 's-Hage voor het 
antwoord onder het motto: «Niets zonder moeite"; 
bronzen medaille aan J. A . Kamerling van de A m -
bachtsstdioul te V H a g e ; eervolle vermelding aan 
Best te Amstenlam, Freiture te Amsterdam en Goos-
seu te Zeist. 

Tweede vraag: iBen fries naar eigen vinding." 
Zilveren medaille aan Vau Steel te 's-Hage voor het 
antwoord onder 't motto : Excelsior". bronzen me
daille aan S. Miedoma te Rotterdam onder 't motto : 
iCingue Cento"; eervolle vermelding aau O. Crevels 
en L . Somen te Amsterdam. 

Derde vraag : »Een schotel of boni naar opgege
ven schetstcekening." Zilveren medaille aan het 
antwoord onder 't motto : ^Oefening kweekt ken
nis" van Schillemans te Utrecht; bronzen medaill; 
aan bet antwoord onder 't motto : »Tulk" van Tulk 
te Delft. 

Vierde vraag: «Voorstelling op zes muurtegels van 
Delflsch aanlewerk." '.ilveivn medaille aan Gebr. 
Tichelaar te Makkum voor het antwoonl onder 't 
motto: «Oefening maakt den meester"; bronzen 
medaille aan het antwoonl onder 't motto: «Hier
na beter" van G . N . Landré te Utrecht 

Vijlde vraag: »Een sigarenkistje in renaissance
stijl ." Zilveren medaille aau bei antwoord ouder 
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' t motto: n Steeds hooger" van W . Crevcls tc Am-
atardam. 

Zesde rraag: »Ean lederen baad uit de restksnde 
eeuw." Eerste prijs , inzender onbekend; 2de prijs 
G . S. Eilander te Deventer. 

Zevende vraag : »Een lederen band van vrije vin
ding." Eervolle vermelding aan VV. A . Abels tc 
Utrecht. 

Bij het bezoek der tentoonstelling wenien bestuur
ders en afgevaardigden in de receptiezaal geleid. 
waar de heer G . T . Coers een aanspraak hield, en 
de eerewijn aangeboden weid. 

Woensdag, den 9 Ju l i , hadden de siv. tic vergade
ringen van bet Congres plaats, waarbij de discussie 
in de 3de aldeeling voor octrooien en di lieren lieele 
rechten het l>elaiigrijkste was. 

De vijfde vraag; "In verschillende landen worden 
inkomende rechten op verschillende artikelen geheven: 
kunnen de billijkheid eu ons belang medebrengen dat 
wij omgekeerd op dezelfde artikelen rechten heffen.'" 
wenl geamendeenl door den heer Heemskerk junior 
als volgt: 

s in verschillende landen wonlen hooge inkomende 
rechten op verschillende artikelen en koopwaren ten 
nadeele van den handel in koloniale waren via Ne
derland geheven; kunnen de billijkheid un ons belang 
medebrengen, dat wij daarom in Nederlandse! i-Ind ie 
de di(Terentiet-Ie rechten herstellen ?" 

Dit amendement werd aangenomen met twaalf 
tegen elf stemmen. 

Van dc zesde vraag werd, op voorstel van den 
heer Von Baumhauer, die de afdeeling presideerde, 
alleen de eerste helft behindeld en bij acclamatie 
aangenomen. 

Het luidt als volgt: 
»Men wensrht dat het Hoofdliestuur zich tot de 

Hooge Regeering wende met het verzoek om de be-
langen der Nederlandsche nijverheid te verzekeren 
tegen het alom in het buitenland zich o|M'iibarenrle 
streven naar verhooging of uitbreiding der tarieven 
van inkomende rechten." 

Deerne kwam de Ureede vraag aan de orde: DIS 
het wcnschelijk, dat de Maatschappij zich wende tot 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid 
om een nieuwe wet in het leven ten>epen, waarbij 
de octrooien wonlen heisteld.'" 

De heer Heemskerk A z n . , oud-Minister, zeide, 
dat de zaak gewichtig genoeg is om een démenti te 
geven aan den aandrang de/er Maatschappij iu 1*09, 
om de toen bestaande octrooiwet af te schallen. Het 
gevoelen, dat spreker verdedigt, wonlt gedeeld door 
het departement Den Haag dat hem afvaardigde, 
en door de Kamer van Koophandel aldaar. Hij wenscht 
geen herstel van de wet van 1817. maar «"en her
stel van het beginsel der octrooiwet. Sedert 1809 
heeft geen andere Staat het voorbeeld van Nederland 
gevolgd om dc octrooiwet af te schaffen en ieder In
voegde heeft in de laatste jaren de octrooiwet,en 
verdedigd. Te Parijs is in 1878 het eigendomsrecht 
van den uitvinder op een congres verdedigd en in 1877 
is in Duitschland eeu rijkswet op de octrooien ge
maakt, om de wetgeving der verschillende Staten te 
vervangen. Dc qnaestie heeft twee kanten : de n-chts-
vraag en het materiade voordeel der nijverheid. Een 
uitvinding is onbetwistbaar de eigendom van den 
uitvinder, zoolang zij niet publiek gemaakt is; krijgt 
hij geen helooning voor dat recht, dan doet men on
recht Beloont de Staat hem, dan is men waarschijnlijk 
orirechtvaanlig, maar de minste kans op onrecht-
vaanligheid bestaat bij een recht, beschermd door 
de wetgeving. Men beeft genieend dat een octrooi 
een gunst is . maar dit is onjuist; een octrooi is geen 
reactionaire maatregel, maar de meest democrati
sche inrichting. Er is verwarring geweest tusschen 
octrooien van invoer en octrooien van uitvinding; 
op industrieel gebied geeft het ontbreken der oc
trooiwet ongerustheid. Zij heeft in ons land nooit 
bezwaren gehad cn slechts twee processen veroor
zaakt; in den bestuanden toestand wordt de stich
ting van agenturen voor uitvinding tegengewerkt. 

Na eenige discussie wonlt de vraag bevestigend 
beantwoonl met 23 tegen 1 stem. 

Terwijl het bovenstaande in de afdeeling: Koop
handel, Zeevaart, enz. plaats vond, waren de werk
zaamheden in de afdeeling Landbouw ipoetUger af
geloopen. Besloten werd aan de Vergadering voor-
te stellen: 1o. dat het Hnofdlicstuur zich wende tot 
de Gedeputeerde Staten van Gelderland met het ver
zoek, ilat bij het verleenen van subsidie aan gemeenten 
voor scholen, wegen , enz. erop gelet worde of de 
gemeenten woeste gronden bezitten en voldaan hebben 
aan de verplicht ingen , die zij op zich genomen hebben 
bij het verkrijgen, en bij het niet-voldoen aan die 
verplichtingen die subsidieu te weigeren ; 2o. bij de 
Regeering nogmaals aan te dringen tip een wetgeving 
tot regeling van de woeste gronden. 

Te twee uren bad de o|iening jdaats van de ten
toonstelling der antwoonlen, ingekomen voor don 
wedstrijd, waarvan reeds vroeger tie uitslag wenl 
medegedeeld. Na bezichtiging van een en ander, 
vooral ook van hetgeen ter opluistering was gezon
den t trokken de aanwezigen naar het gebouw Kunst
oefening, waar de teekeningeu tentoongesteld waren. 
De heer A . C. Kruseman uit Haarlem schetste in 
een uitvoerige rede den belangrijken invloed, dien 
goed onderwijs op de vorming van den rnensch uit
oefent. 

De vergadering van het Congres werd Donderdag
ochtend ten negen ure geopend. De rapporteurs der 
afdeclingen brachten ver-slag uit over de werkzaam
heden : de beer SfckfSB over landbouw, de heer De 
Klerck over fabriek- en handwerksriijverheid, de 
generaal Delpnit over de «economische vraagpunten. 
Dit laatste rup|K»rt is zeer uitvoerig. 

Over het maken eener octrooiwet spraken de hee
ren Kokker, die een goede wet onmogelijk acht, De 
Kb-rck, die wijst op het belang, dat de Itegeering 
ten algemeenen nutte uitvindingen aankoope en die 
openbaar make, en Heemskerk A z n . , die kortelijk 
zijne denkbeelden opnieuw toelicht. Hij zegt, dat 
het Fransche woord brevit juister is dan ons woord 
tietrooi. Het recht van den uitvinder is een recht 
van eigen aard; hij kan zijn uitvinding vrijelijk al 

of niet mededeelen, als hij steunt op ccn recht, 
door de wet geformuleerd. Somtijds koopt de schat
kist, rechtstreeks octrooien af, bijv. voor oorlogsbe
langen. Dit geschiedde ook met de uitvinding van 
Daguerre. 't Is echter zeldzaam. De Franschen 
zeggen: Si le mare hé entre gouvernement et in-
venteur u'est pas libre pour cc dernier , vous ctes 
tgran ; si tc marehé est libre, vous Mes dupe. 
Octrooien werken in het algemeen liclang. 

Het denkbeeld om eene i>ctruoiwet te maken wordt 
aangenomen met dertig tegen drie-en-twintig stem
men. De heeren Smidt van Gelder en Von Baum-
hauer behandelden de qnaestie der differentii ele ta
rieven en hooge invoerrechten , gisteren geformuleerd. 
De Vergadering verwierp de protectionistische wen
schen der afdeeling met 41 tegen 18 stemmen. 
Men besloot van de discussie mededeeling te doen 
aan de Regeering. 

De heer Smidt van Gelder drong aan op herzie
ning der wet op de stoomwerktuigen. 

Het Congres wenl gesloten «n de algemeene 
vergadering geopend. De notulen van woensdag 
wenien goedgekeunl. 

Dc heer Thooft, nariiens Delft, wil een misver
stand uit den weg ruimen, als zoude zijn oppositie 
tegen de voorgestelde subsidie aan de QuelJfaoSSchool 
ontstaan zijn uit bezwaren tegen de clericale richting 
dier school, die hem gebleken is niet le bestaan. 

Groningen bracht rapport uit over de rekening 
van het afgeloopen en de begmiti-ig van het vol
gend jaar , die te rooskleurig is. E r is een nadeo-
üg saldo van 2000 gulden. Men drong aan op 
besparing in het tijdschrift. en de beer Dyserinok 
stelde voor, dat de afgevaardigden ter algemeene ver
gadering hunne schadevergoeding storten iu de kas. 
Het rapport wenl aangenomen. 

Nadat het Congres gesloten was, werden in de 
algemeene vergadering de voor-stellen Miandeld van 
de afdeclingen, die dezen morgen iu bet Congres 
aan de oitle waren. De heer Kruseman las het 
rapport van de jury over den kunstnijverheids-
wedstrijd. Hij constntwnle dat het plateelschilderen 
herleeft, dat in meubelmakerij en houtsnijwerk weinig 
belangstelling i s , en dat de boekbinderij smaak mist. 

De heer Thooft deelde male dat dezelfde jury ook 
rap|>ort zal uitbrengen over de tentoonstelling der 
teckenintren, hetgeen echter studie vonlert en niet 
zoo spoedig gelieuren kun. 

Daarna ging de Vergadering over tot de ver
kiezing van 5 directeuren in de plaats van de 
In-eren prof. E . II. VOO Baurnhauer, J . W . L . van 
Ooidt , F . A . T. Delprat, Mr . C. .1. Sickesz en 
D. A . Thieme (de 3 eersten treden af, de vienle 
heeft bedankt, de 5de is overleden) had tot uitslag, 
dat gekozen zijn de h«-eren J . F . VV. Conrad, hoofd
ingenieur van den water-staat te Haarlem, P. Smidt 
van Gelder te Amsterdam, Jhr. F . Backer te Breda, 
Mr. J. J . Cremers te Groningen en \ . C. Cramer 
te Rotterdam. 

Tot algemeen voorzitter is benoemd Mr. A . J . 
Enschedé uit Haarlem. 

Tot honoraire leden werden benoemd: hfaaana 
Maeda , president «Ier commissie van Jajnin voor de 
Wereldtentoonstelling le Parijs in 1878 , P. L . Sim-
monds , mlar.teur van het Journal of applied science, 
lid der Engelsche commissie voor genoemde tentoon
stelling, Louis de Taeije, directeur van de Academie 
van Schoone Kunsten en inspecteur van het teeken-
onderwijs in België, te Leuven, en Dr. H . Settegast, 
Konigl. gch. Itegierungs-Rath, Director der LanuV. 
Academie tc Preskau. 

Het departement Groningen stelt voor, dat de 
103de algemeene vergadering en het Congres van 
Nijverheid iu 1N80 te Groningen zal gehouden worden. 
Aldus wordt besloten. 

Het departenu'iil Arnhem ontvangt bij monde van 
een der afgevaardigden den dank voor de ontvangst. 
IV voorzitter deelt mede, dat Dr. A . Vrolik, lid 
van verdienste, hem schriftelijk verzocht aan de ver
gadering ter kennis le brengen, dat bij wegens 
huiselijke omstandigheden niet in de mogelijkheid 'is 
deze 102de algemeene vergadering bij te wonen. 

De heer P . A . Ilansman Jr., afgevaardigde van 
's-Gravenhage, deelt male, dat reeds eene bijdrage, 
bestemd voor den gedenkdag der Unie van Utrecht, 
is ingekomen voor het Kunstmuseum onzer Maat
schappij. 

Deer niemand meer het woord verlangt en alle 
punten van beschrijving zijn afgehandeld, sluit de 
voorzitter, met een afscheid swoon I, de 102de alge
meene vergadering der Nederlandsche Mnaix-happij 
tot bevordering van Nijverheid. Het was bereids 4 
uur geworden. 

Een paar uur later ven-enigden zich veie diree-
teuren en afgevaani.gdeu, In-nevens eenige Ariiheni-
sche leden der Maatschappij aan een feestelijken 
maaltijd in de groote zaal van het gebouw «tot Nut 
vnn 't Algemeen", in welk gebouw ook de vergade
ringen , zoowel van de Maatsrhappij als van het Con
gres, plaats hadden', en welke zaal ook voor bet 
houden van talrijk Irvzochte feestmaaltijden zeer is 
aan te bevelen. 

O V E R D E VERSIERING V A N S T E D E N . 
Vervolg ram A°. 20. 

Hoe meer inen den evenaar tegemoet gaat, des 
te meer ontmoet men in de steden nauwe stralen, 
niet enkel MM aangelegd tot beschutting tegen het 
felle l icht , maar ook om de trekking der lucht te 
bevorderen. Te Kaïn» zijn de straten zoo smal, 
dat twee rijtuigen elkander niet kunnen kruisen, 
ja soms één er met moeite door komt. Bovendien 
heeft men op alle platteen, waar de weg bij uit
zondering breed i s , zooals b. v. in de straat die 
naar de bazaars geleidt cn die men de Moeski 
noemt, van tiet eene platte dak naar het andere 
planken gelegd, waarover gordijnen zijn uitgespreid 
om de zonnestralen te onderscheppen, die hier en 
daar als het ware doorzijpelen. Deze gonlijnen, die 
boven de straten een soort van beweegbare en door
boorde zoldering vormen, geven haar het aanzien 
van een lange gang, waarvan de bedekking shn-ht 
onderhouden wonlt. Zij die, in navolging van het 
Parijsche gemeentebestuur, het dwaze denkbeeld 

hebben gehad Kaïm als te doorboren met rechtlij
nige hreede straten, er onmetelijke pleinen te ope
nen , gelijk men gedaan heeft door de Esbêkiih op 
te ruimen, hebben, welverre van de Arabische stad 
te verfraaien, er integendeel de schilderachtige 
schoonheid van vernietigd, en zoo hun werk werd 
voortgezet, zou de merkwaardigste stad der wereld, 
die schitterende en halfdonkere, die brandende en 
frissche st id spoedig haar geheimzinnige bekoorlijk
heid, haar gelaatsuitdrukking, haar bevalligheid ver
loren hebben. (') 

Het staat dus vast. dat men de breedte der stra
ten en de hoogte der huizen moet doeu afwisselen 
uaar den warmtegraad der plekken, waardesteden 
gebouwd zijn. In ons gematigd klimaat, waar het 
gemis van een zonnebad en bet gebrek aan ver-
verschle lucht zooveel ziekten verwekken of er vat
baar voor maken , hangt de gezondheid grooteu-
deels af van de reglementen der stedelijke politie, 
waarmede ook de schoonheid verbonden is. 

Dit verband tusschen het schoone en het nuttige 
treft vooral als man bedenkt, dat de lucht. die in dc 
straten stroomt, Spoedig bedorven wordt en de bewo
ners van een stad behoefte hebben eene betere in 
te ademen, die de tuinen bun verschaffen en die on
der den invloed der zonnestralen den planlentooi 
verbetert. Zoo zou de behoefte aan zuivering van 
de in (e ademen lucht den Imwoucrs der steden de 
noodzakelijkheid hebben doen inzien ze te verfraaien 
door tuinen, zelfs al ware het genot dat men er 
smaakt niet reeds lang gevoeld, vóórdat de weten
schap er de heilzame werking van bewezen had. 

Een Engclschman zeide ons eens: *De squares 
zijn de longen vun Londen," Hij bad gelijk. 
Door de squares en de tuinen halen de steden 
adem, maar ook door de squares en de tuinen 
worden zij aangenaam. Daardoor bieden zij aan het 
oog die verrukkelijke harmonie, welke voortspruit 
uit vormen en kleuren. als deze hun silhouette tee
kenen op het blauwe hemelgewelf en de wolken, 
cn als de verscheiden hi-den van hun groen, waarin 
het azuur van het uitspansel en het geil van het 
licht steelsgewijze paren, eeu eenstemmigheid te
weegbrengen , waaraan de bi-eede onzijdige tint dei-
gebouwen en huizen tot grondslag stivkt. Wanneer 
de stad in gewonen metselsteen is opgetrokken, is 
de kleur der geliakken aar-de, die levendige of 
bleeke, die nieuwe ot grauwende kleur, een rijke 
toon te meer in die harmonie, waaraan dan geen 
enkele der grondkleuren , Opgeluisterd door zwart en 
w i t , meer ontbi-eekt. 

Maar in de steden, gebouwd aan de hoorden van 
een Stroom — en alleen daaronder wonlen schoone 
gevonden — moet de aandacht van bet bestuur 
voornamelijk gevestigd zijn op de kaden en de 
bruggen, de trapjiert en de zachte glooiingen die 
naar den oever voeren, want deze gedeelten 
van den openbaren weg teenen zich het best tot de 
verfraaiing van een stad. ( 3) 

('l Min ziet hier, ia ton enkel voorbeeld, hoeveel kwaad 
verboekte bedes kuiiiiL'ii s(icht<ii in SSB hnu msmdSB toe
stand. Kn dit ia nog slechts het geval bij toepassing vnn 
hun bijziende denkbeelden <>|) onstoffelijke vcorwer|.eu, zoo-
ui» straten, flue grout awst bet kwaad niet njn als zulke 
lieden hun laucei aanwenden oi> het fijne ireSMsl van het 
verstand, het hart, het geloof, de zedenleer eu op duizenden 
mijlen afstand van hunne mjetx ',,•</<• wetten maken, 
besluiten uitvaardigen, Int kerkelijke propaganda drijven, 
schoolboeken sehrijten, belastingen hetfea, enz. I Yii.r. 

(*j Genève kan te dezen onziehte als toonbeeld strekken. 
Opmerkelijk is het, dat bet plan van de kaden gemaakt werd 
door een geuie-offieier, deu generaal Dufour. Het korps Ne
derlandsche ingenieurs telt geen bouwkundige meer, die hem 
iu de verte evenaart. Vroeger bezat liet deu kolmicl Enne-
ling. Hij werd, jammer genoeg, onlangs zedelijk gedwon
gen zijn ontslag uit 's tauda dienst te iieiueu. Nn heeracht 
er dan ook eenvormigheid. Men wonlt niet meer uit zijn 
kalme •temming gerukt door bewondering: geestdrift is eeu 
strafbare tuchteloosheid. V K S T . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

- De gemeente Aalst , een van die Vlaamscbe 
gemeenten, welke uitmunten door het liezit van een 
fraai, oud stadhuis, heeft het verlies van haar toren 
te betreuren. Een vuurwerk , ter gelegenheid van 
de kermis op den toren ontstoken, was er de schuld 
van. 't Is vooral ook jammer voor het klokkenspel, 
dat het oudste van de Vlaainsrhe gewesten was. 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Door- tien Gouverneur-Generaal 
vau Nalerlandsch-Indië zijn de volgende l>esehikkiu-
gen genomen. 

ontslagen: eervol. uit 's Landsdienst, de opzichter 
2e klasse bij deu Waterstaat G. Iline, en wegens 
ziekte de tijdelijk opzichter 2e klasse bij den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java Th . 0. ('. Ketelsen; 

benoemd: dij deu Waterstaat enz.: tot architect 
l e klasse, de architect 2e klasse J . Bruins: tot ar
chitect 2e klasse, de ambtenaar op iiotiactivileit .1. 
l l . Boy ten, laatstelijk die betrekking bekleed heb
bende; tot opzichter 3c klasse, de tijdelijk opzichter 
L , Venlier en gesteld onder de bevelen van den hout
vester over het boschdistrict Seuiarang: tot lijdelijk 
opzichter 3e klasse W . Ilohl, laatstelijk opzichter 
2e klasse, thans op wachtgeld, en gesteld onder 
den houtvester over bet lK»sclidistricl Krawang—Pre-
anger Regentschappen—Tjirilwn. 

— Uit het jaarverslag over 1878 van den Raad 
van Toezicht op de spoorwegdiensten blijkt, dat in 
1878 op de Nederlandsche s|«oorwegen 70 ongeval
len heblH'ii jdaats gehad; slechts 12 van deze be-
trollen reizigers. 

9 reizigei-s werden gewond tloor den dienst, 2 
door eigen schuld; 1 reiziger werd door eigen schuld 
gedood. 

12 beambten cn bedienden der Spoorwegmaat
schappijen wenien gedood, 31 gewond. 

13 personen, die zich op den weg bevonden, 
zijn gedood , 5 gewond. 

Wildervank. Dinsdagavond is in een vergade
ring van inteckenaren voor een |Kinrdciispoor van hier 
tot Zuidbroek een commissie tot het ontwerpen dei-
statuten benoemd. Zij bestaat uit de heeren Mr, 
G. Nauta , G . P . Vroom, 11. J . Zijtker en C. ten 
Horn. Reeds is voor meet dan 80,000 gulden ge-
teekeiid; het vereischte kapitaal is f 100,000. 

.aiikondiirinaen van lu ta todtofM. 
Maandag, 14 Juli 

SeietSMsW, te 12 uren, door burg. eu wolli.: hel 
maken van een kantoor voor de ambtenaren der Rijks
belastingen bij hel Westerdok. Iul . bij deu slads. 
architect op het raadhuis. 

9UÊ oat'Wlonwr Beste l , le 12 uren, door het ge
meentebestuur: het bouwen eener school met het noo
dige ameublement, en on derŵ jserswoning op eeu 
perceel mm de Steenstraat. 

Appingcdum, te 12 uren, door burg. eu weth.: bot 
amoveeren vau de houten brug in den Klapweg over 
liet Kalteudiep eu daarvoor in de plaats bouwen vun 
een steenen boog of duiker. 

Oiid-llt-icrland, door de polderbesturen van Oud-
Beierland ca. eu Nienw-Beierland en Nieuw-Piersnil, 
iu De Oude Hoorn: de levering van :t0IH) H L . Ruhr-
naohlnekolei. 

to i - i e i i i i in i door bet bestuur der Vrije Gemeente: 
bet maken vau een gebouw len dienste der Vcreeui-
ging op een terrein -.au de WoteringBcharis, op de 
bestaande futilutie. Inl. hij den architect G . B. Salm. 

Ilinsdae, IS Juli. 
' B - I I H K C , te 12 uren, door het ministerie van koloniën: 

het vervaardigen, ineenzetten, wodrr uit-elkander-
nemen en riaur dc plaats van inscheping vervoeren 
vau deu metalen bovenbouw vnnr 4 bruggen voor dc 
burgerlijke openbare werken iu Ncderl.-lndië. 

AaaesWiasts, tc ]2 ureu, door den architect I J . 
Bijvoels Gz., in het lintei Do Oude Graaf: bet bouwen 
van een perceel bevattende 12 woningen, op een 
terrein in de Korte-AmsteUtniat, aldaar. 

li....Hen, te 2',i uren, door het bestuur van Gecsl-
uicranibacht, aau Int gebouw van het prov. best.: het 
izedeeltPlijk vernieuwen cn herstellen vau de bru» 
over dt-u inolenknlk der strijkmolens van Raitksmn.-uV 
boezein, aau hrt einde vau du Breelaun, te Ouddorp. 
Inl. hij den Imofdingen-, te Haarlem cu dun ingen. 
Wellen, Ie Alkmaar. 

Meesaaasaael, Ie 3 uren, door het polderbestuur 
van Maasbommel, bij «len kastelein P. dc Groot: hel 
leveren der benoodigde steenkolen voor de macliiue 
in den dorpspolIer Maasbommel. 

Ki.i-.uijH. te 3 uren, door liet polderbestuur: het 
afbreken der oude- en het opbouwen ecuer nieuwe 
steenen brug iu de Zeeg. Aanw. te ,'1 uren. 

Zul Ten, te 12 uren, door liet Kvang.-Lutlirrsc!. 
armbcsluur, iu café Bellevue: liet bouwen van f» Wo
ningen op liet Liithcrsch hofje in den (icweldiger-
hoek aldaar. 

feraeke, door liet gemeentebestuur: dc loveriti; 
van 120 stère ouderhoudsgriul, vrij op den wal aau 
de Haven. 

ZtJlM\ bij .1. Govers: het begriuteu van den weg 
langs de oostzijde van de groote slool, van de Jb.-
Klz.-sluis tot de Burgerbrug, lang I7h0 M . 

W»rii»dag, 10 Juli. 

• Huge, te 11 ureu, door het ministerie van walcr-
slaal euz.: de uitvoering van eeuige werken tot uor-
iimliseering van de Waal ond r Hellouw en onder 
Niei iwad, tusselien de tilomrterraaicn SI ea Jjjj. 
Raming/<tS,r,00. 

/ . t tai ir , te 11'/, uren, in bet Odéofli het bouwen 
vau een officiers paviljoen enz. iu de legerplaats I q 
Oldebrosk. Raming /30,000, 

A»-rn , tc l l ' / i uren, door liet prov. bestuur: liet 
vernieuwen van eenige vakken kliukerbi-stratiinr Ins. 
scheii Assen cn Rolde, met eeuige herstellingen. 

l i . n.iiri , le 2 uren, door het gemeentebestuur 
van Meiialdumadeel: lo. liet herstellen van den opslag 
nevens de haven tc Marsiim mei bijbehoorende wer
ken : So. het herstellen van de baktrcuhcvloering in 
het dorp Dronrijp enz, Aanw. te 9 uren te Marsuni 
en tu 12 uren te Dronrijp. 

1 ' i r i T h i , door de directie der Nederlandsche Rijn-
»[>oorwci;miuiischappij: het maken van een ijzeren 
voetbrug over de sporen van de dokliju bij de Mui-
derpoort le Aruvterdam. 

ll...-l.-icen , door L . Houtsma: hel bouwen van 
heerenbniainajen aan de Rozengracht aldaar. Iul. bij 
den architect C. C van Rijsbergcn. 

u.i-. i.-..|.-z«»ni. door hot R, K. paroelii:tal kerk
bestuur: hel bouwen vau eene paslorte. 

17 Juli. 

de Normaalseliielschool 
crkzaamliedcu iu 'n H m-

llandrrdaft-
'--Mime, tc 11 uren, in 

liet verrichten Van cpuigc \ 
gieterij vau bronzen geschut te 's-llnge. Ramï 
ƒ17,400. Bilj . inz. 16 Jul i , te 8 uren, op bet bureau 
van den eeraOHUIW, ingenieur. 

HaUunrd, te 11 uren, door hel gemeentebestuur 
van Wonseradeel i het slatten en ultdiepan van de 
Kleine Vaart onder Fcrwoudr. 

4n.-iee.Liui. te 12 uren, aau de directie der Duin-
waterinaatschappij, ten haren kantore Prinsengraclil 
1019: liet graven van ongeveer MM M . lengte kanaal-
het maken vau 2 nieuwe tiltorbcddrn cn overdekt 
rein wat er-reservoir niet bijbehoorende werkeu onder 
de leasees ten /.andvoort en Heemstede. 

tiranineen, le 12''j uren, door burg. eu weth.: lo. 
het herstellen der loskraan aan het llocndiep en het 
verreu der drie loskranen; 2o. het maken en leveren 
van eeuige schoolbanken. 

Haarlem, to I 1/* uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van liet prov. bestuur: 
lo. liet herstellen en verbeteren van de aeewerken op 
U r h Raming ƒ sttOO; 2o. het bouwen Benei vast' 
brug mil steenen landhoofdeuoverdeJan-tiijzenv-aarl. 
in den Rijks-grooleu weg vuu Haarlem mmr Nieuwe
diep, gein. Schooien. Raming f 5000. 

Amoterdam, Ie 8 uren, door dc naaml. vennootschap 
Fraseali, iu De Roode Leeuw: de verbouwing lo' 
verkooplokaal van het lokaal Frascati inet daaraan-
grenzende gehouwen op den O. / . Voorburgwal eE 

achter uitkomende aan de Nes. L d . hij den ingen.* 
architect A . L . van Gendt, aldaar. 

Honiri'i nt , te 4 uren: de levering der verschil
lende houwinateriilen ten dienste van den spoorweg tJo" 
rinclieiu — Geidermalsen. Iul . bij dn •auiioiiiuii Dekh* 
cn Wolzak. 

He.-...-.-, te 4 uren, door burg. en weth. van Am D l ' 
Hiirdeubeig : het bouwen van 2 ouder\vijzerswouitiir''r-
te Slagnareii en tc t'ellendoorn. Inl. bij den tnccsli-f' 
timmerman K. Brinkhuis, te Ommen. Aauw. tc " 
uren te Slagharen eu te 12 uren le Cellendoorn. 

lilrkrrk: liet bouwen eener catrcliiscerkamer. U* 
bij R. de Jong, te Oenkerk. Aauw. 15 Ju l i , te I" ••• • 

Vrljdaa, IU Juli. 
'«•Banrh, te 10'/, uren-, door het minist. van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bcstuu^ 
hel opruimen van ondiepten in het kanaal de \> •• ' 
Raming /4U00. 

« i r r i e i i i e . te 11 uren, door burg. en weth- • 
verlichting door middel van gas uit steenkolen, ^ 
de straten, wegen, pleinen en openbare gehouwen ' a 

die gemeente. 

Zaterdag 1» Juli. 
Leeuwarden, to 12 uren, tcu gemeentehuize: het 

doeu vnn eenige timmer- en metselwerken aan liet 
gebouw der gemeenteschool nn. (1 {splitsing der lokalen). 

Niéuw-Vennep, tc l i ' uren, door den architect J . 
Rruijn, bij Pasmooij: het makeu van een woonhuis van 
hout mot stecneu voorgevel. 

A » c n 4 e l f t , te 12 uren, door dijkgraal en heem
raden van den Assendelver zeedijk, in Het Huis A s -
sumburg: bot onderhoud van dien zeedijk, met bijlc-
vering van grint , puin cn andere mntcnalcn. Aauw. 
17 J u l i . te 10 uren. 

Zwalle, tc 1 uur, door het ge meen te hes I. -. lo. het 
makeu van ceti nieuwen kaaimuur langs de Beesten
markt; 2o, het gedeeltelijk rlolearej der Dieserpoor-
tcnvoorstad. Aanw. 17 Juli , te 10 uren. 

i'treeiii, tc I uur, door burg. en wel l i . : het maken 
vau eeu gemetselde brug op hetoufundceriiig over de 
Riltsehc Vaart aan dc Nieuwe Baan. Aauw. 14 J u l i , 
te lO ' / i uren. 

Leeuwarden, bij Mr. W. A. vnn Slolerdijck: het doen 
van vertimmeringen en aanbouw ter zake het wasch-
huis van bet N . S. Weeshuis aldaar. Iul. bij den 
architect A . Hoekstra. 

Maandag, 21 Juli. 
Helman*, te 11 uren, iu het gesticht van Liefda

digheid : het sloopen van eeu oud gebouw, het bou
wen eener kapel, benevens het doen van veranderingen 
aau een daaraan grenzend oud-umnuenhuis. l u i . bij 
den architect 11. ,1. van Tuldrr, tc Tilburg, dagelijks 
van 10—12 en van 2—5 uren. 

'•-Hage, te I I 1 ; , uren, door het ministerie van 
waterstaat ons., nnn liet geliouw van het prov. best: 
hel maken van eeu bazaltmuur aan het huileufront 
der schutsluis van het kanaal door Voomc te Helle-
voetsluis. Aanw. 10 Jul i . Raming ƒ 4S20. 

'••(•ravrnmaer, te 4 ureu, bij A . van der Dussen: 
eene belangrijke herstelling aau het kerkgebouw der 
Ncd. Herv. gemeente. Aauw. 14 Juli , te 4 uren. 

I.eldrup, te fi uren, door dc directie van het ge
sticht van Liefdadigheid: liet bouwen vau nieuwe 
sc hole u-

»|n«dajr. 2S Juli. 
l'lreehl, te 2 uren, door de maalschnppij lot expl. 

van Staiitsspw., aan hot eenl raai bureau: het afbreken 
vun 3 sleeneu wachters woningen op de waeht|Kisleu 
nos. 31, 32 en 43, cu het bouwen van 4 idem op de 
wachtposten nos. 31, 32, 43 en 101, ten behoeve van 
deu s|>oorweg Arnhem—Leeuwnrden. Ramiug/n7lK). 

l ' l teel i t , te 2 uren, door de Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen, aau liet hoofdbureau: 
het herstellen der toegangswegen tot de stations Brutn-
ineu, Luehem eu Gorsel, ten behoeve van den spoor
weg vnu Arnhem naar Leeuwarden eu van Zn tien 
naar de Pruisische grens. Inlichtingen bij den seclie-
ingenieur le /.utfen. 

» oeioil.tg , J :I Juli. 
Ezlnge, te 10 ureu, ter secretarie: liet maken 

eener walbcschociing en het verdiepen der hnveu te 
Kzinge. Aanw. 17 Ju l i , te 11 uren. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het maken en plaatsen van bewegingstoe-
stellen voor zes deuren van de voormalige Marine-
sluis cn van het nieuwe huitenhoofd le Vlissingen. 
Raming /7000 . Aauw. 17 en li) Ju l i . 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemeentehuize: het 
doen van eenige verfwerken aan gemeeute-gebouwen, 
torens enz., iu l.S perceelen. 

Kl-i . te 1 uur, bij Kinderen Breunissen : het amo
veeren eener oude- cu het houwen eener nieuwe Schuur 
op deu houwhof „Laudas Oor l" , onder Eist (buurt
schap Aam). Aanw. 22 J u l i , tc fi ureu. 

Hendrrdag, XI Juli. 
Hinlerawijk, te I uur, door de Nederl.-Wcslf. 

spoorwegmaatschappij, ten rand huize : lo . het maken 
van eeno goederen- tevens douanenloods op het station 
Winterswijk; 2o. het makeu vnn gebouwen en in
richtingen up de halte Gludbrck; 3o. het maken van 
wnchlorsli nisjes en wachters wou ingen voor het ge
deelte spoorweg tusschen de stations Dorsten ou Buer; 
4o. het • maken van een stationsgebouw en goederen
loods te Horken; 5o het maken vau crue goederen
loods en eenige andere werken op hrt station Dorsten. 

Zaandam, te I uur, door hurgem. en weth.: liet 
maken van eene tijdelijke lig- en losplaats voor zee
schepen in de Voorzaan. Inl . bij deu lagen. K . van 
R i j n , te Veltcn. 

Ilaarlrm, te S 1/, uren, door liet ministerie van 
waterstaat enz.: het doen van stroo en hclrnbeplan-
tinge- in dc Rijksduinen onder Pelten cu Schoort. 
Aanw. 10 Ju l i . Ramiug /"50OO. 

Vrijdag, IS Juli. 
Middelburg, te 10 uren, door hel ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het. prov. best.: 
het wegruimen van ecu in de Wester Schelde onder 
Vlissingen gezonken vaartuig. Aanw. 21 Juli . . 

Amaterdam, te 11 uren, aau het koloniaal etablis
sement: dc levering, in 34 perc, van: liardsteenen 
vloertegels: kleeoiugtasschen en stormbanden; grijs 
kejtcrlaken ; blauwe baai: blauw doorverft] en ongebl. 
ge/., en gecil. katoen; ongebl. gez. en geril, katoen; 
verhaudkatoen; drill ing voor witte pantalons; blank 
linnen; halssnoeren; roskammen cn sporen; haar
kammen ; blikken eetketeltjes. 

Zaterdag, ! • Juli. 
I'treelii , tc 10 nrcn, iu het gebouw voor Kunslen 

en Wetenschappen: het maken vau afsluitingen enz. 
op het terrein Dainlust, to Utrecht. 

Maandag, 9ft Juli. 
Venloo. to 12 uren, door den ontvanger der re

gistratie eu domeinen, bij Wed. Füusgcn: het verleg
gen van de Slotcrbeek op de geslechte courtiuc 0—7 
en hot maken van eeue aardebaan tusschen deu weg 
van Venloo naar Kald< nkirclien en het uiteinde der 
Vlecschstraat. Aanw. 20 J u l i , te 12 uren. 

Amaterdam, te L'/j uren, door de Hull . IJzeren-
spoorruantschappij, in Hei Vosje: het vergrooten van 
het stationsgebouw te Allrtnanr van don Noord li . 
Staatsspoorweg. Aauw. IS Juli , tc 12 uren. Raming 
ƒ 2»,100. 

Detiderdag, 31 Juli. 
Middelburg , te 1 uur, door den directeur dor regi

stratie en domeinen: lo. het driejarig onderhoud van 
den slijkvauger eu van .len dwarsuam in dc Rijks-
bnitengronden in dc Mosselkrcek, voor den zeedijk 
van deu Joaiina-Marinpulder; 2o. het driejarig onder
houd der slijk vangers uabi; den polder de Kleine-
Stelle iu den Brakman. Aanw.: van no. 1 28 J u l i , 
van no. 2 2u' Ju l i , telkens te 2 uren. 

VrUdag, 1 *«ig 
irniieni, te 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. eenige vernieuwiugeu cn herstellingen aau's Rijks 
grooten weg van /.iitfen over Wiuterswijk naar de 
Pruisische grenzen. Raming ƒ7700; 2n. het vernieuwen 
der keistrant mot klinkervoetpaden in de traverse tc 
Qroenloo. Raming / 18,400. Aanw. van heide 24 en 
26 Ju l i . 

Weenadag, » Aug. 
--Huge, to 12 ureu, door het ministerie van water

staat enz., ten behoeve der Staatsspoorwegen: het 
maken van de pijlers on landhoofden voor de brug 
over de Maas bij Heunicn. Inl. bij den honfdingen., 
te Arnhem en deu sectieiugen. K. r l . van Brederode, 
te Nijmegen. Aanw. 23 en 25 Ju l i , tc 1 uur. Raming 
/ 4*18,000. 

lrljdag. • Aug 
Middelburg, te 10 uron, door het ministerie van 

waterstaat enz,, aan het gebouw van hot prov. best: 
het uittrekken, weder plaatsen en bestorteu van 
ccnigo dukdalven op de ninuonrcede vau Brouwers
haven. Aanw. 2 eu 4 Aug. Raming /" 1203. 

Weenadag, 13 Aug. 
'a-Hage, le 12 uren, door het ministerie vnu water

staat enz., ten dieuste der Staatsspoorwegen; hol ma
ken van de pijlers en landhoofden voor dc brug over 
den Itiju, alsmede eenige bijkomende werken, nabij 
Rliencn. Inl. bij deu hoofdingenieur te Arnhem. 
Aauw. 2 on 0 Aug., telkens te 1 uur. Raming -

«>p later te bepalen datum. 
lieer/Min : het afbreken van een oude eu hel bouwen 

van een nieuwe voorbchuizing, met verlenging vnn 
schuur, op de zathe bewoond door 1). II. vau der 
Goot, aldanr. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Keiierdam, 2S Jun i : l o . de levering van 8S* M . 

grint oii de verschillende losplaatsen van den Prius-
AlexanderjMilder: A . II. Breijs, te Rotterdam, ƒ 2 4 2 0 ; 

2o. het vervoeren van de geleverde grint langs 
dc grintwegen in den polder en van koolasch naar de 
Rottekade: le perc. VV. IJOIIC, te Kralineen, it ƒ 0 . 0 0 ; 
2e perc. dezelfde, ii ƒ 0 . 7 0 ; 3e perc. dezelfde, it f O.U0 
de M J t 

3o. het onderhoud gedurende I jaar van dc kunst
werken van den polder; minste inschr. was J . Lok
horst, tc Knilingcn, voor ƒ32711; 

4o. het kroozeu van al de tochten cn waterleidingen 
van deu polder: le perc. .1. Bouwman, te Kraliiigcn. 
ƒ 3 0 0 ; 2e perc. Ph. vau Waardhuizen, idem, ƒ331) ; 
3e perc. J . v. Waardhuizen, te Cnpclle a/d IJsel, ƒ 271); 
4e pen:. C. Koster, te Knilingcn, ƒ 150; 

5o. ouderhoud van slraat wegen, plaatsen van kiel-
tuin en leveren vnu zand: minste inschr. was .1. Wil 
lem*, te Rotterdam, voor ƒ 1 3 6 0 . 

Leiden. 2S Juiii: de verdieping der Wnrinoridcrleedc; 
minste inschr. was J . Verschoor, te Ammerstol, voor 
/ S240. 

I'apenrireelil, 2S Juni: dc levering van 100 karren 
inachiue-nihrkolen voor het stoomgemaal te Papendrecht; 
iugek. 5 bilj., nis: 
C. Verbeek, tc Delft, ƒ10 .35 
D. Mijnssen, „ Rotterdam, „ 8.90 
Wed. W. MijnlicIT, „ Krimpen a/d Lek, „ 8.S0 
C. Coonians cn Co., „ Rotterdam, „ 8.40 
Izoak van Schelven, . Dubbeldam, „ 8 10 
alles | er kar van 1700 kilo; niet gegund, 

WillemBeerd, 2S J u n i : hot vernieuwen vnn het 
leiendak enz. van het di reet iege houw der marine; 
minste inschr. was S. Schol linger, te Helder, voor ƒ3530, 

Slrkrrk, 2S Jtinit lo. het bouwen van 0 dubbele 
steenen duiken mot twee toestellen voor walcrkee-
ringen ; iugek. 5 bilj. nis: 
J . Vink, te (iarmcrwoldc, ƒ 3 2 5 0 
K. Jeltes. „ Houwcrziil, „8190 
T. Bos, „ Bedum, „ 2070 
(i . Huizcnga, „ Zuidhorn, „ 2782 
A . Tcnengn, „ Grootegast, H 8040 

2o. liet gravcu van pl. rn. 1000 M . kanaal; ingek. 
0 bilj., als: 
J . Vink, te Garmerwolde, ƒ4850 
G. Huizcnga, „ Zuidhorn, „4340 
J . dc Vries, , Kollum, .. 4231 
W. B. Harkema, „ Warfhuizcu, „3770 
T. Bos, „ Bedum, „ 3540 
A. Tcnengn, „ tirootcgast, „ 2740 

massa ingck. !) bilj., als: 
V. Vos, te Kiiumatil, / 10,1101 
J . Vink, „ Gannerwoldo, „ 7900 
W. If. Harkema, „ Warfhuizen, „ O'.I'JO 
A. Vogelzang, „ Oldchove, „ 0703 
J . Veendijk, „ Obergum, „ G467 
T. Bos, „ Bedum, n 6240 
A. Benninga, „ idem, „ 6175 
(i. Rottinghuis, ,. Delfzijl, „ 5S17 
A. Tcncnga, „ Grootegast, „ 5380 
gegund. 

I ireii.i. 30 J u n i : hot maken van ccn dubbele 
woning iu deu Ceulraalspoorweg aau de Willemsvaart 
te Zwolle; iugek. 2 bilj., als: 
C. Kekhardt, te Almeloo, ƒ7202 
L . Krook, „ Zwolle, „5410 

Maaulrlrht, 30 Juni : het onderhoud van het ge
bouw van het proviuciaal gouverneuicut: iugek. 7 
bilj.. als: 
C. van deu Hof, tc Maastricht, ƒ 1405 
W. Oresens, „ idem „ 1400 
J . C. Dickhaut c. s., „ idem „ 1350 
W. Louussen, „ Meersen, „ 1302 
II. Mcys, „ Maastricht, „ 12'JO 
W. Wittelings, „ idem „ \2'M\ 
J . Limpons, „ idem „ 12S3 

Klbergen, I J u l i : lo. het bouwen eener onderwij
zers woning te Rukken; minste inschr. wns B. 11. 
Blnukvoorl, le Eibergeu, voor f 2724; 

2o. idem van de brug te Rekken; minste inschr. 
was J . Zeggelink, te Groenloo, voor ƒ 924. 

Beer dank , ] J u l i : het bouwen eener school en on
derwijzerswouing met aanhooren tc Bucrdouk; iugek. 
7 bilj., als: 
11. vun Brccdeurode, te Veghel, ƒ 5775 
L . Paaps, „ idem „ 5422 
J . Klomp, „ idem „ 5200 
A . Verwoort, „ idem „ 5141 
F. F . Oliviers, „ (iemert, „ 5071 
L . Lumbers. „ Erp, ,. 4870 
L . van de Laar, „ Veghel, „ 4799.47 

Loesrfuim-ii, I Ju l i : dc verbetering van een verlaat; 
gegund aan J . Verhurg, tc Pijnaeker. voor ƒ 8010. 

bran ingen , I J u l i ; het bouwen van ccn nieuwen 
voorgevel en verdere vertimmeringen aau aene behui
zing aan hul Sehmteiidiep; ingek. 13 bilj., als: 
G. A . do Ruiter, te Groningen, ƒ 2495 
1-:. Borkenbosch, „ idem „ 2378 
H . J . v. d. Nsp, „ idem „ 2350 
D. Dooiics cu K. Fekkes, „ idem „ 2270 
H . J . L . Walker, „ idem „ 2080 
K . Fekkes en .1. Kruiler, „ idem „ 2070 
II. Jansen, „ idem „ 1980 

G. Hinrichs, „ idem „ 1964 
L. 11. Rcinljcs, „ idem „ 1960 
G. P. van Erp, „ idem „ 1893 
S. lie Wit, „ idem „ 1865 
E. W . Wietzema, „ idem „ 1782 
A. Sehreuder, „ idem „ 1716 
geguud. 

Wllhelmlnapalder, 1 J u l i : het makeu vnn buiten
gewone werkeu tot voorziening vau den onderzeeschen 
oever aan den bovencenneniden polder; ingek. 9 bilj. als: 
J . Roskam, te Sliedrecht, / 51,000 
D. Volker, „ Dordrecht, „ 49,000 
C. Roskam, „ Sliedrecht, „ 48,650 
C. de Wilde Az. , „ Knttendijke, „ 45,900 
J . L . do Jong, „ Amcide, „ 45,143 
J . Leijs, „ 's-Hccrarendskerke, „ 45,000 
B . den Exter van 

den Brink, „ Krabbendijke, „ 41,940 
D. Bolier. „ Scherpenisse, „ 4:1,333 
H . Hago, „ Middelburg, „ 43,327 

Kampen, 4 J u l i : hel. bouwen van een boerenwoning 
met stal op de huisbel! uo. 90 le Kamper-eiland; 
iugek. 8 bilj. als: 
G. Londo, tc Kampen. ƒ 5897 
H . Koedijk, „ Zwolle, „ 5800 
B. J . van Asselt, „ (irafhorst, „ 5500 
A . Bredewold, „ Zwolle. „ 5344 
B . Snel, „ Kampen, „ 5250 
IL van Werven, „ Brunnepe, „ 4850 
II. van Olst, „ Kampen. „ 4760 
Gebr. van der Werf. „ idem „ 4560 
gegund. 

Middelburg, 4 J u l i : het verlengen van 
bavendani te Hansweert; iugek. S bilj.» ah 
A . van Pui pering, tc Bruinisse, 

„ Hansweert, 
„ Bruinisse, 
„ Rilland, 
„ Dordrecht, 
„ Kattendijkc, 
„ Scherpenisse, 

„ Krabbendijke, 

Oost-

10,895 
10.700 
10,580 
9.S99 
9,640 
9,445 
9,265 

'.I.H Ml 

V. J . de Visser, 
C. Bolier, 
I). Bolier, 
1). Volker, 
C de Wilde, 
1). Bolier, 
B. den Exter vau den 

Brink, 

Kerredljk, 5 J u l i : het graven van lOwijkeuin het 
waterschap 0c en »7e Veeudistrict onder Opsterland 
en Engwirdcu; aangenomen door van der Sluis, te 
llemrik en Overwijk, te Knijpe, voor ƒ 0 0 4 9 . 

Meppel, 5 Jul i j : het bouwen vun een ijzeren draai
brug met steenen landhoofden, ter vervanging vau dc 
Tiphrug; ingek. 5 bilj., als: 
R. Hunze, te Assen, ƒ7460 
J . Ottrn, „ Meppel, „ 6 8 1 3 
J. van Lccndcrs, „ idem „ G4*9 
F. Aberson, „ Slcenwijk, „6444 
F. Prins, „ Sneek, „ 6360 
gegund. 

'a-llage, 7 J u l i : de levering vnu verschillend ijzer
werk aan de gasfabriek; minste inschr. waren L . J . 
Kuthoven & Co., te 's-Huge, voor ƒ20,800. 

Hellevaettlula, 7 Jul i : hel maken vau rakken enz. 
iu dc torpedo-bergplaatsen van liet departenieiit van 
Oorlog; minste inschr. was L . de Neet, te Briel le , 
voor ƒ 1479. 

tirenlngen, 7 J u l i : lo. hel maken van een houten 
verzuurbak op het terrein der gasfabriek; minste inschr. 
was E. H . Peters, te Groningen, voor ƒ2825 . 

2o. het bouwen van ecu veerhuis tc Uithuizen: 
ingek. 10 bilj., als: 
T. H . Kremcr, te Uithuizen, ƒ 2722 
.1. Dekker, „ Stedum, „ 2555 
II. Martini, „ Warfum, „ 2620 
,1. Kroonshageti, „ Zaudeweer, „ 2470 
F. Bos, „ Bedum, „ 2419 
K. Diephuis, „ Uithuizen, „ 2409 
,1. Zeidenrtist, „ Wurfum, „ 2200 
T. Westerdijk, „ Uithuizen, „ 2195 
H . Schoc, „ idem „ 2179 
H . Lcltcrs, „ Usquert, „ 2177 
gegund. 

rirerht, 8 J u l i : het herstellen der toegangswegen 
naar de stations Vries-Zu id laren, Bcilen en Kockange, 
ten behoeve vau den spoorweg Meppel Groningen: 
ingek. 5 bilj., als: 
H . Winters, tc Assen, ƒ 1260 
J . van der Veen, „ Zoutkamp, „ 1260 
J . G. Hofman, „ Blessen, „ 1189 
F. Abersou, „ Steenwijk, „ 1172 
J . Holties, i ( Koekauge, „ 1090 

2o. het maken vau een gebouw tot berging van 
vlecsch en visch. met bijkomende werken, opliet 
station Deventer, ten behoeve vnu den spoorweg 
Arnhem- -Lceuwardcu; ingek. 11 bilj., als: 
R. van der "\ en 

L . van Vorden, te Deventer, ƒ 1985 
J . Wittcveen, „ idem „ 1897 
II. B- Lopping, ,, idem „ 1828 
A . van Straten, „ Zwolle, „ 1795 
Wed. IL vaa der Woerd, „ Deventer, „ 1790 
K . Bleeker, „ Zutlen, rt 1769 
.1. O. Hofman, „ Blessen, „ 1691 
.1. Zandvoort, „ Deventer, „ 1079 
G . Bon Ie, „ idem „ 1648 
ii. F Pater, „ Zwolle, „ 1618 
G. ,1. Korteling, „ Deveutcr, „ 1545 

Retterdam, 8 Ju l i : het verrichten van verfwerken 
aan gebouwen, bruggen enz, in 4 perceelen: 

were. 1. pere. 2. |>erc. H. perc. 4. 
II. Fonkert, le (harlois, /'JWiSd 
\ \ (iroeuewegeu, te Bot-
tenlain. „:W4I! fitte ƒ4425 /11820 
J . B. Heyberg, II. de 
Jongen A. J.v.d. Ilurglit 
Rotterdam, „if.m Jk%M „57B5 „5800 
J. L . de Croot & A. J. 
1'ontier, te liotterdam, „4111 
fïebr. Van der Burg, 
le Rotterdam, „3750 „1675 „4728 „4499 
II. T. .Sonmaiis Jt Zoon, 
te Rotterdam, . 2324,97 
.i. c . w. sehell & teen, 
t. Itotterdam, ,,:tTÜH,r>r.s „15U4 „4619 „4408.445 

Van de Laar & Bakker, 
te Rotterdam, „2200 
tl. H. Zwang & Verheul, 
ie Rotterdam. „2632,70 „1622,72 
Nagtegaal & ('leton, 
te Rotterdam, w aWt4B .,2(l7sflL' „IWo.fk! „4:144.70 
at H. Kyavogel, t* 
liotterdam, „2857.32 „1270.77 „4203.00 „4122.35 
0. de Groot i Zunen, 
tS Rotterdam, „3195 „ 8 5 1 „ f 1 8 4 1 

'•-Hage, 9 J u l i : hel maken van 3 dwarskribben 
langs den rechteroever vun de Lak) onder Jaarsveld 
en Willige-Langerak: ingek. 9 bilj. als: 
0. A . Swets, te Hnrdinksveld, /" 7000 
IL de Lceiiwcrk, „ idem „ 67IKI 
II. vau Wijngaarden, „ Vianen, „ 0380 
t'.vao der Meyden Cz. „ Hardiuksveld, „ 6350 
G. J . Mol , „ Kuilenburg, „ 6292 
J . I, de Jongh, „ Amoide, „ 6143 
(ï. de Hoog, Gorinchem, „ 6790 
E. Laiigorak, „ Berg-Amhacht, „ 506O 
C. Ooms Jz., „ Ammerstol, „ 5389 

2o. het voltooien vnu dc pijlers V , V I cu VII der 
spoorwegbrug over de Waal beneden Nijmegen; ingek. 
I bilj., als: 

A. D. van Setcrs & 01e., te Nijmegen. f 13300 
W. Kloosterman, „ Lont „ 12963 
H . A. Euwcns, „ Nijmegen, „ 12800 
A . van Zeist, „ Rotterdam, „ 12600 

Tilburg, 0 J u l i : l o . de levering van 50 ijzeren 
[antarcupalcu ui 30 idem lanturrnunnen; hoogste 
inschr. wareu Eugelmann & Van Stirum, te Kampen, 
voor r*18M, minste iuschr. Ponn .V Bauduin, to 
Dordrecht, voor ƒ 8 4 3 . 

2o. de levering vau 75,0)0 granietkeiou 14 op 16 i 
hoogste inschr. waren W. hoven & Zoon, tc 's-Hage. 
voor ƒ7402.50 , minste inschr. E. Jausou, te L u i k , 
voor ƒ4200 . 

3o. idem van 2420 str. M . rechte trottoirbanden; 
hoogste inschr. was F. J . Kooien, te Utrecht, voor 

ƒ 0 1 4 7 ; minste inschr. Lonis Goftin & Co.. to L u i k , 
voor ƒ 5010. Alles gegund. 

Haarlem, 10 J u l i : het bouwen van eene brugwach-
lerswoning bij de draaibrug over de Jan-Gij zon vaart; 
minste inschr. was C. do Pagter, te Umuiden. voor 
ƒ3484 . 

A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G V A N G A S -
F A B R I K A N T E N . 

In het verslag der algemeene vergadering van 
gasfabrikanlen te Breda, in hel nommer van 5 dezer 
opgenomen, deelden wij met een enkel woon! mede 
dal de door deu lieer J . Cuhen Jr. vervaardigde 
gasmeter-regulateur voor de plaat ing in fabrieken en 
werkplaatsen aanbeveling verdient Volgens een 
schrijver van den beer D. Wachter, voorkomende in 
Het Nieuws van den Dag, schijnt deze mededeeling 
minder juist te zi jn, reden waaintn het wenschelijk 
voorkomt dien brief onder het oog van onze lezers 
te brengen. 

Mijnheer de Redacteur, 
In verschillende nieuwsbladen heeft een gedeelte 

van bet verhandelde iu de algemeene vergadering 
van gasl'abrikaiiten te Breda, onlangs gehouden, de 
ronde gedaan. Of dit van het Bestuur, dan wel 
van een der andere leden van onze Vereeniging is 
uitgegaan, is mij onbekend, maar ik mag hier niet 
laten voorbijgaan op eene onjuistheid le wijzen, die 
door een belanghebbende tot zijn voordeel wordt 
geëxploiteerd. E r zou namelijk, ook volgens uw blad 
dd. 'A dezer, in liovengenoemde vergadering over den 
onlangs besproken g:isi,gulaieiir van den heer Ca hen 
te Amsterdam gunstig gesproken zijn, en de plaat
sing ervan in fabrieken en werkplaatsen aanbeve-
lenswaardig geacht wonlen. 

Beide beweringen zijn In'/ijden de waarheid. Wegens 
de vele eu belangrijke punten, die ter Miaudeling 
waren ingezonden, is van den gasregulateur van den 
heer Cahen weinig of geen notitie genomen. «Gespro
ken" over liet instrument is er niet, zooals later 
blijken zal uit bet verslag van liet verhandelde in 
die tweedaagse he vergadering. Ken punt van behan
deling heeft het niet uitgemaakt. 

Deze en gene heeft het instrument, dat ter be
zichtiging gesteld was, ter hand genomen , euvelen, 
waaronder ook ondergeteekende, het weinig doel
matige en pi-actische tn hel algemeen daarvan 
te kermen gegeven. Slechts in zeer bijzondere ge
vallen, waar b. v. de hoofdkraan voor den gasmeter-
op moeilijk te bereiken plaats is aangebracht, werd 
het instrument van eenig U-lang eu pi-aetisch nut 
geacht. Daarenboven wenl geoordeeld dat de prijs, 
naar verhouding zoowel van het toestel zelf, als 
van het doel, wel wat heel boog gesteld is. 

Mei de opname van deze regelen ter rectificatie 
van wn iu vele bladen voorkomend bericht, zult u 
mij zeer verplichten. 

Uw Dw. Dienaar, 
de directeur-boekhouder der ga-fabriek te Bolsward 

D. WaoHt iB . 
Bolsward, 4 Juli 1879. 

Vervolg der Herichteii en Mededeelingen. 

B I N N E N L A N D . 

Amsterdam. Volgens Het Nieuws van den 
Dag is er eene overeenstemming getroffen tusschen 
de uiilvverj»ers der twee bestaande beiirsplunnen, en 
zijn z i j , die zich aan liet hoofd dezer zaak hebben 
gesteld, het eens over het beginsel van samenwer
king, ofschoon de voorwaarden daarvan nailer zullen 
geregeld worden. Volgens andere bladen is dit be
richt voorbarig en kan, omtrent de kans van slagen 
voor een der beide ontwer-|»en, vooralsnog niets ge
zegd wonlen. 

— In de Buitengewone Bestuurs-vergadering der 
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst, den 
19 Apri l j l . met Voorzitters en Secretarissen der 
Afdeelingcn gehouden, werden naar aanleiding van 
hel opbellen der Commissie van Rijks-adviseurs voor
de Monumenten van Geschiedenis en Kunst , de 
maatregelen liesproken die genomen dienen te wonlen 
om te voorzien in bet Stichten en instandhouden dei-
vele Rijksgeltouwen. 

Het Bestuur der Maatschappij vermeende in deze 
belangrijke aangelegenheid de adviezen der Afdeelin
gcn ten sjKiedigstc te moeten inwinnen, teneinde 
op de SepteiuluT-bijwrikomst , die voor dat geval 
tevens Algemeene Vergadering zal zijn , een Concept-
adres gereed te hebben, waaruit de Regeering de 
mecuing van de Nederlandsche Ixiiiwiueesters kan 
leeren kennen en voorzooveel geweiischt aanleiding 
vinden daarnaar te handelen. 

Dienovereenkomstig is op de Miste Algemeene 
Bijeenkomst, den 21 Mei gehouden, besloten en 
daarbij bepaald: 

l o . dat de Besturen der AHeelingen (desverlangd 
in overleg met dc leden) deze aai igelegeu beid met 
den meesten ernst zullen bespreken en htm advies , 
binnen twee maanden inzeilden. 

2o. dat het antwoonl door de Afdeeling Rotterdam 
gegeven op de eerste van de ter M a n d e l i n g gestelde 
vragen zal gedrukt en aan .Ie Afdeelingcn l.-egezondeii 
worden. 

Ter voldoening ;uin die Opdracht, is het uitvoerig 
rap[M>rt der Afdeeling Rotterdam in druk verschenen. 

Haarlem. In de zitting van de Provinciale Sta
ten van Noord-Holland hield de heei Asser de aan-
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gekundigdc interpellatie omtrent den toestand van 
den Noorder-Lekdijk. 

Op zijne vragen gaf de voorzitter te kennen, d:it 
de zaak raad* lang in onderzoek is bij de colleges 
van Gedeputeerde Staten; dat onlangs door de hoofd
ingenieurs van de drie provinciën Opmetingen zijn 
gedaan cn de toestand vun den Noordcr- en Zuider-
Lekdijk is onderzocht. Een voorloopig rapport is 
door die hoolilanibtenaren eerst op 27 Juni uitge
bracht en tie /aak is dus tbans nog niet genoeg in 
staat van wijzen. Zoodra bet eindrapport is inge
komen, zal de zaak nader door Gedeputeerde Staten 
worden liehandeld. 

Leeuwarden. De wijze van vei-zamelcn der 
fecale stoffen is een onderwerp, waarover bij vele be
sturen strijd geroerd wordt en waarin bet laatste 
woord nog niet gesproken is , al komt men schoor
voetende tot de overtuiging, dat goed ingerichte beer
putten goene onvoorwaardelijke afkeuring verdienen , 
dat elke andere wijze van verzamelen meer kosU'ti 
vordert en dat bet zoogenaamde Liernnr-stelsel te 
kostbaar is om in toepassing gebracht te worden. 
In liet Noonlen, waar waterwegen in overvloed ge
vonden worden, geeft dc stadsreiniging gewoonlijk 
goede geldelijke uitkomsten ; zoo vinden wij in het 
verslag van 1878 omtrent deze gemeente, dat de in
voering van het verbeterde tonnenstelsel geregeld 
vooilgaat. Het getal geplaatste verbeterde tonnen 
was bij het einde des jaars 2193 . of 225 meer dan 
een jaar te voren. Van deze 2193 waren geplaatst 
1-48 in 26 schoolgebouwen, 157 in 9 openbare ge
bouwen, 100 in 14 gestichten, 63 in de publieke 
privaten; 172'» waren in gebruik bij 239G huisge
zinnen, wonende in 1955 huizen. Er zijn thans 
nog 057 huizen, die de fecalién door riolen afvoe
ren. De verwisseling der tonnen geschiedde, even
als in dc vorige jaren, bij de moesten tweemaal, 
bij sommigen driemaal 's weeks, bij enkelen dagelijks. 
Zoo wenlen per dag 035 tonnen verwisseld. Voor 
hel zuiveren en desinfecteereii der tonnen werd goede 
aorg gedragenj er wenl nauwlettend toegezien, dut 
voor het stedelijk ziekenhuis, het hulpziekenhuis en 
de gamizoens-infirmerie de daarvoor opzettelijk bij
zonder geschilderde tonnen wenlen gebezigd. Voor 
onverhoopte epidemieën zijn alle noodige voorzorgen 
gmomen, dat geen tonnen uit besmette huizen iu 
andere worden geplaatst. Dc exploitatie-kosten be
droegen f 5 2 1 0 . 3 1 , gevende per hoofd en per jaar 
37 cent, diiarbijgevoegd de rente van het kapitaal 
van aanleg met de aflossing over 20 jaren , dan wordt 
genoemd bedrag 4 7 ' / 2 cent. De ontvangsten bedroe
gen ƒ 5 4 , 1 1 0 . 3 5 , de uitgaven / 35,739.95, meer dus 
ontvangen / 18,376.40. 

— Het verzoek van bet Tlestuur der kweekschool 
voor machinisten te Amsterdam om eene jaailijkscbc 
subsidie van ƒ 500 te bekomen, is door de Provin-
cialc Staten afgewezen. 

Arnhem. Dc Gemeenteraad hoeft aan deu beer 
D . N . P. Van der Heijden vergunning verleend tot 
het overdragen der concessie voor den paardenspoor
weg Arnhem—Velp aan de Naamlooze Vennootschap 
Arnhetnsche Tramweg-Maatschuppij, als deze vol
gens de ontwerp-statuten, bij den Raad overgelegd, 
totstandkomt, en onder voorwaarde dat de gestorte 
som van f 20,000 waarborg blijve. 

De rekening der gasfabriek over 1878 wetd dooi
den Raad vastgesteld in ontvangst op f 274 ,993.95 ' / a 

en in uitgaaf op f 253,728.74, met bejaling dat 
het batig s lot , / 21,265.21 V 3 . rentegevend zal 
worden belegd tot verhooging van het reservefonds, 
teneinde hierover te beschikken bij de begrooting 
voor 1879/80. In 1874 was de gasproductie 
1,574,979 , in 1878 was die geklommen tot 2,453,990 
stère. Deze groote vermeei-derjng heelt de genoom* 
missie bewogen om den Raad voorstellen tc doen 
tot uitbreiding der fabriek. 

Harlingen. Op verzoek van het Gemeentebe
stuur is door den Minister van Waterstaat eene 
commissie benoemd, om een onderzoek in te stellen 
naar de oorzaken van de belangrijke aanslibbing van 
de nieuwe YYillcinshavcii en de middelen tot verbe
tering daarvan op te geven. Die commissie bestaat 
uit de heeren O r t t , inspecteur van 's Rijks water
staat, voorzitter; Van Diesenen Strootman, hoofd
ingenieurs , als leden , en Loke, ingenieur van den 
wateistaat, als secretaris. 

Het Gemeentebestuur is belast met het diephouden 
der haven en beeft doen Lijutdltw f-ll, dat van 14 
October tut SS Apri l 1879 volgens de daarvan op
gemaakte peilstaten omstreeks 35,000 kub. nieter 
slib in de haven, cn nog wel in het begin daarvan, 
zijn bijgekomen. Een ernstig onderzoek is meer dan 
noodzakelijk, vooral omdat er tusschen de ambte
naren van den Rijks- en den provincialen water
staat strijd bestaat over de vraag, of de slib van 
buiten of van binnen, d. w. z. van uit zee of uit 
de provincie in de haven komt. 

Heeren Uedep. Staten van Friesland zijn door den 
Minister uitgenoodigd. door de ambtenaren van den 
provincialen waterstaat aan genoemde commissie, 
des verlangd, de noodige inlichtingen te doen ver
strekken. 

Delft. De uitslag van bet eindexamen, gehouden 
aan de Polytechnische school, is als volgt: 

Van de 59 caiididaten trokken zich onder bet 
exuinen 5 terug en verwierven liet diploma: 

voor technoloog W. Alberdn vau Ekenstein; 
voor bouwkundig-ingenieur V . G. A . Bosch; 
voor werktuigkundig-ingenieur: J . van Capelle, 

P . M . Duijvis, L . I>. van Ouwerkerk , M . van Winscn: 
voor civiel-ingenieur: VV. ft. A . van Alphen, VV 

K . Behrens, C. J . N . Bijvanck, C. E . 11. Bloysvan 
Treslong, M . Caland, ft. J . Dijkema, F . Doffegnies, 
C . Everts, J . Tb. Gcr l ing , A . J . Goedkoop van 
Nelle, C. Gro l l , VV. J. Bicrens de Haan, B. J . II 
Hait ink, J . van tit-urn, VV. II. Jagerink , L . A J . 
Keotter, D. E. C. Knuttel , A . G . Lamrainga, D. 
J . van Lenep, F . J. Lugt , S. C. C. Meijer, P . A . 
Melebior, A . II. J. van Nederhasselt, J . M . K . Pen-
Bink, P . Grinwis Plaat, J Scheller, J . A . Sluiter, 
H . G . Verspijck, C. VV. VVeys. 

Varia. 
Duitsche coalitie. De vijftien voornaamste 

Duitsche machine-fabrikanten hebben een coalitie ge
vormd met het volgende doel. Aan een uitvoerende 
commissie, met een president uit bun luidden gekozen, 
moeten alle orden voor machines, die zij ontvangen, 
woiden medegedeeld. De commissie beslist, tegen 
welken prijs de order zal worden aangenomen. Wordt 
een publieke inschrijving verordend, waarbij het werk 
aan den laagsten inschrijver gegund wordt, dan zal 
elk der vijftien op zijn beurt voor een lage som in
schrijven, terwijl de anderen zich verbinden voor min
stens 1000 mark meer in te schrijven. Bijwijze 
van loting zal bepaald worden, in welke volgorde 
de fabrikanten als laagste inschrijvers zullen figu-
reeren eu het aantal orders, dat aan elk op zijn 
beurt zal gegund worden , zal afhangen van den om
vang der werken. Dc coalitie bestaat uit twee groepen, 
10 fabrikanten voor Noord-, 5 voor Zuid-Duitschland. 
Elk l i d , dat weigeit zich aan de vastgestelde regels 
te onderwerpen, zal een boete van minstens 10,000 
mark betalen. Elk lid heeft als waarborg een cheque 
van 10,000 mark gedeponeerd. 

A D V E R T E N T I Ë N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

n o cl actie 
van genoemd Weekblad. 

T o l Vi*4i<lujf-tivond n«*tj«>ii u r e n 
worden adve r l en t i ën voor bet eerstvolgend noiu-
mer aangenomen. 

Advertentie!). 

H . H . Architecten. 
Een J O N G M E N S C H , oud 25 jaren, in het bonw-

knndig vak werkzaam, zag zich gaarne verplaatst 
bij een Architect. Goede attesten staan hem 
ten dienste. Adres Bureau Opmerker, letter G . 

S a r O P R U I M I N G " S M 

van Eestanten Papier sans fin 
foor een zeer veel verminderden prijs. 

Op aanvraag worden monsters met prijsopgaaf 
toegezonden. 

T h . J . D O B B E 
M a g a z i j n v a n Tsekenbehneften v o o r B o u w k u n d i g e n . 

UTRECHT. 

B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S van Zwolle 
zijn voornemens op Zeierdag 19 Juli 1879 , des 
namiddags ten 1 ure, in bet openbaar ten Raadhuize 
aan te besteden: 

1°. Het maken van een NIEUWEN 
KAAIMUUR langs de Beestenmarkt en 

2». Het gedeeltelijk R I O L E E R E N 
der Diezerpoortenvoorstad. 

De tankeningen liggen ter Secretarie ter tankje; 
de liestekken van ieder werk afzonderlijk zijn aldaar 
a 10 cent |ier exemplaar van 10 Juli 1879 at ver
krijgbaar. 

Nadere inlichtingen worden gegeven door den ge
meente-architect, die op Donderdag 17 Juli 1879 
aanwijzing zal doen, des voormiddag! te 10 uren, 
wat liet eerste, BD te 11 uren wat het tweede werk 
betreft. 

De inscbrijviiigs-biljeiten kunnen tot bet uur dei-
aanbesteding ten raadhuiwi worden ingeleverd. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
V A N N A H U I J S , Burg. 
J . M . U U S E R , Secr. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 2 2 « t e n Juiij 1879 , d n namid
dags ten 2 ure, min bet Centraalbureau der Maat-
scliappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen bij de 
Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 235. 
Het herstellen der toegangswegen tot 

de stations Brummen, Lochem en 
Gorssel. ten behoeve van den spoor
weg van Arnhem naar Leeuwarden 
en van Zutphen naar de Pruissische 
Grens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 23 van het Ik-stck. 

Het Bestek ligt van den 8**" Julij 1879 ter 
lezing aan het Contnialbureau bij de Momdse Laan 
cn aau bet bureau van deu Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

Utrecht, den 7*" Julij 1879. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A R T O I H Ï O . 

L U I K . 
Eigenaam cn exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N O U O E V E N . 

Ontmante l ing van Venlo. 
OPENBARE iWTEMMi . 

De O N T V A N G E R der R E G I S T R A T I E en D O M E I 
N E N te VENLO, zal op Maandag, dm 28 Juli 
1879, des middags te twaalf ure», in het koffiehuis 
• D l P O R T V A N C L E V K " bij de Wed. P o N S G E N 
aldaar, in hel openbaar 

AANBESTEDEN: 
Het verleggen van de Sloterbeek op 

de geslechte courtine 6—7 en het 
maken van eene aardebaan tusschen 
den weg van Venlo naar Kaldenkir-
chen en het uiteinde der Vleesch-
straat. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. Het 
bestek ligt van af 14 Juli 1879 ter inzage aan de 
kantoren der Registratie en Domeinen te Maastricht, 
Sittard, Roermond en Venlo en is aan laatstge
noemd kantoor tegen betalin.T van één gulden te 
bekomen. 

De aanwijzing in loco wordt gegeven op Zaterdag 
den 26 Juli 1879, des middags te twaalf uren. 

H. & J. SUYYER 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche Tuin. 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bektade typen 
en reparation a n bestaande KETELS worden in 
. L u kortst moeli jken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Mozailt Tegels voor Moeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I I I U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. a l s n u * 
B E K L B E D I N Q van H U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën. 

Cl. jr. OOR, 
F i r m a A . V T . D E W I L D , 

Selteejimakersttaven .V", ti'J en Jufferstraat A'". 50. 
R O T T E R D A M . 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- t-ii Talelbazalkirtievrii 

in R1JNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENES, ES/.. 
Nieuwehaven A'.si/de 5 5 , I t u t t f r d H i n . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. 
ROTTERDAM. 

ROBET & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, am. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBET & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E R Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - l i l enden K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, AFSLUITERS. K R A N E N en 
GARNITUREN mor stoom- en watenverktui.-on, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorrad*. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit ,1e fabrieken 
der beroemde DURHAM C O M P A N Y tqjen concur-
reerenile prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke yrijzen. 

S I 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

II. II0LSB0ER (e Ar 
F A B R I E K en M A G A Z I J N van Waterpas- en 

Hoekmeet-instrumenten. alle soorten van 
Equerres, Bakens, (.-.ijkte Meetkettingen 
Teekengereedschap, en/, enz. 

VAN ( J E X D T ' S iijWKALENDER 
1 8 7 9 

zijn te bekomen a / 1 . — in linnen band. 
In lederen band is totaal uitverkocht. 

Amsterdam, Juli 1879. C. L . BRINKMAN. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL 3D3EÏ TRAVERS, 
* ' 5 N t t ^ ± J M P " » p T 7 : > ]"'"'' t>* eenige A O E N T E N voor den 
^m*Ajkü£M^" °' verkoo|. van ASPHALT in brooden zijn aanKiHteld: 

F O L K E R S tX O . te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot bet leggen Van V l o e r e n i l i t i rbt inpn worden vei-slrekt en o r d e r s voor celieel Seder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Ileltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE H O L L A M S O I E I.ISSEL 
D E J O I C i l l & € ° . 

Clvlel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in ilen kortst modelij ken tijd alle soorten van S t o o ' iba^ger .no lons in hout- of 
ijzeironstniclie, volgens eigen sysleem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van tot '.'000 M * per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen. K e t e l s . D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s . 
Steen- en T e g e l v o r m m a c h i n e s , I J z e r e n K a p - en B r u , ; c o n s t r u c t i ë n en/. 

eu J . B . W O L R M n cnoMNGFN is V E R S C H E N E N : 

H A N D B O E K 

F . L z . B E R G H U I S , 
DIRECTEUR liER AMUACflTSSCHOOI. TE ARNHEM, 

Dit werk, uitgegeven i n roijaal i" f o r m a a t , met 5 4 platen, waarop 7 3 7 
afbeeldingen, is thans geheel compleet. — Prijs i n g e n a a i d f ' 20 ,50 . in chagrijn 

gebonden ƒ 2 7 , 0 0 . 

MAGAZIJN VAX 
V O O R B O U W K U N D I G E N . 

C A L Q U E E R L I N N E N . 
P R I M A kwaliteit — expresselijk vervaardigd en met mijne F i r m a voorzien. 

Alle soorten Teekenjaipier van C A R L SCHLEICHER & 8CHÜLL te Duren, waarvan voort
durend de monsters in verschillende tijdschriften voorkomen , zijn hij mij te verkrijgen Voor dezelfde 
prijs, als daarop staat aangegeven. 

TH. J. DOBBE, 
U T R E C H T . 

Oedrukt bjj O. W . V A N ' J E » W I E L * f:". te A r n h e m . — Al l e « lukken en edvertontien te aitrmmenren aan den Redacteur F . W . V A N O E N D T J O i n . te Arnhem. Uitgave van D. A , T I I IEME, 

Veertiende jaargang. K°. 29. Zaterdag 19 Juli 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Redacteur: P. W . V A N GENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vornchyiit Ziterdsga. I'rij» per S munden f 1.65. Men .btmnMrt tich voor 
een jurgnng. Afïoinlerlijki- nommen hij voornitbeitellinii 1B eenta. 

Alle stekken en advertent iën te adresseeren aan 

de Redactie te A-nhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van l—& rrgeU IV.—, verder voor eiken regel plutaruitnto 20 centi en lOcenti 
voor een nomner n a hst b!».i. Advtrten tieu ToovJMt buitenJsud ia ceuu per regel. 

U E P O L Y C I I K O M I K A A N D E P A R L E M K N ' T S -
l ï E H O U W E N T E W E EN E N . 

kortgeleden wenl aan een der vleugels van liet 
il i . 1 uwe parlementsgehouw, ti.l . dii* welke naar de 
• Kingstnisse" gekeerd i s , een proef ven polychro
mie aangehraiiht, welke algemeen hehagen wekte, 
Intiissclien liad hel bonwcumitij den arcliitect Vun 
(lansen opgedragen, aan een van ile eei-sle proet 
v.-el verwijdenlf (i'iuits t'î n tweede jnuel met eenige 
veraiideringeii te doen uitvieren. Uit gesrliiedde 
liiMtldzakelijk imiralen ondersteld was, dat de van 
leira-eotta uit ge voerde fries tusselieti de kapiteelen 
wel gemist eu door schilt lering vtirvaiigen kon wor
den. Von Hansen had, in tie overtuiging het on
houdbare van den onderstelling te hewij/en, aan 
den verwijderden vleugel de OJI goudgroml grijs in 
grijs geschildenle fries i-eeds laten luinhrt'tigeii, liet-
geen uker tegen het op ronden grond met goud en 
reiït'/"-ornementen gemaakte veld mat genoeg uit
kwam. 

Deu Hen de/er is de niaovre proef een den luidoos-
telijken , nan iln nilingst rasse" het naast gelegen, 
hoek vau hei gebouw onthuld , rn daar graepeeren 
zich nu den ganseheii dag meiisehen, die deze voor
name piwht iM'wonileitm. Het niet kleuren en goud 
naar de wijze der Ouden versierde liouwdeel bestaat 
uit twee anten met basis en kapiteel, benevens halk-
gestel en deertuMchen tMngabrïehte vonsterf, venier 
uil. een hoek vnn den gevel en tie hasis eu liet kapi
teel eener kolom. Hij deze tweed»! proef zijn de 
gulden ornementen op «ten rooden grond van de 
fries vlak aangebracht. De onmogelijkheid van zulk 
ecu uitvoering valt hitusseheii hij den eersten aan* 
blik iu 't oog; want wanneer de beschouwer de 
fries op eenigen afstand en onder een hoek vun circa 
'20 graden l ieki jk l , dan ziet bij van de model leering 
niets meer, maar slechts de roodfl kleur vau den 
grond. Men zal dus noodzakelijk op het relief/, /ij 
het dan <»ok weinig sprekend, terug moeten komen, 
zooals bij de eerste prtM-f. 

Gelijk bekend i s , zijn aan de ParlemenlsgeUjuwen 
ile bases en kapiteel.-n niet vau marmer, zooals 
andere tleelen vau dit Istuu werk, maar van de 
zachte, uit de omstreken van r?ola gehaalde »me-
dottBO*' steen, — een mateiiaal, dat ook hij eeuige 
andere onzer nieuwere gehouwen is toegepast, het
geen onze architecten evenwel, indien zij bet vroeger 
zoo goed gekend hadden als zij die steen thans 
kennen , niet gedaan zouden hebben, want zij ver
weert licht. Nu wij baar echter eenmaal hebben, 
moeien er middelen belacht worden , om die ver
weering tegen te gaan Een dezer middelen is het 
vergulden, dat , zooals bekend i s , de beste be-
scbutling levert. Daarom zijn die kapiteeleu en 
bases geheel verguld. Men ziet hieruit , dut deze 
polychromie niet enkel tot sieraad dient, maar ook 

een prectisch doel beoogt. 
Het is toch opmerkelijk dat, nadat geleerde ar

chitecten, zooals Uittor!', Semi>er en anderen, met 
bewondering eu voorliefde over jrolychroiuie geschre
ven, maar deze nooit in de piactijk toegepast 
hebben, onze architect Von Hansen , inplaals van 
daarover te schrijven , ze ten uitvoer brengt en dat 
Z'Kxli»etide Weeiien thans , nu tvvceilui/end jaren , 
de eerste stad is , welke een geheel in den geest 
van de Ouden uitgevoerd gebouw tazit. 

O C T R O O I E N . 
Uit bet verslag van de 102de algemeene vergade-

ning der Maatschappij tol Bevordering ven Nijverheid 
en het daaraan verbonden Congi-es van Nijverheid, 
in bet laatste iiomiuer van dit weekblad opgenomen, 
blijkt, dat de vi-.iag omtrent de octnioiwet met veel 
belangstelling bediscussieerd werd. 

De beknopte vorm van het verslag was oorzaak 
dat deze belangrijke vraag niet dan vluchtig kou 
liehandeld worden, en uit dien hoofde komt het pis
send voor op dit onderwerp terug te komen; brengt 
men daarbij iu herinnering, dat vroeger artikels over 
de octrooi wet in dit weekblad opgenomen werden, dan 
wil het geen verwondering baren dat de aandacht onzer 
lenen op dit vraagstuk opnieuw gevestigd wordt, te 
meer nu het verhandelde iu de sectie-vergaileriiig 
bet bewijs geleverd beeft, dateeM ovvrgroote meer
derheid het vasüilellen van een wet op dc octrooien 
in het heling der nijverheid achtte. 

De vraag zelve , luidende : 
»ls bet wensclielijk dat de Maatschappij zich wende 

tot den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid om een nieuwe wet iu het leven te roepen, 
waarbij de octrooien worden hersteld.'" 
we,,| door den beer M r . 1. Heemskerk Az. inge
leid. Spreker herinnerde aan het adres, dat de Maat
schappij nu 25 jan-u geleien aan de Itegeering heeft 
rjeriebt, waarin zij vroeg alschatïing van de octrooien 
of subsidiair vei betering vau de bestaande wet. Thans 

ziet het Congres deze zaak weer op zijn programma, 
nu op het hei-stel van de sedert afgeschafte octrooi-
wel wordt aangedrongen. Die aandrang is o. a. ook 
gekomen van de Kamer van Koophandel te ' s - ü m -
venblge, welk lichaam een wederinvoering van de 
octrooien vraagt volgens een verbeterde wet. Door 
bet departement Den Haag uitgenoodigd, om over 
deze zaak liet woord te voeren, zou spieker zijn ge
voelen iu korte trekken ontvouwen. 

Het is bekend dat, sedert dc afschutting vau de 
wet iu Nederland (45 Juli 1809),geen andere staat 
dat voorbeeld gevolgd heelt. Wel is sedert dien tijd 
het veileenen van octrooien bij beschaafde natiën 
een onderwerp vau overweging geweest, maar steeds 
wenl de ipiaestie in den zin van behoud vau de oc
trooien beslist. Dit geschiedde op een Congres in 
Oostenrijk, later iu Engeland en Frankrijk en nu 
onlangs nog te Parijs tijdens de wereld ten toonstel
ling. Eindelijk werd op het groote feit gewezen 
dat iu 1*77 in Duitsclilaiid, na rij|>e berxulslagin-
gen, de Rijkswet op de tietrooien wenl aangenomen. 

Spreker n t te daarop de nooMbeginseJeo uiteen van 
deze verin-lorde Duitsche wet, die octrooien toesta l l 
tenzij de aanvragen strijden met de goede zeden, 
tenzij ze ouder werpen lietrelTeu, die door de wet zijn 
uitgesloten en tenzij de vinding niet nieuw is. Om
trent ile nieuwheid beslist het Patent-amt, dat de 
waaide van de uitvinding buiten lieschoiivving l a a i , 
en zich daarentegen wel inlaat met het ondersoek, 
of de uitvinding een industrieel of commercieel ka
rakter draagt. Het Patent-and, dat zijn werk
kring sedert liet kortstondig liestaan van de wet 
reeds aanmerkelijk zag uitgebreid, kan reeds een 
geheel Imekdiwl van de toegestane en publiek ge
maakte octrooien vullon. 

[s het voor onze hoedanigheid van Staat en rechts
staat niet nadeelig dat Nederland zoo geïsoleerd blijft 
staan temidden van Staten, die allen het octrooieeren 
van uilvindingen hebben toegestaan? 

Spreker zou zich niel venliepen in de vraag, of 
tie uitvinder vau een voorwei p in rechtskundigen zin 
kan aangemerkt worden als te zijn de eigenaar vau 
dal voorwerp. Maar iu zoover is hier ti«ch zeker 
van eigendom sprake, dat hij , uit wiens geest de 
uitvinding is voortgekomen, haar vóór de open-
baarmakiiig kan achterhouden of uiededeelen, ergo 
dat hij tot het isigenblik van de meih-deeliiig bet 
recht beefl om voor zijn vinding eeu belooning te 
eischeu. Ontzegt men deu uitvinder alle Mooning, 
dan begaat men zeker ivn omwlitvaardigheid; als 
uien hem die verleent door middel van eeu octrooi 
op zij ti vinding, dat zou alleen het geval zitdi kunnen 
voordoen, dat vóór of op denzelfden tijd de vinding 
ook dour een ander was geschied, maat' iu dat ge
val geldt hel beginsel: het recht is geschreven voor 
hein. die het hardst loopt. 

Spreker deed daarop uitkomen, hoezeer men iu 
het wezenlijk karakter van de octrooien heeft mis
getast door bij de afschaffing het argument te doen 
wegen, dat er gunsten mede verleend weiden. A l 
leen bij bet oetrooieereii van een ingevoerd artikel, 
dat reeds bekend i s , kali van gunstbetoon rede 
zijn. Dat is iets hatelijks en eeu valsch priuci|»eeii 
het ware dus te weiischen geweest, dat men in 
1 s i ; ; i . instede vau octrooien op de invoering met 

die op de uitvindingen op schromelijke wijze te 
verwarren, liever de eerste categorie flink bad afge
schaft en de laatste behouden. Dal kan men ook nu 
nog doen, waardoor de vreemdeling bier van bet 
verkrijgen van octrooi geenszins wordt uitgesloten, 
mits hij slechts eeu nieuwe zaak bier bekend maakt. 

Het verleeneii van OOtrOOita voor uitvindingen 
acht spreker, inplaals van iren gunst, de toekenning 
van een ln>looiiing voor verdiensten. Welverre dus 
van reactionair te zijn, is het octrooi een van de 
meest democratische instellingen van onzen t i jd , 
omdat zij juist alle willekeur en gunst buitensluit. 
Uit het oogpunt van de industrie de zaak liesehoii-
wende, acht •preker tien legeiivv'oonligeii toestand 
allcriiadccligst voor tie nationale nijverheid, omdat 
men thans zonder bescherming een nieuwe vinding 
niet veilig en gerust kan guan exploiteercu. Aau de 
gebreken van de wet VÓOr 18C!) was het toe te 
schrijven , dat eeu uitvinder met een octrooi ook toen 
niet volledig gerust kon zi jn , blijkens twee beruchte 
processen, waarvan spreker het verloop beschreef. 

Maar de toen gebleken leemten en bezwaren zijn 
gemakkelijk weg ie. nemen, waartoe het naburige 
Helgie, dal thans een goede ucti-ooiwet liezit, ons 
het voorbeeld heeft gegeven. Nadat spreker nog ge
wezen li.nl op tien weinigen lust van buitenlanders 
om in den tegenwtionligeu oiilieseheriudeii toestand 
hier agenturen vau hun vinding te vestigen, terwijl 
biiiuïiilaiidsche uitvindingen een beschermend déoOUChé 
zoeken iu den vittfiude, besloot spreker zijn Mangr i j k 
advies met deu vvensch uit te spi;ekcii, dat de vraag 

door het Congres bevestigend mocht worden beant-
woonl. 

Na deze («langrijke inleiding werd den beer Citroen 
het woord verleend, die eenige bijzonderheden mede. 
deelde omtrent de uitmuntende werking van de Duit
sche wet tot bescherming van modellen eu nxKwten. 
Hel merkwaardig feit deed zich voor bij de annexatie 
van Elzas-Lotharingen, dat onmiddellijk dringende 
stemmen opgingen om twk daar de octrooi wet in tc 
voeren, wel een bewijs hoe die wet een levensquacstie 
is voor de nijverheid. Dat begrijpt men in Rus
land, mar niet in Nederland. 

Me heer Ihdsbuer hield eeu warm pleidooi voor tie 
invoering van een octrooiwet , waardoor den uitv inder 
bet eigendomsrecht verzckenl wordt van een met 
moeite en zorgen verkregen resultaat. Spreker wees 
met genoegen op het feit, dal dit vraagstuk meer 
eu meer in IHuugrijkheid toeneemt, en tlat het als 
eene levensvniag voor onze industrie beschouwd moet 
worden Hij het afschaffen van de octrooien schaarde 
Nederland zich aan de zijde eener natie, die juist 
na die opheffing gevaar loopt overvleugeld te worden 
door Amerika , het land der octrooien bij uitnemend
heid. Spreker wilde geene bijzondere bescherming, 
maar erkenning vau het eigendomsrecht en gelijkheid 
voor de wet. Wonl l het eigendomsrecht erkend, dan 
is daaraan de bij de Grondwet gewaarborgde be
scherming verbonden; doei men dit niet, dan wordt 
de uitvinder buiten de wet gesteld en het eigendoms
recht op ile uitvinding vogelvrij verklaard, terwijl 
elk ander ile bescherming der wet geniet. De billijk
heid vorder! een octrooiwet iu het leven te roepen, 
waardoor oneerlijke pt act ijken verhinderd cn de nij
verheid gebaat zou worden. De uitvinder is thans 
slaaf ijj heL-vrüe Nederland; de asseheooetster, die 
alles voor het algemeen moet doen, zonder daarvwr 
Iteloouing te genieten, en de vruchten van zijn arbeid 
aan het • (gemeen moet afslaan, als hij er eindelijk 
n geslaagd is daardoor het middel gevonden te heb

ben om in zijn onderhond te voorzien. 

Grond en gebouwen worden ten algemeeiieii nutte 
onteigend en behuild; goederen van aan liesmetlelijke 
lekten overleden personen worden verbrand en ver

goed. Waarom moet de uitvinder zijn zuur ver
worven eigendom kosteloos afstaan aau het algemeen? 

Spreker wenechl geen onvoorwaardelijk terugkoeren 
tot het oude, maar een nieuwe wet, waarin de be
ginselen vau deu tegenwooidigeu tijd op den voorgrond 
treden en waanlooi' duidelijk zal uitkomen, dat tie 
beginselen omtrent het eigendomsrecht levensvat-
haarhciil hebben en eerlijk zijn. De argumenten 

vu de samenstelling vau en octrooiwet iu hel 
midden gebracht, vervliegen als kaf voor den wind; 
uien doet daarbij als bezwaren gelden, dat het moeilijk 
is een wet te maken, die allen bevredigt en dat 
de nijverheid daardoor aan handen wordt gelegd. Het 
bevredigen van allen is en blijtt onbegonnen werk 
en banden zijn noodig om te M e t t e n , dat met de 
vederen vau anderen gepronkt wordt. Tusschen bet 
uitvinders- tui het auteursrecht kan geen verschil 
bssÉnan, al werd spreker ook door eeu bekwaam 
tegenstander tier octrooiwet erop gewezen, dat de 
schrijver door bet boek een in facto bestaande saak, 
d. i . de kopie, heeft, terwijl de uitvinding slechts 
eene illusie i s , die door iedereen betwist kan worden. 
Maar kan ook het boek van deu auteur niet ge
kopieerd zijn of veronderstelt men, dat de auteur 
andere begriplui van eerlijkheid heeft dan de uit
vinder.' Rij het aanvragen om octrooi moeten tee-
keiiiiigen en besclnijvingen worden overgelegd en 
hierin ziel men evenzeer de vrucht van den geest 
al- in een l>oek. Spreker verzocht ten slotte de 
krachtige medewerking vau de Maatschappij om een 
octnioiwet totstand le brengen. 

Do eenige spreker, die bedenking iipperde , was 
kolonel Versteeg, die op een leemte wee» in de En-
gelsche octrooiwet, waardoor het mogelijk is, dat 
ij /'i barbe vau den patent houder aan dezen het recht 
van oclrooivvel wordt ontfutseld, De heer Timmer
halls van AIMOIHIC wederlegde echter die bedenking, 
door op le merken, dat men het beswaar, door 
len vorigen spreker gereleveenl, vanzelf zon ont

wijken diKir alleen het piïuri[H.' van een vinding te 
oetrooieeren, en niet elke verbetering of eenvoudig 
maar iaden wijziging, die een concurrent daarin zou 
hebben aangebracht. 

De beer Heemskerk bracht den heer Versteeg on-
iler de aandacht, dat hij blijkbaar het brevet van 
verbetering of volmaking (perfertiunnement) ver
ward had met hei brevet van uitvinding (d*invention). 
Wanneer na verloop vau een hepaalden termijn 
zekere geoctrooieerde uitvinding een veilietering onder
gaat door een ander, dan wonll die verbetering in 
de Fransclie wet lieschuuwd als eeu nieuwe uitvinding. 
Daarentegen wordt elke verbetering , die de uitvinder 
zelf binnen zekeren termijn aan zijn vinding aanbrengt, 

beschermd door een breaef de perfeetionnement. 
Nadat de Voorzitter de conclusie van het debat 

had opgemaakt eu daaraan nog de wenscheüjkbeid 
had toegevoegd, om een internationale regeling 
van de octrooien te verkrijgen, waarop de heer 
Heemskerk repliceenle, dat men dan toch eerst voor 
een nationale wet moest zorgen, Werden de beraad
slagingen gesloten en de hierboven gestelde vraag 
bevestigrnd beantwoord met algemeene stemmen op 
een na, die van den heer V e n teeg. 

Op het Congres wenl het denklieeld, om een 
octrooiwet in het leven te roepen, in beginsel aan
genomen, en men ziet verlangend uit naar de 
Drastische resultaten van het gevoerde debat. Het 
is te hojien dat de Regeering in deze het initiatief 
zal nemen, daar het op haren weg ligt om tien 
voorspoed van het . .ml door het maken van goede 
wetten te verzekeren. 

Berichten en mcdedeclingen. 
B U I T E N L A N I). 

— Op voordracht van den Minister van Openbare 
werken heeft de President der Fr.tnsche republiek 
een Commissie benoemd tot onderzoek van een plan, 
om een sjioorweg aan te leggen van Algiers naar 
den Niger eu van den Niger naar Senegambie. Het 
plan is oorspronkelijk uitgegaan van den ingenieur 
Duponcbel, en een voorbereidends Commissie, door 
den Minister niet een voorloopig onderzoek belust, 
heeft zich ten gunste van het plan uitgesproken, 

— In Londen heeft zich een maatschappij geconsU-
tueeii l , die Londen en vervolgens geheel Engeland 
wil oversiianiien met een net van Ielephoomtraden. Ia 
bet middelpunt der stad zal een centraal bureau ge
bouwd worden, vanwaar uit naar elk huis in de 
City een draad zal gaan; zoo ook naar elk kantoor. 
De onderlinge rorresjxiiiilentie wordt door middel van 
l i i centraal bureau gevocnl. Het aanbrengen van 
de draden in de woningen enz. zal niets kosten. 
Een billijk tarief zal het reehtstreekseh spreken met 
elkaar op afstanden algemeen maken, - naar men 
denkt. 

B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
vau Nederlandsch-Indie zijn de volgende lieschikkiii-
gen genomeu : 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den architect 2e klasse bij den W a 
terstaat C . van der B i j l ; 

benoemd: tot opzichter 2e klasse bij den Water
staat, de ambtenaar op non-activiteit A . A . Lanuners. 

— Door 'L. M . is de hoofdingenieur bij de Staats-
.vpoorwegen op Java II. G. Derx benoemd tot ridder 
der unie van den Ned. Leeuw. 

— De Minister vau Koloniën heeft op het door de 
o Eastern Extension Australasia and China Telegraph 
Company, l imited", te Londen, gedaan verzoek tot 
uitbreiding en wijziging barer concessie in verband 
met de voorgenomen nieuwe telegraafverbinding tus
schen Singapore, Runjoewangi en Port-Darwin, bij 
beschikking vau 12 Juli bepaald \ Met uitbreiding 
der concessie, welke voor de telegraafverbindingen 
iu - ' l i i ' i Batavia en Singapore en tusschen de 
Oostkust van Java (Ranjoewangi) en Australië op 
3 Mei 1870 aan de DBritish Australian Telegraph 
Company, l imited", verleend en in 187M aan de 
tEastern Extension Australasia and China Telegraph 
Company, l imited", overgedragen i s , wordt aan de 
laatstgenoemde Maatschappij vergunning verleend tot 
het leggen van eene tweede telegrafische verbinding 
tusschen de Oostkust van Java (Hiiiijoewangi) eu 
Australië en van e n telegrafische verbinding tusschen 
dc Oostkust vau Java (Ranjoewangi) eu Singapore, 
met U-paling, dat die verbindingen moeten voltooid 
en in werking gebracht zijn binnen één jaar na de 
dagteekeuing der vergunning. 

— Blijkens een bij het Departement van Kolo
niën ontvangen bericht van den Gouverneur-Gene
raal van Niilerlandsrh-ïiidie, wordt tien 1 Tulen Juli 
het gedeelte Lawang-Malang van deu staatsspoor
weg Soerahaia-Pasoeroean-Malang voor liet publiek 
Verkeer geo|H'inl, zoodut alsdan die s|>oorweg iu zijn 
geheel iu exploitatie zal zijn gebracht. 

— De Stauts-Ctiurant n". 169 («vat een over
eenkomst van tien Staal me1 de gemeente Deventer, 
waarbij haar tie vestiuggrondeii aldaar worden af
gestaan, voor zoover ze niet ten behoeve van den 
publieken dienst staatseigendom moeien blijven, en 
waarbij de gemeente, met oen toegift iu geld. Isa 
ruil aan deu Staat den eigendom overdraagt van 
viwr het garnizoen lienoodigde gebouwen eu erven. 

— Door ile benoeming van de boeren N . T . 
Michaelis, Jhr. o , J . ü . Klerck eu J. Kali! lot leden 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 Juli 1879. 

' a u den Raad vau Bestuur van het Koninklijk In
stituut vun Ingenieur, heeft in de samenstelling van 
dat bettour eenige verandering plaatsgehad, en zijn 
gekozen tot president J. 1*. de Bordes, tot vice-pre
sident Jhr. O. J . G . Klerck en tot penningmeester 
W . C . A . Staring, 

— De Staatscourant bevat het koninklijk besluit, 
waarbij ten behoeve van den spoorweg van Zaandam 
naar Hoorn ten algemeene nutte en ten name van 
den Staat, ter uitvoering van de wet van 4 Juni 
1878 , worden onteigend de eigendommen in de ge
meenten Zaandam, Oostzaan, Dpondam , Purmerend, 
K wad ijk , Middelie, Warder, Oostbuizen, Beets , 
A venhorn, Berkhout en Hoorn, aangeduid iu het 
plan en de kaarten, welke ingevolge art 12 dei-
wet van 28 Augustus 1851 (Staatsblad No. 125) 
ter inzage van een ieder hebben gelegen, eu vermeld 
zijn op den slaat, bij dit besluit gevoegd. 

In net jaarverslag over 1878 van den «Raad van 
Toezicht" op de spoorwegdiensten leest men o. a. 
het volgende: 

Bestuurder! der Nederlandsche Rijn- en HoUand-
sche IJzeren S|>ooi'wegmaat schappijen riepen 's Raads 
tiisscheiikonist in , teneinde voor de s|XK>rwegbeainbten 
vrijstelling te erlangen van de verplichting tot het 
wedei-opkoiiien in militairen dienst gedurende zes 
weken 'ui den zomer, teneinde opnieuw in den wa
penhandel te worden geoefend. Bestuurders achten 
dezen maatregel, waardoor op het oogenblik van zeer 
druk retainers verroer vooral op de kleine stations 
vervanging van geoefende liearabten door extra-per
soneel moet plaats hebben , nadeelig voor de belangen 
van den spoorwegdienst. Dit verzoek werd door Uwe 
Excellentie ondersteund bij haar ambtgenoot van 
Oorlog, die van oordeel was, dat, al konden de 
bedoelde bezwaren geacht wenlen van meer overwe
genden aard te zijn dan bij onderzoek, onzerzijds 
ingesteld, was gebleken, het dan nog om der ge
volgen wille niet zou aangaan als beginsel vast te 
stellen, dat aan de verlofgangers der mili t ie, bij de 
spoorwegen werkzaam, vrijstelling vaneen eventueels 
opkomst onder de wapenen voor het bijwonen van 
herhalingsoefeiiingen zal worden verleend. 

Minder bedenking zul er wellicht tegen bestaan om 
eventueel enkele opgeroepen verlofgangei-s, wiei dien
sten door de betrokken maatschappijen het moeilijkst 
kunnen worden gemist, van de opkomst vrij te stellen. 

— Door den Minister vau Waterstaat, eerevoor-
zittcr van het bestuur der Arnhemsche Tentoonstel-
lingsvereenigitig, zijn M leden der jury van den 
internationalen wedstrijd van sommige fabrikaten en 
werktuigen luuioemd de heeren: C. Isainbert, Ober
ingenieur, Mannheim; C. Weliger, civiel-ingenieur, 
Bonn; B. Salbach, Konigl. Raurath, Dresden; Dr. 
II. Grothe, Berl i jn; Fritz Scheibier, ingenieur, 
Rtirtscheid b. Aachen; Carl Kastner, Leipzig; E . 
Hesseltiein, Hof-Wageufubrikant, Bniunschwcig; Fer-
nand l lamoir , directeur des Manufactures de Produits 
Céramiques a Louvroil pres Maubeuge ; J . Schatwood , 
Londen ; Vertiiigen-Gocns, Termonde; C. W ü r d e n , 
orfèvre, Bruxellcs; Boulet, lid der firma Boulet 
Frères jeunes a Par i s ; A . Huet, i n g . , leeraar aan 
de Pol . School te Delft; P h . Lindo, fabrikant, 
Rotterdam] H . C . Graamens S r . , idem Rotterdam; 
A A O. de Vri^s Rnhht*. hoofdiny. " *• «tnnm-
wczen , Ede; C. E . Avelingh, steen lahri kant , Velp; 
A . J. van Hoy tenia, steenfabiikanl, Kuilenburg: 
P . Montaulian van Zwijiidrecht, Rotterdam; J . K . 
Cool, direct, rijks-lijnb., Amsterdam ; W . R. v. E ik , 
rijtuigfabrikant, Amstenlam; II. C. Vogel, dir. dei-
waterleiding , Rotterdam ; R. D. Renten , Oosterbeek; 
J . M . Telders, ingenieur. Oosterbeek; Dr. II. van 
de Btadt, directeur Hoogtere Burgei-school, Arnhem; 
E. vau Holst, steeiifabrikant, Arnhem; M . J. v. d. 
W a a l , fabrikant, Amsterdam; L . II. Bberson, nr-
chiteet, Arnhem; R. van Wijk, steeiitiibrikanl, Hete-
rén. — Tot voorzitter is door den Minister benoemd 
dr. J. Bosscha, directeur der Polytechnische School 
te Delft; tot secretaris de heer II . L Woltersom , 
technoloog te Arnhem. 

Amsterdam. De Commissie van Rijstand iu het 
beheer der publieke werken heelt haar oordeel over 
de heide ingediende plannen voor den IMJIIW van een 
nieuwe beurs uitgesproken. Zij hoeft beswaren tegen 
beide plannen, wat de plaatsing betreft, doch vond 
het aangenaam te vernemen, dat de heeren WoHTc. a 
die wenschten op te henen door do beurs meer noord
waarts op het Damrak, b. v. bij de Oudebrug, te 
plaatsen, waar de ruimte breeder is dan bij den 
Dam. Daar kunnen aan weerszijden van de beurs 
wegen gelegd worden, respectievelijk 30 a 24 en 
15 a 10 meter broed. Dan vergi-oot men den Dam 
wint vóór de beurs een plein en geeft den bewonen 
der Wannoesstraat gelegenheid aan dit plein fraaie 
winkels met sierlijke gevels te vestigen. 

Dit denkbeeld van opschuiving der beurs ondi 
steunt de Commissie zeer. 

Alleen over de plaats wenscht de Commissie uit
spraak te doen. Het tweede plan, dat der heeren 
Cordes, kan daar niet uitgevoerd worden. Dc con
clusie luidt: idat de Commissie den Raad voorstelt 
Burgemeester en Wethouders uit te noodigen met 
de hour On Martin Wolff c. s. over de stichting eener 
nieuwe beurs iu het Damrak tusschen de Oude- en 
de Papenbrug te onderhandelen, om later den uit
slag dier onderhandelingen mede te deelen." 

— De heer C. Th . Montijn alhier heeft een bv> 
langriike vinding op bet gebied van plaatdruk, onder 
den naam van geïmiteerde lithographic, toegepast. 

De beer Montijn heeft een inkt gevonden, die zoo 
weinig vloeit en van toon verandert, dat het hem 
mogelijk is fijn geschetste teekeningen, losse pot
loodschetsen eu zelfs gekleurde beelden af te druk
ken. 

Van di- toernissing dier nieuwe kunst op het ge
bied der teekeiivor-iering van boekwerken, geïllu
streerde t i j iMil i f ten enz. kan veel goeds verwacht 
Worden. Ook geeft zij een bijzonder goedkoope ver
menigvuldiging vnn akten, geschriften en circulaires. 

Deze wijze van lithographieereu is zeer bescheiden 
van prijs en staat natuurlijk aau merkelijk onder de 
prijzen «Ier gewone lithographic. 

Naar gemeld wonl l , bobben de pogingen door 
genoemden heer aangewend om eene naamlooze ven
nootschap op te richten, ter exploitatie zijner vin

ding, in bet buitenland aanvankelijk een goed ont
haal gevonden, zoodat i!e oprichting eener zoodanige 
vennootschap weldra tegemoet kan worden gezien. 
Drukkerijen zouden, om te beginnen, in 't najaar 
gelijktijdig worden geopend te Brussel, Londen en 
Parijs. Tc Amstenlam zou een agentuur wonlen 
gevestigd. 

Rotterdam. De Rottenlamsche Tramwegmaat-
schappij heeft in een adres aau Burgemeester en 
Wethoiidci-s goedkeuring aangcvi-aagd op een door 
haar hierbij ingediend ontwerp, ten doel hebbende, 
binnen de gemeente Rotterdam een gedeelte eener 
tramlijn naar Hillegersherg te leggen en te exploi-
teereii. 

De commissie voor de plaatselijke werken, in wier 
handen dit stuk is gesteld , beeft daarop advies inge
wonnen van den adjunct-directeur der gemeentewer
ken. Deze verklaart, dat er geen liezwaren bestaan 
om de gevraagde vergunning, voor zoover de ge
meente betreft, in hoofdzaak te verleeneti, onder 
dezelfde voorwaarden als waarop aan de Maatschappij 
het aanleggen eu explolteeren vau tramwegen bij 
aanbesteding is gegund. Alleen merkt hij op, dat de 
wissel op het Hofplein hinderlijk is voor de daar 
aanwezige koffiehuizen, doch aangezien dit uitsluitend 
particulier belang geldt en eene regelmatige eiploi-
tatie van de bedoelde lijn meer als algemeen belang 
beschouwd kan worden, zoo gelooft hij dat die 
plaatsing van den wissel aldaar gewettigd is , en zulks 
te meer omdat daarvoor geene andere geschikte plaats 
gevonden kan worden. Verder merkt hij op , dat 
de stralen der bogen van den wissel 50 M . lengte 
hebben, zoodat normaal-rails gebruikt kunnen wor
den , hetgeen voor het gewone verkesr aanbeveling 
verdient. 

De commissie en ook Burgemeester en Wethouders 
hebben zich met dit advies vereenigd. Dientengevolge 
heeft I i.n-igenoemd college aan de leden van den 
Gemeenteraad een voorstel in druk rondgezonden, om 
het versoek der Tramwegmaatschappijj toe te staan, 
onder verplichting voor de adressante oin bedoelde 
lijn aan te leggen en in exploitatie te brengen on
der dezelfde voorwaarden, ook wat den duur der 
concessie betreft, alsof zij reeds thans inder art. 1 
der aan de Maatschappij verleende concessie waren 
opgenomen. 

— Naar wij vernemen heeft bet Bestuur der 
Ambachtsschool alhier aan curatoren iu den boedel 
van L . Pincolfs voorgesteld , de waarde der stoom
machine , door hem indertijd aan de inrichting ge
schonken, te doen tuxeeivn. Door de vrijgevigheid 
van een der leden van genoemd Bestuur, die ver
zocht heeft zijn naam geheim te houden, is het in
staat gesteld alsdan het bedrag der taxatie aan de 
curatoren ten behoeve der crediteuren te voldoen. 

Groningen. De Provinciale Staten hebben af
wijzend beschikt op het adres om aan de Kweek
school voor machinisten te Amstenlam eeu jaarlijksche 
subsidie te verleenen. 

Utrecht. De beer C. P . G . van den Berg is 
benoemd tot secretaris van de Maatschappij i n exploi
tatie van Staatsspoorwegen. Genoemde l.eer was 
totbeden chef van dienst der afdeeling Weg en wer
ken , en als zoodanig is in zijne plaats benoemd de 
hor J. L . Ctujseneer, thans leeraar aan de Konink
lijke Militaire Academie te Breda. 

Deventer. In de vorige week wenl in een hier 
gehouden vergadering van het comité1 en de commksie 
van den locaal-spoorweg liesloten, dat de richting 
Almelo—Oldeuzaal behoort vervangen te wonlen door 
Almelo—Lingen. Met de opmeting zal spoedig wor
den aangevangen. 

Breda. Dij den Gemeenteraad is een adres in
gekomen van de boeren S. Brons, te Breda, en Joe. 
Levels, te Rotterdam, vergunning verzoekende tot 
het leggen van mils op een gedeelte gemeentegrond 
vau den rijksweg naar Oostcihout tot aau bet spoor
wegstation voor een stoomtram way van Breda naar 
Geertruidenlierg. De Raad heeft zich in beginsel 
voor het toestaan der vergunning verklaard en het 
adres aan Burgemeester en Wethouders verzonden, 
om de zaak in 't meeste belang der gemeente met 
de adressanten te regelen. Ook is naar aanleiding 
van een verzoek van Mr. Jac. W . van den Biesen 
en E. Kalfsterman, die een tramweg van Ginneken 
naar bet spoorwegstation te Kreda wilden leggen, 
beslist dat de Raad in beginsel geen bezwaar beeft 
tegen het leggen van zooilanigen weg door de ge
meente, waarna aan Burgemeester en Wethouders 
is opgedragen de zaak Boder met de aanvrager- te 
bespreken, met bet doel om de zoo noodige waar
borgen te erlangen voor de veiligheid der ingezetenen. 

Eindhoven. Sedert eenige dagen zijn de werk
zaamheden aangevangen aan de lijn Bokstel—Eind
hoven voor den aanleg van dubbel sjioor. Over een 
lengte van eenige duizenden meter zullen proeven 
wonlen genomen op puin, hamei-slag en zand met 
het nieuwe systeem van spoorwegbouw «Serres en 
Battay". 

In tegenwoordigheid van den ingenieur der Stants-
s|MKirwcgcn, den heer Sassen, is reeds met gumti-
gen uitslag een proefrit gemankt over een lengte 
van 1000 meter, die in een paar dagen gelegd 
waren. 

— De Kunstbode zegt in een artikel over het 
kunstonderwijs in Engeland, naar aanleiding der rap-
porteh van Jhr. De Btners, aangaande de verl>etcring 
van dat onderwijs in ons laui l : 

• Van alle zijden wordt aangedrongen op voorziening. 
Particulieren en vei-eenigingen trachten een gedeelte 
der taak, die alleen de Staat kan volvoeren, opl icb 
te nemen. De Maatschappij tot Bevordering der 
Nijverheid sticht eeu museum en scholen, schrijft 
prijsvragen uit ; de Maatschappij tot Nut van *t A l 
gemeen wil eeuige werklieden gedurende drie jaren 
in het buitenland doen stiideereu; hoe loffelijk ook 
het streven, ' t i s en blijft altijd stukwerk, alleen dc 
Staat bezit dc middelen om doortastende maatregelen 
te nemen. 

• Maar wat kan de Staat uitrichten, hoe komt men 
aan een geschikt directeur en leeraren voor een scuool 
als die te loonden 7 

«Waarom niet onder de bekwaamste geéxamineer-
den voor het middelbaar ouderwijs rondgezien. of 

daaruit niet b. v. een drietal te vinden zi jn, die 
boven anderen bewijzen van aanleg en liefde voor 
hun vak gegeven hebben? Waarom deze niet voor 
een jaar of drie op 's rijks kosten naar de school 
te Londen gezonden, om daar het stelsel van onder
wijs door-en-door te lecren kennen en zelf den 
cursus der hoogere klassen mee te maken.' Men geve 
elk b. v. /"1200 *sjaars. Voor gehuwden zou de 
toelaag natuurlijk honger moeten zijn. 

• Uit deze drie zouden gewis mannen voortkomen, 
geschikt om aan bet hoofd van onze kunstindustrie* 
school te kunnen staan. Men spiegele bun dit dan 
ook voor, tevens met het vooruitzicht en de bepa
ling van een vrij hooge bezoldiging. Elk van hen 
zou alle moeite inspannen zich de bekwaamheden 
voor een directeur eigen te maken, eu daardoor 
zonder twijfel zouden wij uit ben een geschikt di
recteur en twee bekwame hoofd leeraars zien groeien." 

Wij veroorloven ons de bescheiden bemerking of 
liet wel in het belang der zaak zou zijn, als bel 
kunstonderwijs door den Staat geregeld werd. Wie 
wiinrliorgt ons vooi de eenzijdige richting, die zich 
reeds op het gebied der bouwkunst deed gelden en 
waarvoor niet te sterk gewaarschuwd kan worden ? 

Delft. Aan het Verslag van den toestand dezer 
gemeente over het jaar 1878 ontleenen wij het vol
gende, voor zooverre de gemeen te-reiniging betreft: 

«Aan arbeidslooncn zijn uitbetaald /' 13558.74 
voor opruimen van puin, grond en afval van fabrieken, 
en voor de diensten in Hof-van-Delft en Vrijenban 
is daarop terugontvangen f 405,40. De loonen voor 
het inladen van mest, na aftrek van elke lading met 
de afnemers verrekend, hebben bedragen / 0 2 9 . 8 4 s . 

«Dat jaar zijn geplaatst 866 tonnen, waarvan 108 
in nieuw aangebouwde huizen of bijgemaakte gele
genheden, 67 ter vervanging van beerputten of op 
riolen uitloopcnde; 51 tonnen werden geplaatst op 
bovenhuizen, waarvan 24 tegen betaling; 2 gezinnen 
verlangden eigen tonnen. 

«Van de invoering af wenlen er geplaatst 3456 
tonnen, waarvan een 20-tal door afbraak zijn ver
vallen, zoodat thans 3436 tonnen te verwisselen zijn; 
het getal putten in dien tijd gedempt bedraagt 1435; 
de alloopende op riolen en grachten zijn verminderd 
met 6 3 2 , behalve die gelegenheden, waarvan de 
inhoud toch in de grachten werd uitgestort. 

«De genomen proeven met ijzeren tonnen zijn niet 
medege vallen; die van gewoon plaatijzer, waarvan 
proeven met allerlei verfstoffen zijn genomen, zijn 
tegen feealieii niet bestand; die van gegalvaniseerd 
ijzer lieant woorden evenmin, zijn kostbaar en worden 
bij langdurig gebruik zeer onooglijk, zoodat ze dik
wijls zijn geverfd moeten wonlen. Er worden thans 
proeven genomen met tonnen van Amerikaansch 
grenenhout, in kuipvoriu, zooals die in Leeuwarden, 
Zwolle en andere plaatsen in gebruik zijn. 

»Het tonnenstelsel gaat geregeld in uitbreiding 
voort, en wel met het plaatsen van gemiddeld ruim 
20 tonnen 's maands. Zoo voortgaande zal de toe
stand vau den bodem en dc grachten meer en meer 
verbeteren en de gezondheid in de gemeente bevor-
dcnl worden. 

«Voor de invoering van bet tonnenstelsel en aan
schaffen vnn hot materie*-! voor den algemeenen dienst 
was van 1871 af tot ultimo 1877 reeds uitgegeven 
ƒ 6 5 6 1 2 . 0 6 ' ' . Voor 1878 moet daaraan worden toe
gevoegd, na aftrek van hetgeen voor het plaatsen 
van tonnen is terugontvangen, f4714.88. Zoodat 
de geheele inrichting vau deu reinigingsdienst eene 
uitgaaf heeft gevonlerd van f 67336.64*. 

Bolsward. Zooals uien zich herinnert, verwierp 
de Bante Kamer eeuige maanden gelei ten het wets
ontwerp tot aanleg vnn e n sjHmrlijn Staveren— 
Leeuwarden, waarin Bolsward was opgenomen. Bij 
bet gewijzigd ontwerp, dat daarop aan de Tweede 
Kamer werd sangeboden en thans wet is geworden, 
viel Bolsward buiten de lijn. Thans heeft, tiaar 
men verneemt, de heer Jentink , burgemeester alhier, 
concessie aangevraagd voor den aanleg van een 
stoomtramweg vanuit Bolsvvanl tot het naaste punt 
van aansluiting aan den geprojecteerde!! spoorweg 
Staveren—Sneek—Leeuwarden. 

— De Middelb. Courant geeft een overzicht 
van het verkeer op de Zeeiiwsche spoorweglijn gedu
rende de jaren 1875—1878. Op de geheele lijn 
bedroeg het personenvervoer gemiddeld per dag in 
1875 142 reizigers, het goederenvervoer 30 tons. 
In 1878 was het personenvervoer geklommen tot 
208 reizigers per dag, het goederenvervoer tot 72 
tons per dag. 

Iu 1874 bedroeg het aantal vervoerde reizigers 
op de sectie Vlissingen—Middelburgen terug 183,058, 
dat is gemiddeld per dag ruim 500. Iu 1875 was 
dit slechts 2 1 7 , hetgeen waai-scbijnlijk is toe te 
schrijven aan bet in 't leven roepen van meerdere 
middelen van vervoer tusschen beide plaatsen 

Tietjerksteradeel. Op voorstel van Burge
meester en Wethouders onzer gemeente is door den 
Raad besloten, om aan de heeren Martens en Finet , 
op de door de commissie van lieheer over den kunst
weg van Bergum naar Heeieiiveen vastgestelde voor
waarden, vergunning te verleenen tot het aanleggen 
van een jHianlenspoor op de aan de gemeente toebe-
hoorende wegen. 

Bolsward. Behalve de veel besproken Gothieke 
koorbanken in de St. Mnrtini-kerk te dezer plaatse, 
is ook de preekstoel bezienswaardig; de eersten dag-
teekenen van het midden der 15de eeuw en de stoel 
is in 1662 vervaardigd, zoodat het geene verwon
dering haart dat de hoek handeleer Mnirkelhaeh op 
het denkbeeld gekomen is twee albums met photo-
graphieen in den handel te brengen cn zich daartoe 
de hulp en medewerking van de Gebroeders Cotiles 
te verzekeren. Het eene album zal uit acht photo-
graphieën van dc koorbanken en bet andere uit 
vier van den preekstoel bestaan , waarop wij de 
aandacht der bouwkundigen vestigen. 

Bergen-op-Zoom. Tegen het midden der vol
gende maand is eene veiling van vestinggronden 
aangekondigd, en wel van acht perceelen, te zamen 
eene oppervlakte van 71.20 ares beslaande. Deze 
verkoop zal bij enkele inschrijving 0p den 20sten 
Augustus gehouden wonlen. 

UnkonriLnngen van Aanbestedingen. 
N u H a g , SI Juli. 

Halman*, te 11 ureu, ia het gesticht vnn Liefda
digheid : het sloepen ran eeu oud gebouw, het bou
wen eener kapel, benevens het doen van veranderingen 
aan een daaraan grenzend oude-mannenhuis. 

Vllage, te 11 ' , uren, door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het maken vun een bazaltmuur aau het buitenfront 
der schutsluis ran bet kauaal door Voorne te Hclle-
voetslui*. Kaming ƒ 4 8 2 0 . 

Hruiiiern, te 12 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente: bet bcportlauden van de buitenmuren vnn 
de kerk cn het verrichten van eenige kleine werk
zaamheden. 

Man-van-Cirnl, tc 12 uren, door het bestuur van 
den l)n-Looscpoldur, in De Witte Leeuw: bet maken 
van onderhoudswerken en vau werken tot dijksver-
beterlng aau do wnterkcering van den Dc-Looaepolder, 
gemeente Hoek, over hst dienstjaar lS79/*80, met liet 
onderhoud tot SO Apr i l '80, 

'•Mlage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
aanlog van ecu riool acliter de huizen der Javastraat. 

'a-Urarenmaer. te 4 uren, bij A . van dor DuSSOB I 
eene belangrijke herstelling aan liet kerkgebouw der 
Ncd. Herv. gemeente. 

Kcldran, te 6 ureu, door dc directie vau liet ge
sticht van Liefdadigheid: liet bouwen vnu nieuwe 
scholen. 

Trinet (op bat raadhuis aan Den Burg), door het 
dagel. bestuur der ;'9 Gemeenschappelijke Polders: 
het vervoeren van dc zware steen cn brik, liggende 
voor bet buitentalud van den Noorderdijk naar den 
Zuiderzeedijk, per M 1 . 

Mnadag, St Juli. 
Haarlemmermeer , te 10 uren, door liet gemeen

tebestuur; l o . het uitvoeren van eenige onderhouds
werken aan de scholen en oiiderwijzerswoniiigen no. 
1 tot 11 en het leveren van biggelzand, in 5 perc; 
2o. het in orde brengen cn bcgriutcn vau eenige ge
deelten dorpsweg te Hoofddorp en te Nieuw-Vennep, 
iu 2 perc. 

Hlllegam, tc 12 uren, voor H . H . vau Waveren: 
hot bouwen vau een graanpakliuis te Ildlegoni aau 
dc ringvaart vaa deu Haarlcmmernieerpolder. 

l'trrrht, te 2 uren, door de :naatschappij tot cxpl. 
van BtaatsspW., aau liet eentraalburcau: liet afbreken 
van I steeneu wiiclilerswoniiigcn op de waclitposlcu 
nos, 31, 32 eu 43, cn het bouwen van 4 idem op de 
wachtposten nos. 81, 32, 43 cn 101, ten behoeve vnu 
den spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Raming /'Ö700. 

I t re rh t , te 9 uren, door de Maatschappij lot Ex 
ploitatie van Staatsspoorwegen, aan het hoofdbureau: 
hel horstellen der toegangswegen tot ds itationi Brom
men, 1 .o. hem en Gorscl , ten behoeve vau don spoor
weg van Arnhem naar Leeuwarden eu van Zutfeu 
naar de Pruisische grens. Kaming / 2315, 

vvi.-ekerke te 5 uren, door bet bestuur van den 
Sophiapoldcr, in liet gemeentehuis: het maken vnn 
een buitenbenn met verdedigingswerken aan den zee
dijk van gemelden polder, over eene lengte van +0 
M . eu bet leggen van 200 M * rijsbeslag met stank-
rijen ; beneveni het leveren eu verwerken van 6fl 
seheepstons gewone TUvoordaeke steeu cn 11 so stuks 
eiken perkocnpaleu. Aanw. te 10 uren. 

Wacntdag, aa Juli. 
Ealnge. te 10 uren, ter secretarie: het makeu 

eener walbeschoeiing en het rerdiepeu der haven te 
Ezinge. 

•ndardendam, te 11 uren, door het bestuur van 
bet waterschap Huusingoo, iu liet walcrschapshuis : 
lo . het doen vau eenige herstellingen aan de uitwn-
terende sluizen, in 2 perc. en in massa; 2o. bet ver
ven eu teren van eenige bruggen, woningen, enz. aau 
het waterschap hehooreude, in S perc. on iu massa. 

'•-Hage, te 12 uren, door liet ministerie van water
staat enz.: het maken cn plaatsen vau bcwegiugstoe-
stellen voor zes deuren vnn de voormalige Marine-
sluis en van het nieuwe buitenboord tc Vlissingen. 
Raming / 7000. 

laVMWSf den , tc 12 uren, ten geniccnlehuize; het 
doen van eenige verfwerken aau gemeente-gebouwen, 
torens euz., m 18 perceelen. 

El«t, te 1 uur, bij Kinderen Brcunissen: het amo-
vceren eener oude- en liet bouwen eener nieuwe Schuur 
op den bouwhof „Landas Oort", onder Kist (buurt
schap Aami. Aauw. 22 J u l i , te 0 uren. 

Uauderdag, 21 Juli. 

Zu is laren, te 10 uren, door burg. cu weth: de 
vernieuwing van de brug aau dc Knijp, onder Zuid-
laarderveen. 

Ilrerht, te 12 uren, door het kerkbest. der K . K . 

Crochie van den H . Dominicus, aan de pastorie: het 
uwen van 2 torens, met eenige veranderingen aan 

deu besLasndt-n gevel. 
MedembllU, te 12 uren, door het ambacht Dc Vier 

Noorderkoggeu, in het koggenbuis: to. het vernieu
wen vau de Trompesbrug over de ringsloot bewesten 
Opmeer; 2o. de levering van nieuwe molenzeilcu eu 
het onderhoud van de zeilen en het touwwerk ran 
het ambacht ged. 1 jaar; 3o. de levering vau de vette 
waren voor de molens ged. 1 jaar. 

Wlnterawijk, te 1 uur, door de Nederi.-Westf. 
spoorwegmaatschappij, ten raad huize : lo . bet maken 
van eene goederen- tevens douaneuIoods op het station 
Winterswijk; 2o. het makeu van gebouwen cn in
richtingen op de halte Gladbeck; 3o. het makeu van 
wachicrshiiisjes cn wachters woningen voor het ge
deelte spoorweg tusschen de statious Dorstenen Buer; 
4o. het linken van eeu stationsgebouw eu goederen
loods tc Hoi k m : 5o bet maken van eeuo goederen
loods en eenige andere werken op hetstatiou Dorsten. 

Zaandam, te 1 uur, door burgoin. en weth.: het 
maken van ecue tijdelijke lig- eu losplaats voor zee
schepen in de Vooizann. l u i . bij den ingeu. K . van 
R i jn , te Vih.ru. 

Haarlem, te ., uren, door liet ministerie van 
waterstaat enz.; liet doen van stroo- cn hel mbc plan-
tingeu in de Rijksduinen ouder Pelten en Schoort. 
Raming /5000. 

«l«-t-kerke , te 3 uren, door het bestuur van den 
Willciiipolder, in het gemeentehuis: bet maken vnn 
eeu onderbuiten berm met verdedigingswerken over 
eene lengte van 130 M . aan deu zeedijk vnu gemelden 
polder, met biileveriug en verwerken ran I5IJ seheeps
tons grove brikken, wegende miustens 12 K G . 

tieme-rt, te 4 uren. door W . van Schijndul en Co., 
in het hotel De Keizer: het bouwen eener machinale 
klompenfabriek, op een terrein nabij de Beeksche brug 
aan de Zuid-Willemsvaart. Inl. bij den architect M . 
Dreesen, te Helmond. 

VrijriHK. ai Juli. 

sasseataaaa, te 10 uren, op het bureau der genie: 
het bouwen van eeu privaat op het achterplein van 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 19 Juli 1879. 

bet magasiin van militaire kleeding enz. aldaar. Ra
ming /3100 . 

ni i i r i ' - ihurg, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
bet wegruimen van een in de Wester-Schelde onder 
Vlissingen gezonken vaartuig. Aauw. 21 Jul i . . 

.tmileream, te 11 uren, aan het koloniaal etablis
sement: de levering, in 34 perc, van: hardsteenen 
vloertegels; kleeuingtasschen en stormbanden; grijs 
koserlakcn; blauwe baai; blauw doorverfd en ongebi. 
!_'.••. en gecil. katoen; ongebi. gez. en gecil. katoen; 
verhand kal oen ; drill ing voor witte pantalons; blank 
linnen; halssnoeren; roskammen en sporen; haar
kammen; blikken eetketeltjes. 

Leeuwarden, te 12 uren, ten gemcentchuize van 
Lecuwarderadeel: het wegbreken van dc bestaande 
brug met landhoofden enz. in den kunstweg over de 
Vaart te Goutum, en het bouwen eener nieuwe raste 
houten brug met landhoofden aldaar. Aanw. 22 Jul i , 
tc 11 uren. 

i j i - rher i i - , te 12 uren, door dc firma Van Heek 
cn Co.: bet bouwen van kantoren en magazijnen ou 
het bouwen eener stoomdrogerij. Inl . bij den archi
tect G. J . Niermans. Aanw. 21 Jul i , te 11 ureu. 

'a-Hage, te 1 uur, door het ministerie vau wuter-
staat euz.: lo . het herstellen en verbeteren van Hijks-
telcgraatlijncn in de afdeeling Vculoo. Ramiug ƒ 1200; 
2o. bet 3jarig onderhoud en de herstellingen aan het 
Rijkspost- eu telegraafkantoor tc Zierikzee. Raming 
/ 1540. 

Xerenhulsrn, door het bestuur van den Ecndrachts-
poldcr: het ophoogen vaa eenige gedeelten van den 
Zuidiiindschcweg. 

« M e e i o i r r e u , in de Christelijke school aau deu Tol -
dijk ; het witten en schoonmaken van geuoemde school, 
alsmede bet verven der schoolbanken, en behangers-
werk. 

Zatrnlai-, AH Juli. 

i i n i l . i , tc 10 uren, in het gebouw roor Kunsten 
eu Wetenschappen: het maken ran afsluitingeu ouz. 
op het terrein Damlust, te Utrecht. 

'•-Haga, te 11 uren, in het gebouw der Normaal-
schietschool: het maken van waseh- en rcinigingslo-
kalen bij de Alexanders- eu bij dc Frodsrikskazeme 
aldaar, en het verbeteren van de hoefsmederij en van 
dc hislagloods bij laatstgenoemde kazerne. Ramiug 

/ 16,70(1. 

Tmarl (op het raidhuis aau Den Burg), door het 
dagel. bestuur der 29 Gemeenschappelijke P o l d e n : 
lo het opnemen cn vorzetteu van p. m. 1450 M 1 

stcenglooiing aan deu Zuiderzeedijk; 2o. hel maken 
vau p. in 120 M 1 steonglooiing aan het binnentalud 
van den Zuiderdijk bij Dijksnianshuizen; 8o, liet ma
ken vau 2 eikonhouteu sluisdeuren voor de Waalder-
sluis. Aanw. 25 Ju l i , te (J uren, beoosten de haven 
te Oude schikt 

i , as juli . 

Yenlea, te 12 uren, door deu ontvanger der re
gistratie en domeiuen, bij Wed- Pousgen: het verleg
gen van de Sloterbeek op do geslechte courtiue 6—7 
cn hot maken van eene aardebaan tusschnn den weg 
ran Veuloo naar Kaldenkirclien en het uiteinde der 
Vleesctistraat. Aanw. 2b* J u l i . te 12 uren. 

tiii-ii-Mam, te l 1 ; , uren, door de Hol l . Uzereu-
sjHxirmaatschappij, in Het Vosje: het rergrooten van 
het stationsgebouw tc Alkmaar rau den Noordh. 
Staatsspoorweg. Raming ƒ29 ,400 . 

Venlaa, door F . van Wij l ick: het verrichten van 
verfwerk aau 13 woonhuizen aau deu Zuidsiugcl. 

\*eeiiMl»K, SO Juli. 

«•Hage, tc II ii m i . door liet ministerie ran water
staat enz.: het wegruimen van een in de Waal boven 
Nijmegen, aan deu linkeroever, tusschen de kilometer-
raaien 23 eu 24, gezonken vaartuig. Aanw. 2ó' Ju l i . 

Iluml.'i-.L.K, 31 Juli. 
Drift, tc 11 ureu, door dijkgraaf en hoogheemraden 

van Delfland, iu hel Gemcenclandshuis: lo . de Utte
ring van a. 400,000 K G . gesorteerde Doorniksche of 
maalsteen; b. 400,1)00 K G . gewone Doorniksche zink
of hallaststeen; A 4<»> stuks kolder-ellens; 2o. het 
ninkeu van rijsberm- cu netbeslagwerken, aan de 
kaden langs den voorhoezetn van het stoomgemaal 
,,Vau der Goes", aan de Vijf-Slnizen; 3o. het uitdiepen 
van verscbilleudc wateren en het kroozen cn reinigen 
der boezemwateren van Delfland, in 50 perc. 

MMa>lbtirs, te 1 uur, door den directeur der regi
stratie en domeiuen: lo . het driejarig onderhoud van 
den slijkrnngcr en van den dwarsaam in de Rijks-
bnitcugrouden in de Mosselkrcek, roor den zeedijk 
vau don .loanna-Mariapolder; 2o. liet driejarig onder
houd der slijkvangers nabij den polder de Kleine-
Stelle in den Rrakmau. Aanw.: ran no. 1 28 J u l i , 
van no. 2 26 Ju l i , telkens te 2 uren. 

VrUOaf, 1 Au* . 

Vlijmen, te 11 uren, ten raad huize: het bouwen 
ran eene openbare school te Haarsteeg, gem. Vlijmen. 
Aanw. te 9 uren. 

tmiieiii, te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz-, aan het gebouw ran het prov. best.: 
lo. eenige vernieuwingen en herstellingen aan 's Rijks 
•ronton weg van Zutfen over Winterswijk naar de 
Pruisische greuzen. Raming/7700; 2o. het vernieuwen 
der kcistraat met klinkervoetpaden in de traverse tc 
Groenloo. Raming /18,400. Aanw. van beide 24 en 
26 Ju l i . 

Waenauag, « Amg. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten heboeve der Staatsspoorwegen: bet 
maken van de pijlers en landhoofden voor de brug 
over de Maas bij Heumen. Inl . bij deu hoofdiugen., 
te Arnhem en deu sectieingen. K. II. ran Rredcrode, 
te Nijmegen. Aanw. 23 en 25 Jul i , te 1 uur. Ramiug 
f 4.1S.000. 

Kampen: het makeu van het 4e perceel der be
dijking Koekoek-Zwijnsleger ene. 

Vrijdan, 8 Aug. 

Mlealrlbare, te 10 uren, door het ministerie vaa 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het uittrekken, weder plaatsen en bestnrten van 
eenige dukdalven op de ninnenreede ran Brouwers
haven. Aanw. 2 cn 4 Aug. Raming /1203 . 

UarimdaK, ia Aug. 

'a-Hage, to 12 uren, door het ministerie vnn water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het ma
ken van de pijlers en landhoofden roor de brug over 
den Rijn, alsmede eenige bijkomende werken, nabij 
Rhenen. In l . bij don hoofd ingenieur te Arnhem. 
Aauw. 2 en 6 Aug., telkens tc 1 uur. Raming / 979,000. 

Op later le nepalcn Oag In Ausuatua. 

Yeraeae, door burg. en weth-: het bouwen van eene 
tweede eemeenteschoot met onder wij ze rswoniug. Inl . 
hij den bouwkundige A. le Clercu,, te Kminingen. 

Afloop van Aanbestedingen. 
•ertel , I Ju l i : het maken der aardebaan met 

kunstwerken, eu het met klinkers bestraten ran eeu 
bcstaanden weg ter lengte van 4680 M . ; ingekomen 
8 biljetten, a ls : 
J . van Kijk, te Tilburg, / 44,900 
L . vau Gaal, „ Gcldrop, „ 44,040 
W. F . Weijers, „ Tilburg, „ 43,800 
J . de Beer, „ idem „ 43,600 
J . van Oijen Pz,, „ Nijmegen, „ 41,974 
J . Schonk, „ Oisterwijk, „ 40,749 
P. J . Roubos Jr., „ Wuinlricliein, „ 40,200 
M. G. r . d. Leeden, „ Oud-Beierland, . 39,399 

Amalelveen, 5 J u l i : het bouwen ran een boeren
hofstede in den Bovenkerkerpolder; minste inschr. 
was J . 11. Nedcrsticht, te Kudelstaart, voor /10,025. 

Egmsnd a/Kee, 5 J u l i : het bouwen eener bewaar
school voor bet Nut vau 't Algemeen; gegund aau 
M . Bonarius, (o Alkmaar, voor / 5300. 

itniHward, 7 J u l i : het doen eener belangrijke rer-
timmcring aan het logement 't Rood Hert; mgek. I 
bilj., als: 
J . Jorritsma, to Bolsward, / 13fi7 
F . Hamburg, „ idem „ 1149 
H . Lammertsma, „ idem „ 978 
F. R . Foenstra, „ idem m 962 
gegund. 

Saea, S J u l i : het bouwen van eene nieuwe hof-
stodo met overneming der oude gebouwen; ingekomen 
12 biljetten, als: 
C. Hootsman, te Goes, f 14,000 
T. Schijf, „ Orezande, „ 11,500 
G. Zaaijcr, „ 's-Gravenpolder, „ 10,200 
J. Rruggemaii, „ Hansweert, „ 10,100 
.1. Okker, „ Krulningcn, „ 10,050 
C. Lfndenbergb, „ Wcmeldiugc, „ 10,040 
A. dc Muiink, „ Borselo, „ 9,903 
L Hubrecntso, „ 's-Gravenpoldcr, „ y,870 
R. den Exter v. d. Brink, „ Krabbendijkc, „ 9,699 
P. Dronkers, „ Kapclle, „ 9,699 
11. van Verre, „ Noordgouwe, „ 9,640 
D. van Maris, ., Kapelle, „ 9,547 

Nchrrnrnliae, 8 J u l i : het gewoon onderhoud van 
de waterkeering van het waterschap Scherpenisse; 
ingekomeu 6 bilj,. als: 
P. Moerland, te Stavenisse, ƒ 9304 
P. J . Vissor Pz , „ Hansweert, „ 9250 
P. P. Seret, „ Sliedrecht, „ 9180 
.1. dc Rijke Jr., „ Stavenisse, „ 9000 
J. de Jonge Cz., „ Ouddorp, „ 8999 
D. Bolier Cz., „ Uitland, ., 8980 

AprUaarii, 9 J u l i : liet bouwon eener villa in bet 
Ormjepnrk, volgens bet ontwerp der architecten Van 
Gcndt en Nierand; minste inschr. was F. W. Geur 
den, te Apeldoorn, voor / 10,650. 

HelIrvsHalula, 10 Ju l i : lo . het afbreken eu ver
nieuwen van ecu scheidingsmuur iu de nabijheid van 
de liriollepoort; het maken van meerpalen en iukkeu 
in het natte dok en het verrichten vau herstellingen 
aau de droge dokken op 's Rijks marinewerf aldaar; 
minste inschijver was W. van Leeuwen, te Hellevoet-
sluis, roor /18 ,789 . 

2o. het maken vau een gebouw, bestemd voor kan
tine en eeu i*obouw bestemd voor betaal- en monster
kamer; minsle inschr. was A . Moorman, te Nieuw-
Hclvoel, voor ƒ39,890. 

z » i [n i i rrr t i t . In J u l i : het :UIH i vi i-rm en wederop-
bouwen ran 2 tuinmanswoningen te Meerdervoort; 
ingekomen 10 bilj.. als: 
J . Kooi, tc Dubbeldam, / 34S7. 
J . de Lange, „ Dordrecht, „ 3412. 
E . de Waal, „ idem „ 3 1 9 0 . 
(i J . r. d. Made, „ idem „ 3000. 
C. Bothof, „ Papendrecht, „ 2650. 
J . B. Mampcnij, „ Zwiindrerht, „ 2583.90 
P. v. d. Net, „ idem „ 2550. 
F. J . Wulfse, „ idem „ 2397. 
B. de Bondt, „ idem „ 2380. 
G. Wapperom, „ Papendrecht, „ 2149. 

Herenter, 10 J u l i : het bouwen van een bovenwo
ning op het kantoor der Geld. aCrcdiotvereeniging; 
ingek. 13 b i l j , als : 
P. van Esmond, tc Deventer, ƒ 2500 
R. v. d. Spoel én Co., „ idem „ 2498 

- J . Pot Jz., „ idem „ 2443 
A. J . Mensink, „ idem „ 2420 
W. J . Kolkert, „ idem „ 2399 
H . Korteling, „ idem „ 2399 
M . Romunde, „ idem „ 2393 
J . v. d. Woerd, „ idem „ 2382 
A . Feberwec, .. idem „ 2290 
J . Witteveen, „ idem „ 2280 
A G. Beltman, „ idem „ 2270 
K van Leusen, „ idem „ 22RS 
i l B. Lepping, „ idem „ 2243 
gegund. 

R u i i r l o u , 10 J u l i : liet restaureert-!! eu vernieuwen 
der Herv. kerk aldaar; ingek. 5 biljetten, als: 
H . Knklaar, te Dieren, / 3333. 
L . Enklaar, „ idem „ 3097. 
A J . Jansen, ,, Itarchem, „ 2S96. 
L . Marsman, „ Kuurloo, „ 2862. 
H . W . ter Maat, „ idem „ 2758.64 
gegund. 

Aaaan, 10 J u l i i het bouwen van 10 arbeiderswo
ningen aan het Noord-Willemskanaal; ingekomeu 5 
bilj., als: 
G. v. d. Grampel, te Assen, / 8023 
H . Wessels, m idem „ 7474 
H . do Vries, „ idem „ 7367 
D. B. Wiering, „ idem „ 6677 
A. de Vries, n idem 6565 

Middelburg, 10 J u l i : het maken van 2 houten 
benlen in de Oostwatering nabij Veere; ingekomen 6 
bilj-, a ls : 
M . C. Roost, te Middelburg, / 3870 
W . van Uije en Zn., „ idem „ 3620 
J . v d. Hoek, „ idem „ 3460 
A. van Bosoijen, „ St.-Maartensdijk, „ 3199 
D . Bijl, „ Vlissingen, „ 3190 

• • • t fcurg , 10 J u l i : het aanleggeu van oen bazalt-
glooiing ten oosten der suatiegeul van liet uitwate
ringskanaal naar dc Wielingeu, benevens de leveriug 
ran voorraadsmaterialeu; ingek. 15 bilj. als: 
I. van Balen, ta Oostburg, / 23,000 
A . van Popering, „ Bruinisse, „ 22.7S4 
J . Verkuijl Óuakkclaar, „ Vlissiugen. „ 22,033 
J . Kraaijerold, ,. Hansweert, „ 22,500 
J . Bertou, „ Biervliet. „ 22,100 
C. Bolier Cz., „ Scherpenisse, „ 22,087 
1). Tholens, „ Hoek, » 22,015 
C. v. d. Hoofd, „ Neuzen, „ 22,010 
P . Monjé, „ Breskens, „ 21,400 
I. van Male Dz., „ idem „ 21,160 
J . v. d. Hoek, „ Middelburg, „ 20,980 
J . Hack, „ Oud-Oastel, „ 19,948 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 17,538 
J . v. d. Hoek, „ Middelburg, „ 16,740 
C. v. d. Hoofd, „ Neuzen cu 

D. Tholens, ,, Hoek, „ 16,500 

, 11 J u l i ; het uitvoeren van buitengewone 
herstellingen aan dc rijksrerken van liet pontveer te 
L i t h ; minste inschr. was J. A . van Wamel, te L i t b , 
voor ƒ 6 4 5 . 

MMSalhurg. 11 J u l i : het herstellen van de basal
ten verbiudingsmuren tusschen de beidon sluizen, het 
onder-profiel-brengen van de daarachter gelegen ter
reinen on het in-orde-brengen der zelfregistreerendc 
getijmeters te Hansweert en te Wemeldinge, met het 
herstellen der oostelijke losplaats in de buitenhaven 
tc Hansweert: le perc. ingek. 6 bilj.. als: 
P. J. Visser Pz., te Hansweert, f 5300 
B. den Kxter v. d. Brink, „ Krabbcndiike, „ 5190 
J . L . Koolc, „ Neuzen, „ 5100 
D. Bolier, „ Scherpenisse, „ 4980 
J . l i Ion baas, „ Bruinisso, 4925 
L . Lu^k, „ Hansweert, „ 4868 

2e perc. D Bolier, te Scherpenisse, voor ƒ 2650. 
Nieuw- isBsesMana , 11 J u l i : lo . bot maken ran 3 

bruggen iu het Burger-Wester veen; iugekomen 7 
bilj. ats: 
F. Abcrson, tc Stceuwijk, ƒ 7444. 
K. A . Hakkert, „ Avorccst, „ 7396. 
M . Weert man, „ Kocvorden, „ 7050. 
R. Post ma, „ N.-Amsterdam, „ 6999. 
R. Hunse, „ Assen, .. 6983. 
A. Warsen, „ Noordbarge, „ 69116.66 
J. Linsel, „ Stadskanaal, „ 5955. 
Raming „ 7133.85 
geguna-

2o. het opschoonen en op-de-diepte*makcn van 300 
M . hooldwijk aan het Oranjekanaal bij Zuidbargc; 
1 biljet ingek. vnn H . Loaissen, te Noordbarge, roor 

ƒ 1250; gegund. 

Amaterdam, 12 J u l i : het bouwen ran 2 winkel
huizen met boren woningen, op een terrein aan de 
Leidictie-barrière, onder beheer van den architect 
N . Vos; minste inschr. was J . Poot, voor J 26,985. 

Haarlem, 12 J u l i : het onderhoud ged. den dienst 
187'J./*80 van gebouwen, bruggen, rol-, mijl-, zijl-, 
limietpaleii enz. in den Haarlcmmermeerpolder; 
mi ii -i <• inschr. waren : 

perc. 1 en 4, L . Hulsbos, te Haarlemmermeer, 
resp. ƒ1397.50 en ƒ 9 7 1 ; 

perc. 2 cn 5, J .Bruyn , idem, resp. ƒ1418 en ƒ 1 0 8 2 ; 
K 3 en 6, W. Coppée, tc Hotitrijk-cn-Polanen, 

resp. ƒ 2 0 1 1 en ƒ 15S5; 
perc. 7, J . Hulsbos, tc Haarlemmermoer, ƒ 12S5. 

/ . « a l l e , 12 J u l i : lo . bet onderhouden en herstellen 
der schoolgebouwen, schoolmeiibelun eu onderwijzers-
woningen. van t Jul i '79—31 Doe. '81; ingokonisn 5 
bilj.. als: 
J . Pcllinkoft en Zn., te Zwolle, ƒ 14,879 
T. Disselhoff, „ idem „ 14,752 
G. J . Wissink, „ idem „ 13,821 
G. Schutte, „ idem „ 13,800 
J . Willighageti, ., idem „ 13,674 
niet gegund. 

2o. het besclioeien van eenige werken langs de 
Thorheckegracht; ingek. I bilj., als: 
C. Kckhardt, te Almeloo, ƒ 4265 
J . Willii-hagen, „ Zwolle, „ 3980 
G. Schutte, „ idem „ 3800 
L , Krook, „ idem „ 3534 
gegund. 

Amaterdam. 14 J u l i : het maken vau ecu kantoor 
voor de ambtenaren der Rijksbelastingen bij het 
Westerdok; minste inschr. was W. L . Ijoibbraudt, te 
Amsterdam, roor / 4085. 

Amatcrdam, 14 J u l i : het maken van een gebouw 
roor de Vrije Gemeeute, mtn de Weteringschans; 
minste inschr. was W. L . Leibbrandt, to Amsterdam, 
roor ƒ107,265. 

'a-Hage, 15 J u l i : eenige werken tot normaliscering 
vau de Waal onder Hcllouw, gem. Haaften, eu onder 
Nieuwiial, gem. Gameren, tusschen dc kiloiiioterrauien 
81 en 83 der herziene rivierkaart; ingekomen 5 bi l 
jetten, als; 
A . L . v. Wijngaarden U z . , te Sliedrecht, f 108,800 
C. Bot Cs., „ idem „ 105,900 
W. P. de Vries, „ Rossum, „ 103,260 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 101,700 
A . G. Iluyskes, „ Hedel, „ 84,230 

Haarlem, 15 J u l i : het gedeeltelijk vernieuwen en 
herstellen van de brug over den molenkolk dor strijk
molens vau Raaksmaatsboezetn, te Ouddorp: minste 
inschr. was H . Schut, te Alkmaar, voor / 4 8 0 ö \ 

Amxterdam, 15 J u l i : het bouwen van eeu perceel, 
bevattende 12 woningeu, in de Korte-Amstclstniat, 
onder beheer van den architect I J . Bijvoets Gz.; minste 
inschrijver was II. C. Dorlas, te Amsterdam, voor 
ƒ 31,889. 

Berfcel, 15 J u l i : hot maken van een klinkerweg, 
ter verbinding van deze gemeeute met die van b'den-
hout; hoogste der 8 inscbr. was J . van Kijk, tc 
Tilburg, voor ƒ44 ,900 , minste M . G. van der Leeden, 
te Oud-Rcierland, voor ƒ39 ,399 . 

'a-Hage, 15 J u l i : het vervaardigen, ineenzetten, 
weder uit-clkander-uemcn en vervoeren van den 
metalen borenbouw roor 4 bruggen voor dc B . O. 
W . in Nederl.-Indie; minste insclir. was de Sociétü 
anonvnie de construction et des ateliers de la Dyle, 
te Willcbroeck, voor f 15,339. 

Swslle, 16 J u l i : bet bouwen van een officiers-
pavilioen, een laboratorium enz. iu de legerplaats bij 
Oldebroek; ingek. 5 bilj., als: 
H . Schut, te Kampen, ƒ 36,300 
H . J. Buitenhuis, „ Elspcet, „ 36,100 
C. Kckhardt. „ Almeloo, „ 31,263 
L . Krook, „ Zwolle, „ 28.800 
J. van den Braak, „ Apeldoorn, „ 28,428 

i l r e r h t , 16 J u l i : het maken van een ijzeren voet
brug over de sporen van de doklijn bij dc Mnider-
ponrt te Amsterdam; minste inschr. was P. van Esseu, 
H Houtrijk-enPolaneu, voor f7573.50. 

tmaterdain, 17 J u l i : de verbouwing tot verkoop-
lokaal ran het lokaal Frascati op den O.Z. Voorburg
wal en achter uitkomende ann dc Nes, onder beheer 
van den ingenieur-architect A . L . van Gcudt; minste 
inschr. was B. van dei Weerden, te Amsterdam, voor 
ƒ 55,620. 

'a-Hnge, 17 J u l i : het verrichten van eeuige werk
zaamheden in 's Rijks gieterij vnn bronzen geschut; 
minste inschrijver was W. P. Tecuwisse, te VHage , 
roor ƒ16 ,290 . 

imaterdam, 17 J u l i : het graven van ongeveer 3320 
M. lengte kauual, het maken vnu 2 nieuwe filtcr-
Si-ilden en overdekt reinwater-reservoir met bijbe-
hoorende werken onder de gemeenten Zandvoort en 
Heemstede; minste inscbr. was P. Langeveld Jr., te 
Amsterdam, voor ƒ 162,800. 

Haarlem, 17 J u l i : l o . het herstellen en verbeteren 
van dc seewerken op 1'rk; minste inschr. was Sijdcl, 
tc Vollcnbove, voor ƒ 7 6 0 0 . 

-o. het bouwen eener raste brug met stecnen land
hoofden over do Jsn-Güicnvaart ; minste inschr. was 
C. de Pagter, to Umuidci i , voor ƒ4307-

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. In bet laatst der voorgaande 
week werden eenige personen dooi de firma Wisse, 
Piccalugu en Co. in de gelegenheid gesteld om de 
werkplaats der door haar Iwstuiirde Electrische Ver
licht ing-maat-schappij te bezichtigen cn met verschil
lende, electrische verlichtingstelsels kennis te maken. 
Bij bet binnentreden werd men al dadelijk verrast 
door het prachtige l icht , dal van 2 electrische licht
bronnen (Jablochkoff-kaarson) tegenstraalde. Het licht 
was helderwit als daglicht, constant, zacht en aan
genaam voor bot oog, zoodut verschillend klein ge
drukt en geschreven schrift, moeilijk bij lamp of 
gaslicht te ontcijferen, oji alle plaatsen in de werk
plaats met het grootste gemak kon wonlen gelezen. 
In leesbibliotheken of leeszalen zouden de bezoekers 
een aangenaam licht ontvangen. Algemeen heersebt 
de meening, dat het licht steeds van kleur venuvlert 
en te sterk varieert, maar deze waarneming behoort 
evenwel tot de uitzonderingen. 

De ballons waren van matglas, dat.de lichtsterkte 
oneindig minder absorbeert dan de glazen ballons 
volgens het systeem-Jablochkon". Nogtans had deze 
meerdere lichtkracht niet de minste onaangename 
uitwerking voor het oog. 

Op verschillende plaatsen binnen en buiten de 
werkplaats waren dergelijke lichten aangebracht, 
welke door committatoren konden wonlen verwisseld 
en beurtelings de meest verrassende afwisseling en 
lichteffecten boden aan de talrijke nieuwsgierigen, 
die voor de inlichting in de Nieuwe Molstraat ver
zameld stonden, zoomede aan hen wier aandacht in 
de verte leeils door den lichtbol werd gaande gemaakt. 
Het licht iler gaslantaarns verkrijgt eene geheel 
andere kleur en vertoont in den glans van bet 
nieuwe licht slechts het schijnsel van een nacht
lichtje. 

Deze verlichting, welke meer en meer wonlt ge-
[terfttf-tioneenl, zal spoedig eene blijvende plaats 
kunnen verkrijgen in groote magazijnen en andere 
etablissementen, waar veel behoefte aan licht ge
voeld wordt en de gasverlichting, hoe veelvuldig 
aangebracht, toch nog verre iu de schaduw blijft 
van deze verlichting. 

Verder vond men er den regulateur van Siemens, 
die niet de beste regulateui-s wonlt gelijkgesteld en 
een constant sterk licht levert. Naarmate de elec
trische bron groot i s , kan deze regulateur of lamp 
eene lichtsterkte voortbrengen van 700 — 12,000 
kaarsen. Het groote nut hiervan behoeft geen l>o-
teog, wanneer men nagaat welke diensten dergelijke 
lichten voor fabrieken en werkplaatsen , voor militaire 
en marine doeleinden kunnen aanbieden. 

Reeds in 1870 waren 4 oorlogsbodems in Frank
rijk met deze electrische lampen voorzien en gaven 
al direct zulke flinke resultaten, dat in 1872 en 
1873 een groot deel der Russische vloot met deze 
lichten went voorzien. Sedert dien tijd is men gaan; 
deweg op dit gebied vooruitgegaan, zoodat de kust-
verlichting in Frankrijk en Engeland voor het groot
ste deel, alsmede de Engelsche (oorlogsvloot schier 
geheel, van electnsche machines en regulateurs voor
zien zijn. 

Dit voorbeeld is reeds door de groote koopvaanlij-
vloot in het buitenland gevolg. I , terwijl kauworden 
medegedeeld, dat de firma met de grootste onder
nemingen van dien aard bier te lande reeds ernstige 
besprekingen dienaangaande beeft gehad. 

Nog andere stelsels werden getoond, die alle iu 
beproeving en bewerking waren. Zij verschuilen de 
overtuiging , dat de electrische verlichting eene groote 
toekomst tegemoet gaat, dat bet onderzoek meer 
en meer zal leiden tot pmelisrhe verbetering en in
voering, en dat het wegnemen der bezwaren, die 
alsnog directe toepassing in den weg staan, slechts 
eene quaestie van tijd is. 

De machines zijn volgens het stelsel vau Siemens 
en Halske te Berlijn. 

Na het aanvankelijk succes, dat de onderneming 
heeft ondervonden, vertrouwt men dat bet. haar niet 
aan belangstelling zal ontbreken om bare electrische 
verlichtingstelscls spoedig in Nederland algemeen een 
blijvende plaats le verzekeren. 

— De commissie uit de Haagsche afdeeling van 
de Vei-eeniging tot bevordering van Fabrieks- en 
Handwerksnijverheid, uitgenoodigd preadvies uit te 
brengen omtrent de wenscbe lijk beid tot oprichting 
te Amsterdam v i n een normaalschool voor de oplei
ding van teeken-onderwijzers en tevens van een kunst-
industrie-scbool, alsmede de verplaatsing van het 
kuiistindustrie-miiseiim van Haarlem naar Amsterdam, 
is , na een grondig onderzoek der zaak, eenstemmig 
tot de conclusie gekomen: 

l o . Dat ook het hoofdbestuur en de afdeeling 
N ij ver heids vereen iging dienen mede te werken tot 
verkrijging van een normaalschool ter opleiding van 
teekenleemren en onderwijzers voor Lager- en M i d 
delbaar Onderwijs, van een kunsthuiustrie-school ten 
dienste van allen, die hunne krachten en talenten 
ten bate der industrie willen aanwenden , en van een 
museum voor kunst industrie, hetzij met of zonder 
hulp vnn hetgeen in deze reeds door anderen wenl 
totstand gebracht. 

2o. Dat het echter niet van de Hsjigiche afdeeling 
dier Vereeriiging gevordenl kan wonlen het daartoe 
strekkende preadvies vau het booldbestuiir te steunen, 
zooals dat in deu beschrijvingsbrief is geformuleerd, 
j a , dat bet van die afdeeling onverantwoordelijk zou 
zijn mede te werken tot de uitvoering vau eeu zaak, 
die, hoezeer anders ook door haar gewenscht, tegen 
het belang zon zijn van de plaats (wier goed recht 
zij in deze ^er-iepen is met klem van n>den voor te 
staan) cn van de zaak zelve. 

De commissie bestond uit de heeren A. P . Godon, 
G . II. Bauer en den kunstschilder M . L . Verveer. 

— Het programma der lessen, welke gedurende 
hot jaar 1870—1880 aan de PolyUx-hiiisrhe school 
zullen gegeven wonlen, is opgenomen iu de Staats
courant No. 164. 

— Uit bet rap[H»rt over den toestand van het 
Nederlandsch Museum van geschiedenis cn knust iu 

http://Vih.ru
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het jaar 1878 blijkt, «lat de verzameling in dit 
jaar met 160 nommers is vermeerderd. Under deze 
aanwinsten komen verscheidene geschenken TOOT, 
VOOral van den heer J. E . de Kanicombe Sandei-s. 

Door in verschillende takken van den dienst zoo
veel mogelijk de zuinigheid le lictrachten, werd het 
mogelijk eene som van / 50UU.70 VOOT aankoo|>en 
te Ixisteden. 

Het getal bezoekcra van het Museum bedroeg dat 
jaar 8105 , zijnde iets minder dan in het vorige 
jaar. Dit verschil is voor een groot deel te wijten 
aan de sluiting van het Museum in de maand De-
cemlier. Daarenboven is ook het bezoek in de andere 
musea veel geringer geweest dan in andere jaren, 
wat meer het geval blijkt geweest te zijn iu jaren, 
waarin wereldt en toonstellingen werden gehouden. 

Meer en meer wordt van het Museum gebruik 
gemaakt tot het maken van schetsen en studiën door 
kunstenaars en vooral door handwerkslieden. Slechts 
eenmaal echter is een schriftelijk vei lof aangevraagd 
en wel door eene schilderes. 

Ook zijn ten behoeve van in aanbouw zijnde Rijks
gebouwen afgietsels genomen van eenige figuren van 
leeuwen, iu het bezit van het Museum. 

Eindelijk werd aan den heer E K. Georges te 
Utrecht verlof verleend tot het maken van photo-
graflsche afbeeldingen, die in den handel zullen 
gebracht woitlen. 

— Omtrent de door de Belgische regering voor
gestelde sj oor weg! ij li van Antwerpen naar dc Neder
landsche grenzen in de r igt ing van Tilburg of Bokstel 
zegt de memorie van toelichting tot de wet, vast
stellende verscheidene credieten voor den aanleg van 
openbare werken, woonlelijk het volgende: 

«liet is hoogst wenschelijk, in 't belang vun den 
Belgischen handel, meer direct dan thans het geval 
is de haven van Antwerpen te vei binden aan den 
weg, die van Hamburg naar Vlissingen gaat, ten
einde het traject tusschen Antwerpen en de handels
steden Bremen en Antwerpen te verkorten door ge
bruik te maken van de lijn Bokstel—Wesel. De 
nieuwe voor dit doel aan te leggen l i j n , die bovenal 
beeehouwd moei worden als een deel eener belang
rijke internationale li jn, zou ook met het oog op de 
locale belanden van de Kempen van groot nut zijn. 
Het deel dezer sjioorweglijn op Belgisch gebied, 
hetwelk 45 a 5U kilometer lang zal zi jn, zou door 
dou Staat aangelegd eu geëxploiteerd behooren te 
worden. De eerste kosten vau aanleg zouden waar
schijnlijk geen 5 millioen lïs. bedragen. De Regeering 
vraagt voorloopig over een eerste rrediet van 3 mil
lioen te mogen lieschikken." 

— In het laatst gehouden zitting der Kamer vun 
Koophandel schetste de heer Entlioven den indruk, 
dien het bezoek der tentoonstelling te Arnhem op 
hem heeft gemaakt. Deze is iu alle opzichten gunstig, 
en z. i . verdienen ook de rJnngaohe iudustrieeleii lof, 
voor de keurige wijze, waarop z i j , op verschillend 
gebied, aan de tentoonstelling luister wisten bij le 
zetten. Alleen is 't jammer dat het bezoek zoo 
schaarsch is. Zal de tentoonstelling haar doel be
reiken , om door herhaalde Ijesehouwing der wezenlijk 
hoogst belangrijke voorwerpen velen tot nut en voor
deel te zyn , dan OUMW bet luwwk oneindig vwl 
talrijker zijn. Daartoe moet de reisgelegenheid veel 
goedkuo|ier worden gemaakt dan dusver; zoodat niet 
alleen de middelklasse, maar ook de werkman niet 
tegen de kosten, zelfs van een herhaald bezoek, 
behoeft op te zien. Hij meent, dat een verzoek van 
de Kamer aan de directien der Hollandsche IJzeren-
en der Hijnspoorweg-maatschappijen hierop van guu-
stigeu invloed zou kunnen zijn. 

Rotterdam. Eindelijk is door het Dagelijksch 
Bestuur aau den Gemeenteraad eene voordracht 
gedaan tot benoeming vuu een directeur der Ge
meente werken. Daarop zijn geplaatst de heeren G. 
J. de Jong, kapitein, eerstaanwezend ingenieur te 
Amersfoort en D. A. Wittop Koning, ingenieur 
alhier. 

Deventer. De Deventer stoombootmaatschappij 
Deventer—llotterdam keert over 1878 een dividend 
uit vun 3 pCt. 

Papier als middel tot beschutting van 
scheepswanden. Werd reeds lang het papier 
tot zeer verschillende doeleinden aangewend, iu de 
laatste jaren boort men nog telkens van nieuwe uit
vindingen op dit gebied gewagen. Zoo bericht men 
thans, dat een overtrek van papier instaat is schepen 
voor den nadeeligen invloed van zeegras, waterplanten 
en insecten le vrijwaren. Toevallig kwam men tot 
de ontdekking hiervan. Te Portsmouth wenl een 
schip in een ditx>gdok gebracht om gekalefaterd te 
wonlen. Door een onbekende oorzaak waren aan de 
buitenzijde van den bodem verscheiden vellen pak-
pupier vastgehecht geworden en bij 't van stapel 
loopen van het vaartuig blijven zitten. Toen nu het 
schip na een lange zeereis iu hel. droogdok was ge 
bracht, zog men het uan alle kanten, zoover het in 
't water was geweest, bedekt met allerlei gedierte. 
Alleen dat gedeelte, waarover 't papier geplakt was, 
niet; daar was het hout ongeschonden gebleven. Men 
nam dezelfde proef opzettelijk ook met andere sche|>eii 
en kwam tot de ontdekking, dat scheepsbodanM door 
middel van pupierbekleeding — vooral wanneer de 
stof met vergiftige bestanddeelen wonlt doortrekken — 
tegen de nadeelige werking van waterplanten, schelp
dieren, euz. beschut kunnen worden. 

Blusschen van schoorsteenbranden. Aan 
eene voordracht van Dr. Heeren , In bet Duitsche 
Instituut vau Ingenieurs gehouden, ontleeuen wijde 
volgende mededeelingeri; 

Het ontsteken van zwavel of zwavelkoolstof ebsor-
Ijeert niet, bet doen ontbranden vun kruit of van 
Büehers bltischpatronen verdringt niet de zuurstof 
uit den schoorsteen, waardoor een voortbranden on
mogelijk wordt, maar de ontstaande gassen — 
zwuveligztiur en koolzuur — bezitten een zoo hoog 
specifiek gewicht, dat de livkking in den schoorsteen 
ophoudt, en dus ook geen luchi hoofdzakelijk dooi
de schooi sleciiwundeii ingezogen kan worden. 

De bekende natuurkundige proef, een vlam uitte 
blazen door ecu zandsteen heen van verscheidene voe
ten ' l ikte, als namelijk de zijden met iu het midden 
doorboorde glazen bedekt eu de randen met stopverf 
luchtdicht gesloten zijn, wijst ons gereedelijk op de 
groote poreusheid van de dunne schooi-steenmuren. 

Dampkringslucht, voor % a % van haar volume 
met koolzuur bezwnngcitl, kan geen vlam meer on
derhouden, maar bij dit gehalte aan koolzuur zou, 
in een geheel met brandend roet bedekten schoor
steen, ook als hij aan den voet slechts onvolledig 
gesloten was, dit resultaat niet dun iu de onderste 
lagen bereikt wonlen. Wel is iedere schoorsteen
brand te blusschen, als men de trekking verhindert, 
b. v. door het nlsliiiten van de bovenste opening, 
maar dit gevolg wordt niet verkregen, als alléén de 
Onderste openingen worden gesloten, waaruit dus 
duidelijk is aan te toonen, dat de voor de verbran
ding benoodigde lucht langs andere wegen in den 
schoorsteen wonlt gevoerd. 

Door de schoorsteen wanden met een verflaag te 
dekken, dus voor de lucht meer af te sluiten, zou 
hierin zeker verbetering te brengen zijn. Vooral des 
winters, bij vorst of ijzel, zijn hooge en steile daken 
dikwerf niet zonder het grootste levensgevaar te be
klimmen , om door het sluiten van de bovenste ope
ning de trekking iu den schoorsteen te beletten; 
daarom tracht men dit doel tc bereiken door het 
aansteken van zwavel of — zooals iu den laatsten 
t i jd, van zwavelkoolstof. 

In de drie eerste maanden van het. vorige jaar 
werden door de Parijsche brand woei '251 schoonstccii-
branden gebluscht door aanwending van zwavelkool
stof; 100 grammen van deze stof werden op een 
platte open schaal gegoten en dan in den schoorsteen 
verbrand. 

Daar volgens mijn proeven voor de verbranding 
van 100 grammen zwavelkoolstof, ouder vrije toe
treding der lucht op eeu platte, ojien schaal, nog 
ten volle zes minuten tijd wordt gevordeixl, maar 
het gevormde iwavelïgzuur en koolzuur ongetwijfeld 
door het hooge stikstofgehalle de ter verbranding 
benoodigde lucht zeer verdunt en daarenboven dooi
de hoogere temperatuur zeer uitzetten, alzoo specifiek 
lichter worden, zoo vermeen ik het gebruik van 
vloeibaar, venlicht zwavelzuur als bijzonder werkzaam 
te kunnen aanbevelen. 

Het kleine toestel, dat ik voor dat doel ont
wierp, is zoo eenvoudig eu gemakkelijk te hanteeren, 
het in werking treilen zoo spoedig, dat ik aau zijn 
bruikbaarheid niet twijfel, ofschoon ik nog niet in 
de gelegenheid beu geweest hem in de pructijk 
werkzaam te zien. 

Een sterk glazen kolfje, waarvan de hals tot een 
circa 30 centimeter lang buisje uitgetrokken en aan 
het einde lo«'gesmolten werd, lievat ongeveer '/« liter 
vloeibaar zwuveligzuur. Dit kolfje is in een met 
water gevuld koperen potje vau ca. '2 liter inhoud 
zoo geplaatst, dat de dunne hals van het kolfje iu 
een louden buisje reikt, dat in het midden op het 
doorboorde potdeksel gesoldeenl is. Op het uiteinde 
wordt verder een gutta-perclia-slang geschoven. 
Een gummipakking, die tot dichting tusschen het 
deksel en bet potjo l igt , schuift jmssend over den 
hals van het kolfje cu verhindert dus het uitvloeien 
van het water door het looden (compositie) buisje 
Eindelijk zij nog vermeld, dat deze laatste buis, 
om voor ontijdig buigen beveiligd te zijn, omgeven 
is door een ijzeren gaspijp, welke op het deksel 
kan wonlen vastgeschroefd. 

Nadat men de metalen homp van de gutta-percliu-
slang in de een of andere opening van den bran
denden schoorsteen beeft gesloken, draait men met 
twee of drie schroefgangen de ijzeren gaspijp tos 
en schuift haar over de looden buis op de gutla-
pereha-slaug. Door een stoot of door buigen breekt 
met het glazen pijpje (den bals van het kolfje) in 
de looden buis en onmiddellijk gaat het vloeibare 
zwaveligzuur in den gasvorm over, neemt een c a . 
500 maal greotere ruimte in en wordt onder sterke 
drukking met kracht in den schoorsteen gedreven. 
De warmte, voor de verdamping benoodigd. wonlt 
door het ketel water afgestaan, dat iu ijs wordt 
omgezet. 

Het toestel moet tegen bevriezen worden beveiligd. 

Corretpondentie. 
Aan A . te Z. Brief ontvangen. 

Advertentien. 
B. HOLSBOER te Arnhem. 
KAHHlr.lv aa kUOAZIJN van Instrumenten 

voor w.-ii'iisili;i|i|ii-liik gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine-en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

OPZICHTER. 
Een OPZICHTER tevens T E E K ENA AR, gedurende 

de twee laatste jaren lielast met het houden vun 
dagelijksch toezicht over een belangrijk werk, dul 
thans bijna voltooid i s , zoekt op DJeUwinSOOdsnlge 
betrekking plaatsing, kunnende de beste getuigschrif
ten overleggen. Reflecteerenden gelieven zich te adres
seeren onder letter P bij de Boekhundelaaix V A N 
BKNTUEM & JUTTING te MiaWbwy. 

Ontmante l ing van Yenlo. 

De ONTVANGER der R E G I S T R A T I E eu DOMEI
N E N te VENLO, zal op Maandag, dm 28 Juli 
1870, des middags te twaalf uren, in het koffiehuis 
sol P O R T V A N C I . K V R " bij de Wed. PöNSGEN 
aldaar, in het openhaar 

AANBESTEDEN: 
Het verleggen van de Sloterbeek op 

de geslechte courtine 6—7 en het 
maken van eene aardebaan tusschen 
den weg van Venlo naar Kaldenkir-
chen en het uiteinde der Vleesch-
straat. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving. Het 
bestek ligt vau af 14 Juli 1870 ter inzage aan de 
kantoren der Registratie en Domeinen te Maastricht, 
Sittard, Roermond en Venlo en is aan laatstge
noemd kantoor tegen betaling van één gulden le 
bekomen. 

De aanwijzing iu loco wordt gegeven op Zaterdag 
den 20 Juli 1879, des middags te twaalf uren. 

N e z a l k T e g e l s v o o r V l o e r e n 
in K K I C K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , COIIRI-
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N Q van HUREN. 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën, 

Gr. J . O O l t , 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

Scheepmahersharen N". 02 en Jufferstraat N". 50. 
R O T T E R D A M . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels eo Werktuigen, 

de HoUandtche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S V lil .- bekende typen 

en reparation aan liestnnnde K E T E L S wonlen iu 
tien kortst luo^elijken tijd eeleverd en uitgevoerd, 

kWsTv a n " l i m b ü r g h . 
Ktizenaars van Zuilen- en TalHbazall-grueveii 

in R I JNPRUISSEN, 
Handelaars in Ouitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Forti and-Cement, 
KALK, BKFJINSTKEN, VUURVASTE STEENEN, ENZ. 

Nieuwehaven N.zyde 5 5 , K o t t t ' r e t a in . 

Wegens ziekle van den Eigenaar wordt te koop 
aarigelwden eene I J Z E R G I E T E R I J iu Noonl-
lirahaiit. 

Nadere inlichtingen gelieve men franco aan Ie 
vragen onder het motto Ijzergieterij aan hel 
Bureau dezer Courant. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I H Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars eu exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E l J E N G I t O E V E N . 

•ar O P R U I M I N G "Vf 

van Restanten Papier sans fin 
voor een zeer veel verminderden prijs. 

Op aanvraag wonlen monsters met prijso|igaaf 
toegezonden. 

T h . J . D O B B E 
M a g a z i j n v s n Teekenbehoeften v o o r B o u w k u n d i g e n . 

UTRECHT. 

l \ N RIETSCHOTEN & IIOLWEXS. 
ROTTERDAM. 

ROBEY. ft C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Uoud bekroond Parijs t878, 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN v OX W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van IIIIIIKY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

DONKEY POMPEN ran APPLKBV BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTBIFUQAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N . STALEN SCHOPPEN, gep inu»! 
K R A A N - . ' i i ui w KETTINGEN . STOOM-
METERS. AFSLUITERS . K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en «atervverktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit .Ie fabrieken 
nar beroemde III I M A M C O M P A N Y legen eaasur-
leeienile prijzen. 

Alle» prima kwaliteit cn billijke prijzen. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S l i i i u i i i i i i i i i i i ' i ' l i i l i i ' i c l t i i i i l i ' i i . 

FABRIEK DE IKILLAMISCIIE IJSSEL 
I» 12 «J II \ 4n] II & C"e 

Civiol-ingenieurs te Oudewatrer, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijkcn tijd alle soorten van Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstrurtie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 15(1 lot 3000 M» per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. Locomobielen. Heimachines, 
Steen- en Tegelvormmachines, IJzeren Kap- en Brngoonstrnotlën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE OER GROEVEN 

VAL 1313 TRAVERS, 
geeft lieritft dat door haar tot eeuige A II E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn uangesteM: 
F O L K E R S &. C->. te A m s t e r d a m , 

door wie ook tot het leggen van vloeren inliehtin^eo wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als san de Fabriek, lleltweg N ü . 3 , te Ammtardam. 

D E D I R E C T I E . 

NEDERLANDSCHE KUNST-ZANDSTEEN-FABRIEK 
tusschen Velsen en IJmuiden. 

G o e d g e k e u r d b i j K o n i n k l i j k b e a d n i t v n n « l e n Ï O N e p t v e m b e r 1 * 7 7 . 

Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Palckstraat No. 49. 
A r e E I , B L O E 8 E M , KOOOK, G E L E , B L A U W E , HARDGKAUVVE en(JltIJZEKLEUKENHOIJUENDE MET8EXSTBENEN, zoomede 

I'KOFILSTEEN'EN in alle (jeweuschte PROFIELEN', zooals steeds aan diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden. 
Alle artikelen welke luj den bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen wonlen aangewend, als KOLOMMEN', SI.CITSTEENEN' 

( « N S ó L E S , LIJSTEN, HANDEN, PILASTERS, ROOSKAMEN, CAPlTEELEN enz. enz. worden door ons van KUNSTZAXOSTEEN in' 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN'; SPECIALITEIT' in het l'abrieeeivn vnn UKKI.EDBDE PARKET-en 
MOZAïK-VLOEREN' en GERIBDE TB0TTOIR8TEENEN, ROTSWERKEN, BEELDEN, VAZEN' eu GRAFMONUMENTEN. 

Groothandel in le uunlitoit PORTLAND-CEMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT van bet merk . S T U B S " der oudste fabriek 
te Stettin. 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van E C H T . 

Inlichtingen ook te bekomen 
te 's-Hage bij den Heer P. MOUTON. 
« 's-Bosch . . , SNIJDERS V A N HEFFEN. 
. Deventer > „ » H . II. BELTMAN. 
• Dordrecht ,. de Heeren Grains. EK. 

te Arnhem hij de Heeren T. V A N un B A C H & C". 
> Omringen . den Heer K. S W I T T E R S . 
p Nysssgen » » B J . V A N M E E L . 
» Rotterdam • de Heston v. o. BERG & W I L L E B R A N D 

Gedrukt bü 0. W. VAN UEII WIEL & C . te Arnhem. — Alle .tukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JGsn. te Arnhem. Uitgave van D. A. THIEME. 

Veertiende jaargang. ï». 30. Zaterdag 26 Juli 1879. 

D E O P M E R K E R . 
" W B E i i B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Redacteur: F . W. V A N OENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verachijut Ziitcrdaifs. Priji per 3 maanden /1.65. Men abonneert lich voor 
s n pMrgkXtf. Afzonderlijke Hommen bij vwrcitbeatelliflit 15 rents. 

Alle stukken en adver 
•in ) in mi ft de Redactie* 

itiën te adresseeren aan 
Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

V u 1—5 rejpU fl.—, verder voor elkeu regel iilaataruiinte Ü0 oaattm Ui «nu* 
vooreen nommer ran net blad. Advertentien roorbet buitenland 25 centa perregel. 

L A N D B O U W K U N D I G C O N G R E S . 
Het .12ste Lan.lboir.vki nul ij* Congres wenl deze week 

te 's-flertogenboscli gehouden en het ligt op onzen 
weg, daarvan een kort versing te geren, el moet het 
arkend wonlen dat dergelijke samenkomsten groolen-
deels door leesten eu maaltijden worden ingenomen , 
waardoor de beluindelhij.' vnn belangrijke vraagstuk
ken meer bijzaak word! of daarvoor althans niet tlie 
helsngltelllng betoond wordt, die billijkerwijze ver
wacht mocht worden. De invloed vun het weder 
deed zich bij liet Congres gedmbl gelden en daaraan 
is bet le wijlen, tlat liet feest terrein des Zondagsmid
dags slecht bezocht was. Het Congrei werd des mid
dags te zes uren door den Burgemeester on het 
msdhuh welkom gsfaseten en aan de welwillendheid 
van het Gemeentebestuur is het te danken, dat in 
dit gebouw de algemeene sa men komsten en tlie der 
afdeelingen kunnen plaats vinden. De rede van den 

Burgemeester wenl door den oongrw*piaesldent l Jkhr. 
J. M . W . ('. de la Court, beantwoord en de verdere 
plechtigheden, die op het feestterrein zouden plaats 
hebben, vielen iu liet waterj iu de feesttent, waar 
tal van belangstel lenden eeue schuilplaats gezocht 
hadden, was de belangstelling MM) groot, dat er aan 
het bonden van toespreken niet gudnebt kim wonlen 
en de liedertafel, die zich volgens hel programma 
zou doen hooi-eu, liet zich door het slechte weder 
afachrikken. Dien dag had etui kegel-concours plaals, 
doof tie jeugdige vereeniging of kegelclub «Pas be
gonnen" uitgeschreven. 

Maandag, Ül J u l i , vingen de eigenlijke werkzaam
heden van liet Congres aau en hadden de harddra
verijen onder sterken regen plaats. Des morgens 
werden de eerste bijeenkomsten van het Congres ge
houden en verschillende zaken behandeld, waarna de 
afdeelingen tegen elf uren geconstitueerd wenlen om 
tegen 2 uur de eerste algemeene vergadering te hou
den. De opkomst der leden, die totheden gering 
was, kon nu talrijker genoemd worden. N a het 
uitspreken eener rede door den eei-steu voorzitter, 
waarin bet afsterven van deu Prins van Oranje her
dacht w e n l , kwamen de punten aan de orde, op 
den Iresclirijviiigsbrief voorkomende. 

Op het voorgaande Congres was een onderzoek 
bevoten onilivnt de wenschelijkheid om aan Gemeen
teraden en Provinciale Staten de bevoegdheid toe te 
kennen ook onderwerpen van burgerlijk recht te re
gelen, Ircpualdelijk die, waar liet burgerlijk wetboek 
thans verwijst naai usantie. Op voorstel van den 
heer Mr. B. W. A. E . Baron Sjoel tol Oldhuis, een 
dei' eere-voorzittei-s van het Congres, werd besloten 
de loeti U'iioeinde commissie diligent te verklaren. 

Bij monde van den heer Creiner werd verslag 
uitgebracht om! rent betgeen tot dusver in de eerste 
sectie werd verhandeld. Zij had in de eerste plaats 
bei-aadslaagd over het vraagpunt: »ZOII men geen 
maatschappij of vereetULring kunnen oprichten om 
onze uitgestrekte lieidegrenden in vruchtbare lan
douwen tc herscheppen?" Tot eens bejiaaldc conclusie 
is het in de Atdeeling niet kunnen komen, hoewel 
de wenschelijkheid van de zaak natuurlijk algemeen 
erkend wenl. 

De Vergadering achtte den aanleg van kanalen 
noodig; eetügeo wilden zich tot de Maatschappij tot 
Exploitatie van Slaat-ssjioorwegen wenden om het 
vervoer van ineststolfen tot eeu goedsnoporen prijs le 
doen plaats vinden, en anderen wilden hij de Hooge 
Regeénog op het grnven van kanalen aandringen, 
waarna ten slotte besloten wenl , het bureau der 
eerste afdeeling de redactie van een bepaald voorstel 
op te dragen. 

De tweede Vraag, door genoemde afdeeling be
handeld, luidde: »Zou het voor onze uitgestrekte 
bijenteelt niet nuttig zijn een nieuwe wijze van be
handeling in te voeren?" Het oude en het nieuwe 
stelsel (vooral het nieuwe van den heer Vorstertnan 
van Oijen) vond venlediging en last rijding, zoodat 
tie Afdeeling in overweging gaf, de aandacht van be
langhebbenden op dat nieuwe stelsel te vestigen. 

Ook de Algemeene Vergadering was in twee par
tijen verdeeld en na het bespreken van vei-schillende 
stelsels, in de Rijnprovinciën, Nassau en Beieren in 
zwang, werd het debat omtrent dit punt gesloten. 

De Vergadering vereenigde zich met de denkwijze 
der Afdeeling, dat nog meerdere gegevens moeten ver
zameld zi jn, alvorens de beantwoording tier vraag 
omtrent de Veendam-cultnur to l een punt van dis
cussie le muken. Deze vrnag luidde: 

»]- het uitgemaakt, dnt du Vecndnm-cultuur, 
zooals tlie op de Prince [«el gedreven wonlt, winst
gevend is? Zoo j a , zijn daarvan eldei-s even bevre
digende uitkomsten verkregen?" 

In tie tweede afdeeling was de vraag behandeld 
of eene groote Land hou w-maatschappij voor geheel 
Nederland, met provinciale afdeelingen, niet verkies
lijk zij boven de vele verbrokkelingen, welke men 

op dit gebied vindt. Daar omtrent di l onderwerp 
nieuwe voorstellen waren ingekomen, verklaaitlc de 
Afdeeling haar uitspraak tot een volgenden dag op 
le schorten. 

«Levert de oprichting van WStersdutppen, hunne 
inrichting en verhouding lot de gewestelijke besturen 
hinderpalen op tegen hel in-werking-brengen van 
stoomgemalen.' Zoo j a , welke?'' Omtrent deze vraag 
kon de Afdeeling niet tot eenstemmigheid komen 
en de Algemeene Vergadering berustte in deze uit
spraak. 

Naar aanleiding van een schrijven van het Ge-
rueetiteliestuur van Maastricht, wenl bij acclamatie 
besloten het volgende Congres aldaar te houden, 
waarna de werkzaamheden tot den volgenden dag 
venlaagd wenlen. 

Op Dinsdag '2'2 Juli werd onder het regeiivveder, 
waardoor deze zomer zich onderscheidt, de tentoon
stelling van paarden, vee, pluimgedierte, enz. geojieml. 
liet terrein langs de Zuidwillcmsvaari was voor die 
tentoonstelling op zeer doelmatige wijze ingericht, 
met allerlei biilletten en eene groote restauratie 
voorzien, met vlaggen en hier en daar zelfs met 
groen en bloemen getooid, maar helaas! 't Was alles 
schier ongenaakbaar. Om een blik op de tentoon
gestelde dieren te slaan, moest men tloor een moeras 
been waden, waarin men niet zelden tot overd ikels 
zakte. E r waren gelukkig enkele fJOgenblikken /ou
der regen; ook de wind begun te gaan liggen en 
zoo hoopte men tegen deu namiddag op eenige be
terschap. L'it de voonilgaande omschrijving dezer 
tentoonstelling blijkt, dat er geen landbouwwerktuigen 
voorkwamen eu de vermelding der bekroningen gaan 
wij stilzwijgend voorbij. Het weder bleef slecht en 
het feestterrein verki'erile tengevolge daarvan in een 
jammerlijken toestand, loodst hel vrij talrijk opge
komen publiek als hel ware in den modder moest 
rondspartclen. 

De afdeelingen vau hel Congres luidden inmiddels 
vergsdering gehouden en te S uren kwam men in 
algemeene vergadering bijeen. 

Door tien lieer Cremer werd namens de eerste 
atdeeling verslag uitgebracht. 

Zij had de Vraag behandeld >of vanwe»e de pro
vinciën geen veelondsen kunnen worden opgericht ten 
bate van de kleine landbouwers?" De sectie kwam 
tot de slotsom, dat van provinciale veefondsen weinig 
heit te wachten is. Onderlinge maatschappijen vuu 
vee verzeker ing verdienen verreweg de voorkeur, ook 
om de betere controle en de mindere administratie
kosten 

» Wat kan gedaan woitlen om ome tentoonstellingen 
van lauillrouwwcrkluigi'ii beter aan het doel te doen 
beantwoorden 7 Zou het doen houden van goed ge
regelde wedstrijden daaraan niet bevorderlijk zijn?" 
De Sectie was vau oordeel, tlat men te rade moet 
gaan met de tijdsomstandigheden en dat, wat het 
meest aan de orde van den dag, is op den voorgrond 
lichoort te treilen. Zoo zou op dezen oogenblik eeue 
tentoonstelling voor werktuigen voor de zuivelln-reiding, 
gepaard met een concours, aanbeveling verdienen, 

»U het wenschelijk, dat de verschillende Maat
schappijen vau landbouw en Land bouw vereeuig ingen 
zich onderling verstaan over het houden van nationale 
tentoonstellingen van fok vee, nevens de kleinere 
provinciale tentoonstellingen, en tloor het uitloven 
van hooge geldelijke bekroningen medewerken tot 
het aanhouden van zooveel mogelijk slechts uitmun
tend fok vee?" In de beraadslaging welke hierover 
werd gevoerd dreef iu de sectie de meening boven , 
dat kleine exposjtien om het meerdere gemak voor 
den inzender de voorkeur verdienen; nationale ten
toonstellingen vorderen een- te groote reis eu te groote 
kosten. Op deze kleine tentoonstellingen wenschte 
men uitsluitend prijzen uit te loven voor fok vee. 

vliet vee in de zandstreken van Noord-Brabant , 
vroeger zeer gezocht tot voortmesting, was iu de 
laatste jaren van minder goeden lichaamsbouw, 
fijner vau lidmaten enz. en daarom op veel plaatsen 
niet meer gewild. Men schrijft de oorzaak toe aan 
ongeschikt fokvee. Zou hierin geen verbetering zijn 
te brengen door, in navolging vau België, eeue 
vanwege dc provincie geldelijk ondersteunde Com
missie in het leven te roe|ien, die jaarlijks door eeu 
deskundige geschikte fokdieren deed aankoojicu, om 
die vervolgens weder in het openbaar aan de meest
biedenden te veilen P" Algemeen was men in de af
deeling vim opinie tlat inmenging van den kant van 
provinciale besturen niet gewenscht was. De zaak 
ligt meer op den weg van de diverse maatschap
pijen en land bouwclubs. 

•••ZIJN het getal landbouwtentoonstellingen bij ons 
niet te sterk toenemen? Ware het niet beter, dut 
tie landbouvvmaalschnppijeii proeven lieten nemen 
met de teelt van nieuwe gewassen of de invoering 
van betere Veesoorten, of dut deze maatschappijen 

prijzen uitloofden voor de best gedreven Doordorden?1 

De Afdeeling was van ooiileel dat het aanplanten 
van sommige voedergewassen, die hier nog niet 
verbouwd worden, aanlieveling verdient. 

Prijzen aan dc best gedreven boerderijen toe te 
kennen werd afgekeurd, eerstens omdat het moeie-
lijk zul zijn uit te i.iakeu wat hier Lest i s , en ten 
andere omdat h i j , wie zijn zaak best drijft, prijs en 
premie in eigen zak vindt. 

»Welke zijn de gesciiikste middelen oin aainle me-
deilingiiig, door het invoeren van granen, vee, 
vlossen en luivelvoortbrengselen uit den vreemde 
ontslaan, met goed gevolg het hoofd te kunnen 
bieden.'" 

Zonder die middelen aan de hand te geven ver
klaarde de sectie zich tegen alle beperking bij tien 
invoer. Er moet zijn en blijven vrije mededinging. 
Wat men dan goedkoop uit den vraonade ontvangt 
kan vergoeding schenken voor te lijden nadeel. 

De algemeene vergadering berii-tte in al dW.e 
stellingen. 

«Welke nadeelen heeft de handel iu vee onder
vonden tloor de beperkende maatregelen ten aanzien 
van den invoer van vee, tloor tie Engelsche Regee
ring genomen l" Die vraag bleef onbeantwoord , omdat 
men niet begreep of men geldelijk of ander nadeel 
op het oog had. De Afdeeling stelt echter voor dat 
oen adres tot tie Regeering zal wonlen gericht, op
dat zij •tappen dm- hij die vau Engeland, teneinde 
ophefling van belemmering, vooral van iptaraiitaine-
inaatregeleu te vragen, welke maatregelen men als 
niets anders beschouwde dan als een middel om ten 
behoeve van den eigen veehandel een monopolie iu 
het leven te roepen. 

De algemeene vergadering hesloot een adres ui 
dien zin Ie doen afgaan. 

»Evenals voor warmer lauden ter verdrijving der 
malaria wordt aanbevolen bet aanplanten van ver
schillende soorten vau Eucalyptus, is voor gelijk 
doel voor kouder luchtstreek van tijd tot tijd aan
bevolen het zaaien der gewone zonnebloem (Hrltan-
thus annuus). Ook hier le lande zijn daarmede 
proeven genomen. Welke zijn ban; uitkomsten?" 
In tie sectie bleek dat de Eucalyptus iu ons koude 
klimaat wegsterft. Het scheen wenschelijk toe met 
de zonnebloem in lagere streken proeven te nemen, 
SOOWel in bet belang der saniteit. als omdat dan 
toch van de zonnebloem olie en koeken zijn temaken. 

De algemeene vergadering berustte hierin. 
Voor de tweede sectie trad tie heer Van tier Hoop 

van Slochteren als rup|H>rteur op. 
Zij had beraadslaagd over de vraag of aanmoediging 

en oprichting vau ilorpslaniMKniwvereeuigingen niet 
nuttig voor den landbouwer is? — en was tot de 
conclusie gekomen tlat zoodanige vereenigingen, hoewel 
haar schaduwzijde hebbende, op prijs moeten worden 
gesteld. 

De beraadslagingen over punt 7 werden met meer 
warmte gevoerd. De tpiaestie was aldus geformu-
leerd : 

• Zeker is het, dat in verschillende streken van 
ons vaderland de waterafvoer zeer slecht is en ten
gevolge daarvan jaarlijks tie oogst van duizenden 
hektaien mislukt of verloren gaat. 

u/oii door het vormen van couiniissien, die zich 
ten doel stellen om voor eigen rekening met een 
maatschap|ie)ijk kapitaal ten dienste van belangheb
benden stoomgemalen op te richten, vooral daar, 
waar de middelen in eigen boezem daartoe ontbreken , 
in dien toestand geen afdoende verbetering zijn aan 
te bit'iigen?" 

Dc (juaestie van het laudlHUIw-onderwijs werd tot 
eene volgende zitting venlaagd, waarna tot leden 
van het bestuur van het volgende Congres te Maas
tricht rle door het gemeentebestuur roorgedragen 
l>ersoneu benoemd wenlen. 

Woensdag| 23 Ju l i , was voor den middag alles 
op de been om getuige Ut zijn van het festival voor 
muziekgezelschapiH'n. Nadat zij ui l verschillende ge
meenten weren nsngekomen, veraenigden zij zich in 
de Irovenzaal van de StuiIskorenlietn-s, waar zij met 
de noodige oudeischeiditig oiiiciee! werden ontvangen 
en hun de onvermijdelijke eerewijn werd aangeboden. 
Toen ging het in optocht de stad door naar de Pa
radeplaats, waar volksveriiiakelijkhetleu pluats vonden. 
De iuuziekgezelschap|ien traden iu daartoe Opgerichte 
orkesten op, zoowel op de Paradeplaats als op de 
Uroote Markt en op het Feestterrein. Na den mid
dag wenlen hun, met medewerking van het-muziek
korps tier schutterij, heriimeringsiiiedailles uitgereikt. 

In eene gecombineerde vergadering van tie lieide 
afdeelingen is met 15 legen 14 stemmen besloten, 
aan het Congres voor te stellen, eeu algeineeneu Land* 
honwisad te lienoeiuen, in den geest van het voor
stel iles heeren Van tier Burgh. De oppositie wil 
eeue regeringscommissie, dooi' de Regeering te be

noemen uit eene voordracht vau de land bouwmaat
schappijen, wijtende men het verwerpen van het 
vroegere voorstel van den minister Heemskerk hieraan, 
dat tie mecnlerheid der Tweede Kamer die Commissie 
niet buiten medewerking vau de land houw vereen i -
gingen door de Regeering wilde doen benoemen. 

Ten opzichte van de private of oflicieele controle 
van tien handel iu zaaizaden en mcststoHen zal aan 
het Congres iu overweging wonlen gegeven om het 
daarheen te leiden, dat dc landbouw-al'deeldingen 
zich als coiisumtie-vereeiiigingeii organist>ercn, waar
door men de qasestle vau de onvervalschtheid zelve 
in de hand heefl. 

Het planten van vruchtboomen langs sjioor-, pro
vinciale-, gemeente» en andere wegen wenl wensche
lijk geacht, zoo noodig met eenige terscherpingvan 
straf op vernieling. Omtrent het vraagstuk van het 
benoemen van een rijks land bon w-zooloog zal aan het 
Congres mededeeling worden gedaan, dat in de af
deelingen twee zienswijzen legen elkander overs tont len, 
verdedigende de een die benoeming, terwijl de ander 
van oordeel was dat de Regeering tie entomologische 
verenigingen bereid zal vinden zich te belasten met 
In-I onder/nek naar de schade, door insecten aangericht. 

Bij de zitting van het Congres wenl namens tie 
eerste sectie tloor den heer Cremer gerapporteerd 
omtrent tie volgende vragen: 

»Welke proeven zijn hier te lande genomen met 
de kortelings weder opnieuw als voederplant aanbe
volen spek wortel (Symphytum asperrimum) en 
welke waren de niikomslen?'' 

nis de zoogenaamde soja-liooi] (glycine soja)reeds 
hier te lande met goed gevolg aangekweekt?" 

sZijn hier te lande proeven genomen met de teelt 
van de Poligonuin Sieboldii, welk voedergewas zoo
wel in de kouden; nis in de meer warme streken 
van Japan algemeen gekweekt wordt? Zoo j a , met 
welken uitslag?" 

Wat de beide eerste aangaat, wonlen proeven ge
nomen en voortgezet en ook omtrent het laatste 
vraagstuk kan vooralsnog niets wonlen medegedeeld. 

De rapporten over de onderstaand» qnaestiln open-
tlen zelden nieuwe gezichtspunten, zoadat met de 
vermelding daarvan volstaan kan wonlen: 

o In hoeverre ligt tie schuld van tien minder goe
den naam der Nederlandsche boter bij tic boter ban-
delaars? Zijn zij het niet, d ie , door slechte en ver-
vulschle waar uit le voeren, de zaak bedorven 
hebben?" 

•In sommige provinciën heeft men buitenlandse he 
dekhengsten ingevoerd, hier Trakhener, daar Engel
sche, Hanoversehe of andere rassen. Heeft de on
dervinding geleerd welke van die rassen de voorkeur 
erdienen? Hoe wonlt geoordeeld over het bezigen 

van gekruiste rassen?" 
Zou san tie eene of andere inrichting niet var. 

Rijkswege voor siuidsleerlingen gelegenheid kunnen 
worden o[iengesteld om zich als hoefsmid te bekwa
men , teneinde na ulgelegd examen iu het theoreti
sche en practische hoefbeslag als gediplomeerde hoef
smeden op Ui treden?" 

•De varkensziekte veroorzaakt jaarlijks in Neder-
and aanzienlijke schade; het verloop der ziekte is 
likwijls uo kort , dat vuu behandeling weinig heil 

is te verwachten. Wat kan aanbevolen wonlen om 
lie ziekte lt; voorkomen ol in haren loop te stuiten ?" 

sHoe behoort bet zout iu landbouw en veeteelt 
aangewend te wonlen?'' 

•Zouden onze dierentuinen geen practiacb nut voor 
onze veeteelt kunnen opleveren, wanneer daarin exem
plaren vau de liesle diersoorten ( als van rundvee, 
varkens, schapen, geiten en verschillende soorten 
pluimgedierte opgenomen werden?" 

• Welke hout- en boomsoorten zijn het meest ge
schikt voor de landstreken iu Noord-Brabant?" 

«Welke ondervinding heeft men in Noord-Brabant 
en elders opgedaan van den Pinus Maritima (Pinas
ter) P Kan uien aannemen dat deze dennensooi t , 
op goeden lossen grond geplant, na dertig jaren niet 
meer in wasdom zou toenemen?" 

• Is het hout, tot volkomen rijpheid gekomen, 
minder goed dau van den groveu tien (PinUS S-il-
vestris), en iu welk opzicht wonlt die tien, zooals 
men beweert, meer vau de dennenrops verschooud 
-[.ui andere densoorten ?" 

• Zou er geen middel zijn tot verdelging derden-
nenrups ?" 

In de tweede sectie rapporteerde de heer Van der 
Hoop vau Slochteren omtrent den invloed van tie 
rechten , geheven op den eigendomsovergang vau 
onroerende goederen, op tien landbouw en wenl het 
besluit genomen SOU adres lot Regeering eu Volks
vertegenwoordiging te richten lot ontwikkeling vau 
het nadeel der overgangsrechten voor lainllwuw en 
SSnVerwante vakken bij verkoop, ruiling eu scheiding 
van onroerend goed, waarbij bepaaldelijk zal worden 
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aangedrongen op afschaffing der rechten bij ruiling. 
Over de vraag; uTut welke beschouwingen , uit 

een economise!) oogjnint , geeft hel Pruisische grond-
boekstelsel voornamelijk aanleiding?" liepen de ziens
wijzen uiteen. Hij het vraagstuk gekomen, luidende: 

»Het verslag van den landlwuw in Nederland 
wordt, voor zooverre de statistiek betreft, in hoofd
zaak opgemaakt uit de gemeente-verslagen. Dnt deze 
aan nauwkeurigheid veel tc wenschen overlaten mag 
men als van algemeene bekendheid beschouwen. 
Hoe is in deze verbetering aan te brengen 
weid door enkelen de afschaffing van het bureau 
van statistiek betreurd ; men nam zich voor bij den 
Minister pogingen in bet werk te stellen om de ver
slagen van de Qemeenteberturen te verbeteren. 

Nadat met een enkel woord gesproken was over 
de stappen, die gedaan konden worden om de 
droogmaking der Zuiderzee te bevorderen , werd het 
rapport uitgebracht omtrent het vraagstuk : 

«Levert het tarief van de Stunts- en andere spoor
wegen hier te lande bezwaren op ten aanzien van 
het vervoer van landbouwvoorthrongselei] en inzon
derheid van meststoffen? Zoo j a , welke?" en naar 
aanleiding daarvan werd besloten zich tot de Hooge 
Regeering eu de verschillende exploitatie-maatschap
pijen te wenden. 

De punten, in dc gecombineerde vergadering van 
de afdeelingen ter sprake gebracht , kwamen alsnu 
aan dc Orde en wij stippen hierbij aan, dal er geene 
Iwslissing genomen werd over de beplanting vau 
openbare wegen met vruchtboomen, de gemeen
schappelijke aankoop van zaden, meststoffen, enz. 
en de private of otfieieele controle op een en ander. 
Door den heer Van der Voorde werd een voordracht 
gebonden over liet oprichten van Land lxniw-c red iet -
vereenigingen. 

Het voorstel tot bet instellen van eene door de 
Regeering erkende Landbouwraad gaf aanleiding tot 
veelvuldige gedacliteuwisseliiig; in hoofdelijke omviuag 
gebracht, wenl het voorstel Van der Rurgli (Land-
bouwraad door dc 1 ai ui bouw vereenig ingen te benoe
men) met het amendement des heeren A . Sassen 
(erkenning door de Regeering) aangenomen met 21 
tegen 19 stemmen en aan het Coogresbestuur opge
dragen aan dit besluit uitvoering te geven. 

Men erkende de wenschelijkheid van eene rijkswet 
tot bescherming van vogels, enz., die de insecten 
kunnen bestrijden, welke jaarlijks zooveel schade aan 
huid-, tuin- cn boschbouw veroorzaken, en nam in 
de quaestie van het landbouwonderwijs de volgende 
conclusie: 

«Onderwijs inde tandliouwkunde, gegrond op de 
natuurwetenschapjien , kan volgens het oordeel van 
liet Congres op de lagere school slechts nuttig wer
ken , wanneer de onder wijzers een cursus in de na-
tuurwetenschap|ren eu de landbouwkunde hebben 
doorloopen. Door het Congres wordt de wenschelijk
heid uitgesproken , dat aan alle kweekscholen voor 
onderwijzers gelegenheid worde gegeven zoodanig on
derwijs te ontvangen." 

Tot leden der vaste commissie van bijstand van 
het Congres werden benoemd de heeren C. F. Cre
mer, .1. J . van Wijiluin Klatcrlxisch en .1. M . Ka-
kebeeke. 

Rij acclamatie wordt hufricgchnic.nl aan de r ï iesrhe 
Maatschappij van Landbouw voor hetgeen zij deed 
in het belang van de zuivelbereiding. 

Na wederzijdse he plichtplegingen werd het Congres 
daarop gesloten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D. 

§ Eerlang, zoo leest men in de Itcvue Scicnti-
fique van 21 Juui, j l . , zal in de Rue Jfonrnwrtre 
te Parijs, tusschen de flue des Jeüneurs en de 
Hue Joquelet, een proef worden genomen met eeu 
nieuwe houten bestrating, waarvan bet ontwerp de 
goedkeuring der storielij ke ingenieurs heeft verworven. 
Dit stelsel bestaat in blokken Noorsch rood dennen
hout, verticaal geplaatst gelijk die der straal Saint-
Georges, rustende op een laag beton-cement , die 
evenwijdig aau het oppervlak van den weg wonlt 
gelegd. De aan een volgende rijen, in de voegen nauw 
verbonden, zijn slechts van elkander gescheiden door 
een reep geteerd vilt. lireeriere repen van hetzelfde 
vilt scheiden liet hout van liet cement. Daar de 
nauwe aaneensluiting in de voegen der bestrating de 
oppervlakte glad zou kunnen maken, zal men zorg 
dragen voor elke vier rijen, dat is op afstanden van 
veertig centimeter, in het bovenvlak der straat-
blokkcn een riwarsgmef aan te brengen, liestemd 
om den tred der paarden te verzekeren. De gemeen
teraad heeft in 1H7I dit nieuwe best rat ingstclsel 
zeer gunstig ontvangen, dal voor drie jaren ge-
waarborgd wonlt en op vier en twintig francs den 
vierkanten meier zal te staan komen. 

— § Voor hen die iu onze overzcesche bezittingen 
barometer-waarnemingen moeien verrichten, teekenen 
wij aaa , dat Boossinganla En de zitting vau de 
Fransche Academie van Wetenschappen, dd. 0 Juni 
j l . , een nota beeft aangeboden, betrekking hebbende 
op de bepaling van de kwik hoogte in den barometer 
onder deu equator en op de dagehjksche schomme
lingen op verschillende stations in de Cordilleras, Het 
is een studie, waarin een terugblik wordt geworpen 
op waarnemingen, die sinds twee eeuwen omtrent 
d i l ontwerp zijn verricht door verschillende reizigers. 
Deze waarnemingen, ineerenrieels onuitgegeven , zijn 
volvoerd tusschen den tienden graad noorderbreedte 
en den vijfden graad zuiderbreedte: iu de bergketen 
langs du kust van Venezuela; iu hel midden der 
vlakten van den Orinoco; in de Oosielijke en de 
Middeii-Coidilleras; in de dalen van dc Magdalena, 
van de Cauca en onder de evennachtslijn, van den 
Stillen Oceaan lot vijfduizend meter bovenden zee
spiegel. 

Ondei' de opmerkingen in deze nota verdient vooral 
de aandacht die omtrent den invloed der maan op 
de afwisselende standen van den barometer. De 
schrijver heeft noch bij nieuwe- eu votlemaan, noch 
in het eerste eu laat>te kwartier, noch iu deuren , 
waarin de maan door den meridiaan g ing , haren 
Invloed op de baiomelei boogie kunnen erkennen, 

ofschoon hij gebruik maakte van een instrument, dat 
schommelingen van een twintigste van een millimeter 
aanduidde, Te Bogota heeft hij bevonden, dat de 
maande]ijksche gemiddelde hoogten het grootst zijn 
iu Juni en J u l i , het kleinst in December en Jannai i , 
als de aarde het dichtst tot de zon is genaderd (en 
haar stralen in den meest schuitischen stand ontvangt). 

— § Men berekent dat bet nieuwe kanon-Krupp 
van 72 ton, gepointeerd onder een hoek van 43" 
boven den horizon, een granaat zal kunnen zenden 
OJI vier cn twintig kilometer of bijna vier eu een 
halfuur gaans afstand. De granaat zal <i bout 
portatlt een ges lagen-ij /.eren plaat van 7 I centimeter 
dikte doorboren, eu op 1800 nieter afstand een 
plaat van 53 ceiitim. De aanvankelijke snelheid is 
iets meer dan die van het Engelsche kanon van 
80 ton: zij wordt geschat op vijfhonderd meter iu 
de seconde. Het knuon-Krupp, dat vijfhonderd 
duizend francs gekost heeft, is geheel van staal eu 
wordt aan de druif geladen; het is het grootste 
kanon, dat uit de gieterijen te Essen is voortgekomen. 

— § De generaal Morin heeft iu de zitting vau 
de Fransche Academie van Wetenschappen, dd. 7 
Jul i , een uitvoerige nota voorgelezen over de ovcr-
sti-ooining van de stad Szegedin of Szeged in Hon
garije. In deze nota bestudeert de schrijver de oor
zaken , die de verschrikkelijke ramp hebben leweegge^: 
bracht. Hij toont aan dal rie twee rivieren, de Tisza 
en de Maros, door dijken zijn omringd geworden die 
men onoverstroonibaar waande eu die uit kleiachtige, 
slijkerige aarde waren opgetrokken,welke gemakkelijk 
doorweekt werd van het water dat liiiu kruin naderde. 
Deze aanleg van de dijken heeft de verhooging van 
het peil der wassen bevorderd, maar de aard der 
aanslibbingen van de Tisza is door die verhooging 
zoo aanzienlijk toegenomen, dal zij onbetwistbaar de 
bezwaren van de onoverstroomliare dijken als absoluut 
stelsel heeft bewezen. In minder dan vijftig jaren 
is het peil der wassen ongeveer twee nieter geste
gen, en bij de gegeven ligging van de stad kon die 
stijging niet in gebreke blijven op den eenon of an
deren dag haar bestaan in de waagschaal te stellen. 
De lieer Morin voegt er aan liet slot bij: DDe Aca
demie zal zeker niet belangstelling vernemen dat, 
bij de hulp waardoor Eraukrijk's medegevoel het 
tegenwoordige lijden der inwoners van Szeged tracht 
te lenigen, ook die van onze ingenieurs ingcroc-
pen is, om op grond van wetenschap en ervaring, 
zoo mogelijk den terugkeer van dergelijke onhei
len te voorkomen. Een insjiectenr-generaal van den 
Waterstaat heeft de eervolle opilrachl ontvangen, 

de middelen daark p de plaats zelve ie besiudeeren." 
Heeft Nederland ook iets dergelijks gedaan? 

— § Het kan gebeuren, dat onze bouwkundigen 
belast worden met liet stellen van woerhanen hoven 
huizen van personen, die zich wijden aan meteorolo
gische waarnemingen. Daarom zij hier verwezen 
naar een nota, door den heer E. Return aangeboden 
aan de Société météorologique de France, ook te 
vinden in Gaston Tissandier's tijdschrift /.o* Nature 
van 19 Juli j l . Volgens hem zal het toestel een 
weerhaan met drijver of vlotter moeien zijn. Men 
kan het inet weinig kosten maken door op de as 
van den weerhaan een cilinder te plaalscn, lx* lokt 
met papier, waarop een [«otlooil, dat met het ge
wicht van eeu uurwerk daalt, de windrichtingen tee
kent. Alleen door dit aanhoudend opleekeuen zal 
men de riagelijksche schommeling iu dc windrichting 
kunnen bepalen cn rie nachtwinden lecren kennen, 
die men totheden te veel verwaarloosd heeft, 

— § Gelijk wij reeds vroeger verklaard hebben, stellen 
wij ons geen partij voor eleetrische verlichting noch 
voor gasverlichting. Wij bepalen er ons toe de uit
komsten van den wedstrijd nu en dan op te tec-
kencn. In Tissandier's tijdschrift La Mature van 
12 Juli j l . (elk nommer is afzonderlijk verkrijgbaar 
voor een kwartje) vindt men daaromtrent weer iet*. 
De Parijsche Gasmaatschappij verlicht sinds eenige 
maanden de Rue du Quatre-Septembre met nieuwe 
lantaarns, waarvan mende beschrijving en uflieelriiiig 
iu dat weekblad vinden kan. Zij zegt: ul)e twee-
cn-zestig gastoestellen van het nieuwe stelsel, ge
plaatst in do Rue du (Juulre-Septeinbre, zijn 
zoodanig gecombineerd geworden, dat zij fr. 11.40 
aan gas («er uur kosten, maar zij geven op zijn 
minst elk een lichtsterkte van dertien carcel-lampan 
cn staan gelijk met achthonderd en zes camel-lampen, 
terwijl negentien eleetrische lichthaarden, die evenveel 
kosten , slechts tweehonderd dertig zouden geven. Men 
kan dus besluiten, rial bij gelijke uitgaaf de gasver
lichting van de Rue du Quatre-Septembre, |>er 
vierkanten meter bestrating, een licht verschaft 
d r i e ë n een halve maal zoo sterk als dat van rie elee
trische verlichting in rie Avenue de VQpcra" 

Daarentegen beweert rie Société générale d'clec-
tricité; 

»De prijs der eleetrische verlichting is ongeveer 
4G percent minder hoog dan die der gasverlichting, 
en zij kost bovendien aan de stad niets voor aan
steken, uitiiooveii of onderhoud.'' 

Wat rie kosten ook mogen zi jn, rie eleetrische 
verlichting kan een groote uitbreiding ondergaan 
zonder rie gasverlichting te dooden. Deze heeft ook 
de lampolie niet verbannen. De nieuwe gastoestellen 
zijn ook te Parijs geplaatst op rie Place du Chu-
tean-ri'Eau en brengen de schoonste uitwerking voort. 

In elk geval zal rie eltHitrische verlichting er toe 
hebben bij ged ragen, de gasverlichting te verbeteren. 
Zie in betzelfde nommer op bl . 96-—97 rie beweringen 
van Fontaine, Maseart eu Cornu. 

— J; [nLa Nature van 12 Juli vindt men de af
melding en beschrijving van den t'.gkloskoop, uit
gedacht door Mc. Leori en Clarke, Hij dient om rie 
omilraaüngsstielheiil van eenig werktuig op te melen 
en slelt tevens inslaat, rie volstrekte of absolute 
snelheid van het iu beweging zijnde werktuig in het 
oogenblik zelf der waarneming te bepalen. Men 
kan rie geringste afwisselingen der snelheid volgen 
en zich overtuigen, dal het minsl onvolmaakte werk
tuig , hoe goed het ook geregeld z i j , gestadig aan 
afwisseling onderhevig is. De diensten, riie zulk een 
toestel bewijzen kan, zijn ontelbaar, en wij hebben 
nu een nieuw middel om den tijd te meten, gevoeliger 
ou minder onvolkomen dan de beste chronometers, 

— § Vóór eenige jaren ontvingen wij van een Ne
derlandsch student aan de Luiksche Ingenieursschool 
verzoek om opgave van de geschriften, die betrekking 
hebben op de landrail- of sluiigeubnnen, maar kon
den, tot ons leedwezen, slechts weinig bronnen aan
wijzen waaruil te puiten viel. Sedert is er een en 
ander uitgegeven over dil. onderwerp , o. a. door onzen 
ingenieur Cluysenner en in Duilschlanil door den heer 
Karl Midler , in dc lieutschc liau:citung, 1878 , 
No. 34 en in Wittmauti's Zeitschrift fur liaukunde, 
1879 , Heft 11, bl. 209—242. 

Het laatste opstel besluit aldus; •Onderstel dat 
twee punten, riie een hoogte-verschil van vijfhonderd 
meter hebben, door een *poorhaau moeten verbonden 
wonlen. De iianklemmiiigsbaan van 20 K . M . lengte 
moet niet stoomwerktuigen bereden wonlen, gelijk zij 
op den Scunnering ingevoerd en voor den St.-Gothard 
voorgesteld zijn geworden. Zij wegen 79 ( (waar
voor wij 80 zullen stellen), trekken op een helling 
van 2 5 % „ (4t ( T) 100 t en hebben een weerstand 
van 10 kg. per ton, die, als de acht drijfraderen 
ongelijk gesleten zijn, aanmerkelijk stijgen kan . . . . 
Bouwt men eeu stangenbaan met 50"/ao (\) klim
ming en exploiteert men ze met machines van 0 / 
trekkracht en 18 t eigen gewicht, zoo verkrijgt 
men, bij aanneming van 10"/... wederstand der ma
chine, J)ij 10 K . m . baatilengte en 95 t treinge-
vvicht, een verschil is den te leveren arbeid van 
090000 — 654000 = 880000 metsrton. Trekt 
men hieruit een liesluit omtrent de besparing in 
exploitatiekosten bij een zeer drukke l i jn , die b. v. 
in bel, jaar I mil lom brulo-loii vervoert, zoo 
verkrijgt men, bij aanneming vau een kolenverbruik 
van i kg. voor 125 meterton en' een kolenprijs 
van 2 mk. 50 pf. (of een daalder) per ton: 
ïono x :t:tt;ooo /. 2.5 

1 2 5 x < 0 0 = 0 i 200 mk. , of 0720 mk. 

( ƒ 4032) per kilometer. 
Hierbjj komen nog, afgezien van het verschil in 

rente der aanlegkosten van de nu slechts half zoo 
lange baan, de geringere onderhoudskosten der lijn, 
rie geringere bewakingskosleii, de liezuinigiugen op 
spoorstaven, rem tot-stel len en raderen, cn eindelijk 
een niet te gering te schatten vermindering van hef 
remjMirsoneel, terwijl rie eenige zwaardere uitgave, 
die op het andere folk) dei tekening te boeken valt, 
bestaat iu de afschaffing van smeer voor de getande 
stangen. 

Waarin dus rie nadeelen eenet tandradbaan tegen
over een aanklemnniigsbaan met eeu stijging van 
meer dan 2 0 ° / M f ^ ) gelegen z i jn , valt moeilijk in 
te zien. Eeu nauwkeurig onderzoek loont juist het 
tegendeel. Wi j zijn van meening, rial zulke steile 
bergbauen eerst dan rentegevenri zullen wonlen, 
wanneer, in plaats vandoaunkleunuingsbaan, zooveel 
mogelijk rie tandradbaan geljezigil wonlt!" 

Wij verwijzen naar het opstel zelf en eindigen met 
den wensch, dat de orijjie overwegingen" betrekkelijk 
den aanleg van een SJHRII baan op Sumalra's Weslkust 
eindelijk plaats maken voor den aanleg van een stan
genbaan. De Neiierlatidei-s bezitten daar honderden 
en duizenden millioenen guldens aan kolen, maar 
laten ze ongebruikt liggen en vermorsen den tijd met 
in Tndië algemeen gebate belasting-ontwerpen, en met 
geweeklaag over geldelijke, comiuercieele, industrieele 
en mil listerieele crisis. De economische toestand van 
Indië is oneindig critieker cn belangwekkender dan 
rie zucht tot heengaan vau eenige ministers. 

— S, Tot het bewaren van hout, spoorweg liggers, 
telegraafpalen euz. bevelen P. Jacques, le Hemmin
gen, eu I'. A . Sauval, te Straatsburg, a an , het 
hout eerst te doortrekken met zeepwater, daarna te 
behandelen met de oplossing van een kalkzout of te 
doopen in een zuur. De in het hout zelf afgeschei
dene vette zuren ol vetzure kalkverbindingen moeten 
liet tegen vochtigheid en ongedierte beveiligen. 

— § Gebrande kalk als een bescherming voor 
bouwhout wordt aanbevolen tloor den Franscben 
spoor weg- aan nemer Lostal. . l i j legt planken in 
groeven en bedekt ze met gebrande kalk die lang
zaam gebluscht wonlt. Bouwhout voor mijnwerken 
moet ongeveer acht dagen liggen om voldoende door
trokken te zijn. Het wordt buitengewoon hard en 
taai en moet nooit vervuren of verrotten. Beukenhout, 
op deze wijze bereid, wordt in veivcheiriene ijzerfa
brieken voor hameis en andere werktuigen aange
wend en moet zoo hard als ijzer zi jn, zonder zijn 
eigenaardige veerkracht le verhezen. 

— Jj Wij vestigende aandacht op het under den titel: 
Der Waeserban, vóór twee maanden voltooide uit
muntende derde deel van het tïandbuch der Inge
nieur-Wissenschaften. Het is liewerkt door Sonne, 
Franzius, Schlichting, Pestalozzi, Garbc, Hess, 
Schmitt, Frühling. Voor Indische ingenieurs bevat 
het o. a. Verbauung der Wildbaehe, Hcyuliriny 
der Gebirgsflüsse, Die Colmation, Elk hoofdstuk 
bevat een bibliografie, I IÖ0 Blariz., 07 platen, 
8SS houtsneden. Prijs ƒ 3 8 . 

— | Omtrent rie ondervinding, iu Duitschlunri 
opgedaan met Fnuischen lmuvvsteen , vvonll medege
deeld dat verscheidene soorten van dien steen sinds 
vele jaren in de Rijnlanden wonlen gebezigri, in
zonderheid St.-Vuast door Civet fils et C ' f , te Parijs, 
en Savunnières door A . Boller en C"', te Mannheim. 
De steenen uit de Parijsche groeven hadrieu geen 
groote vastheid. Bij hel bezigen daarvan moet met 
ile grootste voorzichtigheid te werk worden gegaan. 
Zij moeten altijd op hun groelleger liggen eu iiieu 
mag ze niet zwaarder belasten dan gebakken tegels 
van gemiddelde hardheid. De kalksteenen daaren
tegen uit Rochefurt en Savunnières, inzonderheid rie 
laatsten. zijn aanmerklijk harrier en in vastheid en 
bruikbaarheid gelijk te stellen met rie zanristeeneu 
langs den Midden-Rijn. Tegen verwering hebben zij 
zich duurzaam betoond. Evenwel wonlen de buiten
oppervlakten soms verzadigd van een kiezelzure be
strijking, die een harde korst verwekt. In Midden-
Diiitschlaud zijn groote monumentale gebouwen ge
heel uit Savonnières-steen ongetrokken geworden 
door Holler en C l a . , nl. de nieuwe schouwburg te 
Frankfort a/tf., de herstelling van den Munster te 
Uhn, euz. 

Unkoiidiïingen van Aanbestedingen. 
Haanriag, 2H Joll, 

Venhui, te 12 uren, door den Ontvanger der re
gistratie cn domeinen, hij Wed. Pönsgeu: hel verleg
gen van de Slotérbeek op de geslechte eourtlne 6—7 
en het maken van eene asrdebaan tustohan den weg 
van Venloo nnar Kaldcnkirchcn «tl het uiteinde der 
Vleesohstrast 

l i i isleri lMiii , te l ' / j uren, door de Holl . IJzcrcn-
ipoonnaaUohappy, in Hel Vosje: het vergrooten van 
het stationsgebouw te Alkmaar van don Noord li . 
Staatsspoorweg. Raming /99,400. 

Middelburg, te I ' / t ureu, door borg. en we.tli.: het. 
maken en leveren van 22 schooltafels met toebehooren, 
len behoeve van hel gymnasium. 

••nero, te 4 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, in het gemeentehuis: het bouwen van eene 
pastorie. 

Itotfordam, te 2 uren, door deu architect J . C.van 
Wijk, iu De Romein: liet bouwen ran een winkelbuis 
met bovenwoningen aan de Weste-Wagenstraat 

«rniiiiigrn, 'sav. 8 uren, door den kastelein J . 
Bencs, aan liet Loopciidoriicp: lief gedeeltelijk nfbrc-
ken van zijne behuizing cn bel bouwen eener boven
woning, Inl. bij de architecten K . en 11, Hoekzema. 

Vetilao. door K. van Wijlick: het verrichten van 
verfwerk aan 13 woonhuizen aan deu Zuirisingel. 

Dingdag, 2tt Juli. 
V» lnki-1, te 11 ureu, door hel gemeentebestuur: 

bat bouwen vnn een vereenigd post- en telegraafkan
toor in die gemeente, 

«roll ingen, 's avonds 8 uren, tloor II. Bos, bij II. 
Vcening: hel gedeeltelik afbreken en opbouwen vau 
3 woningen op ecu terrein aau den Singelwcg aldaar. 
Inl. bij de architecten Hoeksema. 

ï t i i ik . i . door Vnu der Meijde» en Monster: het 
bouwen van cenc directiekcel, groot 120 M 1 , met ver
schillende vertrekken, onder lirakei. 

Weeawiag, ao Juli. 
«•Hagi-, te II uren, door het ministerie van water

staat enz.: bet wegruimen van eeu in dc Waal boven 
Nijmegen, aan deu linkeroever, tostonen dc kilometer
raaien 23 eu 24, gezonken vaartuig. 

Nleawslia, te 8 nren* bij A . Kuiper: bet vernieu
wen der draaibrug — draaibaar gedeelte — bij den 
Gareweg te Nieuwolda, en vnn de Krientil in don 
Hnrdewcg gem. Noordbroek, in 2 perc. Aanw. 29 Ju l i . 

I t r c r h l , ten kantore der ilireclie van de spoorweg 
maatschappij Leiden- -Woerden: het afbreken eu 
wederopbouwen van het stationsgebouw te allen. 

Itöiidenli.B, :il Julf. 
llrlli-roosalals, te 10 uren, in kamer A l f i van 

kazerne no. 1: het verbeteren van de vesting l lc l le-
voelsluis ( lc gedeelte). Raming /43,000. 

\ iu i r i l e i i , tc 11 uren, in liet gemeentehuis: bet ver
beteren van de iuunriaticmidrielen nabij het fort 
Tienhoven. Bilj . inz. 30 Juli , vóór 3 uren, op het 
bureau der genie. 

Kiieriiioml, te II uren, iu de kazerne liet Oud-
Klooster: het verbeteren enz. van hel gedeelte van 
liet voormalig bisschoppelijk paleis te Roermond, in 
gebruik als kazerne der marechaussee, 

iieiit, te 11 nren, door dijkgraaf en hoogheemraden 
van Delfland, iu hrt Gr-mceiielnndsliuis: lo. de [ v e 
ring van a. •!00,000 K G . gesorteerde Doomiksebe of 
maalsteen; b. +110,000 K G . gewone Donruiksche zink
of ballaatsteen; e. 400 stuks kolder-ellens; 2o. het 
maken vnn rijsberm- en netbcsïag werken, aan de 
kaden langs den voorhoczem van het stoomgemaal 
„Vau der Goes", ann de Vijf-Sluizen; 3o. het uitdiepen 
van verschillende wateren en het kroosen en reinigen 
der boezemwateren van Delfland, in 30 perc. 

llor<li--<-li(, te \2 nren, door diakenen der Ned. 
Herv. gemeente: hot bouwen van 2 dubbele cn 10 
enkele srbeïderewoningen iu het Pspeterspad. Inl. 
bij den architect G. van Aardjnuc, 

•MAetawra, te 1 uur, door den directeur der regi
stratie en domeinen: lo . het driejarig onderhoud van 
den slijkvangcr en van den dwarsdam iu de Rijks-
bojtengronden in de Mceselkreek, voor den zeedijk 
van deu .lonnua-Mariapnlder-, 2o. hel driejarig onrier-
liouri der •Iqkvangers nabi; den polder de Kleine-
Stelle in den Brakman. Aauw.: van no. 1 2S J u l i , 
tc 2 uren. 

VrUdüx, 1 4ug. 
VI {men. tc 11 uren, ten raadhuize: het houwen 

vau eeue openbare school le Haarsteeg, gom. Vlijmen. 
Anuw. tc 9 uren. 

trnlit-ni, te 19 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw vaa het prov. best.: 
lo. eenige vernieuwingen en herstellingen san *s Rijks 
grooten weg van Xntfcn over Winterswijk naar de 
Pruisische grenzen. Raining ƒ7700 ; 2o. het vernieuwen 
der keislraat mot klinkervoetpaden in dc traverse te 
Grociiloo. Raming ƒ 18,400. Aanw. vaa beide 24 en 
26 Ju l i . 

i.i-aMhieeu, te 12 uren, door liet ministerie van 
waterstaat enz., aau bet gebouw van het prov. best.: 
het leggen van keiheslrating mei wederszijdsche klin
kervoetpaden in het gehucht Helpman, gein. Haren, 
op den Rijks grooten weg le kl. , no. I, Sesntak, van 
Groningen nnar de grensscheiding met Drente aan dc 
Punt. Ramiug / 6460. 

Xijtiiegeii, te 2 uren, door de commissie voor den 
uitleg der stad, teu raadhuize : dc levering vnn 846,000 
stuks straatklinkers. Iul. bij deu opzichter W. C. 
Hofkamp. 

Leeuw ai-.lcii, in dc sociëteit Amici t ia: het doeu 
eener belangrijke verbouwing onz. aan do lokalen van 
genoemd sociëteitsgebouw. In l . bij de architecten J . 
Douma en H . II. Kramer, te Leeuivnrdon. 

Nnpprn •, door liet gemeentebestuur: rie levering 
van SO a 100,000 le soort prov. slraatklinkers cn 
95,000 lc soort prov. Waalklinkers, franco voor ricu 
wal vóór 20 Aug. a. s. 

Ziitcriliiu . S tug. 
feerat, tc 1 uur, in Het Wapen van Gelderland: 

het verleggen van den polderdijk aan den Wellcnbcrg, 
ter leugto van (100 M . Aanw. van 10—11 ureu. 

'n-llngr, te 2 uren, door den architect II. P. Vogel, 
namens hot bestuur der Sophisticating, inliet gebouw 
der Locsinrichting: liet bouwen van eene badinrich
ting voor behoeftige kindoren, op bat perceel sectie 
M , no. •>•-!'•'.'. nan dc Hadhuisstrnat te Schcveningen. 
Iul . Kazernestraat l i t . Aanw. 1 Aug., te 10 uren. 

Vlissingen, door do commissie van beboer der ge
in eentegasfabrick: het maken van ccn telescoop-
gashouder. 

MaanSas, 4 Aug-
lliiiiH-iiwij/riul, to II uren, door het bestuur vau 

den Houlerpolricr, in De Zeven groene Boonien: liet 
makeu van ecu gebouw met schoorsteen, kolcnloods, 
sluisje cn bijkomende werken voor een stoomgemaal 
voor dien polder. Inl . bij de iugouieurs W . C, cn K . 
rie W i t , tc Amsterdam. Aauw. 1 Aug., tusschen 10 
cn 12 uren. 

"—ilage. tc II' . uren, door het miuisterie van wa
terstaat, aau hot gebouw van het prov. bestuur: het 

bouwen van eene tolganrdorswouiug aau den Rijks-
grooten weg l c kl-, no. 3, le Lakcrvelri, gemeente 
Lcksmond. Aauw. '.',n eu 31 Jul i . Raming f 6400. 

••rrtrei'lil, tc 12 uren, door het gemeentebestuur: 
do levering van de ged. .880 voor dun dieust der 
gemeente benoodigde steenkolen. 

fersefte, Ie 4 uren, door burg. en weth.: het hou
wen van eene tweede gemeenteschool mol. onderwij
zerswouing, met bijlevcriug van materialen, am cable 
ment enz. Inl. bij deu bouwkundige A. Lcclerci[, tc 
Kruiningen. Aauw. te 3 uren. Raming ƒ 15,973. 

iiiiiiin'r*f-liiiiiN, door de directie van liet Rijksge
sticht: de leveriug van ISO.OOO K G . steenkolen, 

lllttadag, ft Aug. 
neesnasMtaal te l l uren, door de commissie vnu 

toezicht over hot gesticht Mcurcnberg: het opnemen 
vnn drn grintweg van Mecrenbcrj naar dc kerk te 
Blocmciidaa! cn het daarvoor in rie plaats maken van 
een straatweg. In l . bij don prov. opzichter F . J . 
Krieger, te Alkmaar. Aanw. 31 J u l i , lc 11 uren. 

Amsterdam, te 1 *L uren, ten kantore der Nederl. 
Bouwmaatschappij: liet maken van de wegbaan voor 
dc te verlengen Swaiumurdnmstraat, iu den Overanistel-
•Chen polder. Aanw, ] Aug., vau 2—4 uren. 

•atsek,, te 2 uren, in de Christelijke school: liet 
afbreken van een gedeelte vau het bestaande school
gebouw cn het bouwen van eeue nieuwe school met 
onderwijzerswouing naast gemeld gebouw. Inl. bij-en 
aanw. door deu architect Hogcnriijk, 2 Aug., tc 12 
uren. 

Waenadag, (I Aug. 
M-Hage, te 12 uren, door het ministerie vnu water

staat enz., teu behoeve der Si aal sspoorwcgeu; bet 
maken van de pijlers eu [nndlioofden voor dc brug 
over dc nines bij Beumeu. ln l . bij deu hoofdiiigen., 
tc Arnhem en deu seclicingen. K. l i . vnn Brcderoile, 
tc Nijmegen. Raming f 400,000. 

Ratlr-rdam, ten kantore der Rotlrrriamschc Hau-
delsvereeniging: het. maken van den bovenbouw eener 
lioutlooris op het Kntrcpötterrein aan de binnenhaven 
op Fijenoord. 

Kamprn: het makeu van liet f-o perceel der be
dijking Koekock-Zwijnslegcr euz. 

Kanderdag. 7 Aug. 
"Uffiilirrgeii, te 12 uren, door het waterschapsbe

stuur van Westland-cu-St.-Omcommers, in het Schip
pershuis bij Martin Franken: lo . het leveren cn 
stellen van een dircetwerkende hcvel-ccntril'ug'inlpouip-
nacbine en sanhooren, met stoomketels enz.; 2o. de 
gebouwen voor de plaatsing vnn dc machine, pomp 
eu stoomketels en verder tot bet stoomgemaal be
hoorende werken. Iul. hij deu architect J . Paul, te 
Zevenhuizen (Z.H.) Aanw. 98 Jul i , Ie 12 uren. 

Vrijdag, * Aug 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie vnn 

Waterstaat enz., aan het gehouw van het prov. best.: 
Int uil (rekken, wcrier plaatsen cn bestorteii vau 
eeuige dukdalven op de binnenrende van Brouwers-
haren. Aanw. 9 cu I Aug. Raming ƒ1903. 

V l l u h i l i , te lO'/s "ren, door het minist. van water
staat enz., aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
hel gedeeltelijk vernieuwen der houten wanden en 
vleugels van den schnlkolk aan sluis no. 10 der Zuid-
Willemsvaart mcf daarmee iu verband slaande werken, 
onder dc gemeente 's-Bosch. Aanw. 2 cn 4 Aug. 
Hauling ƒ9050. 

Zaterdag, 9 Aug. 
i iieelii, door de directie der Nederlandsclm Rijn-

•-|ioorwegi]iaa(.scliappij: luit leveren van bestrating, af
sluithekken cn waterkranen, en liet verplaatsen van 
ren waterkraan op het station Arnhem. Aanw. 2S 
Juli, tc 11 ureu. Bil j . inz. S Aug., bij de directie. 

Wacnidag, IS Aug. 
'n-llagp, te II uren, door het ministerie van water

staat enz.: het makeu van h;izallsteenglooiing legen 
Iul liuitenbeloop van deu baurink langs den linker
oever der Nieuwc-Merwcde benenen het gat vau den 
Harrictihook ouder de gem. Werkendam, met het ge
deeltelijk afgraven der kade van deu Spieringpolrier, 
en het dom van eenige daarmee in verhaud slaande 
secken. Aanw. S cn 9 Aug. Raming / 59,400. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water-
slaat euz., ten dienste dor Staatsspoorwegen : het ma
keu van de pijlers eu landhoofden voor de brug over 
den Rijn, alsmede eenige bijkomende werken, nabij 
Hhcncn. Inl . bij den hoofdingenieur te Arnhem. 
Aauw. 2 en 6 Aug,, telkens te 1 uur. Raming / 979,000. 

Vrijdag, IX Aus. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vnn 

hinnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best: 
het bouwen van eene leerschool en lokalen voor gym
nastiek-, muziek- en teekenonderwijs, voor de Rijks
kweekschool. Aanw. 8 Aug. , te 10 uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
•tolmand, 11 J u l i : het houwen van eene heeren-

huizing: icgek. 7 bilj-, als: 
II. Schampers, te Helmond, / 5760 
J. v. d. Putten, „ idem „ 5760 
li . Jansou Stevens, „ idem „ 50112 
J. van Griiisvcn, „ idem ,, 5675 
II. van Asseldonk, „ idem „ 5670 
Wed. J . v. d. Schoot, „ Tilburg, „ 5642 
J. v. d. Velden, „ Helmond, „ 5573 

llaek, 11 J u l i : het maken van werken tot verde
diging van den Nol van het waterschap; ingekomen 
4 bii., als: 
II. Klaassen, te Zaamslag, / 105S 
A. Tholcns, » Neuzen. „ 679 
•bic. Mcerteus, „ Hoek, „ 673 
D. 'Huilens, „ idem „ 590 

2o. het herstel, de vernieuwing cn het onderhoud 
tot 30 Apr i l '80 van do aarde-, kram-, rijs- en steen-
gloooüpgwerken enz., aau dc waterkcering van het 
waterschap Lovcu-en-Willemskerke; ingekomen 4 
bilj., als: 
Jac. Meertens, te Hoek, / 198S 
II. Klaassen, ,. Zaamslag, „ 1682 
A. Tholcns, „ Neuzen, „ 1579 
D. Tholcns, „ Hoek, „ 1469 

Zunm-tuiilre, 12 J u l i : het leggen van een rijshoofd 
of waterkeeriug aan het waterschap Nieuw-Uomineucdc; 
ingekomen S bilj., als: 
1'. v. d. Wende, tc Gocderecde, / 1025 
J. den Roer Lz . , „ Scharcndijke, „ 1025 
P, Verburg, „ Colijnsplaat, „ 1021 
P. v. d. Berge, „ idem „ 1020 
S. Bezuijen, „ Ouddorp, 1020 
11. C. v. d. Ende, „ Zierikzee, „ 984 
L van Popering, „ Bruinisse, „ 975 
J . do Rijke J s„ „ Stavenisse, „ 928 

S)ud-en-Nl*uwVaaf«l, II Jul i : het bouwen van 
ccn nieuw schoollokaal cn onderwijzerswouing; ingek. 
8 bilj., als: 
T. Kcssels, te Breda, / 18,190 
L . van Dis, „ Fijnanrt, „ 17,400 
G. van Domburg, „ Gastel, „ 16,870 
A. do Graaf, „ Ettcn, „ 16,500 
M . Lips, „ idem „ 16,990 
*L van Tetering, >> Zevenborgen, „ 15,885 
gegund. 

l i recht, 12 J u l i : het houwen van een waakliuis 
nabij het fort Honswijk; minste inschrijver was J . 
Gerritsen, te Doorn, voor /3H44. 

AuiHterdain, 15 J u l i ; het bouweu van oen perceel, 
bevattende 12 woningen, iu de Korte-Ainstclstraat, 
onder beheer van deu architect [J, Bij voet s (ïz.; ingek. 
14 blij., als: 
B. G. Kuiler, tc Amsterdam, ƒ 38,340 
J. H . Braskami), „ idem „ 38,330 
Oroenhoff en Haak, „ idem „ 37,500 
J . .1. Boekhollz, „ idem „ 88,900 
W. L . Leibhranrit, „ idem „ 36,0',io 
II. Janssen, „ idc.m „ 36,041) 
Gebr. van Herkuin, „ idem „ 35,9110 
J . H . Schacfcr, „ idem „ 35,H00 
P. G. Bloem, „ idem „ 35,650 
II. J . Meekers, „ idem „ 84,800 
0. J . Maks Jz., „ idem „ 34,31lS 
J'. S. Reinicrse, „ idem „ 33,9110 
A. Aalders, „ idem „ 88,848 
H . C. Dorlas, „ idem „ 81,889 
gegund. 

Htrgou-ap-Zaam, 16 J u l i : liel bouwen cener pas
torie cu galerijen in de kerk, in 2 perc: le perc. 
ingek. I bilj., als: 
11. J . Horsten, tc Rcrgeu-op-Znom, / 38,770 
II. J . Goers, „ idem „ 38,000 
C. Basfiaansc, „ idem „ 36,794 
M . A . van Loon, ,, idem „ 36,338 

2c perc. ingek. 3 bilj., als: 
L . Aart sausen, ie Besgen-op-Zoom, / 6869.34 
P. J . Bijkans, „ Hosendaal, „ 6165. 
II. J . Geers, „ Bergen op-Zoom, „ 5S99. 
gegund. 

Assen, 16 J u l i : het vernieuwen vau eenige vakken 
kl inker bes t rating tusschen Assen cn Rolde, benevens 
liet. doeu van herstellingen aan voorwerpen, tot den 
prov. weg van Assru naar rie Utile bohooroude; in
gekomen 5 bilj., als : 
II. Wcssels, te Assen, / 3976 
W . Mcerteus, „ Gieten, „ 3868 
J . N . Kruizinga, „ Blijhnm, „ 3817 
R. Huiisc Jr. , „ Assen, „ 3766 
Harm Winters, „ idem „ 3500 
gegund. 

Mldnalda, 10 J u l i : het 3jnrig onderhoud der 
kunstwegen iu Nieuwolda eu Midwolda: 

le perc. 2e perc. massa 
J. Oosterveld, te 

Nieuwolda, ƒ 5300 ƒ 4850 
E. .1. Brons, te 

Wagenborgen, 8900 3750 
D. Kreiter, te M i d 

wolda, 3745 3737 / 7400 
( i . Heikens, tc Oost-

wolri, 3850 3150 7200 
R. Havinga, tc 

Winschoten, 3530 3330 0180 
W. Snater, te Nieu

wolda, 3439 3290 0720 
W . Timmer, te 

Finster wold, 3145 2533 5077 
gegund. 

Amnlerdaiii, 17 J u l i : dc verbouwing lot verkoop
lokaal vaa het lokaal Frascati op den O.Z. Voorburg
wal cn achter uitkomende aan dc Nes, onder beheer 
van den ingenieur-architect A . L . vau Gemlt; ingek. 
8 bilj. als: 
J . J . Roekholtz, te Amsterdam. / 59,980 
O J . Maks Jr., „ idem „ 59,0811 
C. v. d. Kleij, „ idem „ 59,665 
E. Wansink, „ Arnhem, „ 58,900 
H. Janzen, „ Amsterdam, „ 58,400 
H . Rietsuijdcr en Zn., „ idem „ 57,S50 
J, II. Braskami), „ idem „ 55,700 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 55,620 

Rotterdam, IS J u l i : het verbouwen van ccn woou-
en pakhuis; minste inschr. was W . Zonneveld, tc 
Kralingcn, voor ' 9979. 

' • . - l i o - i l i , 18 J u l i : het opruimen van ondiepten in 
liet kanaal de Diczo; miuste iuschr. was L . Volker 
Az., te Sliedrecht, voor ƒ8960. 

Mlddrlburg, 18 J u l i : het bouwen van een nieuw 
woonhuis in dc Rogardslraat; ingek. 0 bilj., als: 
C. L . van Sorge, tc Middelburg, ƒ 4050 
Firma W . S. v. Uije cn Zn., „ idem „ 3995 
P, A . van PufTeleii en Zn., „ idem „ 3900 
J. F . If. v. d. Heil, „ idem „ 3091) 
Firma fcf, K . JerasenZn., „ idom „ 3625 
J . A . Ova, „ idem „ 3199 
gegund. 

Amatrrdam, 19 J u l i : het bouwen van 2 loodsen 
tot borging van artillcricniatericel: minste inschrijvers 
waren De Vree en Kuiper, te Amsterdam, voor 
f 23,340. 

Xwalle, 19 J u l i : lo. het makeu van ren nieuwen 
kaaimuur langs dc beestenmarkt; ingek. 7 bilj., nis: 
B. II. Trooster, te Zwolle, ƒ 28,400 
J . Ëckhardt , „ Almeloo, „ 22,747 
J . Willighagon, „ Zwolle, „ 22,222 
J . L . van Osch, „ idem „ 21,333 
L . Krook, „ idem „ 21,053 
Bruins eu Blocks, „ idom „ 20,790 
G. F . Pater, „ idem „ 19,050 

2o. liet gedeeltelijk riolccrco der Diczerpoortcn-
voorstad ; ingek. 4 bilj., als: 
L- Krook, te Zwolle, / 6428 
Bruins cu Blocks, „ idem „ 41)64 
J . Willighagen, „ idem „ 4567 
.1. Kekhardt, „ Almeloo, „ 3897 

l ï r c c h i , 11) J u l i : het maken van cenc steenen brug 
over de Biltsche Vnart; minste iuschr. was P. Lcen-
ders, te Utrecht, voor / 9 3 8 7 . 

'a-llage, 21 J u l i : het maken van een bazaltmuur 
aan het buitenfront der schutsluis van het kanaal 
door Voornc te Hcllcvoetsluis; minste, inschr. was 
Ph. Vcrbruggen, tc Waddinksvceu, voor ƒ 47U9. 

So. dc aanleg vau een riool achter rie huizen in de 
Javastraat; mmstc inschrijver was W. F. Knasveldt, 
tc 's-Hage, voor ƒ 1 4 5 0 . 

Helmond, 2) J u l i : het sloopen van oen oud ge
bouw, het bouwen eener knpcl, benevens het doen van 
veranderingen aan eon rianraaugronzoiid oudc-man-
nenhuis; ingekomen 6 biljetten, als: 
P. Mecuws cn Co., tc Somoren, ƒ 24,670 
J . van Nuuen, „ Helmond, „ 24,495 
J . W. v. d. Putten, „ idem „ 24,470 
Wed. J . W . v. d. Schoot, „ Tilburg, „ 23,490 
H . van Asseldonk, „ Helmoud, „ 22,1100 
L . do Rooy, „ 's-Hage, „ 21,800 
gegund. 

'a-Gravenmaer, 21 J u l i : herstellingen aau de kerk 
der Nederl. Herv. gemeente; ingekomcu 10 bilj,. als: 
F . Simonis, te Oosterliout, f 3000 
A . v. d. Avoort, „ idem „ 2700 
C. A . Oomon Az., „ idem „ 2674 
A . Koenen, „ Dongen, „ 2000 
P, A . Driesen, „ idem „ 2591 
C. Blom, | | 'e-G ra ven moer, „ 2475 
O Bacrveldt, „ idem „ 2465 
W. Janzen, „ Lage-Zwaluwc, „ 2420 
J . Koenen, „ Dongen, „ 2104 
J , van Dongen Pz., „ idem „ 2154 

D e i n , 22 J u l i : het rioleeren en bestraten van een 
gedeelte van het GeldeJoose pad, vandeKoenderstraat 
en van dc nicuwbobouwdc straat ten zuiden vnn de 
Bultenwatorsloot: minste inschr. waren Gebr. D. cn 
P. Huurman, tc Delft, voor /0168. 

Utrrcht , 22 J u l i : lo . liet afbreken van 3 steenes 
waonterswoningen op dc wachtposten nos. 31, 32 en 
43, cn het bouwen van 4 idem op dc wachtposten 
nos. 31, 32, 43 cn 101, met daarmede in verband 
staande werken, ten behoeve vnn den spoorweg A r n -
hom—Leeuwarden; iugek. 7 bilj., als: 
G. llellman, te Deventer, ƒ 8300 
J . L . Visser, „ Oudeschoot, „ 7143 
0. Huurniiik, „ Olst, „ 0895 
J . Zandvoort, „ Deventer, „ 6767 
,1. van Ispen, „ Kampen, „ 0660 
II. v. d. Worp, „ Deventer, „ 6041 
J . G. Hofman, „ Blesse, „ 6373 

2o. het bentellen der toegangswegcu tot dc stations 
Brummen, Lochem en Gorsel, ten behoeve van den 
spoorweg van Arnhem naar Leeuwarden eu van Zutfen 
naar de Pruisisclie grens: iugek. 4 bilj., als: 
11- Blcckcr, tc Zutfen, / 2238 
H . H . Pelgrim, „ Rrummen, „ 20911 
G, J . Carmiggelt, „ idem „ 2085 
\ . Klaiiderman, „ idem „ 1997 

'••Ilage, 23 J u l i : het maken en plaatsen vau be
wegingsloos tel Ion voor zes deuren van de voormalige 
Murinesluis van het nieuwe buitenhoofd tc Vlissingen; 
ingek. 13 bilj., als: 
Cail, Halot en Co., te Brussel, / 6650 
Penn en Banduin, „ Dordrecht, „ 6449 
Utreclitsche Ijzergieterij, „ 6105 
Maseliiuenfahrik Doulschland,,, Dortmund, „ 0300 
L. J . Eul hoven on Co., „ 's Hage, „ 6225 
J -M. v. d. Made, „ Amsterdam, „ 5950 
Gebr. Figoc, „ Haarlem, „ 5928 
D. A . Schretlen en Co., „ Leidon, „ 5895 
Van Dorsser cn Ter Horst, „ Dordrecht, „ 5890 
G. Knol, „ Middelburg, „ 5680 
II. Dalhuiscn, „ Kampen, „ 5434 
Bellefroid eu Leveque, „ Herstal, „ 5250 
Dc Jongh en Co., „ Oudewater, „ 4870 

•slaent, 23 J u l i : eene belangrijke beschoeiing van 
rie haven en do aanlegplaats aldaar; ingekomen 9 
bilj., a ls : 
J . Ti l , • te Fzingc, / 1900 
K Nioland, „ Warrem, „ 1888 
J . v. ri. Veen, „ Mensingeweer, „ 1885 
K . DanholT, „ Bsfloo, „ 1835 
D. OfTringa, „ Sappemeor, „ 1755 
Gebr. HnJsenga, „ Oldebove, „ 1747 
H . Vogelzang, „ idem „ 1669 
J . Vtiendijk, „ Obergum, „ 1668 
R. Meenou en J . Bos, „ Ezingo, n 1667 

Zwalle, 23 J u l i : de levering van 500,000 K G . grove 
Eng. steenkolen, Ion dienste van het stoomgemaal aan 
de Luttorzijl; gegund aan C. F . Scidel, te Vollenhove, 
a /"S.25 per 1000 K G . 

Iluarleiii, 94 J u l i : liet doen vau stroo- en helmbe-
[uentmgen in de Rqkaduinen onder Petten eo Sehoorl; 
minste inschr. was S. Blom, te Schoor], voor /3939. 

WbaSerswIlk, 2t J u l i : de werken ton behoeve van 
den Nodorl.-Westf. spoorweg: lo. goederen cn doua-
nenlooda te Winterswijk; ingekomen 6 biljetten, als: 
A . l'bbiuk, te Breedcvoort, / 14,836 
11. lt. Nales, ,. Groeuloo, „ 11,980 
A. Bieverdink cn 

.1. T. Nales, „ idem „ 11,955 
A. Nuijs, „ Winterswijk, „ 11,857 
C. ter Haar, „ idem „ 10,980 
G. W. Tocbes, „ idem „ 10,850 

2o. gebouwen en inrichtingen op dc halte (ïladbcck ; 
ingek. 4 bilj., a ls : 
L . Lueb, te Borken, / 17,040 
W . Hendriks, „ Kubrort, „ 15,300 
W. & T. Bussing, „ Freisenbruch, „ 15,240 
A. Siovcrdink en 

J . T. Nales, „ Groenloo, „ 11,498 
3o. vviichtershuisjes on wnchterswoningen tusschen 

Dorsten en Hucr; ingek. 4 bilj., a ls: 
H . Hüser en W . Kopper, tc Gahlcn, / 5100 
W . & T. Bussing, „ Freisenbruch. „ 6180 
A. Sicvcrdiuk en 

J . T. Nales, „ Groenloo, „ 4884 
H . B. Nales, „ idem „ 4444 

lo. stationsgebouw cn goederenloods lc Borken; 
ingek. 7 bilj., als: 
Engelbort Eppink, ƒ 53,100 
L . Lueb, te Borken, „ 41,400 
W . Hondriks, >, Ruhrort, „ 32,820 
T. H . van Eerden, „ Aalton, „ 37,330 
A . Ubbink. „ Breedcvoort, „ 36,998 
A . Nuijs, „ Winterswijk, „ 32,275 
A. Sieverdink en 

J . T. Nales, „ Groenloo, „ 29,330 
5o. goederenloods ou eenige andere werken op 

station Dorsten; ingek. 3 bilj., a ls: 
W. en T. Büssiug, te Freisenbruch, / 7440 
W . Hendriks, „ Ruhrort, „ 7260 
A. Sieverdink cn 

J . T. Nales, „ Groenloo, „ 6896 
Raming ƒ 77,718. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. Door den Directeur-generaal 
iler Burgerlijke 0|>eiibaie Werken iu Neder lam Isch-
Indie zijn gedurende de maand Mei j l . de volgende 
beschikkingen genomen: 

tjeplaatst: te Mndioen, de met dc waarneming, 
der betrekking van adspirant-ingenieur belaste inge
nieur 2c klasse S, J . G . van Overvelrit, en te Ke-
d i r i . de benoeiiule architect 2e klasse .1. W. Volinering ; 

overgeplaatst: van Pekalongan naar Tjiribon, de 
ingenieur 2e klasse P. A . rie Feijfer; van Modjokerto 
naar Pekalongan, de ingenieur '2e klasse A. Mijer ; 
van Tjiribon naar Modjokerto , de ingenieur 3e klasse 
S. W. Recking; vau Djukdjokarta naar Banriong, 
rie architect Ie klasse P. A . Keijzer; van Toeloeng-
ngoeng naar Benkoolen, de architect l e klasse II. 
J. .1. Jansen; vnn Batavia naar Poerwakarta, de 
architect le klasse W. Goodhuys. 

— De heer Couwenlierg alhier heeft aan den Ge-
miviileraad concessie gevraagd voor den aauleg van 
een paanlenspoorweg van het Buitenhof naar bet 
Rijiispoorstatiou. 

— De Minister van Oorlog brengt ter kennis van 
belanghebbenden, dat bij den annvang van den nieu
wen cursus (1 Sept. e. k.) aan de Koninklijke M i 
litaire Academie te Breda een civiel-ingenieur kan 
worden geplaatst als leeraar in «Ie genie-wetenschap
pen, doch hoofdzakelijk iti dc waterbouwkunde en 
het waterbouwkundig teekenen. Aan deze betrek
king is verbonden een aanvankelijk jiuirlijksirii trak

tement van /"2400, dat tot / 2800 kan worden ver
hoogd. Sollicitanten naar bovenbedoelde betrekking 
moeten zich, met overlegging van de noodige be
scheiden, vóór of uiterlijk op 31 Juli a. s. schril-
telijk wenden to lden luitenant-kolonel, gouverneur 
van gemelde inrichting, bij wien tevens nadere in
lichtingen kunnen worden ingewonnen. 

Amsterdam. Sedert de opening van het Noorri-
zcckaiiaul wenl , zoo van de zijde van dc Kamer van 
Koophandel als in den Raad, eangedtongen bij hel 
Dagelijksch Bestuur der gemeente op het maken van 
geschikte ligplaatsen iu het IJ voor schepen van groot 
charter. Nevens los- en Inadsteigers, eene uitge
breide handelskade, bassins in rie nabijheid van de 
•poorwegen, werden daaronder ook boeiankers be
grepen , waaraan men ri.s zeekasteelen in bet IJ voor 
rie stad stevig kon vastmeren en waarop die sche|K>ii 
bij ruw wililerweder of storm veilig konden » tomen" , 
zonder gevaar te loopes «driftig" te geraken. 

Dc lot dusver gebruikelijke dukdalven waren on
voldoende voor groote schepen, (lie eene waterdiepte 
van 7.50 & 10 fcf. onder A . P . behoeven, ondersteld 
dal daartoe palen van genoegzame lengte en zwaarte 
te verkrijgen waren. Palen van zulke afmeling als 
hiertoe noodig zijn echter hoogst zeldzaam en kost
baar, daarenboven zou bet met ' toog op den slappen 
IJbodein niet mogelijk zijn, riergelijken gevaarten een 
genoegzaam vasten stand te geven. 

Dus werd bel leggen van boeiankers, gelijk die 
in groote buiteiilanriscbe zeehavens en ook reeds te 
Rotterdam op de reerie bestaan, noodzakelijk geacht. 
Door de afdeeling Publieke Werken der ' hoofdstad 
werd een onderzoek ingesteld naar bet liesle boei-
ankerstelsel. 

Een proef werd genomen met de reeds in Rutter-
dam en elders gebezigde scliroefankers cn met het 
eerst korten tijd gebruikte »paddestoelanker". 

Dit laatste, dusgenaamd naar zijn vorm, woidt 
hier gebezigd. Daaraan zijn kettingen met drijf boeien 
verbonden, waarop de schepen vastgelegd worden. 
Het zoogenaamde scliroefanker bestaat uit een schroef
vormige schijf van 1.525 M . in middellijn, van 
onderen voorzien van een boor, en wordt door middel 
van leakantige ijzeren slangen, van 17 c .M. zwaarte, 
aan het boveneinde waarvan een spaakwiel gesteld 
wordt, in den bodem gedraaid of geschroefd. 

Het gelukte hier liet schroefblad van zulk een 
anker 3.80 fcf. onder den IJbodem te brengen, Voor 
onzen IJhoriem echter bleek rie proefneming ten gunste 
van het padriestoelanker uit te vallen. Dit anker 
bestaat uit een stuk gegoten ijzer van 2.135 M . 
middellijn, is 7700 kilogram zwaar, van 24 tot 28 cM. 
dik en inwendig van segment-vormige holte. 

Dit anker werd op den bodem gestreken en zakte 
daarin door zijn eigen zwaarte tot 5.60 M . , dus 
bijna 2 M . dieper dan het schroefanker. 

De kettingen, waaraan rie boeien van het | aririe-
stoebmker zijn bevestigd, zijn van 4.375 d l . 

Het scliroefanker is nabij den Veesteiger in het 
westelijk IJ gesteld cn bewijst goede diensten voor 
rie groote Engelsche stoom boo ten aldaar, zonder dat 
verplaatsing waargenomen is. Het paddestoel an kei-
in het oostelijk IJ werd kort na het leggen op een 
zware proef gesteld door de groote Atlantische stoom
boot oDe stad Amsterdam", die daarop werd vast
gelegd met 2 nieuwe Manilla trossen van l O e M . e n 
3 dito halfsleten trossen, welke kabels allen tot 
spring ens toe gespannen werden , zonder dat het anker 
eenigszins wenl verzet. 

De beide ankers met kettingen en boeien hebben 
met het op de plaats brengen ƒ3467.88* gekost. 
Daarbij zijn echter de uitgaven berekend van de 
proefneming. De kosten van ieder anker zijn onge
veer / 1400. 

— Omtrent de nieuwe Houthaven kan gemeld 
worden, dat de waterruimte aan de Oostzijde, groot 
ongeveer 1 3 ' / , b e k t e » , tot 0.50 M . onder A P . is 
uitgediept. In dit gedeelte, voor scheepsligplaats be
stemd, zijn 29 zware dukdalven geheid, die op ver
schillende tijden nauvvlijks toereikend zijn den aldaar 
lossenrlen schepen, soms meer dan 30 tegelijk, l ig
plaats te venchafkm. 

Voor het gemakkelijk opslaan van gezaagde hout
waren zijn in den wal , bezuiden do balkhaven, 8 
invaarten of kleinere havens gegraven, ieder lang 
1 4 0 , breed 20 fcf., niet landtongen daartusschen, 
breed 40 M . Die landtongen, benevens een strook 
lands damrachter, te zamen omstreeks 9 H A . , zijn 
tegen hooge cijfers aan hout handelaren verhuurd; 
deels met loodsen belwuwd, dienen ze voor opber
ging van buitenslands gezaagde planken, delen enz. 

Tc water door bet Westerkanaal en te land door 
de Spaaruriamiuei-straat is de houthaven thans in 
goede verbinding met de stad. 

Ter vervanging van den voor den havenmond van 
het groote Bcbeepsbassin door te graven buitendijk, 
is een nieuwe wuterkeerenrie riijk in Polder III (Oost) 
gemaakt en voltooid. Ingevolge saner overeenkomst 
met de Kanaalmaatschappij kan echter eerst met 
het maken van het bassin aangevangen wonlen, 
als de nieuwe dijk gedurende nat maanden van zijn 
waterkeerend vermogen heeft doen blijken. 

Intusschen is een begin gemaakt met: 
1". de uitbreiding van de vlothavcn; 
2°. het maken van de atshntkade langs de ge

heele inrichting over eene lengte van 2271 M . , met 
twee invaartoj>ei)ingen, ierier vvijri 20 M . in den 
bodem. 

Deze kade wonlt van zanri gestort, met klei en 
steen bekleed, rie taluds der invaarten met rijzén-
stukken opgezonken; 

3°. het maken der landtong, lang 885 M . , tus
schen de vlothaven en het groote houtdok, breed 
108 fcf., üegre|h!u tusschen den bestaanrien polrier-
dijk en een nieuw npgewor|>en dijk in «len polder; 
de tnssclieniuinite worril gevuld met bsggerspecfN uit 
de uitdieping der havens. 

Rotterdam. Toen wij in het voorgaande nom
mer rie mededeeling deden, dat eindelijk een voor
dracht was gedaan voor rie vervulling der vneeereude 
lietrekking van directeur der gemeentewerken, was 
onze meening, dat eindelijk de mogelijkheden uit 
den weg waren geruimd, aan het vinden van een 
gesehiktcii opvolger voor den kuiiriigen Van rier Tak 
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verbonden. Het was ons bekend, dat langen tijdon* 
derhandelingen gevoerd waren en toen de persoon, 
die uien op het oog had, eene muien* betrekking 
aannam, zag de voordracht het levenslicht. Maar 
thans rijzen nieuwe moeielijkheden. In de zitting 
van den Gemeenteraad, den 24 dezer gehouden, 
werd het volgende voorstel ingediend dooi* de heeren 
Jacobsou, .Molenaar, Visser, Thijsen, Hoy er en Mees, 

»De onderg et eekenden hebbende eer voor te stellen 
uit het Besluit, houdende bepalingen omtrent de 
iKiiiwkundigi'ii, opzichters en teekenaars bij de plaat
selijke werken der gemeente Rotterdam , Gemeente
blad van 1879 tt*. 3 , uit art. 4 te lichten het 
woord voordracht en daarvoor in de plaats te stellen 
aanbeveling. 

Bij dit roorttel was gevoegd de voigende memorie 
van toelichting: 

• Aangezien nagenoeg alle benoemingen door deu 
Gemeenteraad geschieden op eene aanbeveling, schijnt 
het weiiseheüjk — en de oudergeteekenden vertrou
wen , dat in dit gevoelen ook dooi* Burgemeester en 
Wethouders zal gedeeld worden — dat ten aanzien 
van de zoo gewichtige benoeming van directeur der 
gemeentewerken geen uitzondering op deu regel ge
maakt worde. 

• Wanneer dit voorstel wordt aangenomen, dan 
zullen z i j , die van meening zijn dat buiten de voor
gedragen candidiiten in het belang der gemeente eene 
andere keuze moet gedaan worden , daartoe in de 
gelegenheid gesteld worden." 

De voorzitter zeide, dat de benoeming van aan di
recteur der gemeentewerken nu reeds op de agenda 
was gebracht, omdat het scheen dat vele leden ver
langden dat niet de zaak s|>oed zou worden gemaakt. 
Spr. kan echter begrijpen, dat du Raad wellicht ver* 
langt, de benoeming nog niet te doen en zelfs had 
hij reeds ook in overweging willen geven, haar uit 
te stellen. Nu echter dit voorstel der vijl' leden is 
ingekomen, zal dit eerst moeten worden behandeld, 
alvorens tot de benoeming over te gaan. Hij stelt 
mitsdien voor het voorstel met meiuerie ter visie te 
leggen om in eene volgende vergadering te worden 
behandeld, en de benoeming voor heden van de 
agenda of te voeren, waartoe balloten werd. 

— Tot voorzitter van het Bestuur der Rot lerdaui-
sche Ambachtsschool is benoemd de heer L). L . 
Wolfson. 

Rotterdam. Over den Nieuwen Waterweg wordt 
in de Nieuwe liotterdamsehe Courant [xdemiek 
gevoeld. Een hoofdartikel, in het nummer van 'Ju 
Juli voorkomende, geeft den heer W . Hrandsma Jóhsn. 
te Kralingen aanleiding eeu waarschuwende stem te 
doen hooren, 0[>dat geene verkeerde gevolgtrekkingen 
gemaakt zouden worden. De zienswijze van den heer 
Brandsina komt in het nontmer van 24 Juli onder 
de ingezonden stukken voor, en de tegenwoordige 
schijnbare verbetering en de middelen, die daartoe 
worden aangewend, zijn volgens hem niets anders 
dan eene tijdelijke verplaatsing van het kwaad, waarbij 
schatten verwerkt worden, zonder kans van slagen 
te hebben. Volgens den heer B. is de verruiming 
van de doorgraving geldverspilling, waaruit geene 
deugdelijke oplossing, maar verergering van het kwaad 
te wachten is. Het stuk eindigt met dc volgende 
zinsneden: 

•De zaak is eigenlijk zoo eenvoudig , de natuurlijke 
toestand van onze kust en die der diejie zeegaten 
aan de Noordzee leeren het ons, cn het gezond ver
stand leidt de beredeneering van het onderwerp geheel. 

• Doch het gebeurt meer dat men met formules 
wenscht op te lossen en met geografische voorstel-
lingen wil bewijzen, wat met eene sjKidcsteek in 
nature wordt verkregen." 

'3 H e r t o g e n b o s c h De Staten van Noonl-Bm-
bant hebben iu hun zitting van Vrijdag 18 Juli 
u. u. de voorwaarden vastgesteld, waarop door Ge
deputeerde Staten vergunning kun worden verleend 
tot het leggen van ijzeren s|toren op de provinciale 
wegen en tot het berijden dier wegen met wagens 
of rijtuigen, door («arden getrokken of door stoom 
in beweging gebracht. 

Z w o l l e . Zaterdag i 0 dezer had alhier een 
vriendschap|»elijke bijeenkomst plaats van de leden 
dor Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en 
Plantkunde, en bij deze gelegenheid is vanwege de 
aldeeling Zwolle eene tentoonstelling gehouden, die 
door de bijeengekomen leden en vele andere belang
stellenden bezocht werd. Des middags werd een 
rijtoer gedaan naar het landgoed van den voorzitter 
der afdeeling, den heer Van Naauien van Kern nes, 
wa i rna de dag met een geineeiischap|*elijken maaltijd 
besloten werd. Op de tentoonstelling werden ver
schillende bekroningen toegekend. 

A r n h e m . Uit de door de ecreledcn van het 
Bestuur der Tentooustellingsvereeniging opgemaakte 
voonlrarht, zijn door den Minister van Waterstaat, 
Handel en Nijverheid tot leden en plaatsvervangende 
leden der Nationale Jury gekozen de volgende heeren : 

Groep I. «Bouwkunde en openbare werken". 
Leden: L . A . Renvens, Zwolle; W . A . Nicola, A i n -
heni ; A . J . van Hoytema, Kuilenburg. Plaalsv. 
leden: J . F . W . Conrad, Haarlem; II. W . Ve th , 
Dordrecht; P , Hasselo, Zutfen. 

Groep II. »Meubelen en Huisraad". Leden: K. 
W . R. van Erven Dorens, Amsterdam; Victor de 
Sttiers, ' sHage ; C. Muijsken, Amsterdam; Nnoijens, 
Rotterdam; Van der Burg , Rotterdam; A. Keindei-s, 
Arnhem. Plaatsv. leden: R. J . Game I k. ion i , Arnhem; 
J . R. de K i n i j i l , Amsterdam; A. le Oom te, Delft; 
J. C. A pol, 's-lloge; H . J. de Swart , Arnhem j G . 
Muller, Amsterdam. 

Groep III. >Gesponnen en geweven stotfen." Le
den: II. J . Ekker, Hengeloo; A . P . Ledcboer, Tilburg; 
A . Roland Holst, Amsterdam; Van Oven, 's-Hage; 
F . A . Thomèse , Woerden; A . H . Ploeg, Arnhem; 
W . J . Blijdensteiu, Enschedé. Plaatsv. leden: J. L . 
L . Tilanus, Vriezen veen; E. Vogelsang, Leiden; J . 
11, Cool , Ainsterdam; S. W . ?. d.Noords, 's-Hage; 
F . G . Ie God , 'S-Hage; P. G. A . Muller , Arnhem; 
L . E . Hofkcs, Altueloo. 

Groep IV. »Voedingsmiddelen." Leden: F . W . v. 
d. Putten, 's-Hage; Dr. De Loos, Leiden; Dr. Hugo 

de Vries, G . A . Heineken, F . J. W . 11. Schinitz en 
P . G . O Hayeiiius, Amsterdam. Plaatsv. leden: J. 
B. Kaiser, Amsterdam; Adolf Mayer, Wageuhigeu; 
Zoctier, Haarlem; Bnrtelink, Hengeloo; C. D. J. 
Malzer, Amsterdam; W. Frovveiu, Arnhem. 

Groep V . «Chemische nijverheid." Leden \ Dr. W . 
Meijeringh, Arnhem; Dr. J. E . de V r i j , 's-Hage; 
Roes, Wageningen. Plaatsv. leden: L . Serrurier en 
A . J. Ri jk , Amsterdam; J. Berensen Sr., Doesburg. 

Groep VI . «Papier, drukwerk, onderwijs," Leden: 
A . C. Kruseman, Haarlem; Dr. D. van Laukeren 
Matt hes, Amsterdam; A . Verveer, 's-Hage. 1'liuitsv. 
leden: C. A . Spin, Amsterdam; Dr. M . Salverdu, 
's-Hage; C. E . Westerborg, Arnhem. 

Groep VII . «Muziekinstrumenten." Leden: II. J. 
Rahr en P . van Merkesteijn, Arnhem. Plaatsv. 
leden: De W i t , Utrecht; II. A . Meijroos, Arnhem. 

Groep VIII, »Wetenschapi«olijke instrumenten." 
Leden: M . .Snellen, Utrecht; D. W . Reins, Gronin
gen. Plaatsv. letten: Dr . II. vandcStadt , Arnhem; 
Dr. G. P . van Tienhovcn, 's-Hogc. 

Groep IX . \>Werktuigen en gereedschappen." Le
den: C. II. Stumpheer, Hengeloo; Dr. C. J . M . 
Jongkindt Coninck, Wageningen. J . D. v. d. Made 
Amsterdam; P . J. In de Betou, Delft. Plaatsv. le
den: Stons Sloot, Utrecht; M r . P. Amersfoordt, 
Haarlemmermeer; A . h. C. de Vries Robb**, Ede; 
P . W . Steenknmp, Amsterdam. 

Groep X . • Bewerkte metalen". Leden: .1. Braai 
en D. Grothe, Delft; R D. Benten. Oosterbeek. 
Plaatsv. leden: L . J . Schntz, Zeist; II .1. Mijnssen , 
Amsterdam ; Wafers Bet t ink, Utrecht 

GroepXI. »Vervoermiddelen". Lelden: Stons Sloot, 
Utrecht; W . II. van Eek Jr . en J. B. Ceuvel, Am-
sterdam. Plaatsv. leden: Verloop Jr., Utrecht; W . 
Gnljaard, 's Hage; W . Meursing, Amsterdam. 

Groep XII . iLand- an tuinbouw'', L i d : Dr. (', 
i. M . Jongkindt Coninck, Wageningen. Plaatsv. 
lid : Kreluge , Haarlem. 

Groep XIII. •Verzamelingen, ingezonden door bij
zondere inrichtingen". Leden: A . Knol eu M . II. 
Jansen, 's Hage. Plaatsv. leden: De Bas en J. Kni j 
per Hzn. , 'a Hage. 

Groep X I V . «Koloniale Nijverheid". Leden: J . II. 
Meuten, 's-Hage; F . N . Nieuwen hu ij zen, Arnhem; 
W . F. Versteeg, Amsterdam. Plaatsv. leden: C. de 
Groot, 's-Hage; K . A. Dekker, Arnhem; Dr. J . E . 
de V r i j , 's-Hage. 

Tot voorzitter en secretaris zijn reeds vroeger be
noemd de heeren M II. Jansen, lid van den Raad 
van State en II. W . van Marle , te Arnhem. 

Naar wij vernemen bobben op weinige uitzonde
ringen na de benoemden zich de keuze laten wel
gevallen. De werkzaamheden zullen den 11 den 
Augustus a. s, een aanvang nemen, op welken da
tum de Internationale Jury eveneens haar arbeid 
denkt te beginnen. 

— De Nederlandsche Industrieel geeft het vol
gend lijstje van tentoonstellingen, enz., die in dit 
jaar gehouden wot den, a ls : 

1 Mei—1 Oct. B e r l i j n . Nijverheid. 
15 Mei—Sept. L e i p z i g . Kunst-nijverheid. 
15 Juni—1 Oct. A r n h e m . Nijverheid van het 

Koninkrijk. 
31 Jul i— i Aug . O f f e n b a c h . Nijverheid van het 

groothertogdom Hessen, 
20 Juli . M ii n r h i - n. Internationale Kunst- ten

toonstelling. 
24 Jul i—25 Nov. P a r i j s . Internationale Ten

toonstelling van da Wetenschap in hare toepassing 
op de Nijverheid. 

23 Juli—31 Aug. B a u t z e n . Nijverheid van het 
Kreishauptmamischaft. 

1 Aug . K o p e n h a g e n . Ledertentoonstelliiig. 
3 A u g . P l a u e n i . V . Voigtlandsche Nijverheid. 
3 Aug .—10 Sept. T e p l i t z . Fabriek- es am-

bachtsnijverheid-ten toonstelling. 
15 Aug .—15 Sept. N e u r e n b e r g . Tentoonstel

ling van blikwerken, enz. 
15 A u g . — 3 0 Sept. S c h n i i d a u . Nijverheiilspi-o-

ducten van den Saksischen Schweiz enz. 
1 Sept. S y d n e y (Australië.) Internationale Ni j 

verheid. 
27 Sept.—30 Sept. P r a a g . Internationale Ten-

toonstelling van landbouwproducten. 

Deventer. Bij gelegenheid van het aanstaande 
nationaal zangersfeest zullen feestgebouw cn omlig
gend terrein eiken avond electrisch worden verlicht. 
Het contract voor deze verlichting is gesloten met 
de Zwolsche Maatschappij van stoom-en andere wei k-
tuigen (directeur de heer N . H . ter Meulen). 

Gouda. Dc heeren J. de Vries Kobbe en A. 
Kapt i jn , concessionarissen voor deu aanleg en de 
exploitatie van eeu waterleiding alhier, wien dooi
den Gemeenteraad een rentegarantie ad 5 pCt. over 
de eerst! drie jaren der concessie is verleend, heb
ben thans een rentegarantie van 4 1 / , pCt. over 
f 122000 gedurende het geheele tijdperk, waarover 
de concessie loopt, aangevraagd. De tijdelijke waar
borging der rente is onvoldoende gebleken. 

Roermond. Den 20" ' " Juli is de lijn van bier 
naar Moll geopend, deel uitmakende van den spoor
weg Antwerpen—Glad bach. Deze lijn , die door de 
Grand-Central-fielge is aangelegd, heeft op Neder-
landsch grondgebied stations te Budel, Weert, B a i -
seU| Haelen en Roermond. 

Werkendam. Aan de nietiwaangelegdc veitle-
digingswerken bij de Pap-sluis onder deze gemeente 
heeft een belangrijke grondverschuiving plaats gehad, 
welke eene niet geringe schade veroorzaakt. 

De versterkingen vau ons vaderland «hagen op 
verschlIUnde plaatsen de duidelijke sporen, dat te 
weinig op de gesteldheid van den bodem gelet is. 
De muurwerken der nieuwe versterkingen aan Den 
Helder zijn hier eu daar sterk gescheurd en het zou 
zeker in het belang van het algemeen z i jn , als der
gelijke feiten in wetenschap|ielijke bijeenkomsten be
sproken werden. Die zich aan een ander spiegelt, 
spiegelt zich zacht en bespreking met deskundigen , 
al behooren zij niet tot de «Gen ie , " zal zeker tot 
leering strekken, al loopt men gevaar dat de ge
volgde wijze viui werken veroordeeld wordt. 

Winkel. Dezer dagen is alhier de algemeene 
vergadering van aandeel houders der model boerderij 
gehouden. Tol directeur wenl benoemd de. heer N . 
Loder, in de plaats van den heer W . Sluis, die ver
zocht had niet meer in aanmerking tc komen. Tot 
commissarissen werden gekosen de heeren K . Winkel 
en Witsmeer. Naar den uitgesproken wensch der 
Vergadering, zal voortaan meer bepaald het oog ge
houden worden op de oorspronkelijke bedoeling, die 
bij de oprichting der zaak heelt voorgezeten , nl. de 
verbetering van den veestapel, en aan dat belang 
meer waarde gehecht worden dan aan het landbouw
belang. 

Advertentiën. 

H . H . Deskundigen! 
I E M A N D goed bekend met het maken van Grond

plannen, Algemeene- an Stadskaarten, Net-
teekeningen, enz. en goed met werklieden kun
nende omgaan, zoekt VERPLAATSING, onver
schillig wiuir. 

Adies franco Bureau Opmerker Letter G . 

aanbes t ed ing : 

ROTTERDAMSCHE j J p J f E R E É l 
B E S T E K N«. 57. 

Tot het maken van den BOVENBOUW 
eener Houtloods op het Entrepötterrein 
aan de Binnenhaven op Feijenoord, worden 
vóór of op den Oen Augustus 1S70 iusehrijvingen 
ingewacht ten kantore der Rotterdamsche Handels-
vereen ig ing , Boompjes 40 te Rotterdam. 

De bestekken en teekcuiiigcn zijn, van beden al', 
aldaar te verkrijgen tegen betaling van ƒ 2 . 

D E DIRECTIE. 

Aanbesteding. 
DE DIRECTIE V A N U K SOCIËTEIT AMICITIA 

r i LEEUWARDEN gedenkt aan te bestellen: 
het doen eener belangrijke verbouwing 

enz. van de localen van genoemd 
Sociëte i tsgebouw. 

De iiischiijvingsbilletteu iu te laveren vóór of op 
den l e n Augustus a. s. aan genoemd Societeits-ge
bouw, alwaar ook de toeken ingen op de bovenzaal, 
van dea voormiddag* !> tot 's namiddags 1 uur, ter 
inzage liggen. 

De aanwijzing in loco zal geschieden Saturdag a. s , 
den 26en dezer, des voormiddag* I I uur. 

Gedrukte bestekken zijn verkrijgbaar Vrijdag 'J.*t 
dezer bij den Boekdrukker J . B. M I E D E M A te Leeu
warden, tegen beteJJng van f\.— per exemplaar. 

Inlichtingen worden veistrekt door de Architecten 
.1. D O U H A en II. II. K R A M E R te Leeuwarden. 

A A N B E S T E D I N G 
V A N E E N 

TELESCOOP-GASHOUDER. 
U K COMMISSIE vau beheer der GenimutiMia»-

tiihrick W Vlissingen, is voornemens a.ni tt- Ix-st*'-
iten Ü|I Zutmliuf 2 Augustus 1 8 7 9 : -

Het maken van een Telescoop-Gas
houder. 

Dc voorwiumle-n vun aanlHBsltüUiiir zij» le/ren Ije-
talinc van f 0,50 per i'u>n,|,lmu verkrijgbaar liij den 
Boekhandelaar 1». O. IIE V E V M E S T D A O t i te Wi's-
siiinen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Zatunlag 2 Augustus e. k. , des middags ten 

2 ure, zal door den Architect H. P . V O G E L , namens 
het Bestuur der Sophia-stichting, iu het gebouw der 
Leesinrichting, Oude Molstraat N " . 30, te ' l Graven-
haye, worden aanbesteed: 

Het bouwen van een B A D I N R I C H 
T I N G voor behoeftige kinderen op 
het perceel sectie M , N-. 5259, ge
legen aan de Badhuisstraat te Sche 
veningen. 

De teekeningen en het Bestek liggen van uf Zn-
turdag 20 Juli ter overname en inzage in bovenge
noemd gebouw, alwaar (Kik de bestekken tegen To
taling van f i per stuk te verkrijgen zijn. 

Inlichtingen te bekomen Kazernestraat N u . 04. 
Aanwijzing op het terrein te Scheveningen Vrijdag 

1 Augustus, des voornnddaga ten 10 ure. 

OPZICHTER. 
E M ' Z K ' H T E R tevens T E E K E N A A R , gedurende 

de twee laatste jaren In-last met het houden van 
dogelijksch toezicht over een belangrijk werk, dal 
thans bijna voltooid i s , zoekt op nieuw in zoodanig,-
betrekking plaatsing, kunnende de beste geiuigsrlirif. 
ten overleggen. ReflecOmronden gelieven zich le adres, 
secren onder letter F bij de Boekhandelaars V A N 
B E N T H E M Sc J U T T I N G te Middelburg, 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talelbazalt-groeveu 

in I l IJNI ' l t l . ' ISSKN. 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BUmSnSK, VCailVASTE STEENES, ENZ. 

Nieuivehttven S.zijde 55 , l l f i l t c r i l i i i n . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

vun K E I J E N G R O E V E N . 

FAN RIETSCHOTEN & HOIWENS. 
ROTTERDAM. 

H O l i K V & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES. 
mei (wad bekruund Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN nn FOX W A L K E R & 0. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van zVPPLKBY BBOTHEBS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUQAALPOMPEN mi verschil
lende afmetingen nieuw en te huur 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
MOLENS , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, K mui ,le 
K R A A N - en ai re K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN m stoom- en »alenverkt i i i« ,n 
DRIJFRIEMEN. Alles vuurra<%. 

Prima PORTLAND C E M E N T uH de ttrieken 
der beroemd. I H H H A M C O M P A N Y tégen ooocur-
rearanda prij/en. 

Alles prima ku-alileit en billijke prijzen. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Mozalk Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , cn/ . enz. alsmeile 
B E K L E E D 1 N U van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land eu deszelfs Koloniën. 

G-. J. OOR, 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven N". 0'2 en Ju/ferstraat A». 5d. 

R O T T E R D A M . 

H . & J . S ü Y Y Ë r ï r 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

d e H o l l a n d s , hc T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekend» typen 

en reparation aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst iiiojielijken tijd geleverd en uitgeroerd. 

FABRIEK DE H O L L A t H E IJSSEL 
I f £ J O I O H -& C°. 

Clvlel-ingenleurs to Oudowator, 
leveren tfl vervaa,iliKen in den k o r M . „ o p i j k e n tijd alle soorten van » t . o m b a « e r m o l e n s in bout- of 
Uze,™,,str„c„e, voleis e « e „ , , » , e e , „ , geschikt voor elke diepte en u | , l , r „ „ K s , I 5 ? n ' , , 
m r k d a g en verder • t o o m w . r k t u i g . n , K e t e l . , D r i j f w e r k e n , L o e o m o b t e l e n , H e i m a c h i n e . , 
• t e e n - en T e - r . l v o r . n m . o b . l n . . , M » , r e n K a p - e„ B r u g e o n . t r u o t l « n a u 

N e u c h j t e l A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . " 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DEI TRAVERS, 
ceft Wrijft dat door haar tut eeni«e A (1 E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O I i K E R S & C». te Amsterdam, 
door w,e ook tot het leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en o r d e r s v • geheel \e,le,-
laad aangen n op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg 8 , te Amsterdam. 
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Oedruk. by G. W. VAN DER WIEL * C°. te Arnhee,. _ Alle .tukken en advertentie., te adre. . .«™ aan den Redacteur F. W. VAN GENDT JG.n. 
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R E C T I K I C A T E U R . 
(ielijk uit da toelichting in ons blsd van 12 Jul i j l . , 

nn. 28 volgt, kan ns miuliinist van M B spoortrein, 
met lift -titiii'i'M--I.-1 vun den bssr VUTI ttuijven den 
Lrelieelen trein op gelijke wijze besturen, als <|e koet
sier van den bok de paarilen met de teugels bestuurt. 

De machinist heeft, neven zijne standplaats op 
de locomotief, eu dus in zijn onmiddellijk bereik, 
esn stum-stoel met 2 handels of liefboomen, die hem 
tol teugels dienen; liij kan daarmede gemakkelijk 
en vlug werken, en daardoor, zoo noodig, in min
der dan t'^n seconde, sens ri^htings-verandering aan 
den trein geven. Die stuui-sioel is zeer eenvoudig 
van constructie en vindt eene geschikte plaats op de 
voetplaat der locomotief. 

liet geheele stuurtoestel is tevens voor eene dub
bele werking geschikt te maken, n. l . dat de ma
chinist ook instaat is om bij het terugrijden der 
machine, dus inet den tender voorop, de locomotief 
te besturen. Dit zou voornamelijk tepas komen bij 
den rangeerdienst, en ook voor zoogenaamde tender-
locomotieven, dienende voor locaal-treinen en buurt
spoorwegen. 

Opdat de machinist, van zijne standplaats op de 
locomotief, de richting van zijn aangewezen- of openge
stelde Spoor kunne zien , behoeven — zooals wij reeds 
mededeelden — de bi'stiumde wisselseinen slechts eene 
geringe wijziging te ondergaan, en kun, door een 
eenvoudig wisselseiii, zoo VOOT nacht als dag geschikt, 
ene pnicüsehe toepassing van den RectifloStSQT, op 
doel treilende wijze, verkregen worden. 

VOOT ((«(/sein kan een eenvoudige handwijzer die
nen, die als het bcstjiaiide lichtsein van deu wissel, 
de bewegingen van dezen volgt. Deze handwijzer 
wijst, haaks op de sjworhaan, deu uiuebinist zijn 
weg. Staat bij ongeveei in de richting der lengte 
van de haan, zoo blijkt het dat de wissel niet ge
sloten is. 

VOOT «acArsein kan men op gelijke wijze zich van 
gekleunle lichten bedienen, bijv. door groen licht 
in tegenstelling van geel licht. Het groene licht 
wijst dan haaks op de baan, welk spoor is openge
steld en dus den machinist zijn weg. Staan de beide 
lichten ongeveer in de richting der lengte van de 
baan, dan geven zij rood licht en het blijkt even-
zoo, dut de wisse] on voldoende gesloten is. 

Om met een enkel voorbeeld aan te toonen, dat het 
wisselsein, bij de toe|Kis.sing van den Itectificateur, 
van grooter nut wordt, en omgekeerd de waarde 
van deze door gene aanmerkelijk woixlt verhoogd, 
willen wij slechts wijzen op hel heimelijk verzetten 
van den wwsel door kwaadwilligen, 'twelk dan dooi
den wissel wachter, èn dooi deu machinist en stoker 
opgemerkt en verbeterd kan wonlen. 

Mocht de machinist door een onzichtbaar sein, 
of door welke omstandigheid dan ook, aan den goeden 
wisselstand twijfelen, zoo kan bij , zonder nadee-
lige gevolgen, het toestel voor besturing laten wer
ken , daar het alleen dan werkt, wanneer zulks noo
dig is. 

Zooals reeds wenl gezegd, zouden een groot aan
tal opeenvolgende seinen, op de emplacementen vau 
hoofdstations, tot verwarring aanleiding geven. Men 
Melje il.i.u liever andere veiligheidsmaatregelen. Daar 
elke trein op een aangegeven plaats voor bet pefTOn 
inoet komen, za l , hij eene goede treinregeling op 
de stations, de machinist met zijn stuurtoestel aan 
eiken trein eene bepaalde richting kunnen geven, 
opdat de trein langs een vasten, aangegeven weg het 
station nadere. 

U i t de toelichtingen is het duidelijk, dat de 
machinist zoowel eenige malen na elkander rechts 
als links kan uitwijken, en ook over eeu onbepaald 
aantal wissels den trein, iu rechte li jn, kan bestu
ren. Komt het dus wenschelijk voor dat een trein, 
door besturing, op zijne aangewezen plaats voor het 
station moet aankomen, zoo bestaat, met den Ree-
tificateur, daartoe de mogelijkheid Wanneer door 
eene spoorweg-directie dusdanige maatregelen woitlen 
vastgesteld, zal de veiligheid op de stations belang
rijk verzekerd worden. 

Hoewel daar de veiligheid reeds door eleclrische 
toestellen, afstaudseineu, enz., in vele opzichten 
wordt gewaarborgd, zoo kunnen deze de vele ge
vaarlijke -punten (n.l. uitwijkiiigspunten) niet on
schadelijk maken. Daartoe is alleen de Rectilica-
teur iiiütaat. 

N s al hetgeen reeds over die uitwijk ingspun ten 
of wissels wenl gezegd, willen wij nog daarbij in 
't midden brengen, dat vele onheilen door onjuiste 
wisselstanden ontstaan, zonder dat juist de bewijzen 
voor de liand liggen om te kunnen constateeren, dat 
deze of gene wissel niet behoorlyk gesloten is ge
weest; want als een déraillement door onvol
doende sluiting van een wissel ontütsat — gelijk 
,n n u . 24 van dit blad wenl toegelicht — , dan 

wordt deze zelf verbrijzeld, en het l>ewijs, dat hij 
niet behoorlijk gesloten is geweest, kan don- dien 
wissel niet geleverd worden. Vandaar dat menige 
spoor weg ram p ontstaat, zonder dat men weet aun 
wien de schuld daarvan moet geweten wonlen. 

Kindelijk kunnen wij nog toelichten, dat bet toe
slei voor de besproken wisselsluiting, door zijne af
zonderlijke waarde als WtssKtstuiTKR, op zich zelf 
als eene uitvinding kan aangemerkt wonlen; want 
het kan , zonder dat het in eenig verband met 
het stuurtoestel zelf staal, op zeer geschikte wijze 
aan elke locomotief wonlen aangebracht. Het geeft 
bovendien, over de geheele sjKiorbaan, aan een 
trein een verzekerden loop. Wanneer door bet los
raken van de moerbouteu der laschplaten, bij de 
eindverbindingen der rails, deze, instede van aan 
te sluiten, een paar centimeter voorbij elkander zijn 
geschoven, kan ook daardoor een derail lenient ont
staan. In dergelijke gevallen wonlt de wissels)niter 
tevens railsluiter, en voorkomt hij zoodanig onheil. 
Zijne constructie Ls zoo eenvoudig, dat de kosten 
daarvan voor bestaande locomotieven zeer gering, en 
voor nieuwe locomotieven nihil zullen zijn. 

Nadere toejassingen van den RectihVatenr voor 
bruggen, enz. hopen wij iu een volgend iiommer 
van dit blad mede te deelen. 

O V E R DE VERSIERING V A N S T E D E N . 
(Vervolg en slot van No. 28). 

Zoo de kaden niet van een genoegzame breedte 
zijn om er hoornen te planten, kleine hoornen die 
des winters de koude winden kunnen temjieren en 
des zomers een weinig schaduw geven, zijn zij niet 
zeer aanlokkelijk voor du wandelaars, en de bewoners 
der buizen die de kade omzoomen zijn de eenigen, 
die het genoegen smaken, achter hun glasruiten of 
op hun balkons, het altijd afwisselend schouwspel 
bij te wonen , dat de bekoorlijke tooneelen vau deu 
oever hun aanbieden. 

Inderdaad bekoorlijke tooneelen, dewijl er niets is, 
dat niet schilderachtig wonlt aan de boorden eener 
rivier, al ware het slechts door de beweging, want 
alles beweegt in het water, zelfs de onbeweeglijke 
dingen. De deining der voorbijgaande schuilen doet 
het beeld der liggende schuiten trillen. Van de 
kruin eener kade kunnen den toeschouwer de meest 
alleilaagsche dingen Itelangstelling inboezemen: de 
] ' l ' i i die men doet baden, de kinderen die 
met hun huilden op het zand s|ielen, de lasten die 
de draaiende beerien eener kraan naar boven bij-
sc'.en, de bes|ianuen vrachtwagens die op het kis
sen van de koopmansgoederen wachten, de wasrh-
v roti wen die baar linnen kloppen. Zonder nog te 
spreken van die lachende of prachtige vergezichten, 
waarvan tie besch rij ving vermoeiend zou zi jn, maar 
die men nooit moede wonlt te bewonderen, hetzij 
men de o|ieenvolgitig van de onmetelijke versieringen 
aanschouwt, die het tooueel des hemels kleuren, 
ofwel als, bij bellieren nacht, de rivier schittert door 
i t e i T U en hebt. Hier arbeidt de gemeente aan de 
schoonheid der stad in bondgenootschap met de 
natuur. 

Maar zoo haar regelmatigheid afwisselt eu behoort 
af te wisselen, moet men eruit besluiten dat de 
schoonheid der steden zelve zeer afwisselend is. Er 
zijn inderdaad voor de stalen verschillende wijzen 
om schoon te zijn. Deze biedt de pikante aantrek
kelijkheid van eeu gen re-schilderij aan; gene ver
toont de waardigheid eener historische schilderij. De 
eene is het gelukkige voortbrengsel der individueele 
vrijheid, de andere is een met moeite cn langzaam 
gebaanl werk, vourtgebi-acht door het gezag der 
collectieve macht. 

Vandaar eindclooze verschillen en zelfs schskeerin • 
gen, niet alleen tusschen de landelijke steden en de 
hoofdplaatsen, maar zelfs tusschen de hoofdstellen , 
die juist om dezen titel meer of min op elkander 
moesten gelijken. 

Zoo men het reeds vermelde Kaïro, b. v. verge
lijkt met Parijs, zal men de grootheid van het ver
schil voelen. Kairo is slechts de boofdstiul vnu VL'\\>-
te; Parijs is eenigermate de hoofdstad der wereld 
geworden. Terwijl de eerste dezer twee steden zich 
dan ook pailiculariseert, streeft de tweede er meer 
eu meer naar zich te geuemliseereii. De schoonheid 
van Kairo is , om zoo te zeggen, inwendig en saain-
getrokken; die van Parijs is uitwendig en in het 
oog vallend. W i l men de Arabische slad op haren 
vollen prijs stellen, zoo moet men er diep in door
dringen, haar in alle richtingen doorsnuffelen; men 
moet zich begeven in haar bochtige stegen, verdwalen 
in liaar bazaars, de |xx>rt haivr moskeeën opzoeken, 
nieuwsgierig in haar donkere winkels sluipen, waar 
de koopman even naijverig zijn schatten schijnt te 
verbergen, als hij elders li . i zou zijn ze te toonen. 
Om daarentegen een denkbeeld le hebben van de 

pracht van Parijs, is het genoeg er een eersten blik 
op te werpen uit de hoogte en van verre, enkele 
van de groote straten dezer eenige stad te doorloopen , 
door hare lanen te wandelen, haar onvergelijkelijke 
boulevanls of wonderbaarlijke kaden te volgen, de 
bruggen over te stappen. Allerwegen verrijzen de 
gedenkteckenen, de straten worden wijder, de tui
nen wonlen uitgebreid, de lijnen wonlen voortgezet 
en verlengd; Je winkels stallen bun rijkdommen 
uit , en terwijl in de kleine straten de vrijheid van 
bouwen gehandluafd blijft, wonlt het gezag in de 
groote bevestigd, daar het de eentonigheid der 
étiguette goedmaakt door zeker voorkomen van ma
jesteit en wat behagen zon vervangt door hetgeen 
indruk maakt. 

Een opmerking omtrent dit onderwerp te maken 
is , dat de kunst steden te verfraaien een hoofdtrek 
gemeen heeft met de kunst van den schilder. In 
de schilderkunst, en zelfs in de beeldhouwkunst, 
kan de ideale scho-nheid niet bestaan zonder een 
karakter te hebben. Diana en Minerva zijn even 
schoon als Venus, maar op een andere wijs, en 
Men-.uriiis is in zijn liefde voor bet smaakvolle niet 
minder schoon dan Jupiter in zijn majesteit. 

De verwezenlijkte volmaaktheid der menschelijke 
vormen zou koud en laf zijn, zoo er niet eenige 
tonen in gevonden werden , geschikt om haar te ken
merken in haren tjpe. Het is evenzoo gelegen met 
de groote steden : haar volmaakte regelmatigheid zou 
smakeloos zijn. Zij moet iets toevalligs hebben, dat 
heer een bijzondere uitdrukking geeft, ongelijkheden, 
gebreken, zoo men w i l , di« haar beletten te gelijken 
op eenige andere stad. Zoo Parijs schoon is, is dit 
dewijl het nog niet geheel heeft opgehouden het 
Parijs der Parijzenaars te zijn, om het Parijs der 
vreemdelingen te wonlen. Zoolang er eenig s|»oor 
van het oude Lutaetia zal overblijven, zoolang men 
zal kunnen herkennen, dat het en Gallische stad 
was alvorens een Europeesche hoofstad te wonlen , 
zal het bewondering waanl ziju. 

Montaigne zeide van Parijs: i l k heb het teederlijk 
lief, zelfs zijn wratten en vlekken." Zonder zoo ver 
te gaan, kan men toegeven, dat de wratten en vlekken 
soms goeddoen als zij de eenvormigheid der lijnen 
en oppervlakten breken, waar deze vervelend zou 
worden, of als zij een gri l der geschiedenis, een 
bevestiging van de vrijheid, een herinnering verte
gen woonligen. 

Het is niettemin waar, dat zoo er voor de steden 
verschillende wijzen bestaan om schoon te zijn, men 
boven deze afwijkingen een hoogere, onvoorwaardelijke 
schoonheid kan Opentten, noodig voor de hoofdsteden 
die, zonder baar karakter te verliezen, wereldsteden 
zijn geworden. Parijs Ls de eerste dezer kosmopo
litische hoofdsteden, van waar dagelijks de denk-
lieelden uitgaan die de wereld leiden, en waar zij 
bun bekroning vinden. Men heeft er dan ook het 
verblijf gezond en schitterend moeten maken door er 
in overvloed water, licht en lucht in te gieten, door 
de ojienhare gehouwen af te zonderen, eindelijk door 
nieuwe monumenten op te richten om te beant-
woonlen aan de behoeften, geschapen door de groote 
ojieenhoopingen, en om de denkbeelden te vertegen-
woonligen, die uit de wrijving van zooveel geesten 
worden geboren. Roomsche kerken, protestantsche 
tempels, synagogen, universiteiten, normaalscholen, 
musea, bibliotheken, schouwburgen, gerechtshoven, 
ziekengestichten, muziek-academien, sterrenwachten, 
markten en foiiteinponipcn, standbeelden en zuilen, 
tuinen, bosschen en watervallen, — dat zijn de 
inouinnenten, die een groote stad kunnen versieren, 
en tiaar zij zelven noodig hebben versiei-d te wonlen, 
zullen wij eerlang moeten nagaan, wat de wetten 
van het gevoel zijn in de versiering van de o[>enhare 
gebouwen. 
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DE DOOD V A N E E N GROOT W E R K M A N . 
Men leest in het Journal dvs Débati van 20 J u l i j l . : 
Zwitserland heelt dnur dagen ecu man van hooge 

WSSrdê verloren, den aannemer van de Gothard-
tuiinel, Louis Favre. Hij was omstreeks 1825 ge-
horen in het dorp Chéne-Tlionex (kanton Geneve), 
dat men thans (Jhène-Iluiirg noemt, en zijn stu
diën hadden zich slechts bepaald tot het onderwijs 
van een lagere school. Na deze verlaten te hebben, 
arbeidde hij in de werkphiats van zijn vader, die 
timmerman was. Op ze ventiel ijarigen leeftijd vertrok 
hij naar L y o n , met een zak op den rug en eeu hon
den! francs in zijn beurs. Dat was zijn geheele 
spaarpot. Hij wilde Frankrijk rondreizen. Een ge
lukkig toeval deed de aandacht op hem vestigen: 
een practise!) vraagstuk, ik weet niet welk, bracht 
de knapste ingenieurs van I<yon in verlegenheid. Na 
veel hoofdbreken waren deze geleerde heeren tot het 
besluit gekomen , dat de oplossing van het vraagstuk 

aanzienlijke sommen vonlenle; de jonge Geneefsche 
timmerman, die geen theoretische studiën gemaakt 
had, bood zich aan om het werk te doen voor veel 
minder geld. Hij slaagde erin, Zijn loopbaan was 
geopend. 

Sinds dien tijd en tot Zatenlag, 19 J u l i , deu dag 
van zijn dood, hield hij niet op te arbeiden en op 
te klimmen. Hij bad werk aan vele groote onder
nemingen: den spoorweg van Lyon naar Genève, 
verscheidene ZwUsersche ipoof wegen, de bestrating 
van Parijs, enz. muir men mij zegt. Dij gebrek 
aan wetenschap (het woord is niet te sterk), had hij 
genie. Met den eersten oogopslag zag hij juist; 
zijn talent van organiseeren was ongeevenaanl en 
niemand kon zich met hem meten in de geestkracht der 
uitvoering. Hij ging recht op het doel af, zonder 
aarzeling, zonder uitstel, zonder rust! Hetzij hij een 
berg wilde doorboren , hetzij hij een rit in een wagen 
deed van Altoif naar Göschenen, hij ging ineens 
door, in harden draf, zonder oponthoud. Het deed 
er niet toe of het paard er door algejakkenl werd. 

Hij was een man van buitengewone geestkracht 
en werkzaamheid, alles been en spieren, met sterk-
sprekende gelaatstrekken. Hij liep op den Gothard 
de eenigszins logge I)iiit«chers, die hij dwong hem 
te volgen, buiten adem. Hun besluiteloosheid, hun 
slapheid, hun haarklooverijen maakten hem woedend. 
Het is zeker, dat de dagelijksche geschillen, die hij 
te verduren had om zijn laatste werk tot een goed 
einde te brengen, zijn haren vergrijsd en zijn aan
zijn verkort hebben. Dat Titans-werk was zijn vreugde 
en ziju leven, bet vermetelste misschien dat ooit de 
menschelijke stoutheid heeft ondernomen. Hij was 
erop aangevallen met een ijver, een overtuiging, 
een zekerheid van welslagen, die over alle weifeling 
en alle wantrouwen hadden gezegevierd. In 1872, 
tijdens den grooten wedstrijd voor de uitvoering 
van de tunnel, was een Italiaansche vereeniging, 
de Hoecita di lavori pubblici, in het strijdjierk 
getreden met sterke kansen en ernstige aanbiedingen 
van kapitaal. Louis Favre meldde zich geheel alleen 
aan en elschte, om de Alpen te doorboren, één 
jaar en twaalf inillioen francs minder dan de Ita
liaansche Maatschappij vonlenle. Hij rekende op bet 
dynamiet, in de plaats gesteld van bet buskruit, 
dat zooveel andere bergen had doen springen. Hij 
rekende op de Gothanl-rotsen, gemakkelijker te 
doorboren dan de kleiachtige schiefer van den Mont-
Ceiiis; hij rekende op de verbeteringen der boor
werktuigen. Maar vooral rekende hij op zijn gestarnte, 
80 hij tartte de toekomst met die on verse brokken-
beid der optimisten, die enkel hebben wat noodig is 
om te worstelen en te overwinnen. Het geloof be
hoeft de bergen niet meer te verzetten, het door
boort ze, Louis Favre wist het eu hij snelde VOOT» 
waart* , zeker van zich zeiven , glimlachende, vooraf 
overwinnaar. 

Zoodra de arbeid aangevangen was, begonnen de 
mannen der wetenschap aanmerkingen te maken. 
Zij wilden, dat men de richtings-galerij zou aanleg
gen in het benedengedeelte der doorsnede van de 
tunnel. Dat hadden zij geleenl uit hun boeken. 
Louis Favre antwoonlde aan die geleenle l u i : 

- - oMen zal van boven beginnen. 
- Maai- dat is tegen de regels. 

— Ik lach om de regels. Doet wat ik zeg, of 
loopt naar de maan. 

— Wat een onwetende vent!" zeiden de geleer
den. Het bleek, dat de onwetende vent gelijk had. 

— aAls i k , " zoo legde hij het later ui t , ide 
richtiiigsgalerij in een zoo lange gang en zonder 
putten van onder begonnen hud, zou er spoedig 
geen middel meer geweest zijn om de lucht te ver-
verschen; de arbeiders zouden niet hebben kunnen 
ademhalen als men bet bovengedeelte zou hebben 
moeten aanvangen, waarheen natuurlijk de niok zou 
zijn gestegen. Als men vau boven begint, behoeft 
men slechts te dalen eu men haalt adem." 

Dat alles schijnt tegenwoordig zoo duidelijk, dat 
de mannen der wetenschap zelven het hebben moe
ten erkennen. Maar er was een daad van gezag, 
bijna een coup de tète noodig, om er hem toe te 
brengen. Louis Favre was tegelijk de ziel en de 
rechterarm dezer kolossale onderneming. Hij had ze 
Ontworpen, bestuurd, Volvoerd met een bijna won-
derbaarlykc vruchtbaarheid iu hulpmiddelen. 

De heer Arthur Chenevière zeide bij zijn graf: 
sWij die dezen arbeider op het tooneel zijner arbeid
zaamheid gezien hebben, omringd van jeugdige eu 
geleenle ingenieurs, die van de schotilbanken waren 
gekomen met de eervolste diploma's, wij waren ver
slagen hij het z ien, hoe deze oud-dnglooner hun 
meester bleef en hoe hij zonder moeite hun zijn 
wil deed volgen, omdat deze hij hem de vrucht was 
\au lange overpeinzingen en van een ondervinding, 
door geen studie Ui vervaugeii," 
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Zoo kwam de timmermanszoon uit Chéne-Bourg 
geheel uit zich zeiven tot vermogen en roem. Hij 
laat millioenen na , ofschoon hij er vele (van zijn 
gespaarde gilden) heeft begraven in de Gothard-
tunnel. En onlangs zat hij te I^rijs aan, op het 
Congres van het Kanaal tusschen de twee Oceanen, 
temidden der wetenschaj)[»kjke aanzienlijken van dc 
twee werelden. Uit een lagere dorpsschool te komen 
met honderd francs in deu zak cn het lóó ver te 
brengen, is een hemelvaart, die mede kan tellen 
onder de wonderen van het genie cn den arbeid. 

Hij bad toch zijn uren van eenigszins droefgeestige 
wijsbegeerte. Hij zeide op zekeren dag tot zijn ad
vocaat Louis Humbert: 

ulk heb mijn heide leven gewerkt om wat naam 
en wat fortuin te krijgen en ik zie, dat rijkdom en 
zelfs roem de moeite niet waard zijn tc leven en te 
werken." Hij liet er dadelijk op volgen: oEr is 
één ding dat blijft: de eerzucht te kunnen helpen 
en met bet geld , dat men gewonnen heeft, ben te 
verblijden, diu minder sterk of minder gelukkig zijn 
geweest." 

En hij vergenoegde zich niet met het te zeggen. 
De armen van zijn dorp en van zijn kan t in , de dag-
looners zonder werk weten ervan te spreken, en zij 
begeleidden hem dan ook in grooten getale naar zijn 
graf. Twee Geneefsche bewindslieden waren ar ook sa 
hielden goede lofredenen op hem. 

Louis Favre is gestorven op het veld van eer: 
in de tunnel. Zaterdagmorgen, zeer neeg, was 
hij vol levenslust in die gang van vijftien kilometer 
gegaan, waarvan hij de honneurs waarnam ter wille 
van een Fransch ingenieur. Hij doorliep zeven kilo
meter bij 30° C. en kwam volmaakt gezond terug, 
toen h i j , op 2300 meier van den ingang, hij het 
werktuigen-station, plotseling ren kramp voelde, om 
een glas water verzocht en dood neerviel. Zoo weiil 
hij in de kracht des levens als door den bliksem 
geveld. Zijn krachten en zijn vermogens waren on
verzwakt gebleven. Hij heeft de voltooiing van de 
tunnel niet mogen zien, noch den zegekreet hooren 
van de werklieden van Airoio en Göschenen, wan
neer zij elkander in de ingewanden van den berg 
zullen ontmoeten. 

Maar zijn naam zal eeuwig verbonden blijven aan 
deze reusachtige onderneming, die zonder hem niet 
zou hebben kunnen gelukken. Zijn w i l , zijn moed 
waren noodig om te volharden, ondanks ik zal 
hier afbreken, ik wil niemand verdriet doen." 

M . M . 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Duitsche en Oosten rij ksche nijverheid heeft 
in het afgeloopen jaar weinig winst afgeworpen en 
verkeert iu kwijnenden toestand, zoodat uien zich 
met recht de vraag mag stellen, waar dat henen 
moet. In De Nederlandsche Industrieel wonlt eene 
belangrijke opgave gedaan van het over 1878 door 
verschillende fabrieken berekende bedrag van winst 
en verlies, en deze gegevens maken een treurigen 
indruk. De Maatschappij van ijzerindustrie en brug
genbouw, voorbeen J . C. Harkort te Duisburg, had 
een omzet van ruim dertien millioen k i l o , eene 
waarde van ongeveer 3 ' / 2 millioen mark vertegen
woordigende en maakte een netto winst van 2128 
mark. 

Hoewel in de opgave verschillende fabrieken voor» 
komen, die grootendeels de rekening met verlies 
sloten, wonlt alleen op het bovenstaande de aan
dacht gevestigd, daar de fabriek zeer nek.'ml is 
door de vele werken, voor den bruggenbouw hierte
lande en voor de havenwerken te Batavia geleverd. 

— In Duitsche bladen vindt men melding gemaakt 
van eene door Dr. Siemens geconstrueerde machine, 
welke niet slechts vele moeilijkheden, waarmede het 
leggen der onderaanlschc telegraafkabels gepaard 
g ing , tot eene bevredigende oplossing brengt, maar 
ook groote tijdsbesparing ten gevolge heeft Zij wordt 
toege|iast bij bet leggen der kaliels van Berlijn naar 
Dresden, Breslau en Stettin, en in één dag wordt 
thans ongeveer dezelfde kabellengte gelegd als vroe
ger in een geheele week. De machine wordt door 
stoom gedreven, Vóór zich graaft zij in den grint
weg een gleuf van 1 meter diepte en tien duim 
breedte, terwijl de kabel, die om een cilinder achter
aan de machine gewikkeld is, langzaam afrolt en 
door baar met de vereischte spanning in de gleuf 
neergelegd wonlt. Eeu tiental arbeiders is steeds 
achter haar aan 't werk om de gleuf weder dicht 
te werpen en den weg vast te staui|>en. Ook bij 
het leggen van den kabel in het bed van rivieren 
of kanalen moet in Duitschland een zeer eenvoudig 
middel iu toepassing zi jn, waanloor eveneens veel 
tijd bespaard wonlt, doch hieromtrent deelen de 
bladen, waaraan deze mededeel ingen ontleend zijn, 
hoegenaamd geene bijzonderheden mede. 

— Te Parijs is thans in het Nijvcrbeidspaleis iu 
de Champs Elysées geopend een belangrijke tentoon
stelling, de Exposition des sciences appliquét* d 
l'industrie. De weteiischajuwlijke ontdekkingen, die 
voor Q> nijverheid van belang zijn, zijn daar geëx
poseerd. De catalogue telt 1800 inzenders. Alle 
voorwerpen zijn echter nog niet geplaatst. 

— In de nabijheid vun Roteubuig aan de Fulda, 
Ontdekte dezer dagen de geoloog Dr. Moesta een 0 0 -
deraardsch eikenwoud, ter diepte van 7 of 8 voet 
Ixmeden den beganen grond en van eene verbazende 
uitgestrektheid, l iet hout heeft tengevolge van in
vloeden van water, eene zwarte kleur aangenomen, 
maar is overigens in uitmuntenden toestand, zoodat 
het door schrijnwerkers zeer goed zal kunnen wor
den gebruikt. Reeds uit een vroeger tijdjicrk onzer 
aarde is het bosch afkomstig. 

- - Uit Illinois in Noord-Amerika schrijft men over 
eene soort kunsthout, dat uit stroo gemaakt wordt 
en bijzonder hard en dicht is. In samenstelling moet 
het gelijken op het hardste note- of mahoniehout, 
terwijl het zich ook uitnemend glad laat maken. 
Men zaagt het duur als gewoon bout. Het stroo 
wordt eerst in geregelde lagen gerangschikt en dan 
met eeno chemische oplossing gedrenkt en onder 

sterken druk samengeperst. Het stroohout is water
dicht èn slechts mocilyk brandbaar. 

— Het Handelsblad van Antwerpen verneemt, 
dat de heeren Brons en Levelt , concessionarissen van 
den stoomtramweg van Breda naar Oosterhout en 
Geertruidenberg, een contract hebben aangegaan met 
de heeren Pierard frèi-es et O . vnn Montigny-sur-
Sambre, voor het leggen up die baan van rails 
(système Serres Sc Batty.) 

— Tot opvolger van Favre nis houfd-ingenieur 
voor den St. üothard-spoorweg is benoemd de beer 
Briedcl, hoofd-ingenieur voor de lijn Jura—Bern— 
Luzem. 

B I N N E N L A N D 
' s - G r a v e n h a g e Door den Gouverneur-trieneraal 

van Nederlandscb Oost-Indie zijn de volgende be
schikkingen genomen : 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aau den landmeter 2e klasse bij bet 
kadaster 1). A . Berkhout; 

ontslagen: uit den dienst der havenwerken te 
Batavia, de machinist J . R. Sunner. 

— Bij beschikking vnn 25 Juli 1879 , n». 3 0 , 
is aan de firma C. Smit en M . Thoinasz, '<• Nieu
wediep , tot wederepzegging, vergunning 'verleend 
voor een sluumbootdienst tot vervoer van personen, 
goederen en vee an het deepen van schepen tusschen 
Tei-schellUig en Harlingen. 

— Bij beschikking van 30 Juli 1879 , a*. 30 
(Handel eu Nijverheid), is aau F. Kloos Sc Zonen 
te Alblassenlam, tot wwleropzegring, vergunning 
verleend vuur een stoom) woUlienst, tut vervoer van 
personen, goederen en vee tuss/hen Zierikzee en 
Rotterdam. 

— Bij ministerie»'Ie beschikkitg is aan de firma 
Cramer Sc Tromp, te Wogeningei, tot wederopzeg
ging , vergunning verleend voor een stoombootdiciist 
tot vervoer van goederen en vee vtn Wagenhuren over 
Roltenhun en Gouda naar Amsterdam eu Zaandam. 

— De jaarlijksche Tentoonstelling van dc wllol-
landsche Teek ent mui tsehappij" zal in de volgende 
weck in dc zaal der Teekenacademie worden geojieiid. 

Amaterdam. Door du Directie der HoUaadsche 
IJzeren-Spoorwegmaatschap)tij daartoe uitgenoodigd, 
heeft de hoogleornar Donders zich belast met de 
leiding van het ondersoek mar het gezichtsvermogen 
van bet paraoneel der genoemde Maatschappij. Op 
zijn uilnoudiging werd dit jnderzoek over 995 j>er-
soneu door 6 geneeskundigen verricht Daarbij bleek, 
dat bij 07 [icrsuneii twi'fel bestond omtrent hun 
geschiktheid voor den sjKorwegdienst. In het Ne-
derlandsch gasthuis voor ooglijders tc Utrecht door 
den hoogleeroar Dondei-s aan een definitief onder
zoek onderwerpen, bleken van dc 995 personen 21 
ongeschikt, waaronder 17 wegens gebrekkig ver
mogen om kleuren te onderscheiden. 

— Voor dc Ainstefllnmsclie Omnibus-maatschappij 
zijn eenige zeer groote tramwagens uit een Duitsche 
fabriek aangekomen. Ze zijn twee meter langer dan 
die nu in gebruik zijn en voorzien van een imperiaal. 
In zulk een wagen is plaats voor 52 personen. 

— De proefrit op den jiourdenspoorweg Dam— 
Priiisheudrikkade heeft in elk opzicht aan de gestelde 
eischen voldaan. Dientengevolge is de lijn op 1 
Augustus voor het publiek geopend. 

— Bij het schoonmaken van de zaal van het 
Trippenhuis alhier, waarin de Academie van We
tenschappen de boekerij vau Bilderdijk bewaart, heeft 
men een linnen plafond weggenomen eu daaronder 
een houten zoldering met caissons gevonden, welke 
met eene dubbele laag lijm verf Instreken was. Toen 
bet hout van de verf was bevrijd, vond men, zeer 
goed bewaard, een fraai -schilderwerk , voorstellende — 
vourzoover men aanvankelijk kon nagaan — een 
Triomf van Venus. Men vraagt zich met verstom
ming af, hoe het mogelijk is geweest, dat ooit een 
schendende hand deze van kleuren en guud schit
terende zoldering met lijmverf heeft durven bekladden! 

(Kunstbode.) 
— De deelnemers aan bet ontworpen huldeblijk, 

gewijd .i.i11 de nageduchtenis van D. A . Thieme, 
zijn uitgenoodigd tot een vergadering, om de be
stemming te l»ej>ulen van de tot dut doel bijeenge
brachte gelden, 

Deze vergudering zal worden gehouden in het lo
kaal »het Vosje", op Vrijdag 8 Augustus, des na
middags te 2 uren. 

Rotterdam. Hef Bestuur der Vereeniging Flo-
ralia heeft zich tot den Raad gewend in hel («lang 
van de verfraaiing der stad en daarbij een plan over
gelegd, door de heeren L . P. Zoeher gemaakt. Het 
verzoek strekt tot dezen aanleg van gemeentewege 
over te gaan. 

Leiden. De -ie jaarlijksche algemeene vergadering 
vau aandeelhouders in den spourweg Leiden—Woerden 
werd Maandag in het lokaul Zomerzorg bij deze stad 
gehouden, onder voorziltei-srhap van den vice-president 
lier Maatschappij, den heer Du Itieu. De balans 
over hel 4de boekjaar, loojwnde tut uit. Apri l 11., 
werd met algemeene stemmen goedgekeurd en bet 
dividend over het tijdvak 15 October 1878 tot 30 
Apr i l 1879 o p / " 3 . 3 0 ' / 1 per aandeel vastgesteld. Uit 
het duur de Directie uitgebracht verslag bleek bel 
navolgende: Op ultimo Apri l II. waren 32 K . M . in 
exploitatie. De opening van den weg voor het per
sonenverkeer had plaats op 15 October en die voor 
het goederenvervoer op 1 December II. Er wenien 
vervoerd 64,344 reizigers en 41,658 ton» goederen. 
De opbrengst was: aan reizigers/" 3 5 , 5 0 2 , 9 0 1 , i U 1 

goederen en vee f 21 ,245 .01 , aan diverse baten 
/" 1172.45, dus m totaal f 57,921.00 ' / , . De op
brengst van het goederenvervoer bevat evenwel een 
bedrag ad f 11,899.5s1/, voor vervoerden ballast 
voor den aanleg. De exploitatie-kosten beliepen in 
het geheel f 30.939.36 1 / , . 

In afwachting van do voltooiing van het gemeen-
schappelijk station te Leiden, werden aldaar tijdelijke 
bureau's opgericht voor de afgifte van plaatsknurten 
en de behandeling van beslelgoederon. De kosten 

voor den bouw van het gemeenschappelijk station 
woiden voorloopig door de Hollandsche Spoorweg
maatschappij gedragen, zullende het aandeel, daarin 
door den spoorweg Leiden—Woerden te betalen, dooi
den rechter worden bepaald. 

Tengevolge van verzakking moet het stations
gebouw te Alfen afgebroken cu opnieuw opgebouwd 
worden. 

De heer De Bunles, cumiuissarLsder Maatschappij, 
wenl opnieuw belast met het toezicht up de baan 
en op de exploitatie-rekening gedurende het dienst
jaar 1879/80. 

Zwolle. Aan het Kleine Veer bij deze stad is 
door den heer F. R. Dwars een sloom-steenlabriek 
opgericht. De steeuvorimuachine , vervaardigd op de 
fabriek van den hirer Aberson, te Olst, voldoet 
uitstekend. Keu groot aantal arbeiders uit het na
burige Hutlem vinden daar middel van bestaan. 

Meppel. Iu de algemeene vergadering van aan
deelhouders in de Drentse he stoomltootinaatschnppij 
wenl verslag uitgebracht over den toestand dier 
Maatschappij. Daaruit bleek , dat na eenige afschrij
vingen voor reservefonds enz., aan de aandeelhou
ders 6 ' / a pCt. kan wonlen uitgekeerd. 

Winterswijk. Aan deu heer Wi l l ink , te W i n 
terswijk , is concessie verleend tot aanleg van tocaal-
spoorwegen en stoomtramwegen in de graafschap 
Zutfen en Twente. 

Umuiden. Van hier meldt men aan Het Va
derland : 

De maatschap, die eigenares is van alle monden 
alhier, heeft aan den beer Bert Brouwer, te Sint-
Anna woonachtig, opgedragen een plan te maken 
voor de uitbreiding eu den aanleg vau het bebouwde 
gedeelte der nieuwe gemeente, met het dool Umui
den zuo sjmedig mogelijk tot eeu badplaats van den 
eersten rang te verheffen. 

Met dut duel wil de heer Brouwer de vallei aau 
de zuidzijde van de sluizen tot etui jiark maken en 
op de hoogte, die daaraan grenst, een badhuis doen 
verrijzen en ook een aan zee. Hel park zou aan 
de beide andere zijden worden omgeven door etui rij 
van schoone villa's, zóó geplaatst, dat ze geheel 
tegen do zeewinden zullen zijn beschermd. 

Oss. Aan de heeren .lurgens alhier, is, naar 
men bericht, vergunning verleend tot aanleg eu ex
ploitatie van een stoomt ram wuy tusschen Oss en 
Lithoijen, voor goederen-vervoer. 

Slikkerveer. De schoefstoomlwot Volharding 
No. VIII, gebouwd voor rekening der Leidscbe 
ShMimlxiotmaatschappij Volharding le Leiden, en 
ingericht tot vervoer van passogiei-s, goederen en 
vee, wenl j l . Zaterdag bij deu schoejislKiiiwr noest er 
M . van der Kuijl met goed gevolg te water gelaten. 
De machine is vervaardigd iu de fabriek van den 
heer B. Wil ton, fabrikant te Rotterdam. 

Walsoorden. De concessie voor den stuomboot-
dïenst tusschen hier en Vlake is door Gedeputeerde 
Staten van Zeeland gegund aan de heeren J . Smit V , 
Die)«nveen en Van der Rent, tegen eene subsidie 
van f 11,000 in de vier jaren. 

Dantumadeel Door den Gemeenteraad is aan 
ile heeren Mertens en Finet vergunning verleend tot 
aanleg van een tramway op de bermen van den 
kunstweg Dokknm—Veenhuizen. 

Makkum. Naar men zegt, wordt hier, voor 
rekening van eenige ingezetenen, eene stoommachine 
vervaardigd om schelpen te baggeren iu zee. Dit 
toestel zal reeds binnen eenige dagen in ede blauwe 
Slenk" iu werking worden gebracht. De ondernemen 
moeten er de beste verwachtingen van koesteren en 
meenen, dat zij de schelpen wel voor f \ per stère 
aan de kalkbiandei-s kunnen leveren. Mocht de uit
slag aan de verwachting beantwoorden, dan wordt 
de schelpvisscherij , op de oude wijze gedreven, 
vernietigd, 

Rotterdam. In de zitting van den Gemeente
raad , Donderdag 11. gehouden, wenl het voorstel 
behandeld van zes raadsleden lot wijziging der ver
ordening houdende bepalingen omtrent de bouwkun
digen, enz., bij de plaatselijke werken. 

De beer Jarohsun, eerste ouderteekenuar van het 
voorstel, lichtte het nader toe en deed duidelijk 
uitkomen, dat de verantwoordelijkheid hij het dueu 
eener keuze voor eene zóó gewichtige betrekking op 
den Raad behoort te rusten. Bij meest alle andere 
betrekkingen wonlt dan ook door deu Ki .n l voorzien 
op eene aanlieveling van het Gemeenteliestuur, en 
er bestaat geen grond, alleen voor de betrekking van 
Directeur der Gemeentewerken aan eene voordracht 
te binden. 

Het voorstel wenl door eenige leden bestreden, 
voornamelijk opgrond van de ontijdigheid ervan, nu 
reeds eene voordracht geduun is en het niet aan 
tijd ontbroken heeft, om het reeds vroeger aan 
de orde te stellen, — Ten slotte werd met 10 le
gen 14 stemmen het voorstel van den heer Muller 
aangeuunien, waarbij de voordnicht van twee per
sonen voor de lietrekking van Directeur der Gemeen
tewerken gehandhaafd en de auaestio vun de wijzi
ging der verordening eerst later aan de orde gesteld 
wordt. Wij zijn uaar deu alluup der stemming dooi
de aanstaande lienoemiiig zeer benieuwd eu de uice-
uing toegedaan, dut het niet aan blanco-biljetten zal 
ontbreken. Onzes inziens was het belang der ge
meente gebaat, als het denkbeeld van voordracht 
verlaten en dat van aanbeveling aangenomen was , 
temeer daar de Voorzitter zich daarmede vereenigde. 

Hengeloo, Naar men verneemt bestaat er groote 
kans, dat de spoorlijn vnu hier naar Winterswijk, 
waarvoor reeds lang de voorloopige opnemingen heb
ben plaats gehad, door den concessionaris wonlt 
overgedaan aan eene Engelsche maatschappij , die tot 
de uitvoering zou overgaan, indien de betrokken ge
meenten gnrandeeren, dat de onteigening volgens bet 
gemaakte plan kan plaat* hebben. 

Schiedam. Tot lecraar in bet rechtlijnig tec-
kenen aan de boogere burgerschool en de burger
avondschool alhier is benoemd de heer J . K. F . 

I Timmerhalls van Abcoude, civiel-ingenieiirte Arnhem. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, 4 Vug. 

Blnnenwljiend, te 11 uren, door het bestuur vau 
den Houlerpolder, iu De Zeven groene Boomen: hel 
Hinken vau een gebouw met schoorsteen, kolenloods, 
sluisje en bijkomende werken voor een stoomgemaal 
voor dien polder. 

'«•Hage, tc 11'/, uren, door het miuistcrie van wa
terstaat, aau het gebouw van het prov. bestuur; het 
bouwen van eene tolgaarders woning aan deu Rijks-
grooten weg le kl . , no. 3, le Lakcrvcld, gemoeute 
Leksmond. Ramiug / 0400. 

O'lrdrvi in, te 12 uren, door het gemeentebestuur; 
do levoring van de ged. !SS0 voor den dienst der 
gemeente benoodigde steenkolen. 

tasaawM, tc 12 uren, door E . P. ter Kuilc Ez., 
in liet Fortuin, aau den Hengelooschcwrg: het ver
grooten der fabriek aau deu Parallelweg. 

Uelfiljl, te 12 uren, door het gemcenfebrstuur: 
het stellen van 10 dukdalven in en buiten de hnven. 
eenige herstcllings- cu vernieuwingswerken aan de 
havenwerken te Delfzijl, met het. onderhoud tot I 
Jan. '80. 

Jonre, tc 12 uren, bij H . J . Borger: liet bouwen 
van ecu nieuw pakhuis. 

Saaattneer, t e 1 HUT, bij den kerkvoogd C. Groen
hof: het afbreken van de bestaande- en het wedcrop
bouwen van oen nieuwe pastorie te Gaastmecr. 

ï e raeke , te 4 uren, door burg. en welh.: het bou
wen van eene tweede gemeenteschool met onderwij
zerswouing, met bijlcrering vau materialen, ameuble
ment enz. Aanw. lo 3 uren. Raming /15,973. 

Ommi-r»eli«iitt. door de directie van het Kijksge-
sticht: de levering van IS0,000 K G . steenkolen, 

iiinadag, a Aua. 
Blaemendaal. te 11 uren, door dc commissie van 

toezicht over het gesticht Meorenberg: het opnemen 
van den grintweg van Meerenberg naar de kerk te 
Blocnieudaal en het daarvoor in de plaats maken van 
een straatweg. 

ftlula, te I uur, door het gemeentebestuur: eenige 
herstellingen aan deu stadstoreu en andere gemeente-
gebouwen. 

Amaterdam, te 1 ' , uren, ten kantore der Nederl. 
Bouwmaatschappij: hot makou van de wegbuan voor 
dc te verlengen Swammerdamstraat, in den Ovcrainstcl-
schen polder. 

Mneefc, te 2 uren, iu de Christelijke school: het 
afbreken van een gedeelte van het bestaande school
gebouw eu bet bouwen van eene nieuwe school met 
onderwijzerswouing naast gemeld gebouw. 

Nleuw-Amaterdam, te 2 uren, door Joh. Schuur
man, bij J . Veldkamp: het bonwen vau een woon-en 
winkelhuis met schuur te Erica, Aauw. vau 10-12 
uren. 

Drachten, te 7 ureu, door het gemeentebestuur 
van SmallingerJand: het verven van: a. het brugje 
over de Jonnewijk, de draaibrug en klaphntg in het ge
buurte en de brug te Drachterpijp met wacht huisje; 
b. de 4 draaicu in het gebuurte; r. de sluiswachters-
woning te Drachtster Compagnie vau buiten, cn bin
nenshuis de kamer met bedsteden en kast, benevens 
het voorhuis, iu 3 perceelen. 

•mmelanderwU*, te 7 uren, door de dijkrichters 
V U het waterschap Oramelanderwijk, in het Verlaats-
huis: het bouwen van een nieuw vcrlaatshuis nldaar. 

W w n < i | , 0> Aug. 

'a-Hage, te 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz., teu behoeve der Staatsspoorwegen i het 
maken van de pijlers cn landhoofden voor dc brug 
uvir de Maas bij Heumen. l u i . bij den lioofdiugeu., 
te Arnhem en den sectieiugeu. K. H . van Brederode, 
te Nijiiiegcu. Raming /' 4ü8,000. 

'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het makeu van eeuige werken tot voort
zetting der normal i see riuz vau de Boveti-Mcrwede 
ouder dc gemeente Gorinchem. Raming / 35,500. 

lUrilcrulJh , te 1 uur, door burg. eu weth.: het 
maken van eeu bassin voor de scheepshelling, mei 
gedeeltelijke uitdieping der haven. 

Sleuwe-Pekela, te 4 uren, door II. van Heuvels, 
in het gemeentehuis: het bouwen «ener huizing, 

Ketterdani, ten kantore der Kotterdamsclie H a l -
dclsvereeniging: het maken van den bovenbouw eener 
hoiiiloods op het Ent re-putter rein aan de binnenhaven 
op Fijei.oord. 

Kampen: het maken van het le perceel der be
dijking Kockoek-Zwijcsleger euz. 

Denderdag, 7 Aug. 
M a , te 11 ureu, door burg. en weth.: het leggen 

van 2 bruggen over de Grift, bij de Waag en bij de 
school te Gelderseh-Veenendaal. 

(iraniugrn tc 11 uren, door de directie der zout
keet, bij Wed. Eekhof: lo. hut houwen vun een schoor
steen; 2o. het ondermol seleu vau een zout pan; 3o. het 
graven en opmetselen van een welwaterput. Aauw. 4 
Aug., te 11 uren. Bi l j . inz. 0 Aug. bij den hockhau-
delnar Schierbeek , nldaar. 

KaUward, te 11 uren, ten gemeentehuize van Won-
serudeel: lo. de slatting van de Weerstervaart ouder 
Wons; 2o. de vernieuwing van de Budelaarstille ouder 
Piugjum. 

steenbergen, te 12 uren, door het waterschap»be-
sluur van Weslland-eu-St.-Omcommers, in hut Schip
pershuis bij Martin Franken: lo. hut leveren en 
slelleu van een directwerkcude hcvcl-ccutrifugaulpomp' 
machine eu aanhooren, met stoomketels enz.; 2o. de 
gebouwen voor de plaatsing van dc machine, pomp 
en stoomketels en verder tot het stoomgemaal be
lmore ede werken. Inl. bij deu architect J . Paul, le 
Zevenhuizen lZ.H.) 

Wehl (hij Zevenaar), tc 2 uren, door hel gemeente
bestuur: het verzwaren vnu 2530 str. M . grintweg 
cn het aanleggen vau de aardebuan eu het begrintcu 
daarvan over 3005 sir. M . vau den weg van Welil 
naar Didatu. Aanw. 7 Aug., te LO uren. 

M J «negen, te 3 uren, door directeuren der sociëteit 
„Burgerlust": het makeu van een nieuwen muur lang* 
den Lindenbcrg, met het vergrooten van deu tuin. 

Ileerenveen, bij G. A . Korf : het afbreken van 90 
oud- en wederopbauwen vau een burgerhuis op dc 
Nieuwebureu, bewoond door B. Sjwelslru. Aanw- * 
Aug., te 10 ureu. 

Vrij due. S Aog 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie va» 

waterstaat enz., aan het gebouw vau het prov. 
het uittrekken, weder plaatseu en bestorteii T A " 
eenige dukdalven up de binnenreede vau Brouwers
haven. Aanw. 4 Aug. Raining ƒ1203. 

Amaterdam, te 10',-t uren, duur den bouwkundig 
J . Meijjes J .W.z. , iu De Oude Graaf: hel bouweu 
van eene oliegasfabrick met bijbehoorende. werkeu 
Umuiden. 

Vatoach, te l O ' / i uren, door bet minist. rsn water
staat enz., san het gebouw van het prov. bestuur: 
het gedeeltelijk vernieuwen der houten wanden cn 
vleugels van deu scbulkolk aan sluis no. 10 der Zuid-
Willemsvaart met daarmee iu verbsnd staande werken, 
ouder de gemeente 's-Bosch. Aanw. 4 Aug. R a 
ming ƒ 9 9 5 0 . 

%iii«terdum , te 11 uren, door deu commandant der 
marine: de levoring van ijzeren ballast. 

Leeuwarden, te 11 uren, ten gemeentehuize vso 
Leeuwardcrsdeel: eenige verfwerken aan verschillende 
gemeentegebouwen, bruggen, euz., in 15 perceelen. 

>en/en, te 11 ureu, in het Hotel Rotterdam, bij 
P. F . Standaert: het éénjarig onderhoud van de zee
weringen te Ncuzeu, onder het beheer der genie te 
Dordrecht. 

'••Hage, ^ 1 uur, door het miuisterie van water
staat enz.: het herstellen en verbeteren van de Rijks-
telegraaflijnen langs den spoorweg tusschen Haarlem 
eu Rotterdam. Raming /1083 . 

Wljdenes, door het gemeentebestuur van Wijdencs-
en-Oostcrlcek: het amoveeren der oude- eu wedcrop
bouwen eener school en onderwijzerswouing te Oos-
terleek. 

Zaterdag, • Aug. 
i'irei-iit, te 10 uren, in het gebouw voor Kunsten 

cn Wetenschappen: het verrichteu vuu herstellingen 
aan de kazerne het Kinderhuis aldaar. Aauw. 5 Aug., 
te 10 uren. Bilj . inz. 8 Aug., voor 8 uren. 

Nlenwer-Amatel, te 12 uren, door burg. en weth.: 
het verleggen van de Dorpsstraat te Amstelveen, met 
bijleveriug vau 25,000 straatklinkers en het nuodige 
zand. Aauw. tusschen 10 en 1 uur. 

i i.e. ui. te I .uur, door burg. en weth.: lo. het 
vernieuwen en herstellen van kaaimuren eu schoeim-
geu, cn verdere werkzaainheden aan sluizen enz.; 2o. 
het vervaardigen van 2 houten werftrappen door ijzereu, 
en het herstellen vau 2 gemetselde werftrappen. 

tureelii, door de directie der Nederlandsche Itiju-
spoorweginaatschappij: het levereu vau bestratiug, af
sluithekken en waterkranen, cn het verplaatsen van 
een waterkraan op het station Arnhem. Aanw. 2S 
Ju l i , tc 11 uren. Bil j . inz. 8 Aug., bij dc directie. 

Maandag, 11 Aug. 
Amaterdam, te l ' / i uren, door de Hollandsche 

I J zere ii-spoorwegmaat scha) .pij, in Het Vosje: het ma
ken van eene halte-inrichting te Heiig nabij Alkmaar, 
teu behoeve van den Noordholl. Staatsspoorweg. Ra
ming f 6800. 

Ntadakanaal, te 4 uren, duor deu directeur van dc 
Maatschappij Het Emmer Compascuüm, ten huize van 
den logementhouder L . J . Dopper: het bouwen vnn 
li arbeiderswoningen op het Emmer ('ompasctiüm. 

•.milde, te 1 uren, door burg. en weth.: dc ver-
timineriug vau de onderwijzerswoning te Huogcrstnilde 
met daarmee iu verband staande werken, 

Waenadag, 13 Aug. 
'a-IUge, te 11 uren, duur het ministerie fan water-

staal enz.: liet makeu van bazaltsteeuglooiing tegen 
het buitcnbelu jp van deu bandijk langs dun linker
oever der Nieuwe-Merwede beneden het gat vau deu 
Hardcuhock. ouder de gem. Werkendam, inet het ge
deeltelijk afgraven der kade vau den Spieringpolder, 
eu het doeu van eenige daarmee in verband stnandn 
werken. Aauw. 5 eu 9 Aug. Kaming / 59,400. 

te 11 uren, door het waterschap Brcedc-
Watering-bcwesten-Yerseke, iu De Prins van Oranje: 
luit vprbreeden en verdiepen der suutïcgeul van de 
sluis te Yersekendam, alsmede van de waterleiding, 
gelegen tusschen den binneuboezem vaa gemelde sluis 
en beul uo. 20 iu deu Akkerschen weg Aauw. 8 en 
9 Aug. , te 9 uren. 

'«•Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen : het ma
keu van de pijlers cn landhoofduu voor de brug over 
den Rijn, alsmede eenige bijkomende werken, nabij 
Rhenen. l u i . bij deu hnofdiugeuieur te Arnhem. 
Aauw. 6 Aug., te I uur. Raming I 979,000. 

Vlaardingeu, te 12 ureu, door het gemeentebest.: 
het uitbaggeren eu op-de-diepte-houden van de ge-
iiieentehaven, voor 2 achtereenvolgende jaren eu 11 
weken, aanvangende 15 Aug. '7'J cu eindigende 30 
Oct. '81. 

Ilanderdag, 14 Aug. 
Hen/en, tc 4 uren, in Het Nederlandsen logement: 

het maken van werken tot verdediging van den oever 
van den polder Nieuwc-Neuzeu. Aauw. 7 un 10 Aug. 

Vrij S M , I S ASW. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

binnenl. zaken, aan het gebouw van het prov. best : 
het bouwen vau eeue leerschool en lokalen voor gym
nastiek-, muziek- eu teekenonderwijs, voor de Rijks
kweekschool. Aanw. 8 Aug., te 10 uren. 

Zaterdag, 10 Aug. 
Ulllielmlnadaru, te 11 uren, ten gemeentehuize: 

het maken van buitengewone werkeu aau deu oever 
van deu polder Oost-Bevcluud, bestaande i n : zink
werken eu steen bes turting, iu I perceel. 

t'ireiiii, te 1 uur, door burg. eu weth. vau Montfoort, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: het bouwen 
van eene school voor ïiOO leerlingen, met bijlevering 
vau het benoodigde ameublement, bcuevens het bouwuu 
van eeue onderwijzerswoniug in de gemeente Mont
foort. In l . bij de hoofdingenieurs en ingenieurs in 
het 8e district, en bij G. J . Cubes, bouwkundige tc 
Utrecht. Aanw. 11 Aug. , te 11 ureu. 

Katlerdam, door liet bestuur der vereeniging ran 
den H . Antonius: het makeu van een gesticht met 
kapel en bijgebouwen. , 

Zaterdag » Aug. 
Lreuwarden, te 12 ureu, ten gemeentehuize: de 

verbouwing vau het armhuis tc Leeuwarduu. Iul. bij 
den directeur der gemeentewerken. 

• p later te he pul en datum. 
Ralaward: hel bouwen van een pakhuis bij dc atoom-

olieslagerij De Klaver, aan de Gracht aldaar. Inl . 
bij den architect H. H. Kramer, te Leeuwarduu. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Zotten. 15 J u l i : het bouwen van 6 arbeiderswo-

ningeu voor het Luthcrsch armbestuur aldaar; ingek. 
10 bilj., a ls : 
L . Ezermau, le Zutfen, /3990 
G . Boersteel, ,, Brummen, „ 3887 
G. Koordeman, » Zutfen, „ 3850 
ü . J . Kerkmeijer, „ idem „ 3832 
H . W . Duuwes, m idem „ 3S15 
A . W. Welsink, „ idem „ 3737 
J . A . Garvelink en Zn., „ idem „ 3700 
L . Nijland, idem „ 3650 
Vnn der Velde, „ idem „ 3642 
W. Uitcrwijk, « idem „ 3437 

Harlingen, 16 J u l i : het bouweu vuu 2 hcereiihui-
zeu; ingek. 9 bilj., als: 

Wed. T. Kerkhoven, te Harlingen, / 20,320 
J . Pijkstra, ,. Bergum, „ 25,983 
M . Lamminga, „ Harlingen, „ 25,800 
D . v. d. Zee, „ idem „ 25,561 
G. Spoelstra, „ idem „ 25,280 
C. Schicre, „ Boornbergum, „ 25,250 
Gebr. V. d. Meer, „ Harlingen, „ 25,000 
J . Torenbeek, „ idem ., 24,783 
W. A . de Kapper, „ Arum, „ 22,600 
niet gegund. 

Heemae, 17 J u l i : lo . het bouwen eener onderwij
zerswouing te Slagharen; ingek. 3 bilj., als: 
K . A. Rakkert, le Avereest, f 4079 
R. Vasse, „ Stad-Hardcnberg, „ 3 8 1 5 
11. J . Gorthuis, „ Avereest, „ 3700 

2o. idem idem te Collendoorn; ingek. 3 bilj., als: 
K . A . Hakkers, te Avereest, / 4079 
H . J . Gorthuis, „ idem „ 3760 
R. Vasse, „ Stad-Hardeuberg, „ 3745 

Asaendclt, 19 J u l i : het onderhoud vandeuAsscu-
delvur zeedijk god. '79; ingek. 4 bilj., als: 
J . Leguit Jr., te Assendelft, /" 1710 
J . Wens, „ idem „ 1090 
A. J . Proost, „ idem „ 1668 
P. van Staveren Wz., „ idem „ 1655 
gegund. 

üranlngcn, 19 J u l i : het wegbreken vnn het oude 
gebouw met bijgebouw en het opbouwen van eene 
nieuwe hecrenbeliuiziiig op den hoek vau de Nieuwe 
Kijk-in-t-Jatstruat eu Noorderhaven; ingekomeu 12 
bil}., als: 
F . Veldman, te Zeerijp, ƒ 20,528 
B. Schuur, „ Gromugeu, „ 18,787 
J . Vink, „ Garmcrwolde, „ 17,830 
A. Schreuder, „ Hoogezaud, „ 16,1190 
B. de Jouge, ,, Groningen, „ 16,695 
E. Berkenboscli, „ idem „ 15,990 
E. W. Wietsema, „ idem „ 14,956 
M . Mammen, „ idem „ 14.S84 
J . de Vries, „ idem „ 14,835 
J . Ilaupt, „ idem „ 14,598 
D. Dooiies, „ idem „ 14,548 
ü . Meulink, „ idem „ 14,443 

Hfurhem, -J I J u l i : hel beportlauden vau de kerk 
der Herv. gemeente en het verrichten van eeuige 
verdere werkzaainheden; iugek. 8 bilj., als: 
EL Mass, te Vught, ƒ 2300 
A. A. van Itersou, „ Beest. „ 174'J 
IL A . Kuasjuger, „ Zult-Bommel, „ I69S 
A. Verkuijl, „ Bruchem, „ 1686 
P. v. d. Tillnard, „ Zalt-Bommel, „ 1425 
Gebr. -Metz, „ idem „ 1293 
W. Havelaar, „ Kerkwijk, „ 1290 
M . Brandts, „ 's-Bosch, „ 974 

tteldrap, 21 J u l i : het liouweu van een schoolge
bouw; ingek. 2 bilj., als: 
L . van Gaal, te Geldrop, f 7770 
J . Clement, „ idem „ 7250 

Maa-van-tient, 21 Jul i : de veruieuwing cu het on
derhoud tot 30 April '80 van de kramwerken eu het 
maken van werkeu tot dijksverbetering aan dc water
keering van den Dc-Loosc-poldcr; iugek. 6 bilj., als: 
C. v. d. Hooft, te Neuzen, 

,. Hoek, 
„ Neuzen, 
„ Hoek, 
„ Neuzen, 
» Hoek, 

f 6090 
6200 
B1S0 
nöo 
5110 
1999 

C. Blok, 
C. Boot AVz., 
P. Barcman, 
A. Tholeus, 
D. Tholeus, 
geguud. 

Ulllegam, 22 J u l i : het bouweu vau eeu graaupak-
buis; ingek. 14 bilj., als: 
Gebr. Van Niel, te Haarlem, ƒ 1 4 , 6 8 0 
Pcrtpiiu, „ idem „ 13,140 
G . Luijendijk. „ Gouda, „ 11,970 
J . Kieviet , „ Haarlem, „ 11,886 
II. Kluijt, „ Berkel, „ 11,578 
Bicmont, „ Hillegom, „ 10,960 
Guldeinout, „ idem „ 10,900 
J . Gros, „ Zaandam, „ 10,890 
J . Guldemout, „ idem „ 10,621 
Wed. M . Mulder, „ Haarlem, „ 10,067 
Bos, „ la-se, ,, 9,828 
II. Klaver, „ Ilpendam, „ 9,382 
11. du Groot, „ Knollendam, „ 9,495 
J . J . van Deth, „ Zwnmmerdam, „ 8,645 

MisHi-kcrke, 22 J u l i : het makeu vau een buiten-
berm niet verdedigingswerken cu liet leggen van rija-
beslag met siaakrijeu ; iugek. 8 bilj., als: 

G. de Rijke, f 2400 
P. Vcrburg, „ 2356 
L . Vijverberg Cs., „ 2354 
A . Blok, „ 2345 
M . Breas, „ 2332 
J . van Popering, „ 2331 
P. v. d. Berge, „ 2326 
J . v. d. Band, „ 2319 
gegund. 

•N jiiieceii, 23 J u l i : bet amoveereu eener oude cn 
het bouwen eener nieuwe schuur up den bouwhof 
ljandu.s-(Jort onder Kist, buurschap Aam; ingekomeu 
4 b i l l , als: 
II. Huoroemau, te Eist, / 4844 
U . W. v. d. Waarden, „ Nijmegen, , 4821 
A. Bruis, „ Eist, „ 3995 
(dir. van Tienen, „ Elden, „ 3850 
geguud. 

Zaandam, 21 Ju l i : het makeu eeuer tijdelijke los
plaats voor de zeeschepen in dc Voorzaau; ingekomen 
10 bilj., sis; 
A . v. d. Meijdeu Az., le Hardinksveld, ƒ41 ,123 
J . v. d. Velde, „ Papendrecht, „ 35,800 
P. v. Wijngaarden, „ Sliedrecht, „ 32,520 
G . A . van Betten, „ idem „ 31,600 
W. J . Schram, „ Amsterdam, „ 29,250 
W. Goedkoop, „ idem „ 28,747 
J . P. Corunlisseu, „ idem „ 27,999 
L . Brand Dz., „ Gieseudam, „ 27,650 
B. v. d. Bos, Schullinkwoude, „ 27,000 
P. Bos Az . , „ Dordrecht. „ 25,930 

Zwalle. 24 J u l i : hel doeu van eenige verbouwingen 
aan hel weeshuis der Herv. gemeente; ingekomeu 7 
bilj., als: 
A . Bomhof, te Zwolle, / 2977 
C. Eckhsrdl, „ Almcloo, „ 2897 
L . Meijer, „ Zwolle, „ 2630 
A . v. d. Belt, ,, idem ,, 3592 
J . PelleukofT eu Zu., „ idem „ 2578 
J . Willighagen, „ idem „ 2345 
A. vau Strateu, „ idem „ 2165 

i t recht. 24 Juni : het bouweu vau 2 torens enz. 
aan de pastorie van deu H . Dominicus; ingek. S 
bilj., als: 
J . H . Vos, te Utrecht / 18,086 
A . van Dommelen, „ idem • „ 18,030 
W. Tielens, „ idem „ 17,980 
B. J . van Hsaren, „ idem „ 14,799 
J . de Vos Jr., „ idem „ 14,560 
Jansen Steenberg. „ idem „ 14,350 
J . W'iesnian, „ idem „ 14,200 
Q van Zeeland, „ idem „ 13,653.99 

'a-Hage, 25 J u l i : l o . het onderhouden en herstellen 

van het Rijks-post- cn telegraafkantoor te Zierikzee, 
ged. '79, '80 ea '81; iugek. 7 bilj., als: 
C. J . Elzevier, te Zierikzee, / 1925 
L . Geers, „ idem „ 1895 
J . v. d. Linden, „ idem „ 1890 
J . Lammers Jr., „ idem „ 1745 
I L Beaaans, „ idem „ 1689 
M . Paosse, „ idem „ 1682 
11. C. v. d. Kade, „ idem „ 1659 

2a het herstellen en verbeteren vau Rijkstelegraaf-
lijuen iu de afdeeling Venloo; ingek. 3 bilj., als: 
T. Troost, te Arcen, / 1025 
II. v. d. Sluis, „ Zwollerkerspel, 998 
P. de (juinse, „ Venloo, „ 900 

Knschedé, 25 J u l i : lo. het bouweu van eene 
stoomdrugcrij voor de firma Vau Heek en Co.; iugek. 
7 bilj-, als: 

P. en A . Fijlstra, / 7345 
M . (teerling, „ 7232 
J . A . Fleege, „ 6400 
G. Derkscn, „ 6360 
H . Tönia, „ 6255 
Q. W. Wcgerif, „ 6200 
G. Beltman A.Gz , „ 5763 

_'o. het bouwen vuu kautoreu eu magazijn; ingek. 
8 bilj., als.-

P. en A. Fijlstra, f 10,690 
M . Geerliug, „ 10,565 
H . Flucht, „ 10,090 
11. Tools, „ 8,990 
Q. Derkseu, „ 8,590 
Ü. W. Wcgerif, „ 8,389 
G. Beltman A.Gz., „ 8,225 
Laminerink en Fleege, „ 7,986 

beide gegund. 
Leeuwarden, 25 J u l i : het afbreken der bestaande 

brug over de vaart ten oosten vau hel dorp Gontum 
eu het bouwen van eene nieuwe brug; geguud aau 
J . G. Dijkstra, tc Tzum, vuur ƒ 1 4 9 8 . 

Middelburg, 25 J u l i : het wegruimeu van eeu in dc 
Wester-Sehelde ouder Vlissingen gezonken vaartuig; 
ingek. 6 bilj., als : 
S. L . Gubctz, te Middelburg, / 5600 
P. J . Visser, „ Hansweert, „ 5000 
G. Williams, „ Middelburg, „ 4700 
L . Luijk, „ Hansweert, „ 4000 
J . van Bcveruu, „ Brouwcrshuveu, „ 3500 
K . v. d. Linde. „ idem „ 781 

Amaterdam, 25 J u l i : voor de levering aau het 
departement van koloniën van verschillende materia-
leu warun o. a. minste inschrijvers : 

5000 hardsteeiieu vloertegels: Van Noorden en 
Scliwcrzel, te Rotterdam, ƒ 6087.50; 

5000 idem idem: A . 1'. Schotel Gz., tc Dordrecht, 
ƒ 5030. 

'a-Hage, 26 J u l i : bet maken vau wasch- eu reini-
gingslokalen bij de Alexanders- en bij de Fredcriks-
kazeruc aldaar en het verbeteren der hoefsmederij en 
dc heslagloods hij laatstgenoemde kazerne; iugek. 0 

als; 
W. P. Teeewisee, te 's-Hage, f 17,120 
Wemickers, „ idem „ 16,980 
IJ . de Haas, „ idem „ 15,900 
A. R. Rutgers, „ idem „ 15,900 
J . O. Tuin eu 11. vnu 

Bergeu Ileuegouweu, „ idem „ 15,773 
C. J . vun Vliet, „ Oudslioorn, „ 15.341 

Utrecht, 26 J u l i : het makeu vau afsluitiugeu enz, 
op het ten-en Dauilust; miuste inschr. was K . Kuers, 
voor ƒ 9770. 

Mennikendam, 26 J u l i : het gebouw tot plaatsing 
van een derde stoomgemaal iu het hoogheem raadschap 
Walerlaud; gegund aau C. Blunkevoort, te Monni
kendam, voor /67,648. 

De vervaardiging der machine is opgedragen aau 
de Ijzergieterij De Prins vau Oranje, te 'sHage. 

Purmerend, 26 J u l i : het bouwen vau eene vi l la , 
onder beheer vau deu architect H . P. vau deu Aard
weg; iugek. 8 bilj., als: 
P. Brinkman, te Purmerend, ƒ 15998 
E. de Lange, „ idem „ 1598'J 
Jb. Nieuwstadt, „ idem „ 15863 
Jb. du Vries, „ idem „ 15490 
M . Worp, „ idem „ 15440 
H . V. Weslcrveid, „ idem „ 15375 
Van A miners, „ idem „ 14963 
Wed. Oderkcrk, „ idem „ 14888 

Amaterdam, 2S J u l i : het vergrouleu vau het stations* 
gebouw te Alkmaar; minste iuschr. was IL Stieltjes, 
te Amsterdam, voor ƒ 28,389. 

'a-Hage, 30 J u l i : het wegruimen van eeu in de 
Waal gezonkeu vuurtuig; geou biljetten ingekomeu. 

H e i n , 31 J u l i ; do levering aan Delfland van: l o . 
400,000 K G . gesorteerde Dooiuiksche of maatsteuu: 
minste inschr. was D . de Joug Az . , te Neuzen, voor 
ƒ 1806. 

2o. 400,000 K G . gewone Dooruikschc zink- of bal-
laatsteen; miuste inschr. was dezelfde, voor ƒ 1499. 

lioidreelit, 31 J u l i : het bouwen vau 2 dubbele en 
10 eukeic arbeiderswoningen iu het Papeterspad; iugek. 
11 bilj. s is : 
J . deu Engelse, te Sliedrecht, ƒ 19,500 
Jan Degens & 'loon, „ Dordrecht, „ 13,950 
A . Mulders, „ idem „ 13,939 
G. J . van der Made, „ idem „ 13,657 
J . J . van Sluisdom, „ idem „ 13,619 
J . van Chastelet, „ idem „ 13,600 
J . vau Welscues, „ idem „ 13,329 
Joh. Koov, „ Dubbeldam, „ 13,245 
A . van Fik , „ Dordrecht, „ 13,200 
E- de Waal, „ idem „ 13,180 
C. Bothof, „ idem „ 11,777 

Helleveetalula, 31 J u l i : het verbeteren der vestiug 
llellovuetsluis (le gedeelte); miuste inscii. waa L . 
Braad Dz., te Giesendam, voor ƒ 39,996. 

Middelburg, 31 J u l i : het driejarig ouderhoud vau 
[len slijkvaugcr eu vun deu dwarsdam iu de Rijks-
buiteugroiideu iu dc Mosselkrcek, voor den zeedijk 
vau den Joanna-Muriapolder; ingek. 5 bilj., als: 
L . Vijverberg, te Sirjanslaud, ƒ 2503 
C. Moerland, „ Si.-Aiiualaiid, „ 2350 
('. Gocdgcbuuru, „ idem „ 1840 
('• Boot, „ Ncuzeu, „ 1S40 
0. Meertens, „ Hoek, „ 694 

Arnhem, 1 Aug. : lo. eeuige vernieuwingen en her
stellingen aan 's Rijks grooten weg van Zutfen over 
Winterswijk uaar de Pruisische grenzen; minste in
schrijver was J . I l i l lcn, te Grave, voor ƒ 7 0 4 9 . 

2o. het vernieuwen der keistraal niet klinkervoctpa-
den in de traverse teGroentoo; minste inschrijver was 
J. H . Smeltzer, tc Groeuloo, voor ƒ 16,510. 

Mjmeiten, I Aug.: de levering van 245,000 stuks 
waalklinkers voor deu uitleg der stad; eenige inschrij
vers R. Janssen cu Fr. van de IKH>, te Nijmegcu, te
gen ƒ 16.45 per mille. Niel gegund. 

T E G E N W O O R D I G E S T A A T DER SPOORWEG-
QUAESTIK IN D U I T S C H L A N D . 

Over het belangrijk onderwerp van den tegeii-
woordigen slaat der spuorwegqunestie in Duitschland , 

Frankrijk en Zwitserland en Bismnrks hervormings
plannen voor de spoorweg-tarieven is in Fransclien 
en Duitschen tekst bij Schultz en Co. te Straatsburg 
een biochure verschenen, die de hoofdpunten van dit 
belangrijk onderwerp kort en duidelijk uiteenzet. De 
schrijver ween vakman", besluit met deze opmer
kingen : 

«Eindelijk heeft Duitschlands rijkskanselier den 
Bondsraad een plan voorgelegd, dat van Pruisen uit
gaat, strekkende tut benoeming eener Commissie, die 
belast zou zijn met de samenstelling van een ont
werp van wet voor het ganschc Keizerrijk op de 
exploitatie eu administratie der Duitsche sjworwegen. 

»Dat voorstel schijnt ons ontijdig, want indien 
reeds de vaststelling bij Rijkswet van de tarieven 
voor [lartictiliere sjworwegen een licvigen tegenstand 
ontmoet, verdient eene algemeene spoorwegwet, de 
Staats- en jiaiticulicre spoorwegeu te gelijk omvat
tende, voor een onmogelijke zaak gehouden te wor
den. Ons zou alleen doelmatig toeschijnen eene wet, 
waarbij ten algemeene nutte de onteigening wordt 
uitgesproken van alle |iarticuliere spoorwegen, en 
zoowel exjdoitatic als bezit aau de verschillende 
bondstaten werd gecedeerd, 

sReeda in 1870 , tijdens de eerste beraadslagingen 
over het — toen vcrworjien — wetsontwerj> betref-
fende den overgang aau het Rijk van het eigendoms
recht en andere prerogatieven, die de Staat op sjwor
wegen zou kunnen doen gelden, heeft Von Bismarck 
het volgende doen OpuMrken: 

nnllet is uitgemaakt, dal het bezil van een groot 
spooi'wegennet een veel Stertere macht vormt dan 
de theoretische staatsrechten, waarmode het rijk be
kleed is. Ten Opslokte daarvan kan ik iwk niet zeg
gen, dat de te voren dour Pruisen gevolgde politiek 
iu spoorwegzaken rationeel cn doeltreffend geweest 
i s , en op dit oogenblik verkeeren wij ten dezen aan
zien in eenen sedert de middeleeuwen hier, in 
Duitschland, ongekenden toestand. 

8»Wij hebben 03 verschillende sjioorweginaat-
schapjiijen, daarvan minstens 20 iu Pruisen. A l die 
maatschappijen oefenen hare territoriale heerschappij 
uit volgens het recht van den sterksten, alsof wij iu de 
middeleen wen waren, en vechten eftander dood. Men 
zal die wanverhouding niet kunnen opruimen dan, 
zoo een overgave der sjKwrvvegen niet mocht ku ;n 
jdaats hebben — in Pruisen een ander middel te 
kiezen. Volgens mijne overtuiging zijn spoorwe
gen geen objecten tot speculatie bestemd of ge
schikt, maar is hun roejüng de belangen te dienen 
van het nationaal cn internationaal verkeer , en niet 
uitsluitend de financiële belangen."" 

•Dove volkomen juiste opmerking van den rijks
kanselier geelt het eenvoudige en zeker meest doel
matige middel tot oplossing der duitsche sjworweg-
ipiaestie aan de hand : Pruisen moet alle jiartieiiliere 
spoorwegen, die oj> zijn gebied geëxploiteerd wonlen , 
nhkoopen, met zijne stiatssjw.trwegen vereeiiigen , 
en alle in 4 of 5 ufdeelingen door een enkel alge
meen bestuur doen beheeren. Naast de administratie 
van iedere afdeeling zou men dan een adviseerend 
college moeten plaatsen, lielast met de overweging 
cn het lurmuleeren der wenschen van tien landbouw, 
de nijverheid en den koojdiaudel, en het voorstaan 
van hunne belangen. Zulk een college is bij het 
algemeen bestuur iu Elzas-Lotbariugen geplaatst en 
werkt uitmuntend." 

De Schrijver is een verklaard voorstander niet 
alleen van Staats-sjworwegen, maar ook van Staafs-
exjiloitatie. Het toevertrouwen, of verpachten der 
exploitatie aan een of meer particuliere maatschaji-
jiijen, een stelsel, dat alom door tie hooge interna
tionale financiers wonlt Voorgestaan , en iu de fransche 
wetgevende Kamer door den heer Lemoine werd 
verdedigd, vervreemdt de spixirwegen van hunne 
ware bestemming. Aangaande Nederland zegt h i j : 

B Holland bat mit dein Betriebe seiner Staats-
ibalmen dureh Privut-Gcsellschafteii, wie allge-
»mein anerknnnt w h i l , slechte Erfahrungen ge-
Imacht Wi r balten die Verpacht uiig des Monopols 
•des Betriebs von Stuatebahiien an Aktien-GeselI-
«scbaften fur ebenso vcrwerllich, wie die Steuer-
tverpachtangen ties Mittetttara." 
Evenals met het brievenvervoer moet een laag 

vrachttarief, voor j»ersonen en goederen, het genot 
der spoorwagen meer eu meer brengen onder het 
bereik van allen. Daartie is eene aanmerkelijke ver
laging van vrachtprijzen — voor personen en goe
deren — een eerst vereischte. Maar daartoe te ge
raken is niet mogelijk, zoolang tusschen den Stnat-
monojwlist en het publiek een nuamlooze veimoot-
schap is geplaatst, wier eenige roeping en doel is 
een zoo hoog mogelijk dividend te behalen voor zijne 
aandeelhouders, bestuurders en veidereparticipanten. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen, 
B U I T E N L A N D . 

— Aan bet Pruisisch ministerie vnn ojwnbnre 
werken is, evenals in het vorige jaar, een vergelijkende 
stout opgemaakt tusschen de exj.loitalieder Engelsche 
en Pruisische sjworweglijuen in 1877. Aan het korte 
overzicht aau het slot van dit zeer uitvoerig en 
merkwaardig statistisch werk is liet volgende ontleend: 

Engeland. 

in exploitatie . . . . 27,494 kilometer 
aanleg-kiipitaal. . . . 12,481,000,000 Mark 
personen-verveei . . . 551,593,654 reizigers 
opbrengst van bet |>erso-

nen-vervoer . . . . 530,682,200 Mark 
ojibrengst van bet goede

ren-vervoer . . . . 682,198i940 
zuivere winst . . . . 550,471», 140 > 

Pruisen. 

in exjdoifatie . . , . 17,533 kilometer 
a a n l e g - k a j . i t a a l . . . . 4,700,000,000 Mark 
pei-sonen-vervoer , . . 174,804,013 reizigers 
ojibrengst van bet perso-

nen-vervoer . . . . 142,224,521 Mark 
opbrengst van liet goede

ren-vervoer . . . . 371.100,406 > 
zuivere winst . . . . 210.334,870 •• 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 2 Augustus 1879. 

— Hel officieele rapport over de productie van 
steenkolen in het Westfaalsche Oberbenjamtsbezirk 
Dortmund gedurende het tweede kwartaal van dit 
jaar luidt minder gunstig dan dat over het '2de kwar
taal van 187H. In exploitatie waren 201 tegen 
200 mijnen; de productie bedroeg !M,870,447 tegen 
86,981,504 centenaars; de verkoop was 91,839,815 
tegen 87,508,504 centenaars; dc waarde der ge
produceerde kolen was 18,704,714 tegen 19,134,933 
mark, terwijl bet aantal werklieden 76,316 tegen 
72,816 bedroeg. De productie is dus gestegen, doch 
bare geldswaarde gedaald en wel van 21,9 pf, tot 
30,86 pt. per geproduceerden centenaar. In het tweede 
kwartaal 1877 bedroeg die geldswaarde nog 24 ,7 , 
terwijl bet aantal werklieden 3500 minder was. In 
liet eerste kwartaal van dit jaar bedroog het aantal 
in exploitatie zijnde mijnen 2 0 2 , de productie 
100,375,346 centenaars, de verkoop 99,116,706 
centenaars, de geldswaarde der productie 21,790,870 
mark en het aantal werklieden 77 ,195, zoodat in 
1879 bet tweede kwartaal ook ongunstiger was 
dan het onmiddellijk daaraan voorafgaande, en 
wel: in exploitatie 1 mijn, de productie 8.504,890 
centenaars, de verkoop 7,276,951 centenaars, het 
aantal werklieden 879 en de geldswaarde 3,086,096 
mark minder. 

— Men heeft het voornemen in het koninklijke 
tuighuis te Berlijn een victoria standbeeld van rar-
rarisen marmer te plaatsen. Daartoe is eene prijs
vraag uitgeschreven, waartoe alle Duitsche beeldhou
wers worden uitgenoodigd, die in Pruisen of de 
daui-toe behoorei.de landen wonen. De ontwerpen 
iu gi|is moeten den 20 September e.k. ingeleverd 
zijn en de prijzen Iwdragen 2000 , 1000 en 500 
mark. 

— Te Weenen is in den boekhandel van R. v. 
Waldheim een werk uitgekomen, dat in den vullen 
zin des woords een prachtwerk van boekdrukkunst 
mag genaamd worden en waartoe vele kunstenaai-s 
bobben samengewerkt. In dit boek vindt men de 
geschiedenis van den bouw en de afbeeldingen van 
de gothieke kerk, die dezen zomer bij de feesten 
voor de zilveren bruiloft van het keizerpaar gebed 
gereed kwam. De kerk werd gebouwd als herinne
ring nan den mislukten aanslag op het leven van 
den Keizei' in Februari 1853 cn dc bijdragen kwa
men zoo sf-oedig binnen, dat reeds op 2 Apri l 
1854 een ojienbare wedstrijd voor het inleve
ren van ontwerpen kon wonlen aangekondigd, 
tinder de 75 antwoorden werd de eerste prijs van 
1000 dukaten toegekend aan den jongen Weenor 
uichitect I leinrich Ferstel; verder werden nog 8 
prijzen van 1000 gulden uitgereikt aan verschillende 
architecten, waaronder de beide Keulsche bouw
meesters Vincouz Statz en Friedrich Schmidt. Op 
den 24 Apri l 1856 werd de eerste steen gelegd en 
de kosten van den bouw hebben 3,116,590 florijnen 
bedragen, behalve de uitgave van 585,470 florijnen 
voor het prachtige ameublement en verdere zaken. 

B I N N E N L A N D , 
s Gravenhage Z. M . heeft den consul-generaal 

te Melbourne, Jhr, I). Ploos van Amstel , aangewezen 
als commissaris der Nederlandsche Regeering bij de 
internationale tentoonstelling te Melbourne in 1880. 
Tot leden der Nederlandsche Commissie zijn benoemd 
de heeren F . A . T. Delprat, voorzitter, J . J . M . 
Hlankenhevm te Rotterdam, A . C . Kruseman te 
Haarlem, J . M . van der Made en H . J . F . de Waa l , 
le Amsterdam. 

— Aan F . R. Dwars te Zwollerkerspel is tot we
deropzegging, vergunning verleend voor een stoom-
Sleepdienst op de rivieren de Waal , den Rijnenden 
Oeldersehen IJsel tot den Uselkop. 

— Gedurende de algeloopen maand Juli zijn dooi
de Nederlandsche Ithijnspoorwcgmuatschuppij melden 
stoomtram vun Den Haag naar Si: heven ingen en te
rug vervoerd , in de eerste week 12835, in de tweede 
week 19565 , iu de denle 23965 en in de vierde 
37325 personen, te zamen 93690 passagiers. 

— Door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-
Indie zijn de volgende beschikkingen genomen: 

peWstrld: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aau den opzichter 2de klasse bij den 
waterstaat W . Westinan; 

benoemd: tot ingenieur 1 ste klasse bij den dienst 
der staatsspoorwegen op Java de ingenieur der 2de 
klasse bij dien dienst J . K . Kempees cn tot adjunct-
ingenieur der 1ste klasse hij den dienst der Staats
spoorwegen op Java, de tijdelijke adjunct-ingenieurs 
der 2de klasse bij dien dienst G. Stelïan en E. Wijss. 

Arnhem. De tentoonstelling van schilderijen en 
kunstwerken van levende meesters is Zaterdag j l . 
geopend en wonlt den 24 Augustus gesloten. Deze 
tentoonstelling gaat uit van de vereniging Artihus 
Sacrum en is de derde, die dit genootschap houdt. 
Wij hopen «le volgenden week daarop met een enkel 
woord terug le komen, maar kunnen nu reeds aan
stippen, dat zij zich gunstig onderscheidt dour tal 
vun doeken der eerste meesters. Ingevolge bekomen 
verguuiiiiiug is daaraan eene verloting van schilderijen 
verbonden, waarbij de prijs der loten op een gulden 
en liet maximum van het aantal op 3000 bepaald is. 

Meppol. Naar aanleiding der oproeping van een 
viertal notnbele personen, allen leden van de Provin-
i-iale Staten van Drente, tot bet houden eener bij
eenkomst van belang hebbenden in zake een verbe
terden waterafvoer voor Mep|iel eu omstreken, is 
door een groot aantal personen, waaronder zelfs 
Btnpnenter vrouwen in ban* eigenaardige ouderwet-
sche kleederdnicht, voldaan. Na oiiderscueideii ge
houden discussion is men tot het besluit gekomen, 
dat er in Iedere be langste! lende gemeente eene 
commissie van twee leden zal worden benoemd, om 
later wedcnmi le Mepjel iu eene algemeene verga
dering het gevoelen hunner principalen mede le 
deelen en alsdan naar bevind van zaken te bandelen. 

Tunnel tusschen Engeland en Frankrijk. 
De sondeeringswerken worden rustig voortgezet onder 

leiding van den architect en ingenieur Larousse, 
die zich reeds een grootcu naam heeft verworven 
door zijn arbeid aan het Suez-kanaal. In de Fran-
sche wateren wenlen reeds 1525 sondeeringen over 
eene kustlengte vau 28 kilometer gedaan. Men heeft 
hierdoor 753 monsters van den zeebodem verkregen 
en zeer nauwkeurig gwlassificeerd. Bij deze sondee
ringen wenl in de onderzeesche boi lam vlak te in de 
richting Calais-Dover 7671 maal geboord. De geolo
gische verzameling der booniionstei-s telt reeds 3267 
nommers. De bi-eedtc van het onderzi>chte terrein 
bedraagt 250 tot 300 meter. 

In de geprojecteerde richting van de tunnel tus-
schen Sangatte bij Calais en het Margaretha-eiland 
hoeft het Kanaal een breedte van 35—3G kiloin. , 
welke lengte dus de tunnel zal hebben Om bet 
doordringen van het zeewater te voorkomen, zal de 
tunnel ongeveer 70—75 meter onder het diepste 
punt van den bodem gebouwd worden. 

Nieuwe scheikundige producten. Als nieuw
ste scheikundige producten vindt men er op de nij
verheids-expositie te Berlijn twee van de .lacobsinsche 
fabriek, nl. dc Xerochromie en de Cascinekleuren 
voor muurschililering. De eerste uitvinding dient tot 
plaatsvervangster van het borduren en geeft op lin
nen en katoenen stoffen turkschroode teekaiingen, 
die in de wasch niet verkleuren. De tweede noviteit 
bestaat uit verven, die met ten uitkaasstofvervaar
digd bindmiddel samengesteld worden en de eigen
schap bezitten van met de kalk op muren enz. een 
vaste verbinding tc vormen , die den in. I I van het 
weder weerstaat en het dadelijk beschilderen van een 
nieuwen muur mogelijk maakt. Te Brcslaii o. a. 
worden de muu•'schilderijen van hei nieuw gebouwde 
museum in caseinekleuren uitgevoerd. Voor de »Ruh-
meshalle" tc Herlijn denkt men dit ook te doen. 

Eene nieuwe schorssoort, sedert kort ook 
in Holland in gebruik, Quebracho genaamd, voldoet 
zeer. Zij heeft veel looigehalte; 90 kilo staan na
melijk gelijk met 200 kilo Frausr.he schoi-s van Ie 
qualiteit; zij wonlt op dezelfde manier als eiken
schors gebruikt óf in zuiveren toestand, ö( met kas
tanjehout-ex tinct vermengd , of' onverschillig met welk 
ander louimiddel. Sedert 3 jaren heeft zij iu Frank
rijk het burgerrecht verkregen en wordt daar op de 
meeste looierijen voor allerlei lederbereidingen met 
succes gebruikt. 

Zuivering der lucht in vertrekken. Ken 
Franschuian heeft eene methode gebreveteeid, ten 
doel hebbende de verbetering van de lucht in be
nauwde vertrekken enz. Hij laat de lucht strijken 
door verschillende plantaanlige of dierlijke vliezen 
(kaoetsjoek, huiden enz.), en vermeeniert hienloor 
het zuurstofgehalte der lucht belangrijk. In plaats 
van 79 pCt. stikstof en 21 pCt. zuurstof (normale 
samenstelling der lucht) verkreeg hij 60 pOt stik
stof eu 40 pCt. zuurstof. Voor hospitalen, kerken, 
theater--, schoollokalen enz., waar de lucht soms 
alles behalve Iriseh is , zoude eeue veniieerdei'iiig van 
zuurstof alleszins wenschelijk zijn. 

Papierfabrikage In Parijs fabriceert men 
tegenwoordig papier uit de volgende ingrediënten, 
die behoorlijk eerst tot j-ap wonlen gemalen i beet
wortelen (afval van btvtwortelsuikerfabriekeu), aard-
appelenschillen en afval van huiden en leder. 

Lijm voor huiselijk gebruik. In Amerika 
wordt van staatswege ivoor couverten en j-ostzegels) 
een lijm gebruikt, die de volgende samenstelling 
heeft en uitstekend voldoet: 2 deelen dextrine, 1 
deel azijnzuur eu 5 deelen water — waarlij na 
volkomen oplossing een deel spiritus wonlt gevoegd. 

Advertentiën. 
Op Vrijdag den 15 Augustus a. s. des namiddags 

ten 1 uren zal door Burgemeester en Wethouders 
van Zutphen ten Haadhuize der Gemeente worden 
aanbesteed : 

de levering van 200000 a 260000 
stuks vlakke of eenigsints getrokken 
STRAATKLINKERS Waalvorm). 

Inzending der billelten met bij lie hooiende monsteis 
uiterlijk tot des vooriniddags 12 uren van den dag 
der besteding. De voorwaarden liggen ter lezing op 
het bureau van den Gemeente-Architekt. 

Aanbesteding. 
Ten Gemeentehuize te Leeuwarden zul op Zatur-

den 23 Augustus e. k . , des middags te 12 uur, iu 
het openbaar worden aanbesteed ; 

De verbouwing van het ARMHUIS te 
Leeuwarden. 

Bestek en inlichtingen zijn te bekomen bij den 
IHrectettr der Gemeentewerken , terwijl de op zegel 
geschreven inschrijviugsbilletten ter Secretarie moeten 
zijn bezorgd op deu 2 2 Augustus bevorens, vóór 
's avonds acht uur. 

AANBESTEDING. 

B E S T E K N". 57. 
Tot het maken van den BOVENBOUW 

eener Houtloods op het Entrepótterrein 
aan de Binnenhaven op Feijenoord, wonlen 
vóór of op den Oen Augustus 1879 inschrijvingen 
ingewacht tem kantore der Rotterdamse he Handels-
vereeniging, Boompjes 49 te Rotterdam, 

De bestekken en teekeningcu zi jn, van beden af, 
aldaar te verkrijgen tegen betaling van / 2. 

D E DIRECTIE . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N G R O E V E N . 

TENTOONSTELLING TE ARNHEM. 
O p e n i n g v a n d e n I n t e r n a t i o n a l e n W e d s t r i j d 

o p Z o n d a g i f A u g u s t a s 
Entree tot Gebouw van den Wedstrijd voor Bezoekers van de Tentoonstelling ƒ 0.25. 

voor Oeabonneerden Grat i s . 
NB. De terreinen der Tentoonstelling worden des avonds ten acht uur gesloten. 

Na zes uur alleen toegang aan den Jansbinnensingel bi) het Boofdgebouw. 

FABRIEK DE WILLIMISÜIIK I J S S H 
Civiel-lngenieurs te Oudewater, 

leveren en vervaardigen in tien kortst moelijken tijd nlle soorten fan Stoombaggermolens in hout- of 
ijzerconstruclie, volgens eigen iynteem, geschikt TOOT elke die|itc en opbrengst van 150 lot M O O M» per 
wtrkdag, en radar Stoomwerktuigen, Ketel., Drijfwerken. Locomobielen. Heimachine!, 
Steen- en Tegel vormmachine! IJzeren Kap- en Brugconitructiën enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y Lw. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

Veertiende jaargang. N°. 32. Zaterdag 9 Augustus 1879. 

V A L D E 3 T R A V E R S , 
[ X g p p ^ ^ . ' geeft l.-rigt ilnt d.xir haar hit eenige A G E N T E N voor den 

« Ï 3 Ê 3 * ^ * verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & O . te A m s t e r d a m , 
door wie ook tot het leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt en orders voor geiteed Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als ami de Fabriek, Iteltweg N " . 3, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Aanbesteding. 
Tot het houwen van eeu O L I E G A S F A B R I E K . 

met bij beboerende werken , te IJ muiden , worden 
inschrijvingen ingewacht door .1. H E I J J E 9 , J .W.z . , 
die tot het ontvangen en openen der biljetten zitting 
zal houden in »He oude G r a a f ' , Kulverstraat 12 , 
Amsterdam, op Vrijdag 8 Augustus, van 10*/, 
12 uur. Bestek cn teekeniug z i jn , tegen betaling 
van f \.~ te verkrijgen hij J . .MKIJJES, J .W.Z . , 
bouwkundige te IJ minden. 

V A N R I E T S C H O T E N & I I O L W E N S . 
ROTTERDAM. 

ROISEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN tas FOX WALKER & ('o. 
LOCOMOBIELEN van ItOHEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P I . E I i Y BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFTJOAALPOMPEN na verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemde BURHAH C O M P A N Y tegen concur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

C E M E N T B O U W 
OP D E 

T e n t o o n s t e l l i n g t e A r n h e m . 

De V e n n o o t s c h a p voor Bouwmaterialen onder 
de firma M A C D O N A L D & I M A N S , vestigt de aan
dacht van belanghebbenden op de door baar te A m 
hem getepoieerde CEMENTSTEEN-ARTIKE
L E N . Eene Brochure over I'ortland-Cement en 
hare toepassing op Oementbouw enz., wonlt bij ont
vangst van vijf blauwe postzegels traneo verzonden. 

Op de S T O O M - T R A S S T A M P E R 1 J en C E M E N T -
S T E E N F A B R I E K , W I T T E N U U H G , AMSTERDAM, is 
voorradig: 

Eigen gestampte en gemalen TRAS. 
PORTLAND-CEMENT van VnrwoMe, Bon-

logne sur Mei , Ludenscheid enz. 
VOORWERPEN van Cementsteen voor 

Huizen, Stallen en Gemeentewerken. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomt immerlabriekanten. 
B. HOLSBOEK te Arnhem. 

F A B R I E K cn M A G A Z I J N van Waterpas- en 
Hoekmeet-instrnmenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. eni . 

GAZ-ZÜIVERING 
door hel gebruik van ijzer-oxydo geleverd i|,x>r tie 
Gaspuri/ieatiim anti Chemical C". Limited London. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 

en Oost-lndié 
W. Hoven en Zoon, Rotttrdam, 

l'i.l wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg. 
haai / I J M . 

Mozaik Tegels voor Moeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , VESTIBULES, 0 0 R R I -
1IOIIS, W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. u -,1e 
B E K L E E D D T O van K U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën, 

c a . j . o o n , 

Firma A NT. DE WILIJ, 
Seheepmakershaeen .V". tït en Ju/ferstraal A'". 56. 

R O T T E R D A M . 

l i . & J. SUYVÉR. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Holtandsche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talrlbazalt-irrueveii 

in RIJNPRUISSKN, 

Handelaars in Ouitschen en Belgischen Sleen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BRUIXSTEES, VDDKYASTE STEENES, ENZ-
S'ieuwehaven S.zijde 5 5 , K o t t . rflau, . 

Verkrijgbaar gesteld hij L . V A N HAKKENEIS k 
C". , te Amsterdam: 

mmmm mms. 
uitgegeven door de Maatschappij tot bevonlcring dei-
Bouwkunst, onder redactie van J. G V A N N I F -
T R 1 K , P. J . M O U ï H A A N en J . H . SCIIMITZ J « . , 
25- deel, 1- en i' stuk. Ixnouri van het 1 's tuk: 
Overzicht van de mievoeringen door wijlen den Heer 
W . N . R O S E , gehouden in de vergaderingen van 
de Aldeeling llotlerdam der Maatschappij. - T w e e 
burgerwoonhtuzen gemeente Nieuwer-Amstel, gebouwd 
door J . II. L E L 1 M A N , met 4 pl . — De vermenging 
van Portlntiil-cement met kalk, medegedeeld dooi
de Itotterilauische Aldeeling. — De Dom te M i 
laan. — Lezing gehouden in de Vei-eeniging Arehi-
teetura el Amieitia te Amsterdam, dooi- 1 C. 
K R U S E M A N . 

De Tentoonstelling van voorwerpen van Kunst en 
Nijverheid, door den werkman in vrijen tijd ver
vaardigd, Behouden iu i„ i„,t i>ar|< ,,. A m . 
tttrdam, medegedeeld door N . R K D E K E R BIS
DOM. — internationale Kunst-tentoonstelling te Mmi-
rhen, in 187» . (Programma). - -Gegoten ijzeren 
dak|iannen. Bibliographic 

INIIOUI. van het 2 ' stuk: Kansel voor eene Pro-
testantsche Kerk, door Jn. O L I E Jnzs. met 1 plaat. — 
Uitbreiding van het Riuiicn.Gasthuis te Amsterdam, 
met 8 pl. — Over tien gebakken steen, door J . A . 
V A N DER K L O E S . 

De prijs van elk stuk is f 1.50. 

AIÏMTliliiiaoii tan (linie bestaande Gebouwen 
21- au., uitgegeven door de Maatschappij tot bevor
dering der Bouwkunst. 

Het Gemeenlamlshuis van Delllund te Maassluis, 
met 3 pl. 

De VVesterkerkstoren te Atnsteiilam, met 3 p l . 
Prijs f 4 met daarbij behoorende beschrijving. 

Oedrukt bh; u, W, VAN Ut.ll WIEL & C'. (• Arnhem. — Alle stukken es advertentiën te adresseeren san den Redacteur F. W. VAN GENDT JU»n. te Arnhem. Uitgave van U. A, TlilEME. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

voos 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Redacteur: F . W. V A N GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vtrsdiijnt Zaterdag.. Prijs per 8 maanden f \M. Men abonneert zich voor 
een jaargang. Afzonderlijke nommera bij rooraitbeatellhiir IS eenta. 

A l l e (tukken en advertentiën te adresseeren . 

de Redactie te „Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van 1—6 regel» ƒ1.—, verder voor eiken regel plaatiruimte 80 centi ea 10 eenti 
ir van bet blad. Ad verten tien voor het buitenland 25 cents per regel. 

28»K> A L G E M E E N E V E R G A D E R I N G 

V A N I»E 

V E R E E N I G I N G T O T B E V O R D E R I N G V A N 
KARRI E K - E N H A N D W E R K S N IJ V E R H E I D . 
De 28ste algemeene vergatlering wenl den (i en 

7 AogUStOS te Tiel gebonden. In den avond van 
"> Augustus waren de meeste afgevaanligden aange
komen en op de l>o venzaal van het gebouw Bellovue 
verwelkomd. 

Op de vergadering waren vertegenwoordigd de 
afdeelingen Amsterdam, V G raven hage , Donlreeht, 
Utrerlit, Zwolle, Middelburg, Arnei'sfixirt, Woenlen, 
Haarlem en Tiel. De Voorzitter van het hoofdliestuur, 
de heer Dr. J. Th . Moiiton. bekleedde liet voor-
zittorsfha|i en hield, nadat de Voorzitter der Tielsehe 
atdecling, Mr. Pijnueker l lonl i jk , afgevaardigden eu 
hoolilbestuuiiler's hel welkom binnen Tiel had toege
roepen, sens rede, waarin bij allereerst herdaeht 
welke droevige verliezen het Vorstelijk Huis in bet. 
algrliH)|K'ti veivonigiiigsjnar geleden béd, Daiti'iin tol 
zijn eigenlijk onderwerp overgaande, liesprak hij de 
wederinvoering eener ort rooi wet in on» land , diedtMir 
velen in den laatsfen tijd gewenscht wonlt, maar 
welke hij ten stelligste ontried, wijl octrooien alleen 
strekken tot voonleel van machtliebbendeii o|i nij
ver heidsgehieil en tot nadeel van het algemeen. 

Na de rede was het verslag omtrent den ti>eslaud 
der Vereeniging aan de orde. Het wenl echter niet 
gelezen, maar zal in het oflirieel verslag der ver
gadering opgenomen wonlen. 

Na bel benoemen van rommissien voor het nazien 
der n'kening en de lieoordeeling der voonh-acliteii 
lol uitreiking van vereei-ende getuigschriften en me
dailles aan werklieden, werden tot l<ilen van het 
biHitdlx-stitur gi'kozen de heeren Dr. J . T h Moiuon 
(Den Hang), D. E . II. Smits(Noonlwijk), J .J. B J. 
Bouvv (Dordrecbt) en Mr. P . J . G. van Diggelen 
(Zwolle). 

Als eerste punt van beraadslaging kwam de vraag 
Wv sprake, of bet wenschelijk was dat de beide 
Vi-reonigingen voor uiiijverheid" en vimr "fabriek- en 
handwerksnijverbeid" bare knicbten tot één gebeel 
ztiiiden vereeenigen. De heer Menalda van Schou
wenburg (Amersfoort) leidde deze snik in en drong 
op het nemen van eene lieslissing aan; /A>O ook de 
heeren Roers en Van Eelde(Utrecht). Ih-t denkbeeld 
eerier sainensmelting wenl liestreden door de heeren 
Van Stolk, Francois, Casiiers Pijnacker. Het 
einde was de aanneming mei 2!) legen 16ltSnunen 
van eene motie van den heer Francois (Dordrecht), 
luidende: »De Veigailering, gehoord de disciissiën, 
gaat over tot de onle van den dag." Aan die motie 
was di' betevkenis gehecht, dat bet denklnH'ld van 
fusie voor langen tijd van de baan moest geschoven 
wonlen. 

Door den heer Van Beiiningen (Utrecht) werd 
«•en vraagpunt ingeleid, dat stiekken moest om bet 
aanleggen van tramwegen tusschen vei-srllillende 
gemeenten althans van eenige moeilykhedi'ii te ont-
heften, n.ainehjk het liezwaar om over wegen van 
gemeentes of pailiculieren te l>eschikkeu. Het eind 
der bespreking was, dat het hoofdbestuur zich tot 
de Kegeeriiig zou wenden om eene soort van ont
eigeningswet te verkrijgen, waarbij bepaald wenl , 
dat tegen een billijke vergoeding een deel van alle 
o|«eiibare wegen in gebruik voor trams|)oren zou 
moeten afgestaan wonlen. 

Hiermede waren de werkzaam beden voor dezen 
«lag afgeloopen en te kwart over drieën deden de 
leden (ongeveer vijftig) een rijtoer door de Neder-
betuwe, dc buitenplaatsen van Jbr. Volcker en van 
Baron Mackay van Ophemert. Over den dijk keer
den zij Uigen ongeveer 6 uur terug. Het weder 
was niet al te gunstig, nu en dan viel er wat regen 
••tl woei een felle wind. Des avonds had iu de met 
vlaggen versienle stad een concert der dienstdoende 
schutterij plaats, en wel in den recreatie-tuin, waarheen 
zich tie Itilen, na het diner in bel nllotel Rocsiuk" 
met de muziek voorop, in optocht begaven, door 
tal van ingezetenen met bun dames op hel geïllumi
neerde terrein opgewacht. 

De vergadering werd Dondenlag le 9 uren geo
pend. Aan de orde was het. vooi-stel der Afdeeling 
Amsterdam om te besluiten : 

»De Algemeene Vergadering vercenigt zich in 
•hoofdznak met de conclusien van het Rap|K>rt der 
«Hykscominissie tot het instellen van ten onderzoek 
"iiaar den toestand der Nederlandsche kiinslnijver-
"heid, 's-Gravenhage 1 8 7 8 , " uitgebracht door de 
heeren : P . N . Mul ler , E . Ongel, David v d. Ke i -
len Jr. en J . R. de KruijlT, naar aanleiding van de 
door de Afdeeling Amstenlam gehouden tenbioiistelling 
van kunst, toegepast op nijverheid, »en lioodigt 
«bet Hoofdbestuur eu de aldeelingeiuiit, de verwe-

Lczeiilijking van de daarin vervatte denkbeelden van 
»de Regeering te trachten te verkrijgen." 

Het Hoofdbestuur stelde voor, dat de vergadering 
hem opdrage zich tot «le Regi-ering te wenden met 
verzoek tot oprichting van: 

lo. Ken normaalschool voor toekenonderw-ijzers, in 
het bijzonder met liet oog op de kuiislindiistrie; 

2o. eeu kiiiistindiistriescbool len dienste van allen, 
die bun krochten en talenten ten bate der industrie 
willen uanwenden, iViden te Amsterdam, ten spoe
digste voor Ui bereiden en met de Maatschappij van 
Nijverheid te Haarlem in overleg te treden omtrent 
de verplaatsing van bet kunstindustrie-iniiseuiii vau 
Haarlem naar Amstenlam. 

De hear Galon WON op het rapport van Den Haag 
over deze zaak, waarin wordt aanbevolen de hof
stad aan le wijzen als plaats voor dt vestiging van 
school en museum. 

De beer Ketfsn lichtte bet voorstel toe om A m 
sterdam voor de oprichting van school en museum 
te verkiezen ; hij wil de zaak buiten Haarlem om 
tuisland zien brengen, en l>estrijdt levens betdenk-
besU om aan Den Haag de voorkeur le geven. 

Utrecht wenschte Amsterdam le zien aanwijzen 
als plaats der vestiging. De hoofdstad is 660 plaats, 
waar lieweging heerscht, en deze is voor de zaak 
noodig. Locale lielaugen moeten bier achterstaan. 

Den Haag gaf niets van zijn bet«x»g prijs , maar 
In-hield zich voor nader zijn plannen te ontwikkelen 
bij de uitvoering. Het geldt hier een Nederlandse!) 
belang on daarbij wordt concentratie van rijkskraeht 
gevorderd. 

De heer Godon stelde hierop als motie voor : »dat 
de Vergadering het voorstel van hel Hoofdbestuur 
aanueiiic, wat betreft de punten 1 en 2, maar iu 
afwijking daarvan Den Haag en niet Aroslerdam 
als plaats der vestiging minwijze." 

De Voorzitter betoogde, dat 's lands belang ds 
vestiging te Amstenlam vordert. Nu men echter 
toch nieuwe zaken vraagt, gaf hij in overweging 
daarbij dan ook een ver/oek te voegen voor een sub
sidie voor Den Haag en aan het voorstel van 't 
Hoofdbestuur oen punt .Iu. toe te voegen, luidende: 

3o. een kunst industrie-museum. 
lie heer Francois stelde nu als unendement VOOT, 

de plaats der vestiging in 't midden en de keuze 
daarvan aan de Regeering over te laten. Dat amen
dement word aaugciiumen , evenals het voorstel van 
het Hoiitilbestuur, met algemeene stemmen. 

Vervolgens kwam in behandeling het voorstel vau 
het lliH>lilbestiiur tot het lienoeuieii — in vereeni
ging met de Maatsehuppij van Nijverheid eu die 
voor den Werkenden Stand te Amsterdam — eener 
commissie van onderzoek der vraag: iDoOT welke mid
delen bij den werkman en het publiek kunstzin kan 
worden opgewekt." 

De Voorzitter lichtte dit voorstel nader toe. Hij 
wees op 'terkende feit, dat er weinig kunstzin bij 
deu werkman en het publiek in 't algemeen beslaat. 
Dit is gebleken uit het gebrek aan lust tot 't op
hangen van platen in scholen. Hij gaf voorts in over
weging, in verband met deze vraag ook de volgende te 
behandelen: »Wat kan giilaan wonlen om ' t bsnd-
werk sender wijs, naai1 net voorbeeld van Zweden en 
Denemarken, op de lagere scholen of in verband 
daarmee in tc voeren en de oprichting van ambachts
scholen te bevorderen 7" 

De heer Van der Kloes (Dordrecht) wenschte het 
Hoofdliestuur uit Ie noodigen de aandacht der af
dalingen te vestigen op de bevonlcring van »huis
vl i j t" , gelijk dit in Denemarken geschiedt. Hij wil 
die ook hiertelaude doen Iwvonlereu; het amhachts-
onderwijs wordt ten onzent fabriek matig en daarin 
ziet hij een fout. Hij stelde dus voor de commissie, 
over de ijuaestie van de lw vordering van kunstzin 
te benoemen, tevens te doen rapportecren over de 
vraag, of het onderwijs in »huisv)ijt" in aanmer
king knu komen als middel lot opwekking van den 
kunstzin, en door de afdeelingeu in eigen boezem tc 
doen onderzt>ekcn, of het ouderwijs in ehuisvlijt" 
vruchten zou kunnen opleveren. Hij meent, dat 
men de noodige inlichtingen iu deze van den heer 
Greciieveld te Rotterdam zou kunnen verkrijgen. 
Ovei-cenkomsfig dit voorstel wonlt lieslotcn. 

De vraag naar middelen om de vele, vooral de 
kleine faillissementen te VIN»komen, wenl door hel 
lid vau het Hoofd lies tuur De Chario ingeleid. Hij 
wees op liet kostbare en tijdroovoude der faillisse
menten. De wetsbspnlingen op dit stuk gelijken 
een net met groote mazen, waar de oneerlijke de
biteuren doorkruipen. Het Hoofdbestuur zal eene 
commissie tot nader onderzoek benoemen. 

Naar aanleiding van een rad iter lij ke uitspraak , 
waarbij is beslist, dat de ontvanger van een hui
len land sche coupon geen verhaal heeft op hem, die 
beer iu betaling heeft gegeven, achlle een lid van 

het Hoofdliestuur bet raadzaam, dat door wetsbe
palingen de uitgifte en ontvangst van coupons van 
staatfcleeningcn en van |iartiiutiere maatschappijen 
gojv^eld wurde, daar het meer eu meer usance wordt 
die als betaalmiddel te beschouwen. Het Hoofdlie
stuur stelde daarom voor, dat de Algemeene Ver
gadering besluite door de Afdeelingen Ut doen on
derzoeken, of die usance algemeen gevolgd wonl t , 
ol' zij op goede gronden steunt en, zoo j a , of zij 
regeling veroisrht bij de wet. 

Utrecht bracht over deze quaeslie rapport u i t , 
waarvan de conclusie luidt, dat het geen usance is 
huitenlaiidsche coupons als l>etaalmiddel te beschouwen, 
/" 'd:d een beslissing over deze vraag oimoodig is. 
Na discussie werd het voorstel van hel Hoofdbestuur 
verWOrpen met 42 tegen 'A stemmen. 

Daarna kwam iu behandeling de ipiaestie van den 
arbeid in de gevangenissen; er werd lietttogd dat de 
cononrrentie voor de industrie niet anders dan een 
sell rik In-eld is, waarop hel voorstel van Den Haag 
met. 28 tegen 17 stemmen werd verworpen om bij 
de Regeering op bejierking aan tt! dringen. 

Het voorstel der Afdeeling Tiel, «dat de Vereeniging 
de Regeering verzoeke een herziening eu uitbreiding 
van bet koninklijk besluit vun !> November 1851 
(Staatsblad no. 142), houdende vaststelling vaneen 
reglement, bevattende algemeene bc|ialingen betref
fende de Kamers van Koophandel en Fabrieken, in 
overweging te willen nemen", werd bespreken en daar
omtrent In-sloten het ontwerpbesluit tot onderzoek 
naar de Afdeelingen te renvoieeren en het Hoofdlie
stuur uit tc noodigen in tien loop des jaars zoo 
noodig tut handelen over te gaan. 

Kiudelijk werd de discussie gco)icnd over het voor
stel der Aldeeling Tiel, om i|e aandacht der Regeering 
te vestigen op het wenschelijk e van wederkeerigbeid 
bij invoerrechten, zoodat, waar andere Staten in-
voerrecblen helfeii van onze artikelen , gelijke rechten 
door onsen S t u t bij invoer worden geheven van 
diezelfde artikelen, indien ze uit die Staten afkom
stig zijn. Ook omtrent deze quaestie werd tot een 
nader onderzoek en renvooi naar de Alileeliugeii be
slaten. 

De rekening van den jienningmeester werd goed-
gekeunl, waarna het rapjwrt werd uitgebracht over 
de te vsrlssnen getuigschriften. 

Een voorstel om de Regeering te verzoeken vrijdom 
van accijns te geven voor zuiveren spiritus, voor 
zooverre die noodig is voor de bereiding van schei
kundige stollen, werd ingetrokken. Omtrent het 
voorstel tot wederinvoering van wettelijke bepalingen 
op de octrooien werd, op preadvies van het Bestuur, 
besloten de door den heer Heemskerk in de Maat
schappij van Nijverheid gehouden redevoering naar 
de Afdeelingen te verzenden en ten aanzien van dit 
onderwerp over te gaan lot de onle van deu dag. 

De vraag over de quaestie of het wenschelijk i s , 
dat gemiH'ntebesiuren de fabrieken van het tot ver
lichting der gemeentelijke straten, pleinen, wegen en 
andere inricht ingen noodige licht zelf stichten, dan 
wel dit aan de publieke industrie overlaten, hij de 
mogelijkheid, die er bestaat, dat er weldra een 
ander soort van licht dan steeukoleugas voor verlichting 
zal wonlen Ingevoerd, — door de Aldeeling Haarlem 
aau de onle gesteld , — wenl uitvoerig besproken, zon
der tot eenige beslissing te leitien. Daarop wenl 
aan de onle gesteld dc meermalen gcoppcnle quaestie: 
PIII hoeverre is bel wenschelijk, dat het Hoofdbestuur 
der Vereeniging hij de Regeering aandringe op meer
dere bevoonleeliiig der nationale nijverheid bij de 
aanbesteding van rijks-publieke werken.'" 

De beer Francois wenschte bij de aanbesteding van 
rijkswerken uitsluitend de mededinging aan binnen-
laiidsche leveranciers toe te staan; de Afdeeling 
Dordrecht heeft de quaestie echter andei's gesteld en 
UI de inlichtingen, hein verstrekt, dat voor de 
nationale nijverheid zorg worde gedragen en het 
teeziebt stipt zij op de leverantiéii , wat spreker op 
grond van hein verstrekte mededeel ingen noodig 
acht, trekt hij 't voorstel namens de Alihtdiug in . 

Het Hoofdbestuur stelde hierop voor, dat de Af
deelingen zullen onderzoeken, iu Inwver zal moeien 
wonlen voorzien in de liehocfte aan een centraal 
bureau voor St i l is t iek, nu de Regeering duidelijk 
heeft te kennen gegeven, dat zij ongenegen is in de 
beslaande leemte te voorzien 

De Voorzitter stelde de vraag, wat de Vereeniging 
voor de Statistiek of aan de statistiek doet. Dit 
dient z. i . te wonlen onderzocht. De Afdeelingen 
moeten onderzoeken , aan welke gegevens liehoefte 
lif-iaai en welke voor het vervolg van nut kunnen 
zijn. Utrecht wil , alvorens in deze te handelen, 
den uitslag afwachten van de slnpjien , door de 
Vereeniging voor Statistiek te doen. De heer Wol-
terbeek stelde VOOT, dal de Afdeelingen zich terstond 
Ix-zig zullen houden met het onderzoek der vraag , 

welke gegevens noodig zijn en Op welke wijze deze 
moeten wonlen verkregen, nu de Regeering Op dit 
gebied blijft stilstian , waartoe liesloten weid. 

Na discussie over eeu wijziging vau redactie dei-
wet eu een huishoudelijk vooistel, werd Dordrecht 
aangewezen voor de volgende vergat lering. 

De Voorzitter dankte, alvorens de vergadering te 
sluiten, de afgevaardigden voor de hem verleende 
ondersteuning in 't vervullen van zijn taak. De Af
deeling Middelburg bracht bij monde van deu heer 
Baart hulde aau 's Voorzitters leiding, waarop de 
vergadering gesloten werd. 

Met een pleiziertuchtje per lioot naar Leeuwen 
en Dr i l len , een diner - het officieele — en bet 
bijwonen van eeu muziekuitvoering werd bel feeste-
lijk samenzijn liesloten. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Men is voornemens den t Tulen October a. s. 
hel öOjarig beslaan der s|ioorwcgen feestelijk te ge
denken. Den loden October 1821- tocfa deed de 
eerste locomotief van Stephenson baar eersten tocht 
over de ijzeren staven iu Engeland. De eerste s|ioor-
weg der wereld, die van Liverpool naar Manchester, 
wenl in 18.30 geopend. 

— Tengevolge van de lusteloosheid iu handel en 
iiij.erlieid is de iiijverheidsteutoonstelling, die inl ie t 
VOegesdS jaar te Moskou zou gehouden worden, tot 
het jaar 1881 uitgesteld. 

— Een belangrijke gerechtelijke verkoop van anti
quiteiten zal eerlang te Athene plaats hebben. Dooi
de politie nl . is een fabriek van antiquiteiten ontdekt 
iu de keldei-s van een groot gebouw. De vervaar
digde voorwerpen, als standbeelden van helden cn 
goden, vazen enz., werden geruimen tijd iu den 
grond begraven , zood.it deze een oud aanzien kregen; 
later werden zij naar de depóts in Klein-Azië, Turkije 
en op de Grieksehc eilanden vervoerd, en daar aan 
muSSS en liefhebbers voor boogt prijzen verkocht. 
Ken vreemde opvatting schijnt da |>olitic daar van 
haar taak tc hebben; iuplaats vau deze nieuwe 
antiquiteiten te vernietigen, wonlen ze ouder deu 
hamer gebracht. Voor liefhebbers is het zeker le 
bejammeren, dat mm ze niet onder eeu stoomhamer 
brengt, ' l Is een echt Grieksch middel om de lie-
i-ooide schatkist te stijven. 

B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Rij koninklijk besluit is, met in
gang van I September 187U, J . W. Culten, hoofdinge
nieur der marine te Hellevoetsluis, op ziju verzoek, 
ontheven van het hem bij Zr. Ms. In-sluit van 31 October 
1873 , no. 21), opgedragen onderwijs iu deschee|is-
bouwkuudc aau de i>o.ytechnische school le Delft, 
en met het geven van dat onderwijs, tot wederop
zegging toe, belast A . J. H . Beeloo, hoofdingenieur 
der marine voor algemeene diensten te Rotterdam, 
met vergunning de voormelde werkzaamheden waar 
te nemen gelijktijdig met de betrekking van hoofdin
genieur der marine. 

Voorts is met het onderwijs in het schee|islk>uw-
kundig teekenen aan de [Kdytechniscbe school te Delft, 
gedurende den cursus 187U—1880, belast J. A . ter 
Wolde, eerste teekenaar aan 's Rijks werf tc A m 
stenlam, met vergunning de voormelde werkzaamheden 
waar te nemen gelijktijdig met de betrekking van 
eersten teekenaar aan 's Rijks werf te Amsterdam. 

— Door Z. M . is aan J . Dirks, hoofdingenieur 
van den waterstaat en eerst uan wezend ingenieur bij 
de Ainsterdauische Kanaalmaatschappij, wonende te 
Amsterdam, vergunning verleend tot het aannemen 
en dragen der versiei-selen van officier der onle van 
het Legioen van Eer , hem door den President van 
de Fransoha Republiek geschonken. 

— Bij lieschikkiiig vnu 4 Augustus 1870, no. 31 
(atdecling Handel en Nijverheid), is aan de Qebroeden 
Goedkoop t* Amsterdam , tot wederep/egging, ver
gunning verleend voor een stooiuslecpdicnst op al de 
stroomen, rivieren en kanalen vau bet Rijk, waar 
sleepbooten worden toegelaten. 

— De aansluiting van de tramweglijn llollandsch 
s|Kior—Vijverberg door de Lange-Pooten schijnt niet 
lang meer tot de vrome wenschen tc zullen hehooren. 
Bij een heden bij den Gemeen te raai l ingekomen 
schrijven van de Haagsche Tramwavmaatschappij toch 
verklaart deze, niet langer aan te dringen op wijziging 
iler nieuwe concessievoorwaarilen, o. a. wat betreft 
de verplichting om kruising over hare lijnen toe te 
laten, al blijft zij van nieening, dat de gemeente 
onbevoegd was nieuwe bezwarende liepaluigeii te 
maken. Ter wille van de goede verstandhouding 
met het Gemeentebestuur onderwerpt zij zich aau die 
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voorwaarden, maar vraagt zij dan ook nu vergun-
ning om dadelijk met hel leggen von de lijn door 
de Lange-Pooten en van de andere haar toegestane 
lijnen een aanvang te mogen maken, terwijl zij hoopt 
dat men haar voor nieuw te projecteeren lijnen de 
voorkeur zal geven. 

— De vierde tentoonstelling van teekeningen dei-
gewone cn eerelericn vnn de Hollandsche Teeken-
muntschappij is den 8sten dezer geojiend in het 
Gebouw der Academic van Beeldende Kunsten, Zij 
blijft geojtend tot 11 September. 

Amsterdam. Het Gemeentebestuur heelt deu 
Raad voorgesteld, met intrekking van het vroeger 
(door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland niet 
goedgekeurde) besluit lietrcflende het aangaan eener 
nieuwe geldleening van 9 millioen, thans over te 
gaan tot het aangaan eener geldleening van ten 
hoogste f 7,500.000, uit te geven in 7500 obliga
t ion , elk groot f 1000, tegen een rente van -4 ten 
honderd in liet jaar, in te gaan met 1 Octolier 1879. 

Deze obligation worden bij openbare inschrijving 
of op zoodanige andere wijze, als door den Raad 
telkenmale bij een uitgifte zal worden bepaald , 
vervreemd. 

De eerste inschrijving tot een bedrag van 3000 
obligation geschiedt bij biljetten, welke dooi' den 
gemeente-ontvanger in Augustus of September e. k. 
op een nader (e be|>alcn dag wonlen aangenomen. 

Door deze leening van f 7,500,000 zou volgens 
SSn door Burgemeester en Wethouders met Gede-
puteenle Staten overlegd plan, dat den Raad nog
maals wonlt voorgelegd, wonlen voorzien in de 
volgende toekomstige behoeften." 
Oplichting van een abattoir. . . ƒ 900,000.— 
Uitbreiding der houthaven . . . » 750,000.— 
Aanleg van wegen in het nieuwe 

gedeelte der stad » 200 ,000 .— 
Inrichting van baggerbcrgplantsen . » 100,000.— 
tiebouweu ten liehoeve van het on

derwijs D 950,000.— 
(lettouwen len lnriiocvo der jKilitie 

en stadsreiniging » 150,000.- -
(iastbuisbouw » 1,000,000.— 
Bouw van arlioiriei-s won ingen . . » 1,000,000.— 
Land- en waterwegen i> 300,000.— 
Waterververscliiug en riolecring . » 400,000.— 
Aankoop van gronden aan de over

zijde van het IJ (met onkosten). i> 685,000. — 
Dading met den Staat der Neder

landen » 825,679.06 
Rijksmuseum » 100,000.— 
Overeenkomst met de Hollandsche 

S|»oorvvegmaatsehappij . . . . » 27,000.— 
Aanvulling en onvoorziene omstan

digheden » 112,320.94 
— Den 31 sten Juli werd in het Amstelhotel de 

vijfde algemeene vergadering der Nederlandsche 
Vereeniging van spoorwegartaen gehouden. De voor
zitter, de heer Dr. De Boer Vervoorn, o|>ende die 
met eene rede, waarin hij het gewicht der taak 
van den spoorwegarts deed uitkomen en eenige 
wenken gaf betreffende het onderzoek naar spoor
wegrampen. 

De secretaris, de heer Van Aer t , gaf een uit
voerig verslag over het afgeloo|>eii jaar, waarin hij 
o. a. wees op het feit, dat op liet verzoekschrift der 
Vereeniging aan den Minister van Handel euz. tot 
verwijdering der medicijnkisten vun de treinen, welker 
plaatsing door iedereii spoorwegarts en door de meeste 
spixirwegriirectien voor zeer ondoelmatig wordt ge
houden , tot uogtoe geen antwoord is ingekomen, 
zuodat de bestannde onpractisclic toestand nog blijfl 
voortduren. 

Op voorstel van Dr. Kkama wenl bet Bestuur met 
applaudisseinent herkozen, waarvoor de Voorzitter 
zijnen dank lietuigde; hij verklaarde, ook namens de 
overige bestuurders, dat zij hunne functien zullen 
blijven waarnemen. 

Na afdoening van tend lillende punten van meer 
huishoudelijk en aard, gaf de Voorzitter eenige toe
lichting oj) de vraag door het Hoofdbestuur gesteld: 
»Op welke wijze kau het misbruik van sterkedrank 
bij het ijersoueel der verschillende spoorwegmaat
schappijen wonlen tegengegaan, zoowel in het be
lang van een veilig spoorwegverkeer als iu dat van 
do gezondheid cn welvaart dier beambten?" Over 
deze zaak outs|iou zich eene langdurige discussie, 
waarna besloten werd, het Bestuur te machtigen dit 
belangrijk punt onder de aandacht der sjioorweg-
riireetieii te brengen en |K>gingen tol verbetering aan 
te wenden. 

Amsterdam. Het Bestuur van de Maatschappij 
tot bevordering der Bouwkunst heeft in de laatst 
gehouden vergadering besloten, om de foutieve regis
ters van deel 24 der Bouwkundige Bijdragen door 
nieuwe te vervangen, waardoor in eene groote leemte 
voorzien wordt. 

— Door de heeren Eriuanl L . J. Kuinders, civiel-
iugenicur te Amstenlam, C . S m i t , bad-arts te Zand-
VOOrt cn Vermeer en Co , commissionairs in effecten 
te Amsterdam, concessionarissen voor den aanlegen 
evploitatie van aan locaalsjioorweg Haarlem—Over-
veen—Zaïirivoort, wonlt eene cïreulaire verspreid tot 
deelneming in eene negotiafie, om deze onderneming 
Uitstand le brengen. Het kapitaal daartoe noodig 
gerekend, bedraagt f 380 ,000 , venleeld in aandeelen 
van ƒ 1 0 0 0 . 

— Sinds eenigen tijd is in de rijtuigen op den 
Rijnspoorweg de volgende waarschuwing aangeplakt 
iu vier talen i 

• A iu - t <• l-h o t e I. 
• Reizigers nsar Amsterdam, voornemens zijnde 

in het Amstol-hotel hun intrek te nemen, wonlen 
bij deze gewaarschuwd, dat zij aldaar aan velerlei 
onaangenaam beden zijn blootgesteld door deu toeleg 
der Ainstcl hniclmuatschappij, om de reizigers bij 
vertrek van daar te nopen uitsluitend vun den Hol-
lundschen Useron-apoOTWBg gebruik temaken, welks 
station aau het andere einde der stad is gelegen, 
tengevolge waarvan zij gi•dwongen worden tot het 
doen vau een r i l van minstens 25 minuten, terwijl 
bovendien oniioodigc uitgaven .In. i voor hen ont
staan, gepuurd luel moeite en tijdverlies. Het station 

van den Nederlandschen Rijnspoorweg daarentegen 
is van het Amstel-hotel wandelende in 5 minuten, 
per rijtuig in hoogstens 3 minuten te bereiken eu 
deze spoorweg biedt de snelste, meest gerieflijke of 
kortste gelegenheid aan voor de reis naar Rotterdam, 
Den Haag en Utrecht zoowel als naar Duitschland." 

Het Nieuws van den Dag verneemt, dat het 
voornemen bestaat bij de bevoegde autoriteit een 
aanklacht in te dienen, daar het Bestuur der Atnstel-
hotclmnutschiippij meent, dat aan den openharen 
weg, waartoe s|ioorwogrij tuigen behooren, dusdanige 
waarschuwingen niet straffeloos gegeven kunnen 
wonlen. Waar kun concurrentie al toe leiden! 

— In een buitengewone vergadering der Konink
lijke Nederlandsche Stoombootmaatschappij is beslo
ten, het maatschap)K'lijk kapitaal tot op de helft te 
verminderen. Deze kapitauldelging is een uitvloeisel 
vun de schade, geleden door den nndeeligen verkoop 
van de twee groote stoomschepen Stad Amsterdam 
en Stad Haarlem, De heer Will ink , voorzitter der 
vergadering vau aandeelhouders, toonde aan, dat 
deze kapitaalvermindering geen verwondering baren 
moest, daar ccn verlies van ƒ 950,000 aan mant-
schapfielijk kapitaal op bovengenoemde schepen ge
leden werd. Spreker achtte dezen maatregel bet 
eenige middel om de Maatschappij tot een gezonden 
toestand terug te brengen. Ken vraag van een der 
aandeelhouders, of de slechte geruchten waarheid be
vatten, dal de Maatschappij zich toch niet zal kun
nen staande houden, weid in gunstigen zin beant
woord. Commissarissen twijfelen niet aan bare le
vensvatbaarheid. De vloot verkeert in goeden staat 
en de oude machines zijn uit de jaarlijksche afschrij
vingen allen vervangen door comjuiuud-systeent ma
chine-. 

De verkoop der beide stoomschepen, die ƒ 2,300,000 
gekost hebben, bracht f 850,000 op, en de afschrij
ving op de waarde der vloot, waarin deze schepen 
voor f500,000 ook deelden, vult het verschil aan. 

Met algemeene stemmen werd tot voortzetting der 
vennootschap besloten. Daarna kwam in behande
ling dc vermindering van de aandeelen met 50 pCt., 
en werd | 4 aldus gewijzigd vastgesteld: 

• Het kapitaal der vennootschap wonlt bepaald op 
f 2 ,500,000, venleeld in 5000 aandeelen van /"500 
(of een aandeel verdeeld in 2 onderdeden van 1*250), 
iu seriën van f 500,000 uit legeven. De termijnen, 
binnen welke liet geheele kapitaal moet geplaatst 
zijn, wonlt bepaald op 5 jaren na primo Januari 
1880 , welke termijn echter steeds door den Koning, 
op verzoek van directie en commissarissen, kan wor
den verlengd." 

Vervolgens wenl nog eene wijziging in de statu
ten gebracht van dc strekking, dat jaarlijks 5 pCt. 
van de waarde van het vlottend materiaal afgeschre
ven wordt, en dat het overblijvende alsdan, na af
trek van 5 pCt. over het maatschappelijk kapitaal, 
venleeld wonlt: 7 ' / a pCt. aan de directeuren teza
men, 2 'ZJ pCt. aan de commissarissen te zamen, 
eu vervolgens de overige 90 pCt, als extra dividend 
voor de aiuideelhouders. 

Op deze wijzigingen zal de koninklijke goedkeu
ring aangevraagd worden. 

Rotterdam. De Commissie van onderzoek , om
trent de verrichtingen der Rottentamsche Handels-
verecniging, heeft een voorloopig rap|aui uitgebracht, 
dat een punt van bespreking heeft uitgemaakt Op tic 
buitengewone algemeene vergadering van aandeel
houders, die den Oden dezer gehouden wenl. Het 
ligt niet op onzen weg om een overzicht van dit 
rapport en van het gesprokene te geven; wij con-
staleeren alleen dat de directeur en de commissarissen 
op de bundelingen van den president-directeur weinig 
acht gegeven hebben. Aan het einde van bot verslag 
doet tie com missie de volgende voorstellen : 

1". Heeren commissarissen benevens de directie uit 
te uoodigen, ten spoedigste maatregelen te nemen tot 
vereenvoudiging en bezuiniging in de administratie. 

2". Het door den heer A . Then-Bergh aangeboden 
ontslag als directeur der Rottenlamsche Handels ver
eeniging aan te nemen niet ingang van 1 Octo
ber e. k . , en 

3 . De directie te machtigen aau de commissie 
ecu voorloopig crediet te verleenen . van / 1000. 

In aan vrij onstuimige vergadering wenlen de 
vooi-stellen der commissie aangenomen. 

Arnhem. Volgens de » Nederlandsche Industrieel" 
zullen de hekrouingeu vnn hizendei-s op de Nationale 
en Koloniale N ij verheidsteu toonstel ling uitsluitend 
bestaan in diploma's, die in drie graden zullen wor
den uitgereikt. 

— Tot lid der jury van de Internationale Ten
toonstelling te Arnhem is alsnog door den Minister 
van Waterstaat benoemd de heer D. A . J. Hoogen-
slioaten, lid der firma W . Hoogenstraateti en Co. 
te Leiden. 

— In dc volgende week zullen de steenvormma-
chines, die aan den internationalen wedstrijd der 
Tentoonstelling deelnemen, door de jury worden on
derzocht en Donderdag, Vrijdag en Zaterdag, 14 , 
15 en 10 Augustus a. s., op de steciifuhiïck van 
den heer Van Holst, over de Rijnbrug, beproefd 
wonlen. 

Dit gedeelte von den wedstrijd, waarvoor door de 
Pravineiule Staten van Gelderland hoofdzakelijk de 
subsidie vuu f 3000 werd verleend, belooft hoogst 
belangrijk te zullen wonlen, en de steenfabrikanteu 
van bier en elders bijeen te zullen brengen. Tegen 
entree wonlt aan liet publiek toegang op het terrein 
der fabriek verleend. 

' a - H e r t o g e n b o s c h . Gedeputeeitle Staten van 
Noord-Brabant hebben lot opzichter van den Provin
cialen Watei-slaat met den tilel van adjunct-ingenieur, 
benoemd deu heer J . van I leum, civiel-ingenieur 
l l be i r , op een jaarwedde van f 1000 , iu te gaan 
met 1 September o. k. 

Haarlem. Met gunstig gevolg had deze week, 
in tegen woord ïgheid von den Raud van Toezicht op 
de spoorwegdiensten en van de directie der Holland
sche M/-'r.'ii--1 wegmaatóchuppij , de beproeving 
plaats van de nieuwe ijzeren spoorwegbrug over 't 
Spaarne. 

Vlaardingen. Toen ongeveer zes jaren geleden 
de Waterweg voor loggerschcjien bevaarbaar weid 
en de behoefte aan een slee|»dienst zich hier deed 
gevoelen, werd door den sleepdienst L . Smit & Co., 
directeur de beer Murk I^els te Alblxssenlatn, alhier 
gestation neen! de sleepboot Zeeland. 

De hoedanigheden van deze raderboot, gevoegd 
bij het beleid en de ervaring van hare bemanning, 
maken het mogelijk meerdere visscherssohepen zelfs 
bij liet ruwste weder zonder scluulevaringen uit onze 
haven en naar zee te sleepen. Ook de reeders stellen 
dit op prijs en hébben daarvan blijk gegeven, door 
reeds sedert jaren met de ondernemers een contract 
le sluiten om hunne sche|»eii voor een billijken prijs 
geregeld te bedienen. 

Deze li.mt . varende ouder bet agentschap van den 
heer J. llougerwurfl L z . , is voorzien van compound 
machines van 90 nominale paardekracht en en tevens 
van een afzonderlijk werkend .-entrifiigaul-|>ompwerk-
tuig, om lek gewonleu of gezonken schejien ledig te 
p.itnpi'11. Reeds dikwijls bewees deze pomp goede 
diensten, o. a. iu December 1877 bij de Empress 
of India, gestrand op deu Baujiuiril, en uu onlangs 
bij den lichter Maassluis, gezonken in den Waterweg. 

Eeuige dagen geleden kon men ook hier de 
krachtige werking vau deze jioinp waarnemen. De 
overvloedige regens van de laatste maanden hadden 
de landerijen beoosten de haven, de Bui len weide en 
het Hoschlaiid, zoodanig onder water gezet, dat de 
1 iu i in lei's er bijna geen gebruik meer van konden 
maken. 

Na overleg met den Gemeenteraad , die reeds mid
delen beraamde om het overtollige water van deze 
landerijen te verwijderen, kreeg de heer Hoogerwerll 
vergunning om gedurende eenige uren kosteloos uit 
de judders te pouijien. 

De gatnvpertin en ijzeren zuigbuizen, gezamenlijk 
tot een lengte van 72 strekkende voet, brachten 
de in dc haven liggende stoomboot in verbinding 
met het polderwater. Eene talrijke menigte was toe-
gestroomd om de pomp te zien werken. Vijf minuten 
na de aansluiting weid een straal water van 30 
centimeter doorsnede met verbazende snelheid in de 
haven ontlast. De voorbijvarende schepen wenlen 
door het uitstnwiuende water uit hun koers gewor
pen cn al s[H>edig kon men «taling van hel polder
water bespeuren. 

Ook de Gemeenteraad vereenie deze proef met 
zijne tegen woon lig beid en was over de werking dei-
pomp zóó tevreden, dat hij besloot deze voor ge
meen tereken ing nog 24 uren te doen voortwerken. 
Na 24 uren pompen, zonder eene seconde te hebben 
verlet, bleek, dat het water vau de Buitenweide, 
groot 35 hektare, 13 centimeter, en dat van het 
ilaaraangrenzende boseblaud, groot 15 hektare, 8 
centimeter gevallen was. 

Daar het gebruik van drijvende |mlilei-stoomge
malen tollieden nog lot de zeldzaamheden behoort, 
bebben wij gemeend onzen lezers met dit verslag 
geen undiensl te doen. 

( Vlaardingsche Courant) 

Oosterhout. De Gemeenteraad heeft aan de 
heeren Brons & Levelt concessie verleend, om ook 
binnen de kom van deze gemeente hunnen stoom
tram in exploitatie te brengen. 

Middelstura. In de Nederlandsche Hervormde 
kerk is men bezig de kalk van de muien en van 
de gewelven te verwijderen. Aanstonds kwam aller
wegen op ile gewelven scliili Ier werk VOOT den dag, 
meestal uit bloem eu bladwerk bestaande. Men beeft 
daaraan aanvankelijk volstrekt geen aandacht geschon
ken, zoodat thans schier alles is weggekapt of O W -
gepleisterd; alleen in het kruis der kerk en in de 
twee dwarspauden beeft men voorzichtig de kalklagen 
verwijderd, en is het mogelijk geweest, althans van 
liet grootste gedeelte, doortrekken te vervaanligen. 

Het gewelf boven het kruis der kerk is door zijne 
ribben in vier deelen gescheiden. In het westelijk 
vak zijn alleen een duif, voorstellende den II. Geest, 
en eenige bloemen zichtbaar gebleven; op de drie 
anderen bevindt zich een voorn lel ling van bet Laalste 
Oordeel, die om b a n uitvoerigheid, haar om
vang — zij telt meer dan honderd figuren — en 
haar fraaie teekening onder de merkwaardigste voort
brengselen van de muurschilderkunst van het begin 
der XVIde eeuw behoort gerangschikt te wonlen. 

Uit het middelpunt van het gewelf schijnen vier 
groote engelen te vliegen, die met lange bazuinen 
de dooden opwekken. Middenin het oostelijk gewelf 
is Christus op den regenboog gezeten, volgens de 
voorstelling uit de Openbaring; uit den mond komen 
het iwnard en de lelietuk; ondei de voeten is de 
wereldbol; de linker hand weert de verlorenen af, 
de rechter heft zich zegenend over de gelukzaligen op. 

In de benedenhoeken van dit vak beginnen de 
voorstellingen van hemel en hel , waaraan overigens 
de noordelijke en zuidelijke gewelfscliildeu iu hun 
geheel gewijd zijn. Liefhebbers vnu dergelijk schil
derwerk kunnen hier volop genieten; wij voor ons 
erkennen gaarne dat de domme voorstellingen van 
hemel en hel ons de schouders doeu ophalen. Wat 
moet men denken van de afbeelding van den hemel, 
waar achter den rug van Petrus een paar personen 
ongemerkt door een o|>enstauud raam liet henielkus-
teel binnensluipen.' 

De kerk zelve is, uit een zuiver bouwkunstig oog
punt, merkwaunlig. Zij dagteekent van liet jaar 
1445; bet opschrift, op een dorpel boven de in den 
zuidelijken muur geplaatste deur gebeiteld, spreekt 
van een stichting die in 1487 zou voorgevallen zijn; 
venuoedelijk echter slaat dit op den toren, en is 
deze steen vroeger in den toren geplaatst geweest. 

Het U een gewelfde kruiskerk met een dwarsbeuk 
en een schip elk uit 3 , een koor uit 2 gewelfsvak
ken bestaande en een absis, gevormd door een hal
ven zeshoek. IV zware toren, die vrij sterk naar 
liet Z .O. overhelt, is meermalen hersteld, o. a. in 
1610, in 1707 cn in 1 8 3 1 ; van deze laatste her
stellingen maken twee opschriften melding. 

In de kerk treft men een zeer fraai ameublement 
aan; de rijk gesneden bunk van de heeren Van Mid-
delstum, de preekstoel en bet koorhek dagteekcuen 

| van 1704. 

Unknniliiringen vnn Unhesteilingen. 
M U I I I I I , II Aug. 

Kladal, te 9 urea, door het gemeentebestuur: de 
geheele vernieuwing van de onderwijzerswouing aid. 

Z u i l e n , te 11 uren, door -I. Pb. Marmolstcin, iu 
liet café De Prins; de verbouwing van zijn huis in 
de Beukerslraat, 1) 319, 

sansesswaaa. te l 1 / , «ren, door do llollundscho 
I.lzonm-spoorwegniuatsoliuppij. iu Hef Vosje: hel ma
ken van eeno halte-inrichting te Hcilo uabij Alkmaar, 
teu behoeve vuu deu Noordholl. Slaatupoorweg, Ra
miug / 0800. 

Ulrrum, to 4 uren, door liet dijksbestuur der 
Contributie-Zeedijken van Westdongeraoeel bij Hagel i 
het maken van bestratingen en trappen op den zeedijk 
bij Wierurn. Bilj . int. roar 2 ureu bij Hagel voorn. 

Nladskanaal, te 4 uron, door den directeur van de 
Maatschappij Het Emmer Compascuüm, ten huize van 
den logementhouder L . J . Dopper: l.et bouwen van 
6 arbeiderswoningen op hot Emmer Compascuüm. 

Mmllde, te 4 uron, door burg. en weth.: de vor-
timmeriug van dc ondcrwijzerswouiug te Hoogersmildo 
met daarmee in verband staands werkeu, 

Uren Ingen , 'savonds 8 uren, door de architecten 
Hoekzema, bij Vecniug: het gedeeltelijk afbreken eu 
wederopbouwen eener bchuiziug met verdieping. 

IHnadag, IS Aug. 
Ceerlruldenkerg, te 11 uren. iu hot HótcM.ommers: 

liet herstellen Tan metselwerken tc Gccrtruidenberg, 
onder het beheer der genie aldaar. Bi l j . inz. 11 Aug., 
vóór 3 uren, op het bureau der genie. 

Breda, tc 8 uren, voor M.Zimmcrmaiin, bii C. Mol 
iu de Boschstraat: liet bouwen van eeu woonhuis niet 
boveukwartior en stalüug, op ecu terrein gelegen in 
de Mauritsstraat aldaar. 

UiM'iimlaiï. IS Aug. 
'•-Hage, tc 11 uren, door het miuisterie van water

staat enz.: tiet makeu van baza ltsteeugl ooi ing tegen 
liet buitenbeloop van den baudijk langs don linker
oever der Nieuwe-Merwede beneden liet gat van don 
Hardeuhoe* ouder de gem. Wcrkuudam, inet het ge
deeltelijk afgraven der kade van deu Spieriugpolder, 
en liet doen van eenige daarmee iu verbuud staande 
werken. Raming / 59,400. 

üovx, te 11 uren, door het watrrscliap Breede-
Watenng-bewcstcii-Yerseke, iu De Prius van Oranje: 
het verbroeden eu verdiepen dor suatiegeul vau de 
sluis te ïe r sekendam, alsmede vaa de waterleiding, 
gelegen tusschen den binneuboezem vau gemelde sluis 
en heul uo. 20 in den Akkcrsclien weg. 

'«•Ilage, tu 12 uren, door het ministerie vau water-
staal enz., ten dienste der Staatss poor wogen: hot ma
ken van de pijlers eu landhoofden voor dc brug over 
den Riju, alsmede eeuige bijkomende werken, uabij 
Hlicuen. Inl . bij deu hoofdiugenieur te Arnhem. 
Raming / 9711,000. 

Epe, te 12 uren, door het gemeentebestuur: het 
bouwen cn opleveren van een postkantoor niet direc
teurswoning in het dorp Epe. 

Vlaardiogm, te 12 uren, door het gemeente best.: 
het uitbaggeren eu oiMle-diepte-houden van dc ge-
nioontchaveii, voor 2 achtereenvolgende jaren en 11 
weken, aanvangende 15 Aug. *7!l BS eindigende 30 
Oct. '81. 

ZWelle, le 1 uur, door burg. en wolh.: lo . liet 
niak.ii vau oen afwateriugsduiker in de Willemsvaart; 
2o. het veranderen van het gebouw voor den visoh-
afslag. Aauw. 11 Aug. 

Lemmer, Joor bet waterschap der Lenisterjiolders, 
ter secretarie | het leveren eu maken van een ina-
chitiegebouw aau dc Lemsterrien te Eesterga. Raming 
/' 16,000. 

Hanker* ij ken, bij f, R. van der L e y : de ver
plaatsing van den windwatermolen, thans iu het wa
terschap dc Lenislerpolders, naar den Kooverdcrhuis-
poldcr in de gemeente Doniaworstal, en het stichten 
eoner nioleuaarswoning. Aanw. 11 Aug., tc 9 uren. 

Ilanderdag, 14 Aug. 
--Hu-.cn. tc 10 ureu, door burg. cn welh.: liet 

uitgraven vau den grond eu inbrengen van rivierzand 
op het terrein ten oosten vau het Naetitcgaalslaantjc, 
bestemd lot plaatsing vau liet gebouw voor gymnasium, 
bencveus hel melselcn vau era put op voormeld ter
rein. Aauw. 12 Aug., te 11 ureu. 

Ileerjau«daiu, te l u u r e n , door Wed. S. vau 
Luik, bij Erven N . de Raadt: het bouwen vau eea 
woonhuis aldaar. Aauw. • i - den architect A . Vis 
ser K z . . II Aug., te 11' , uren. 

Halaward, tu 11 ureu, door burg. en weth. van 
VVoiiseradeel i de slatting van het gedeelte der 
Scli ma niervaart, van liet Bolswardergat tot aan 
Scliraarderzijl. 

Veuscu, to 4 uren, in Het Nederlaudscli Logement: 
het maken vau werken tol verdediging van den oever 
vau dett polder Nieuwe-Ncuzcn. 

Vrijdag, ia A US. 
Hlddelkurg, tu 10 uren, door het ministerie van 

biiuieiil. zaken, aan hel gebouw van het prov. best: 
bet bouweu van eeue leerschool eu lokalen voor gym-
nasliek-, muziek- eu teekenonderwijs, voor de Rijks
kweekschool , beueveus concierge wuuiug. Raming 
f 81,305. 

('ertgene, lc 10 ureu, door het bestuur der water
keeriug vau den ca!, polder Anna: het doen van 
steen bes tort ing ter verdediging vau den oever van 
dien polder. Aanw. 11 eu 12 Aug. 

Waldendera, tu 11 ureu, door burg. en weth. van 
Tcrmiiiiti II : l o . het leggen van eon houten vloei in 
do school te Woldendorp; 2n. het verven dor school 
te Wageuborgeu; 3o. idem van dc oanslagkastaldaar; 
lo. idem vau hel tolhuis bij overtocht; 5o. idem vaa 
de tolhuizen bij deu weg van Woldoudorp uuar 
Borgsmeer. 

Zui len , tc 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
levering vau 200,000 a 260,000 „tuks vlakke of eenigs
zins getrokken straatklinkers (Waalvorm)-

XatcrSag, te Aug. 
Middelburg, lc 10 uron, door hot ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
het herstellen van bourdeu langs de buitenhavens te 
Httuswecrt eu te Wcmeldinge. Aanw. 11 Aug. Ra
ming ƒ4020 . 

'a-Hage, te 11 ureu, in het gebouw der Normaal-
scliictsi'hooh het verbeteren van hut lioofdwochthuis 
lo 's-Hage. R i l j . iuz. 15 Aug., op het bureau vau 
den eerstaanw. ingenieur. Raming /12,600, 

Helder, te 11 uren, iu T i v o l i : het maken van ecu 
zeekeerend glacis voor het ontworpen fort op do 
Harsenv Bi l j . inz. 15 Aug., vóór 3 uren, op het 
bureau van den eerstaanw. ingeuieur. R a m i n g / 145,000. 

» Hiieiminaii«r|i, te 11 ii re i i , ten gemcenteltuize : 
het maken van buitengewone werken aau den oever 
vaa den polder Oost-Bevelund, bestaande [a i zink
werken en steenbestorting, ia 1 perceel. 

«ekahierum , te 12 uren, door den burgem. van 
Itarradecl: lo . het verlagen en daarna bestraten van 
den weg door de Buurt fe Oosterbierum; 2o. het 
bestraten van de Kleine Buurt te Tzummarum. Aauw. 
12 Aug., te 10 uren te Tzummarum cn te 12 uren 
te Oosterbierum. 

Ileliirnourd , tc 12 ureu, bij C. J . vaa der Woel: 
l.et maken van 4 stuks houten duikers, met de daar-
aim verbonden ontgravingen en leveranticn. Bil j . ins. 
]5 Aug., hij den rentmeester Ads. Lccuwenburgh, te 
lleïncnoord: motto Duikers. 

'••Hage, te 1 uur, door den ontvanger der succes
sierechten en domeinen, in De Vereeniging: dc af-
„'lie id ingen (bestaande in ijzeren hekken eu muur) 
hij de koninklijke stallen, l n l . bij den architect II-
p. Vogel. Raming ƒ 26,671. 

i 'irecht, tc 1 uur, door burg. en weth. van Moutfoort, 
aan het gebouw van het prov. bestuur: bet bouwen 
van eene school voor itOO leerlingen, met bijlevering 
ran het benoodigde ameublement, benevens het bouwen 
van eene onderwijzers won ing in de gemeente Mont-
foort. l n l . bij de hoofdingenieurs en ingenieurs in 
het 8e district, en bij G. J . Cubet>, bouwkundige te 
Utrecht. Aanw. 11 Aug. , te 11 uren. 

Dardreeht, te 1 uur, door dc besturen van de Vier 
Polders en van den polder Wieldrecht, iu Koophandel 
en Zeevaart: dc levering van Ruhr-machinestecukolcn, 
liciioodigd voor de stuoiugeinaleu M r . J . Loudon en 
Jhr. Jantzon van Erffrentcn, ged. 1 jaar. 

st.-Annauarachle, te 6 uren, bij G. Postma, aan 
den Oudebildtdijk: het maken van een machiuege-
bouwtju, steenen vijzel kom eu waterloopeu, houten 
beschoeiingen, stconcn waterdammen, kclelbemetscling 
enz. ten dienste vau het sloom watergemaal voor bet 
waterschap AltbocuaO. Iul. bij den architect J . W i n 
ters Ja., aldaar. Aanw. 13 Aug. , te 11 uren. 

•Utlerdam, door bet bestuur der vereeniging van 
den H . Antonius: het maken vau eeo gesticht met 
kapel en bijgebouwen. 

Maandag, I S Aug. 

Graningen, te 12 uren, door burg. eu weth.: het 
houwen vau eene boeronbehuizing c. u. in den nieuwen 
Kuigczandstcrpnlder. Aanw. 12 Aug., fe 10 uren. 
bilj. inz. bij don rentmeester der Siudsbezittingen. 

Waenadag, *0 Aug. 

'ü-llaga, tc 1 uur, door het miuisterie van justitie: 
het oprichten van eun gebouw voor liet kantoogerecht 
te Hilversum. Aanw. 16 Aug., tc 1 1 u r e n . 

Maarland, te 4 uren, door burg. en weth.: het 
bouwen eener openbare school met bijlevering van het 
In noodigd materieel, ameublement enz. l n l . bij den 
architect J . II. l lanuink, le Goes. Aauw. 13 Aug., 
van 1—3 uren. 

Danderdag, SI Aug. 
Jaure, te 12 ureu, door bet bestuur van den Has-

M i veen pulder, in ' l Zev e rijnslui i>. het opbouweu cn 
inrichten van eeu stoom watermolen en afzouderlijk 

i i.ni'le wouiug voor dun macliiuist-uiolcnaar, op deu 
polderdijk bij „du Welle", aan hot groot schceps-
vaarwater de „Heoreuslool" te Nijehaske, buiten 
leveriug vuu stoom werk tuigen met ketel eu aanbe-
SOoren. Aanw. 19 Aug., te 11 uron. 

Zaterdag *9 Aug. 
Leeuwarden, te 12 uren, ten gomeentebuizu: de 

vrbouwiiig van het armhuis tc Leeuwarden. Inl. bij 
ilen directeur der gemeentewerken. 

Maandag, SS Aug. 
'a-Hage, te I I ' . uren. door het ministerie van wa

terstaat, aau het gebouw van het prov. best.iur: het 
opruimen van tolhuis no. 4 en het bouwen van era 

.••uw tolhuis aau don Rijksweg onder Numansdorp. 
Aanw. 18 cu 20 Aug. R a m i n g / 1970. 

U l n t e r a w l j k , te 1 uur , door de Ncderl.-Westf. 
spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: lo . ijzeren bo-
rsaboa* van 6 bruggen in liet Emscherdal; 2o. ge-
houweu en inrichtingen op de halte Buer; 3u. groud-
ou kunstwerken teu behoeve van het Nederl. gedeelte, 
lang circa 5.8 K M . , vau den spoorweg vau Winters
wijk naar Boeliolt; 4o. douaneloods op slation Borken. 
lnl. bij don directeur ingeuieur te Winterswijk. 

Dinadag. n* Aug. 
l ' i r r r l i l , tc 10 uren. iu het gebouw voor Kuusteu 

en Wetenschappen: bet verbeteren van het fort bij 
Vechten. Aanw. 19 Aug., te 10',', ureu. Raming 
/ 350,000. BUj. iuz. 25 Aug., vóór 3 uren, op het 
bureau der genie op Daialust. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij totexpl. 
van Staatsspoorwegeu, aau hot centraalUureau: het 
leggen van het tweede spoor mut levering en ver
werken van ballast, cn liet verrichten van bukoiuendu 
werken tusschen de stations Zwaluwc cu Bokstel, ten 
liehoeve van den spoorweg Maastricht—Breda en 
Breda—Rotterdam. Aauw. 14 Aug. 

Waenedag, * ' 
'a-Hage, te 12 uren, door bet ministerie van water

staat enz., ten dieusto dor Suatsspoorwegeu: de le
vering van haakbouten. Raming f 13,500. 

Vrijdag, S* Aug. 

(•riiningen, tc 12 uren, door bet ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
hot verleggen van den zeedijk bij den steenen beer 
Is Delfzijl / 

Saterdag, SS Aug. 
Biervliet, te 2 uren, door hut bestuur van den 

\ieuwe-Pu3segeulepolder te St . -Kruis , bij J . Caes 
'Kapitalen dam): het verhoogen van den zeedijk, vau 
den Magdalenapolder lot aan den Clarapolder, over 
eeue lengte vau ongeveer 820 M . Aanw. 25 Aug., 
van 10—2 ureu. 

0|> later te beaalau datum. 

Leeuwarden: het leveren vnn p. m. 140 M . ijzeren 
hok euz., op de bouwterreinen vooraan Achter de 
Hoven. 

\lloo|i vao Aanhalingen. 

WleaekerSe, 24 Jul i : liet makeu van een onder-
buitenberin met verdedigingswerken aan den Willems-
polder, over ecuu lengte vau 130 M.; ingekomen 8 
bilj,, als: 

L. Vijverberg, / 1604 
G . de Rijku, „ 1602 
A . Wok, „ 1590 
M. Breas, 1575 
J . van Popering, „ 1575 
J . v. d. Bund, „ 1549 
P. Verburg, » 1849 
P. v. d. Berge, „ 1644 

K'-gu lid. 
•uderdendam, 27 Juli: het herstellen vau de slui

zen van het waterschap UuuBingoo, iu 2 perceelen 
cu massa: 

l e perc. 2e perc. massa 
S. H . Kremer, te Bedum, / 1447 
K . R. Danhof, te Ballon, f 635 / 646 1275 
S. Ubcls, te Bedum, 698 
R. .1 cites, te Houwerzijl, 525 590 1110 
T. Bos, te Bedum, 468 668 1120 
A . A . Lap, te Zanlijk, 580 
A . Woldnngh, te Zoutkamp, 499 
J . Knrs, idem, 390 590 980 
gegund. 

Hchare, 28 J u l i : hot bouwen vau eeue nieuwe 
pastorie aldaar; ingek. 13 bilj., als: 
J . Kole, te Hansweert, / 4400 
J . Bruggcman, „ idem „ 4280 
A. (ioedornond, „ idem „ 4200 
L . 't Molhoek, „ Krabbendijkc, „ 4200 
D. van Maris, „ Kapel Ie, „ 4140 

J . Okker, „ Kruiningen, H 4140 
P . Dronkers, „ Kapelle, „ 4119 
J . M . Lainaree, „ 1 I a n - *eel I, „ 4100 
J . Lindenberg, „ Wemeldinge, „ 4020 
J . van Paschcn, „ Schore, „ 4000 
A . Deurlo, „ Rilland, „ 3998 
B. M . vau 't Veer, „ Biezelinge, „ 3990 
Gebr. Sterk, „ Schore, „ 3000 
gegund. 

Venlae, 28 Ju l i : liet verleggen van de Slotérbeek 
op de courtine V I — V I I eu het mnkeu van een SST-
debaan tusschen deu weg vau Venloo naar Kalduu-
kirchen in het uiteinde der Vlecschstraat; ingekomcu 
3 bilj., als i 
J . Laudii, te Sittard, / 2100 
J v. d. Hangen, „ Nijmegen, „ 2070 
H . van Gassclt, „ Venloo, „ 1989 

Veniga. 28 J u l i : het verrichten vau verfwerk aau 
23 woonhuizen, gelegen langs den Zuidsiugel aldaar: 

eenmaal tweemaal 
binneuw. buitenw. biunenw. buitenw. 

L . Penuarts, 
te Venloo, / 0.13 / 0.13 / 0.24 f 0.24 

W . Pollen, idem, 013 0.13 0.21 0.21 
J . W . Ucberbach, 

te Helden, 0.125 0.125 0 22 0.22 
A . Derkx, te 

Venloo, 0.1125 0.1175 0.1625 0.1675 
Bouts, tc Blerick, 0.11 0.12 0.205 0.215 
L. Jansen, te 
Venloo, 0.0784 0.0784 0.1042 0.1042 

per M 1 . 
Winkel, 29 J u l i : hot houwen van eeu vereenigd 

post- en telegraafkantoor; ingek. 13 bilj., als: 
J. Korver, te Winkel, ƒ 1O.S00 
J . Jongerliug en 

D. Boon, „ idem „ 9,975 
J . Zeeman, „ idem „ 9,799 
P . Komen, „ idem „ 9,728 
W . de Jong, „ Helder, „ 9,680 
S. Rempt, „ Winkel, „ 9,660 
P. Nomes, „ Siutmaarteu, „ 9,650. 
J . Schipper, „ Beverwijk, „ 9,525 
A . Lak, „ Midwoud, „ 9,286 
J . Tcmme, „ Hoogwoud, ,, 9,195 
J . N . Vlaming, „ idem „ 9,100 
J . Leeuw, „ Oostwoud, „ 8,978 
J . Ruzeliuun en 

W . de Heer, „ Nieuwe-Niedorp, „ 8,729 
gegund. 

Brakel, 29 J u l i : het bouweu vau een directiekeet 
groot 120 M 1 met verschillende vertrekkeu; iugek. 
10 bilj., a ls : 
¥ . Strecfland, te Sliedrecht, / 3783. 
O Bernhart, „ idem „ 3699.50 
A. Borsje, „ idem „ 3699. 
F. H . de Ce,,., „ Hardinksveld, „ 3520. 
B. Verdoom, „ Giesendam, „ 3500. 
A . W . dc Landgraaf, „ Sliedrecht, „ 3115. 
K. W . de Kok, „ Hardinksveld, „ 3059. 
J . den Engelse, „ Sliedrecht, „ 2900. 
Gebr. Dijkernian, „ Breda, „ 2790. 
M . Naaktgoboreu, „ 's-Gravenduel, „ 258IÏ. 

Crenlngen, 29 J u l i : het bouweu vaa 3 woningen 
buiten de voormnlige Ebbingupoort aldaar: iugek. 
12 bilj., als: 
Dooiies eu Fekkes, te Groningen, / 5890 
E. VV. Wiotsema, „ idem „ 3164 
H . K ie l , m idem „ 3070 
Kappulhof cn Ousferhagen, „ idem „ 305s. 
J . de Vries, „ idem „ 2945 
K. Fekkes cn Kruiter, „ idem „ 28U2 
J . Dekker, „ Stedum, „ 2888 
B. Schuur, „ Groningen, „ 2886 
H . J . Mcuge. „ idem „ 2845 
A. Schreuder, „ Hoogezand, „ 2832 
J . Poelman, „ Groningcu, M 2430 
G. Hinrichs, „ idem „ 24111 
gegund. 

'«•Ilage, 2 Aug.: het bouwen van eene badinrichting 
voor liehucftigc kinderen a&u den Badhuisweg te 
Sche veilingen . iuguk. 6 bilj., als: 
M . J . van Zanten, te 's-Hage, / 49,000 
A . R. Rutgers, „ idem „ 48,444 
A . Stigter, „ idem „ 45,45'J 
J . A . Raosveldt, „ idem „ « , 8 0 0 
Turn en Van Bergen 

Henegouwen, ,, idem, „ 43,184 
H . K. de Baan, „ Scbeveuiugen, „ 41,880 

Wlldervanh , 2 Aug.: het bouwen eener school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs te Stadskanaal; iuge-
komen 10 bilj., als: 

J . Kaspers, / 4797 
K . de Grootb, „ 4777 
E. Kliphuis, „ 4734 
G. H . Steentjes, „ 4644 
J . Prangor, „ 4345 
H . Tonkens, „ 4290 
J . J . Smit, „ 4200 
J . Linzcl , I, 3925 
O Br i l l , „ 3697 
J . Bos, ' „ 3592. 

gegund. 
V H a g e , 4 Aug.: het bouwen van eene tolgaarders-

wouiug aan deu grooten Rijksweg le Lakerveld, ge
meente Leksmoud; minste inschijver was J . Schouten, 
te Viancn. voor f 6399. 

Yeraeke, 4 Aug.: hel bouwen van eene school met 
ondorwijzerswouitig; ingek. 14 bilj., als: 
P . Buitendijk, te Goes, /' 17,450 
W- J . v. d. Weert, „ idem „ 17,300 
J . Hage, „ Yerseke, „ 15.894 
J . Okker, „ Kruiningeu, „ 15,879 
P. Dronkers, „ Kapelle, „ 15,857 
J . J . Morns!ra, „ Bergen-op-Zoom, „ 15,845 
J . L . Lindhout, „ Oud-Vosmeer, „ 15,740 
D . van Maris, „ Kapelle, „ 15,698 
B. den Exter vau den 

Brink, „ Krabbendijkc, „ 15,589 
C, Lindenbergli, „ Wemeldiuge, „ 15,580 
L. Labau eu P . Saudick, „ Yerseke, „ 15,311 
B. van Verre, „ Noordgouwe, „ 15,190 
A . van Bezooijon, „ St.-Maartensdijk, „ 15,119 
J . F. Macs. „ Hoofdplaat, „ 15,000 

Amalerdam, 5 Aug.: het maken van de wegbaan 
voor de te verlengen Swammerdamstraat, in den Orer-

amstelschen polder; minste inschr. waren Gebr. Bos, 
te Haarlemmermeer, voor / 65S7 . 

alaemendaal, 6 Aug.: het opnemen van den grint
weg van Meerenberg naar de kerk te Bloemeudaal 
cu het daarvoor in de plaats maken van een straatweg; 
minste inschr. was C. Bos, tc Haarlemmermeer, voor 
f 10,868. 

'a-Hage, 6 Aug.: lo. het maken van werken tot 
voort zet t mg der normaliseer ing van dc Bovcn-Merwedc 
ouder Gorinchem; ingek. 7 bilj., als: 
C. v. d. Plas, tc Hardinksveld, / 56,600 
A. Volker U . , „ Sliedrecht, „ 66,000 
O Bot Cz., idem „ 65,647 
P. J . Roubos Jr., „ Woudrichem, „ 55,600 
G. Vlot Gz., „ Hardinksveld, „ 64,100 
A. L. v. Wijngaarden IJz., „ Sliedrecht, „ 51,850 
G. de Hoog, „ Gorinchem, „ 49,793 

2o. het maken van de pijlers en laudhoofdeo voor 
dc brug over de Maas bij Hcumcn; ingekomen 16 
bilj., als: 
E. S. Rev una-, te Rotterdam, / 512,900 
P. Verbruggen, „ Waddinksveen, „ 498,000 
J . Boshouwers, „ Stratum en 

F. Boshouwers, „ Utrecht, „ 480,000 
D. Volker, „ Dordrecht cn 

A. Volker, „ Sliedrecht, „ 464,400 
D. Bolier, „ Scherpenisse cn 

P. P . Seret, „ Sliedrecht, „ 458,900 
.1. Monster Jr., „ Puttershoek, „ 456,430 
J. Kooy, „ Amsterdam, „ 453,600 
J . J . Bekker, „ Lent en 

A.D .v . Beters cu Co., „Ni jmegen , „ 451,800 
A . L . v; Wijngaarden IJz.,,, Sliedrecht, „ 448,900 
W . P. de Vries, „ Rossum, „ 449,000 
J . v. d. Griendl, „ 's-Bosch, „ 444,000 
J . van Oijen Pz., „ Nijmegen, „ 487,000 
P. A . A. v. Regenmorter, „ Rotterdam, „ 437,000 
( i . Straatman, „ Linne, „ 488*800 
B. A . Wiegeriuk, „ Groenloo, „ 424,000 
( i . A . van Hattcm, „ Sliedrecht cn 

G. Goedhart, „ Dordrecht, „ 420,000 
Deirt lJI , 6 Aug.: het stollen van 10 dukdalven, en 

het doen van herstellingen en vernieuwingen aan de 
havenwerken; ingek. 8 bilj., als: 
P. II. Dopheide, te Groningen, / 21,651 
W . dc Jong, „ idom „ 21,340 
D. Kmmcr, „ Apiugudani, „ 18,335 
J . Hemmes, „ Farmsum, „ 17,96») 
M . E . Kuipers, „ Delfzijl, „ 17,6:10 
J . van Buuren, „ idem „ 17,190 
Hcmme Sijdzos, „ Farmsum, „ 16,146 
J . 11. Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 15,197 
gegund. 

Ena rhedé , 6 Aug.: het vergrootcu der fabriek van 
P. ter Kuile Ez.; ingek. 6 bilj., als: 

H . Eggink, / 21,835 
H . Lammcrink, „ 19,693 
P. A . Fiilstra Jz., „ 19,470 
M . Geerling, „ 18,550 
G. Belimau A.Gz. , „ 17,890 
G. Meijer, „ 15,9511 

gegund aau G. Beltman A.Cz. 
f .ruilingen, 7 Aug.: het bouweu van eeu schoor

steen, het ondormotselcn van oen zoutpun, en het 
graven en opmetselen van een weiwaterpomp, ten be
hoeve der zoutkeet; minste iuschr. was E. Wietzema, 
te Groningen, voor / 2298. 

Amalerdam, 8 Aug . : het bouweu vnn cencoliegns-
lahriek Ie IJmuiden, onder beheer vau den architect 
J . Mrijjes J .Wz . ; minste inschr. was L . Kok , te 
IJmuiden, voor / 9445 . 

Vervolg der Iterichten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § In La Nature van "» Juli jl. vindt men de 
lieschrijvuig met afbeelding van Foote's hoogoven, 
waarmede hij deu afval, het veegsel ons. der steden, 
zonder andere brandstof dan deze stoffen zelven, 
verandert in glasachtige slakken , zonder onaange
name lucht voort te brengen. De slakken zijn reuk
loos, onschadelijk eu kunnen tot verschillende doeleinden 
dienen. Door een luchtstroom doet men ze zelfs 
lorkenen in zeer fijne glasdraden. Men zal echter 
in vele steden nagaan, of het niet vooideeliger is den 
afval voor den landbouw te bezigen. 

— $j Het gevaar verbonden aan het gebruik van 
kruit in de kolenmijnen heeft op bet denkbeeld ge
bracht , saamge|>crste lucht te bezigen om steenkool 
te winnen. De genomen proeven schijnen goede 
uitkomsten te beloven. Men gebruikt een klein ver
voerbaar werktuig, met behulp waarvan twee man 
genoeg zijn om de lucht saam te jiersen, en men 
verkrijgt een drukking van 14200 pond |ier vierk. 
Eng. duim. De saamgeperste lucht wonlt door ge
smeed-ijzeren buizen gevoerd in een gegoten ijzeren 
l*i in «ui vau 12 oude duimen lengte, die men in het 
mijngat geplaatst heeft. De patroon springt en 
breekt te gelijk steenkool af. Een drukking van 
9500 |»iinl per vierkanten duim is voldoende ge
bleken om de hardste kool te doen springen. Een 
der uitvinders van dit stelsel, de lieer Garlorth, 
heeft onlangs te Manchester, voor een gehoor vun 
kulengravers, verklaant, dat hij eerlang eeu druk van 
tien-, vijftien- of twintigduizend pond per vierk. 
duim ter beschikking van den mijnwerker zou kunnen 
stellen, hetgeen veroorloveu zal de kolenmijnen tc 
ontginnen zonder de gevaren der ontploffing van het 
mijngas te vreezen hebben. 

— £ De Fransche ingenieur Charles Tellier heelt aan 
de Fransche Academie van Wetenschappen voor haai 
zitting van 2 Juni j l . de volgende nofa gezonden ; 

•Tot dusverre heeft men er zich op toegelegd, 
in de drijfwerk tuigen den stoom zoo droog mogelijk 
voort te brengen. Ik werp het vraagstuk om door 
het verhitte water rechtstreeks te spuiten in den 
kleinen cilinder der machines Wolf, genaamd Com
pound. Dit schijnbaar abnormaal feit voert tot aan
zienlijke economische uitkomsten, want het stelt 
instaat een duldwle hoeveelheid waterdamp voort 
te bivngen bij een zellile hoeveelheid kolen, eu dus 
de uitgaaf aan brandstof met de helft te verminde
ren. Deze gevolgtrekking, die paradoxaal schijnt, laat 
zich gemakkelijk verklaren. Ziehier hot*: daar de 
verdamping niet meer plaats heeft iu de stoomvoort-
brengers, maar in een dercilindei-s, heeft men geen 
onstuimig koken meer te vreezen. Het wordt dus 
mogelijk, inplaats van water, oplossingen te bezi
gen | die bij hongeren warmtegraad koken dan het 
gewone water. In deze omstandigheden verkrijgt men, 
zonder overdreven drukkingen , de geheele uitgestrekt
heid der warmteschaal, waarvan pnictiscli pan i j kan 
wonlen getrokken. Door iu den condensor en den 
stoom, waarvan ineu voordeel beeft gehad, èn het 

vocht dat dezen stoom geleverd heeft, te voeren, wal 
zeer gemakkelijk i s , daar deze twee elementen het 
voortbrengsel der oiitsnnpping of afhlazing of spuiing 
van eiken cilinder zi jn, verricht men, ondanks 
dc verlengde ontspanning, de condensatie of ver
dichting bij een warmtegraad (140 a 150") , hoog 
genoeg om nieuwen stoom voort te brengen, 
waarvan opnieuw partij kan worden getrokken. 
Wij staan niet meer tegenover de gecombineerde 
stoomwerktuigen , die de warmtestof vnn den nl'ge-
WOrkten stoom in Stnardamp veranderden. De ver
beteringen aangebracht iu dc werktuigen met stoom-
uitzetting zouden dit stelsel, dat zijn goeden tijd 
gehad heeft, niet meer vooideelig maken. Wij stuau 
tegenover een tweede bron van watenlamp, waarvan 
partij kan worden getrokken met al de voonleelen 
aan stoom of waterdamp eigen, een lichaam dat 
totheden het beste blijft om onder een zuiger te 
wonlen gebezigd. Ik zal in deze nota niet uitwei
den over de gevolgen dezer aanwending uit een 
economisch oogpunt; ik heb slechts de aandacht der 
Academie willen vestigen op dit pliysiseh feit: het 
rechtstreesjch voeren van oververhit water of een 
oplossing in de cilinders vnn stoomwerktuigen, en , 
nis gevolg dezer aanwending, de vorming «looi- de 
verdichting of condensatie van een nieuwe hoeveel
heid waterdamp, gelijk aon de gecondenseerde. 
Met eenige verbeteringen zal dit denkbeeld wonlen toe> 
gejiast bij den Caluriftguc, een stoomschip waarvan de 
bouw eerlang te Glasgow zal wonlen ondernomen. De 
uilkomsten, waarop men mag rekenen, zijn, dat men 
op minder dan drie tienden van een kilogram per 
pnardekracht de uitgaaf aan brandstof kan schatten, 
die aan boord van dezen stoomer zal worden gefnuikt. 
Bij den eersten indruk kau dit cijfer overdreven 
schijnen. Maar als men bedenkt, tlat de tegenwoor
dige stoomwerktuigen met twee cilinders er reeds 
toe gekomen zijn slechts één kilogram te verstoken; 
dat men, door de aangeduide toejiassing, de voort
brenging van stoom verdubbelt, terwijl men tevens 
partij trekt van de voordeelen die de werktuigen 
met twee cilinders geven; dat het mogelijk wordt, 
daar men geen sloom tot een l>op;uililen warmte
graad meer zal hebben voort te brengen, maar een 
eenvoudige metbudieke spuiing, aan de verbrande lucht 
al de warmtestof te ontnemen die zij medevoert, en 
dus partij te trekken van het geheele warntte-ver-
mogen der brandstof; dat eindelijk de oververhitting 
onder deze viairwaanlen oorilivlkundigor kan worden 
gebezigd dan in de tegenwoordige st ooi n werktuigen - , 
valt het gemakkelijk iu te zien, dat de aangeduide 
uitkomst, welveire van overdreven te zi jn, iu over
eenstemming blijft met de nauwkeurigste gegevens 
der wetenschap, zoowel als der practijk iu de nij
verheid." 

B I N N E N L A N D 

's-Gravenhage. De ingenieur Waldorp, lid der 
commissie tot regeling van den loop der rivieren in 
Oostenrijk, is op een onderzoekingsreisongesteld ge
meden , zoodal hij zijne medeleden heeft moeten 
verlaten en zich naar Pest heeft begeven, waar bij 
thans aan de.beterhand is, 

Amsterdam. Volgens het Handelsblad wonlen 
tusschen de Nederland* he en Belgische spoorweg-
besturen en de stoomvaartmaatschappij Nederland t 

met alle kans op goeden uitslag, onderhandelingen 
gevoerd over het rerhtstreeksch vervoer van kleine 
pakjes van Belgische stations naar Oost-lndié. 

— Terwijl men meer en meur beducht is op mid
delen "ui botsingen en aanvatingen op zee le voor
komen, blijft voornamelijk ' toog gevestigd op de 
ii-!est doel treilende toestellen, die by tuist de schepen 
onderling op de hoogte brengen van elkandei-s ligging 
en nabijheid. Het schijnt, dat het mist-signaal-
instruinent, door den Zweedschen kapitein K . A h l -
borg uitgevonden, in dit opzicht aau alle wenschen 
voldoet. De verschillende proefnemingen te Antwerpen, 
Havre, Londen en elders genomen, hebben bij alle 
deskundigen de overtuiging gevestigd, dat kapitein 
Ahlborg het moeilijk probleem door zijn uitvinding 
heeft opgelost. 

Gisteren waren wij in de gelegenheid — zoo 
schrijft men ons uit Amsterdam — aau hoont van 
liet hier in het Oostenlok liggende Zweedsche stoom
schip »Vidur" , kapitein G. II. Krutniever het niist-
sigiiaal-iiistrument te zien werken. En ook ons bleek 
daarbij de doelmatigheid van deze eenvoudige vinding 
volmaakt te zijn. Het signaal-toestel heeft twee 
fluiten, een van een hoogen, de andere van een 
lagen toon; de eene tot waarschuwing, de andere 
lot aanwijzing van den koers der schc|ien, die naar 
' l kompas door twee, drie of meer signalen wordt 
aangeduid. De signalen zijn op een mijl ufstands 
duidelijk hoorbaar. 

Het stond bij alle aanwezigen vast (en door een 
pioces-verbaal wenl dit geconstateenl), dat de in
voering van dit toestel voor de so heep vaart, hoogst 
nuttig en een belangrijke waarborg tegen aanvaringen 
zou zijn. Zal echter deze uitvinding aau 't doel 
beuntvvoonlen, dan moet Abllmigs uitvinding algemeen 
ingevoerd wonlen door internationaal overleg. 

Daartoe is de medewerking van gezaghebbende 
lichamen noodig en wij zouden het dan ook toejuichen, 
als gevolg weid gegeven aan het denkbeeld out de 
zaak in handen te stellen van het collegie aZcc-
muuslioop", dat zeker iu dat geval niet zul verzuimen 
alles te doeu, wat de internationale invoering kau 
bevorderen. (Vaderland). 

Botterdam. De Openhan Gezondheids-commis
sie heeft onder dagteokening van 15 Juli ecu uitvoe
rig schrijven aan Burgemeester en Wethouders gericht, 
omtrent het vooi-stel tot afvoer van fecalien op 
Fijenoonl. In dien brief worden de bezwaren tegen 
de voorgestelde wijze vau lutnleg der riolen breed 
uilgenielen, en wordt erop gewezen dal het tleincon-
tebestuur van Amsterdam aau de medewerking der 
firma Liernur en Do Briivii Kops traafde hecht. De 
Commissie wenscht, dat die firma ook voor de riolec
ring van Fijenoord worde gehoonl eu eindigt haar 
schrijven met de volgende zinsneden : 

•Op grand van dit alles verzoeken wij II bat daar
heen te leiden, dut, vóórdat uw fuontd vau 18 Juui 
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door den Raad in behandeling wordt genomen, hem 
den uitslag medegedeeld kan worden van het over
leg, dat wij wenscben dat alsnog tusschen den Di 
recteur van gemeentereiniging, de firma Liernur & De 
Bruyn Kops en den Adjunct-directeur van gemeente
werken plaats vinde over dc beste middelen tot rem 
houding van Fijenoord en het Noordereiland. 

«Daar intusschen sommige huizen aan de overzijde 
voor bewoning geschikt moeten worden gemaakt, 
zouden wij wenschen, dat aldaar voor binnensbuis 
de maatregelen werden voorgeschreven, waarbij later 
de aansluiting aan eenig stelsel van verzameling ol 
afvoer gemakkelijk totstand te brengen is , en voor
loopig daarbij tonnen wonlen gebruikt." 

Op den voorgrond stellende, dat bet aanbeveling 
verdient, om in gewichtige aangelegen holen als dc 
bovengenoemde, geen besluit, tc nemen dan na gron
dig Qödaraoefc, vermeent men, dat de onpartijdigheid 
medebrengt, bij het advies der firma Liernur & De 
Bruyn Kojw rekening te houden niet bet feit, dat 
zij belanghebbende is. Dc berichten over de kosten 
van aanleg en exploitatie naar haar stelsel loopen 
zoozeer uiteen, dat bet In 't algemeen belang wen-
schelijk i s , dat eene commissie van louter deskundi
gen worde benoemd, om in deze het groote publiek 
in het algemeen en de Gezondlieids-commissien in 
bet bijzonder voor te lichten. 

Arnhem. Jhr, Mr . V . de Stucrs heeft zijn be
noeming tot lid van dc jury der Tentoonstelling niet 
aangenomen. 

Amersfoort. In den voormiddag van 0 Augustus 
werd de tentoonstelling geojicnd van voorwerpen 
door den handwerksman vervaardigd, waaraan tevens 
eene bloemententoonstelling verbonden is. Het was 
een gelukkig denkbeeld van de afdeeling Amersfoort 
der Maatschappij tot bevordering van Fabriek-
Handwcrksttijverheid, om deze tentoonstelling te or-
ganisecren. Zooals de eere-voorzitter, Mr . F . II 
van Persijn, iu zijn openingsrede terecht aanmerkte, 
bad de Tentoonstellings-commissie met niet gering 
bezwaren tc kampen gehad , doch deze allen glansrijk 
overwonnen. Het gebouw der Hoogere Burgerschool 
was voor deze gelegenheid zeer doelmatig ingericht, 
en de daarin geplaatste verzameling zou niet d< 
vermoeden, dat dc inzenders zoo weinig in getal 
waren, als naai- de noodzakelijke beperking, die de 
voorwaarde «Amersfoort en omstreken" medebrengt 
kon wonlen vermoed. 

Er werden bekroningen uitgereikt in vijfafdeelin-
gen, omschreven als volgt: 1. Huis- en rijtuigschil-
derwerk ; 2 . Timmerwerk , rijtuigmakers werk, meu-
behnakerswerk, Ijouwkundige teekeningen en orne
menten ; 3. Metaalwerk met uitzondering van goud-en 
zilverwerk; 4. Gesponnen en geweven goederen, 
netten, stofleer- en loderwerk; 5. Voorwerpen, niet 
onder een der voorgaande rubrieken te brengen. 

Voor dc tentoonstelling van bloemen wei-den prij
zen gegeven voor kwee rubrieken, als: sierplanten en 
bloeiende planten. 

Tilburg. Op verzoek van den heer J . van Elzen, 
eiviel-ingenicur en concessionaris voor den stoom-
l ram way Tilburg—Waalwijk en Tilburg—Konings
boeven, beeft de Gemeenteraad goedgevonden art. 7 
van de gestelde algemeene voorwaanlen zoodanig te 
wijzigen, dat de concession naris binnen 3 maanden 
na de cindconressje van den Minister , een technisch 
ontwerp ovei-eenkomstig genoemd artikel aan den 
Haad zal indienen. 

D a l f s e n . Sedert eenige dagen wordt de toestand 
der » Vecht" door een paar ingenieurs opgenomen 
met het doel, zoo wij vernemen , om de voornaamste 
bochten te doen vervallen, en over bet geheel de 
rivier in een Ijeter bevaarbaren en waterhoiidenden 
toestand te brengen. 

Varia. 
Herstel van barnsteen. Om gebreken barn-

steeneu voorwerpen te pjpareeren, worden de stuk
ken op de gebroken plants met een weinig bijtende 
potascb bestreken en daarna een weinig verwarmd 
eu aan elkaar gedrukt. I le verbinding is zoo vol
komen , dat men de gebroken plaats ternauwernood 
kan ontdekken. 

Steenen uit papier zijn het nieuwste op het 
gebied der papier-nijverheid. Deze steenen wonlen 
door middel van hydraulische persen uit papiermxssa 
vervaardigd. Zulk een fabriek wonlt , volgens me
dedeeling, gevonden in Wisconsin cn maakt telken 
dage 10,000 K G . steenen van papier. Deze grond
stof WOffdt gezegd ondoordringbaar te zijn voor 
vocht, en zal vooral aau koude groolen tegenstand 
bieden. 

Advertentiën. 

H H . B O U W K U N D I G E N . 
E E N J O N G M E N S C H , sniert een tiental jaren in 

Bouwkunde zoo theoretisch als practiach 
werkzaam, voorzien van de beste getuigschriften van 
bekende Architecten, kunnende bewijzen vuu bekwnniu-
beid#overleggeii, zoekt tegen 1 0 September geplaatst 
te worden. Brieven franco Ictt. A Z , Boek ham lelaar 
J . J . C. H U N K te Haarlem. 

L O C O M O B I L E . 
Door omstandigheden, wonlt T E K O O P aange

boden tegen billijken prijs, eene nog zoo goed als 
nieuwe V E R T I C A L E LOCOMOBILE van zes 
paardenkrachten. 

Adres met franco brieven onder letter Z aan bet 
Bureau van dit Blad. 

K L O O S & V A N L I N B U R G H . 
Eigenaars van /uilen- en Tafèlbazalt-groeven 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Stem, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BKOISSTKES, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 
Sieuwehaven N.zijde 55 , l i o l t l ' r r t a i n . 

K E N N I S G E V I N G . 
Burgemeester en Wethouders der gemeente Utrecht, 

btengen ter algemeene kennis, dat de Gemeenteraad 
in zijne vergadering van 31 July 1879 heeft beslo
ten om op nieuw tot 1 October 1879 , aan gega
digden gelegenheid te geven om zich aan te bieden 
tot het verkrijgen eener voorloopige conces
sie voor den aanleg eener drinkwaterlei
ding in deze gemeente. 

De door den Gemeenteraad den 28. February 1879 
vastgestelde voorwaarden voor de voorloopige cn voor 
de definitieve concessie voor den aanleg en de exploi
tatie der bedoelde waterleiding, zijn tegen betaling 
van ƒ 0.10 en f 0.25 per exemplaar verkrijgbaar 
gesteld ter Secretarie (afdeeling Finantien) en bij de 
Boekhandelaren J . G . V A N T E R V E E N E N ZOON. 

Utrecht, 5 Augustus 1879. 

Burgemeester en Wethouders voornoemd, 
De Burgemeester, 

W . R. B O E R . 
De Secretaris, 

W . H . D E W A T T E V I L L E . 

Ministerie van Justitie. 
A a n b e s t e d i n g . 

Begrooting van kosten ƒ 12883 
Op Woensdag den 20 Augustus 1879 , des na

middags ton één ure, zal in een der lokalen van bet 
Ministerie van Justitie, in dc Lange Pooten te 'sGra-
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Het oprigten van een gebouw voor het 
Kantongeregt te Hilversum. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage 
te 'sGravenhage in een der lokalen van het Minis
terie van Justitie in de Nobelst runt en in de Lange 
Pooten, 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan bovengenoemde lokalen, en bij den hoofd-
opzigtcr over de gevangenissen J . V A N A S P E R E N 
te Amsterdam, en bij den opzigter der gevange
nissen P. K R E B E R te Utrecht. 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen en Regtsgelioiiweii, 
J . F . M E T Z E L A A R te Gravenhage. 

Aanwijzing zal worden gedaan Zaturdag den lu ' 
Augustus 1879 , des voonniddags ten half twaalf 
uur , op het terrein waarop het gebouw moet wor
den opgetrokken. 

'sdravenhage, den 4 Augustus 1879. 

De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, 

C L A N T . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag deu M**— Augustus 1 8 7 9 , des na
middags ten 2 ure, aau het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan tc Utrecht, van: 

Bestek n". 230. 

Het leggen van het T W E E D E SPOOR 
met levering en verwerken van bal-
laat, en het verrigten van bijkomen
de werken tusschen de stations Zwa-
luwe en Boxtel, ten behoeve van 
den spoorweg van Maastricht naar 
Breda en van Breda naar Rotterdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 82 van bet bestek. 

Het bestek ligt van den 4I,N Augustus 1879 tor 
lezing aan het Centraalbureau hij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Sectie-Ingenieur C. W. P . 
M I E L I N G te Botterdam en is op franco aaitvruag 
op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-In-
genicur voornoemd. 

De aanwijzing op bet terrein zal geschieden den 
14*" Augustus 1879. 

Utrecht, den 3 ^ " Augustus 1879. 

T E K O O P A A N G E B O D E N . 
N - . 1. 30 bekroonde ontwerpen der Maat

schappij van Bouwkunde, te zamen 84 platen 
voor ƒ 2 5 . 

No. 2. De burgerbouwkunde van S T O R M 
V A N 'S G R A V E S A N D E , 2 deelen met atlas (laatste 
uitgaaf) geheel nieuw en netjes gebonden ƒ12. 

N . 3. 21 Jaargangen (1—21) Bouwkundige 
Bijdragen der M. v. B. , nieuw en netjes ge
bonden , voor f 2.50 | « r jaargang. 

v . 4. 16 volumen van het Koninklijk 
Instituut van Ingenieurs (1847—1854) , ver
handelingen, uittr. v. tijdschriften en notulen, geheel 
nieuw en netjes gebonden met zwarte ruggen en 
gouden t i te l , voor f 25 , ook nog eenige losse stukken. 

N" . 5, 1 Album inhoudende A . De Terminus 
van den lihijnspoorweg, 9 platen. B. Het kasteel 
Stoutenburg, 0 platen. C. De O. L. V. kerk op 
de Keizersgracht te Amsterdam, 7 platen. D. i4r>-
beiderswoningen 2 platen. E. 20 platen van oude 
bestaande gebouwen uitgegeven, door de M . v. B . , 
tc zamen voor ƒ 1 5 . 

v . 8. Journal de menuiserie, 13cjaar, 50 
platen met text ƒ 7 . 

•V'. 7. Encyclopédie d'Architecture, jaar 
1877 , 72 platen met text ƒ 1 0 . 

Alles nieuw en ongeschonden un ver beneden de 
helft der in den handel genoteente prijzen. 

Adresseeren onder Letter A aan het Bureau van 
dit Blad. 

C . H O P P E . M a c h i n e f a b r i e k , 

B E R L I J N . N . G a r t e n s t r a s s e 9 , 
beveelt zich aan tot den B O U W van U I T W A T E R I N G S W E R K E N 

V O O R L A A G L A N D . 
CENTRIFUGAAL POMPEN, STOOMMACHINES met toebehooren worden 

tot de grootste afmetingen geleverd, en op verlangen ook ontwerpen opge
maakt. Nadere Inlichtingen staan door herhaalde uitvoering van groote 
werken tot 300 Cbm. per minuut, ten dienste. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L w . L o n d o n . 

EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL IDE! TRAVERS, 
^ ^ . geeft berigt .tut door baar tot eenige A G E N T E N voor den 

<e verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld : 

F O L K E R S & C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloaren inlichtingen wonlen verstrekt en orders roor geheel Neder
land aangenomen op geljjke voorwaarden als aan dc Fabriek, lieltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
» B J O I G H & C°. 

O l v l e l - l u g e n l e u r a t e O u d e w a t e r , 
leveren cn vervaardigen in den kortst rnogclijkcn tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r r a o l e n a in hout- of 
ijzerconstriictie, volgens eigen lystectn, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lol '200(1 M J |ier 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g - e n . K e t e l . . D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e » 
• t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e i , U i e r e n K a p - cn B r u g c o n a t r u c t l ë n enz. 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
F A B R I E K en M X G A Z I J N van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebrnik. Alle soorten van 
Baro- cn Thermometers. Veld-, Marine- sa 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stooiiifimincrlabrlekaiiten. 
A a n b e s t e d i n g . 

Ten Gemeentehuize te Leeuwarden zal Op Zatur-
den 23 Augustus e. k . , des middags te 12 uur, in 
bet openbaar worden aanbesteed: 

De verbouwing van het ARMHUIS te 
Leeuwarden. 

Bestek en inlichtingen zijn te bekomen bij den 
Directeur der Gemeentewerken, terwijl de op zege! 
geschreven inscbrijvingsbilletten tor Secretarie moeten 
zijn bezorgd op den 22 Augustus bevorens, vóór 
's avonds acht uur. 

A A N B E S T E D I N G . 
Koninklijke Stallen te 's Gravenhage. 

I J z e r e n H e k k e n en M u r e n to t 

a f s c h e i d i n g . 
De O N T V A N G E R P E R S U C C E S S I E R E C H T E N EN-

D O M E I N E N te '8 GEAVKXHAGK zal op Zater
dag 16 Augustus 1879, 'i namiddags Ma aar, 
in het lokaal »De Vereeniuiny", in dc Kazerne
straat aldaar, bij openbare inschrijving aanltcstcden: 

De Afscheidingen bij de Koninklijke 
Stallen. — Raming ;' 26,571. 

Bestek en Teekening verkrijgbaar voor f 1 ten 
Kantore van voors. Ontvanger, Scheveninijsch Veer 
N " . 7 , — inlichtingen bij den Architect H . P . VO
G E L , Kazernestraat N». 64. 

Nederlandsen-Westfaalsche 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag 25 Augustus 1879, des na
middags ten één ure, ten Raailhuize te Winters, 
wijk, van : 

Bestek n°. 33. 
IJzeren bovenbouw van zes bruggen 

in het Emscherdal. 
Bestek n°. 34. 

Gebouwen en inrichtingen op de halte 
Buer. 

Bestek p". 35. 
Orond- en kunstwerken ten behoeve 

van het Nederlandsen gedeelte, lang 
circa 5,8 kilometer, van den spoor
weg van Winterswijk naar Bocholt. 

Bestek n- 36. 
Donanenloods op station Borken. 

De inscbrijvingsbilletten moeten uiterlijk vóór liet 
uur der besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhnizc te Winterswijk. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Dirertenr-
Ingenienr der Maatschnppij tc Winterswijk, bij wion 
tevens de bestekken met bijbuhooren op franco aan
vrage cn tegen betaling van 

ƒ 3 . 6 0 voor bestek n° . 33 
» 3 .— > » n". 34 
» 3 .— » • n". 35 
» 1.80 > « n°. 38 • 

van af den i t " Augustus n. s. verkiijgbaar zijn. 

D E D I R E C T I E . 
Winterswijk, den 6« ' Augustus 1879. 

Moziiik Tegels voor Moeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
I I E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en (leszelfs Koloniën. 

Cr. J. OOZt., 
F i r m a A X T . UK W 1 J _ , D . 

Seheepmakershaeeii X". 6 2 en Jufferstraat A'". 5 6 . 

R O T T E R D A M . 

VAK R1ET8CH0TE\ & HOUWEXS. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R Sc Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I Y HHOTIIEIIS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUGAALPOMPEN vau verschil
lende afmetingen nieuw en te huur 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN. gegaraiid.wle 
K R A A N - cn andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N cn 
GARNITUREN voer stoom- en watenerirtufeaa, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit l e fabrieken 
.Ier beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen concur-
reeiende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en liillijke prijzen. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de H o U a n d t c h e T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aau limlssiulii K E T E L S worden iu 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

G A S - Z U I V Ë R Ï N l u r 
door het gebruik vun ijzer-oxyde, geleverd door tic 
Gas Purification and Chrmieal C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en OosMndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg-
baar zijn, 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I H lo. 

L U I K . 
Eigenaars cn exploitanten vnu H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N G R O E V E N . 
Oedrukt by O. W. VAN DER WIEL & C». le Arnhem. — Alle stukken en advertentiën te adresseeren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT IG.n. te Arnhem. — Uitgave van U. A. THIEME. 

Veertiende jaargang. 1°. 33. 
: 

Zaterdag 16 Augustus 1879. 

D E O P M E R K E R 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A N GENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vsexkijnt Zut.T.Uk-.. Pry. per .1 uiMiiden f IM. -Vl.u .hoonert «ch 
oen jaargang. Aftoaderlijke nommer* bij vooruitbest*lliinr 16 eeota. 

A l l e s t e k k e n e n a d v e r t e n t i ë n t e a d r e s s e e r e n a a n 

d e R e d a c t i e t e A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E Ni 
Van l—6 regtda f\.—, verder voor eiken re gel pltwUruiint* 20 centi en lOcenu 
voor eeu nummer van hetbUd. Advertentiën voorliet buitenland 2t>ceut*j>er regel. 

B B S L f ^ W K R K E N B K K R A M M I N G DER Dl IK E N . 

In het bestek voor de uitvoering der hers, el lings • 
en oiideriiotidswerkeii aan één tier rammiteuse pot
eer van teelend is , bijwijze van proef, de bepaling 
opgeiioiuiU tot bet maken vun 50 M 3 winteruiat 
•stelsel Borrel." 

Dese winteruiat moet worden geconstrueerd als 
volgt: r -

»<)p .ten geéll'enden grondslag SOM hing van 10 
, - r .M. dikte bladriet, tip onderlinge afstanden vau 
»,*)0 cM. bezet met d<Knloopende rijen van gegal
vaniseerd ijzerdraad, dik 4 in .M. 

«De .1 i-aatlrijen op het riethed goed neer le drij-
nven, om de 50 c .M. lengte, door een walchersche 
»steak lang 00 c . M . , waarin op 10 c .M. vau den 
«kop een draadnagel lang 8 c .M. dik 5 in .M. i* 
••geslagen." 

Dezelfde gedachte , die de heer Borrel dreef rijn 
stelsel van verbeterd Inslag werk bekend te maken, 
leidt er ook mij toe, eeuige opmerkingen dienaan
gaande mede te deelen uit belangstelling iu de /.uk, 
waardoor mogelijk verbetering zou kunnen ontstaan. 

Onder de tarief prijzen, in bovenbedoeld bestek, 
wordt de M 1 winteruiat Borrel op ƒ 0 . 5 5 gesteld, 
terwij! de M 1 gewone winterkranunat daarin vitor-
ItOtnt ad fO. l i . De winteruiat Borrel is ulzoo Tier-
meal duurder dan de gewone. 

Bij beslag- en kramwerken is liet voornamelijk het 
onderste gedeelte van het dekkingsinateriaal, waar
mede de grond onmiddellijk gedekt wordt, dut het 
eerst verslijt ol' verteert. 

Hoe zwaarder of dikker bet lieslagwerk is, des te 
spoediger en heviger zal dat onderste gedeelte van 
bet dekmateriaal vergaan, wijl de grond, waarop het 
l igt , niet kan uitwasemen; de opstijgende, BBStKM> 
lende kiemen bezwnngenle vochten veroorzaken, tlat 
de onmiddellijk daarmede in aanraking komende ma
terialen vei-stikken of verbroeien. De werking van 
dusdanig ontbindingsproces neemt men, zonder uit
zondering van materiaal of toestand , onder en in dc 
onderste lagen duidelijk waar. De gele, ziekelijke 
kleur van het anders frisch groene gras en de 
vochtige roods of witte schimmel op het materi
aal zijn daarvan de onmiskenbare kentcekeneii. Eerst 
wonlen de stengels en takken broos eu gaan daarna 
sjroedig tot algeheele verrotting over. 

Zoo deze ontbinding der vaste materialen tot zeke
rt' mate gevorderd is, zal ereeueopene ruimte ontstaan 
tiissclien den grond eu het lieslagwerk; bet boven
deel van dit laatste zal nazakken door eigen gewicht 
of door den ilriik van de oploopsode watergolf, waar-
door hel heslagiiiateriaul onderden tl raad los wordt. 
Door de walchersche staken opnieuw dieper te slaan, 
kan dan het beslag weer vast op tien grondslag 
wonlen neergedreven, eu dit kan zoo dik wei f wor
den herhaald als nootlig lilijkt en tot zoolang, tlat de 
geheele matdiktc verteent of minstens ongeschikt ge
worden is voor het doel van bescherming. 

Ook de gr.isinat zal met wortel en al vei-stikken, 
hij gebrek BSD zonnewarmte en lucht. De kunst 
moet ook hierin het veiiledigiiigsmiddel vervangen, 
dat anders door de natuur in tien vorm der grasmat 
zoo goedkoop en doelmatig wonlt gelevenl. 

Teneinde tegen de oploo|icnite watergolf de meeste 
stabiliteit te stellen, zou tie draad langs tie zeezijde 
van tie palen moeten wonlen gelegd, ojidat dc draad 
niet uilglip|ie van onder de draadnagels. Voor tie 
zuigiiig van dc keurende watergolf diende de i l ia .n l , 
eveneens om uitglipping te voorkomen, langs de land
zijde der palen te wonlen gelegd. 

Om voor beide gevallen gedekt te zijn, is bet dus 
noodzakelijk, den druad, om den anderen paal, af
wisselend langs de zee- en landzijde te leggen. De 
kiomiiiingen , die duanloor in tie strekking der draad-
rijen ontstaan, vallen minder in ' tgezicht, dan dat 
men de draadrijeii recht legt, en de palen uit de 
rechte lijn slaat. 

De palen zijn denkelijk juist ter lengte van 0.G0 M . 
bepaald, omdat er dan twee stuks uit de lengte vnn 
etui gewone wnlchersche staak vallen. 

l iet komt mij voor, dat een rietbei van 0.05 M . 
dikte of 2 kruisingen elk van 0.02" M . , in ' t ver
stek op de strekking des dijks gelegd, doelmatigcr 
en in betrekkelijkeu zin goedkoopcr is. Hierbij toch 
zal tie gelegenheid tot uitwaseming vun den grond 
spoedige verbroeiing beletten, terwijl ook, door de 
luchtigheid van de beslagloag, de grasmat meer baar 
natuurlijken groei en sterkte behoudt. 

Dat deze kruislagcii meer constructieve poriën 
hebben dan liet vaster en meer gesloten riethed van 
0.10 M . dikte, doet aan de hoofdzaak van de be
doelde liescberming m. i . niets af. 

Het beslngwcrk behoeft alleen tc dienen, om de 
werking van de massale watergolf of stroom op den 
grondslag te bleken, en tlat wonlt STOnsOO goed ver
kregen door laatstgenoemde kruisingen van O.Oj M. 

dikte als hij de meerdere dikte der mat. Boven
dien is tie kruisende ligging van bet maternal ten 
opzichte vnn nlle riehliugeii , van wunr de aanval 
komt, altijd gunstig om tien zingenden invloed van 
het water te ueul ruliseeren. 

Voor ijsgang deugt rietheslag iu geen geval, hoe 
dan ook geconstrueerd en zou tenminste rijsbeslag, 
met vlttdittiiineii op O.iO M . uit elkander, beter ge
kozen zijn. 

Teneinde het uitglippen van dc draad rijen te ver
hinderen , zou het gebruik vnu linken iu den S vorm, 
en mede van ijzon 1 raad gemaakt, beter voldoen dan 
draad) ingek 

Het ondereind dezer baken kan in den paal wor
den bevestigt), terwijl hel Uiveneiml den draad omvat. 

De baak wonlt eerst door een in den paal schuin 
oploo|ieiid jjeltoord gut gestoken eu daarna le gelijk 
met den paal iu den grond geslagen, en de bovenste 
ombuiging van tien draad opliet beslag neergedrukt. 

Het maken dezer S uninige haken kan geschieden, 
door het draadijzer om eene houten mal le drijven, 
en dan op tie maat af te knippen. Het is duide
lijk genoeg, dat uitglippen van de draadrijen daarbij 
onmogelijk is. Ook zou men itiplaats van deze ha
ken en staken, gebruik kunnen maken van draad-
ijzeren beugels, waarvan de ondereinden der voeren 
eenigszins zijn omgebogen. 

Men neme daartoe eene lengte ijzenlraad van ± 
0.70 \ I . . tlie in het midden als beugel wonlt om
gebogen en zet de ondereinden der lieitle voeren bui-
tenwaarts haaks over ± 0.02 M . lengte om; steekt 
men dezen beugel met eene daartoe expresselijk in
gelichte kranispade om tie draadrijen in tien grond, 
dan zou. m. i . , de soliditeit van bet geheel grooter 
zijn dan hij het gebruik van walchersche staken. 

Proefnemingen, ook in dezen zin van gewijzigde 
constructie, zijn in ieder geval wel aanbevelenswaard. 

Zioriksêê, Augustus 187'J. 

J . G . l i - u s 

A C A D E M I E V A N B E E L D E N D E K U N S T E N EN* 
T E C H N I S C H E W E T E N S C H A P P E N T E 

R O T T E R D A M . 
Den 9 Augustus wenl eene vergadering gebonden 

van leden tier Academie vau lit?eldendc Kunsten cn 
Technische Wetenschappen, waarin veislag omtrent 
deu toestand wenl uitgebracht. Aan de Nieuw* 
Rotterdamoch* Courant ontleenen wij het navol
gende omtrent het verhandelde: 

De heer \ V . Tliijsen, die zich iu verschillende be
trekkingen, vooral bij bet stichten van het geitouw 
der Academie, groote verdienste jegens haar verwor
ven bad , eu tie beer 11. Cramer, die gedurende25 
jaar zijne gaven aau het ouderwijs aan tie Academie 
bml gewijd, werden tot leden van verdienste be
noemd, eu de beer Hugo Roehussen, tlie sedert 1853, 
met geringe tusschenpoozeii, als gewoon best0Orslid| 
als thesaurier en sedert \ jaren als president, dar 
Academie ten dienste geweest was, tot eerettd. 

Verder teekenen wij op, tlat bet aantal leerlin
gen in 1878 , voor bet eerst sedert eenige jaren van 
soms sterke vermeerdering, eeu weinig achter bleef 
bij tlat vau het vorige jaar, namelijk 1104 tegen 
1102 in 1877 , eene vermindering echter, die het 
bestuur, met liet oog op bet nog zeer groot aantal 
en bet gebrek aan ruimte in het gebouw, niet zeer 
betreurt. Immers — zoo wenl gezegd — het ge
brek M n iocaliteit blijft het groote beletsel voor de 
uitvoering eener reorganisatie van bet onderwijs iu 
hand- en orneiiicntteekenen. Het bestuur is daarover 
met den inspecteur van bet middelbaar onderwijs in 
overleg getreden en heeft aan het Gomwiitebestuur 
dd. 13 Maart II. de gevraagde voorstellen toegezon
den , wa;ini|i hei aiitwoonl nog steeds wordt tege-
moetgezien. 

In het jaarverslag van den dii-ecteur, tien heer 
J . Menalda van Schouwenburg, wonlt het eenigszins 
verminderd aantal leerlingen hieraan toegeschreven, 
dat bet aantal leerlingen tier Ambachtsschool, die 
allen verplicht zijn das avonds de lessen aan de 
Academie te volgen, dit jaar een vijftigtal minder 
bedroeg dan het vorige, terwijl ook door de strenge 
maatregelen tegen school verzuim tlie leerlingen, 
welke minder lust of ijver hebben , of tlie door hun 
werk niet in de gelegenheid zijn de lessen geregeld 
bij le wonen , van het bezoek der school zullen wor
den afgebonden. 

E n wat het gehivk aau ruimte liet relt luwt bet 
hier: Op sommige loeten konden de Itvrlingen ook 
nu nog nutiwlijks wonlen geplaatst, terwijl aan 
eene gewenschte vermeerdering van lesuren bij het 
hand- en orueuiciitleckeiicii, wegens gemis van tie 
noodige Iocaliteit, niet kon worden gedacht. 

De vakken, waarover bet onderwijs zich uitstrek
te, bleven geheel dezelfde als in het vorige jaar. 

In bet |)crstineel tier onderwijzers hadden eenige wij
zigingen plaats. 

De heer K . G . de Meijer wenl als onderwijzer in 
het haiidttvkenen vervangen door deu heer P. Dietz, 
terwijl iiiplnuts van deu heer P. II. Se hel tenia, tlie 
naar eldci-s was vertrokken, benoemd wenl voor bet 
iiinhine-lcekeiien do heer J . A . Iluvzerd, werktuig
kundige ami tie fnbriek te Fijenoonl, en voor bet 
meetkundig-teekenen tie heer A . den Held, reeds 
als onderwijzer in bet macbine-teekenen aan deze 
inrichting werkzaam. 

In de vacature als onderwijzer iu de wiskunde, 
Ontstaan door het vertrek uit deze gemeente van 
den heer J. Knijpers, wenl voorzien door do bsnoe« 
uiii.g van den lieer C. de Haas, tlie reeds in bet 
laatst van tien vorigen cursus deze betrekking tijde
lijk had vervuld. 

Het aantal onderwijzers in bet ornement teekenen 
werd tengevolge van het groot aantal leerlingen in 
de laagste klasse met één vermeenlerd en als zoo
danig benoemd de beer A . van Vreeswijk, beeld
bouwer alhier, terwijl aau den beer L a n l i n g i twee 
uur 's weeks onderwijs meer in hoogere klassen wenl 
opgedragen. 

trok bij bet perspectief-teekencn werd in dc langste 
klasse een tweede onderwijzer noodig cn daartoe de 
heer U. C. vnu Goor, onderwijzer iu tie bouwkunde 
en waterbouwkunde, uitgenoodigd. 

Tot leeraar in tie natuurkunde, inplaals vau tlr, 
M . Snellen, die door zijne benoeming te Utreeht 
niet meer in de gelegenheid was zijne lessen alhier 
te blijven geven, wenl benoemd dr. G . J . \ V . Bi-e-
IIRT. Toen tleze met 1°. Januari 11. ontslag bail ver
zocht, wenl besloten het onderwijs in de natuurkunde 
in de denlo klasse te steken, zoodat in tie dei-de 
klasse dc vierjarige cursus iu dit vak door een drie
jarigen zal wonlen vervangen. 

In verband hiermede zal de vierdeUasss, dit? tot
nogtoe op deze lessen met de twee hoogste klassen 
was gecombineerd, in het vervolg afzonderlijk onder
wijs ontvangen en hier de leer van het evenwicht 
cu de liewcgiiig van lichamen in tien vasten, vloei
baren en gasvoriuigen toestand wonlen behandeld, 
terwijl bet overige deel der physiea in een twee
jarigen cursus aan de vijfde en zesde klasse geza
menlijk zal wonlen gegeven. Dewijl het aantal Itvr
lingen tier 'Ine hoogste klassen, die gelijktijdig tie 
lessen in dit vak bijwoonden, dezen winter reeds 
meer tlau zestig liedrueg, worth eene splitsing ook 
hierom zeer weiischelijk. 

Aan den lang gekoesterden wenscb om ook in de 
laagste klasse van bel liaudltvkencti het teekenen 
naar tic ruimte iu te voeren en hieraan in de andere 
klossen nog meer uren te besteden, kon wegens ge
mis van hiervoor geschikte lokalen nog niet wonlen 
volt hum. 

Het het aanschaffen en iu gebruik nemen van 
mar doelmatige voorl>eeldeii en plaatwerken, zoowel 
bij het band- als bet ornementteekenen, we rd , 
zooveel de geldmiddelen toelieten, voortgegaan , ter
wijl in tie verkregen resultaten bij dit laatste vak, 
in vergelijking met vroeger, reeds een groote voor
uitgang is op te merken. 

Eene uitbreiding van tie collectie pleister-ornemen
ten in dc verschillende stijlen blijft nog gewensebt, 
terwijl vooral tic beschikking over eeu of meer loka
len , uitsluitend voor het ornementteekenen naar 
pleister ingericht en bestemd, veel bezwaren, die 
thans aan de plaatsing, verlichting en het transpor-
teeren der voorwerpen zijn verbonden, zou kunnen 
opheffen. 

Voor deu cursus in bet maehuieteekeneti wenl in 
overleg met de leerlingen een programma opgesteld, 
dat, VOOrsOOVeal het thans reeds kon geschieden, 
iu tien ufgeloopcii cursus in toepassing wenl gebracht 
eu volgende jaren meer volledig zul wonlen uitgevoerd. 

De eigenlijke cursus in het macbine-teekenen wonlt 
hierbij over vijf [eren verdeeld, terwijl aan hen, 
die dezen met goed gevolg hebben doorioopsn, de 
gelegenheid wordt geboden zich verder te bekwamen 
in hetgeen voor zelfstandige teekenuars wonlt vereisebt. 

Dewijl bet aantal leerlingen, dat uit tie darde 
klasse wenl bevorderd, veel gi-ooter is dun ooit te 
voren, zal bet vormen van BSO paral ltd-ufthvliug bij 
de vierde klasse voor den volgenden tan-sus waar
schijnlijk niet te vermijden zijn. Iu aansluiting met het 
onderwijs in de Nederlamlsche taal wenl dezen winter 
ecu aanvang gcmiuikt met het auusehalFen van eene 
kleine schoolbibliotheek. 

De leerlingen stelden deze op zeer boegen prijs, 
en tie wijl tic boeken alleen uitgeleend wenlen aau 
hen, die geen Itw hadden verzuimd en voorbliirend 
bun best dodsn , werkte deze muutivgel ook hienliMir 
op bet onderwijs gunstig terug. 

Ten behoeve van tb; lessen iu tic geschiedenis der 
bouwkunde werd tie collectie photograph ie en weder 

uitgebreid , terwijl voor den cursus in ontleedkunde 
tic levensgroot e spierplaten vun Mashall wenlen aan
gekocht. 

Op tb' vergadering wenl uilv.ierig gehandeld over 
twee voorstellen, l ie t eene voorstel, ingediend dooi
den heer Vogel , was: eene internationale tentoon
stelling van bouwkundige ontwerpen, te houden in 
het aanstaande jaar. Dc bouwkunst toch is bij 
ons te lande achterlijk; eene vergelijking met de 
voortbrengselen dier kunst in het buitenland kan 
slechts heilzaam werken; en, hoe meer de bouw-
kunst bloeit, des te meer bloeien de overige beel
dende kunsten. Over het algemeen wenl dit voor
stel met belangstelling begroet. Men zag het be
lang en het gewicht daarvan in. Het was echter 
te weinig voorbereid, gelijk sommigen meenden, en 
men vreesde tlat het veel geld zou kosten. 

Over tlie kosten wenl uitvoerig gesproken , en over 
het nlgemeen wenl toegestemd, dat deze niet gering 
zouden zijn. Om inzendingen tc krijgen ook uit bet 
buitenland, zou men gouden en zilveren medailles 
moeien uitloven , uit te reiken door eene internati
onale j u r y , cn zoowel bet een als het antler zou 
veel geld kosten. Niet meer dan de Academie zou 
kunnen dragen — wenl hierop geantwoord - - daar 
zij ecu niet onaardig kapitaal bezit (naar wij mes-
Den p m. / 28,000). Men mocht verwachten, tlat 
het Gemeentebestuur, tlat voor tic hoiiden-teiitoon-
stelling /"500 beschikbaar hail gesteld, ook voor 
deze ten toonstelling wel een paar gouden medailles 
zou uitloven, iiiisselyen niet de f 700 huur van tic 
zaal zou vragen , die het voor een tentoonstelling iu 
het Acadcmiegcliouw neemt, cn ook bij particulie
ren , die de kunst liescheriuen, zou tie zaak wel 
steun vinden. Het eind was, tlat het voorstel com
missoriaal wenl gemaaakt. Tot vertier onderzoek en 
advies zal bet worden verzonden aan eene commissie 
van vijf leden, door bet bestuur te benoemen in 
overleg met den VOOfSteUer, cn die commissie zal 
bet recht hebben zich te doen bijstaan door deskun
digen. 

Het tweede voorstel, dat in behandeling k w a m , 
WSJ tlat van I K van Grietbaysen, tlie een afzon
derlijken cursus in het teekeiien naar ongekleed model 
voor dames wenscb te. Dc discussie over dit punt 
was zeer levendig. Hel «vijgeblad" had ook iu 
dezen kring voorstanden. Anderen beweerden, tlat 
wanneer iets uit de natuur aanstoot gaf of zinnelijke 
gedachten wekte, dan was dit niet aan tie natuur 
te wijten, maar aan dc zinnelijkheid, aan de be
dorven verbeelding van deu aanschouwer. De heer 
Tliijsen ging zoover van te verlangen , tlat het teekenen 
naar ongekleed model voor vrouwen geheel werd 
afgeschaft. — W a t moet er tlau van het menscbelijk 
liguur bij onze toekomstige schilderessen worden ? 
wenl hierop gevraagd Ken ander bewcei tie, dat het 
tontonen naar een pleisterbeeld van een A|»ollo ge
vaarlijker was voor de zedelijkheid dnn het teekenen 
van ecu leclijken sjouwerman, en wilde hierom ook 
het tcekeuen naar bet pleisterbeeld doen vervallen. Dooi
de tegenstanders wenl gevraagd nam bewijs, waarom 

men het teekencn naar naakt voor vrouwen schade
lijk achtte; waarom dit vóórhaar wel, voor mannen 
niet schadelijk zou zi jn, en zij beriejien zich erop, 
dat van ecu verkeerden invloed geen spoor te ont
dekken was, dat integendeel de tegenwoordigheid 
van vrouwen gunstig werkt op de houding tier mannen. 
Dr. Van Moll eindelijk wees erop, boe de waar
heid, tlat den rejiicu alles rein is, herhaaldelijk was 
bevestigd, ook bij dt!ziekenverpleegsters, de vrouwen, 
die in hospitalen en lazaretten kranken eu reconva
lescenten In-handelen. Het slot_ van deze discussie 
was, dat tb; vraag wenl gesteld, of wijziging van 
het reglement weiischelijk wenl geooitleeld. Over 
die vraag staakten de stemmen, cn tie voorzitter 
oordeelde dit bewijs genoeg, dat de voorstellen tot 
wijziging nog niet rijp waren. 

Deze twee voorstellen eischten zooveel ti jd, dat er 
geen tijd Overschoot Mn tie zoo belangrijke tpiaestie 
tier reorganisatie van bet onderwijs in het ha ml tee
kenen — het regelen vau een cui-sus voor de akle-
examens middelbaar onderwijs — te behandelen. De 
uittiltlecliug in bet rap|>ort, dat het bestuur reeds 
in Maart /ijn vooi-stel indiende, maar van bet Ge
meentebestuur tuig geen antwoonl was ontvangen, 
had echter zeer de aandacht getrokken. 

Berichten en medcdeelingea. 
B U I T E N L A N D . 

— Eindelijk melden de Pwdjashe dagbladen, dat 
uu ook de bronnen medailles voor de bekroonde ex
posanten tier wereldtentoonstelling door tb' munt te 
Parijs zijn afgeleverd. 

- $ In de pas verschonen tierde sAevering van 
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bet y.ritschrifl für liaukundc onto werpt Prof. 
Weyraucfc de Dourobrug, die deu gntotsteri Itoog 
vun alle bruggen der aaiilc bezit, aan een ltera-
kening. Men moest 350 H . overspannen (één 

poor), waarvan alleen dc DoUTO 150 innam. 
De spoorstaven moesten 02 II, boven leegwater 
komen. De rivier ts seerdiep, en haar bodem buiten
gewoon ongunstig voor bouwwerken, soodat van 
rivierpijlers in.iest winden afgezien. De Maatschappij 
der Porliigeesche Noorderlijn schreef een prijsvraag 
uit, waarop een Engelachman en drie F ranse hou ont-
wei*|M'ii anabolen, waarvan de kosten kwamen te 
staan als volgt: 

I II III IV 
Trijs per str. M . brug 8860 4600 4270 8980 l>. 

.. „ M 1 itaadgefiehl Jn«i n o 85,5 ft«,2 „ 
l'rijsvrrhoiiditig der OStw. 28,4 IW.fi 14,0 10 
Bij die iu 't oogloo|ienile verschillen vreesde de 

Maatschappij, dat het ontwerp IV, van G. EUlel en Cie 
te Parijs, in hechtheid hij de andere sou achterstaan 
en ileed hel daarom onderzoeken door een commis
sie van de Fransche ingenieurs Krautz, MolinOfl en 
ile Mondesir. Met onderzoek viel in elk opzicht gun
stig uit. Tengevolge van wijzigingen stegen de kos
ten tot 1,200,000 fr . , wat (de lengte der landhoofden 
mede rekenende) 3200 fr. | K T str. M . brug geeft. 
Prof. Weyrnuch In-sluit aldus: iVVy moeien, ondanks 
eenige fouten in de berekening, erkennen, dat de 
oplossing van het vraagstuk ten eeneniale uitstekend 
is. De brug is grootsch, hecht, gix*lkoop en fraai. 
Ken geheele reeks van nieuwe denkbeelden is hij het 
ontwerp te voorschijn getreden en het is opnieuw 
gebleken, dal de Fransche ingenieur smaak bezit eu 
het rekenen verstaat. Intussclien behelpen wij , 
Duitschei"s, ons niet paral lel liggers en liggers van 
Schwedler." 

Prof. Weyrnuch onderschrijft het volgende oordeel : 
i> Frankrijk is misschien het land, waar uien nog 
den meesten prijs stelt op het inacblnemen vau 
de regels van den smaak eu waar men ze niet uit 
het oog verliest hij liet ontvver|x*n van kunstwerken. 
Khlers, met name in Amerika en Duitschland (en 
iu Nederland), treft men te dikwijls volslagen ver
achting van de schoonheidsleer aan, en de jongste 
stelsels van metalen bruggen, thans zoo in trek, 
leiden dikwijls tot lompe fouten tegen den smaak. 
De rechte liggers cn de bo>vstrings van verschillende 
soorten zijn al zeer weinig geschikt om een aange
naam uiterlijk te vormen, om iu harmonie te blijven 
met het landschap of met eenig architectonisch ge
denkstuk. Zelden ontmoet men een groot werk, dat 
de schoonheid of het karakter van de plek waar het 
verrees beter doet uitkomen. Wij nopen, dat de 
Dourobrug een beter gevoel zal doen ontwaken." 

Wij hopen het ook. 
— § Men wist sinds huig, dat de steenkoollagen 

versteende Itosschen zijn. Toch kou men uit hout 
geen steenkool maken. Frémy beproefde het alsnu 
met voortbrengselen van bet plantenrijk, b, v. 
stijfsel. En zie, nu maakt bij iu zijn lal-oratorium 
turf en steenkool! 

— |In het tijdschrift La Nature van Gaston T b -
sandier, dd. 14 Juni j l , vindt men een besch rij ving 
met aflieeldingen van windmolens tc San-Francisco. 
Die van Baker cu Hamilton regelt zich zeiven, en 
welke ook de kracht van «hm wind zij , de snelheid 
van het rad verandert nooit. Als de wind te sterk 
is , vouwt de molen zijn wieken up en sluit zich als 
eeu parapluie. Deze uilvinding is gegrond op de ei
genschappen der middelpuntvliedende kracht. De 
schrijver heeft vergeten de beloofde tabel te leveren, 
waaruit men het getal gallons water zou loeren ken
nen, in het uur opgevocnl tut zeventig of honden) 
voet hoogte, als de kracht van den wind twaalf 
tot zestien Eng. mijlen in het uur is. Ziehier 
eeuige prijzen dezer molens: 

10 voet middellijn 3000 Ir. 
16 i i 6000 • 
25 » « 15000 
30 i • 100O0 u 

De twee laatsten zijn sterk genoeg om koren te 
malen. Die van 25 vt. middellijn kan een kracht 
van zes stoompaaideii ontwikkelen , en die van 30 v l . 
8 tot 0 paarden. 

It I N N E N L A X D. 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandse)! Oost-lndie zijn de volgende be
schikkingen genomen: 

benoemd: bij den dienst der Staatsspoorwegen 
op Java , tot ingenieur-werktuigkundige der 2de klasse 
J. W. Th . van Schaick, thans tijdelijk die betrek
king bekleedende; 

geplaatst: bij het Algemeen Beheer, de adjunct-
ingenieur der 2de klasse II. J. Dnbouren, van de 
lijn Buitenzorg—Preanger Kegentschap|>en; — als 
chef-werktuigkundige bij deu aanleg vau de lijn 
Madioeu — Blitar—Soerahaia, te Soerabaia, tic ad-
jimct-ingeiiieiir-werktiiigkimdige der 1ste klasse P. A . 
Rutgers van der Locff. 

— In verband met de heropening van het godivlte 
van het Plein , van bet nieuwe geitouw van het de
partement van Justitie en bet Binnenhol':if, is thans 
door de HaagsidieTnunwavmaalschappij een aanvang 
gemaakt met het leggen van de rails voor de l i jn , 
welke, verbinden met die van het Hollandsche spoor
station naar liet Spui . op het Toiirnooiveld zal aan-
sluiten np den weg naar Scheveiiingen. Binnenkort 
zal derhalve ook de directe verbinding vau den Hol-
lundsehen spoorweg en Delft met de zeeplaals tot
stand komen, tenzij de instorting vau een gedeelte 
van het oude lokaal van bet ministerie van Justitie 
de opening mocht vertragen. 

Rij koninklijk besluit is eene Commissie lie-
li.temd, bestaande uit de heeren A . .1. Voorduin, 
majoor der genie, II T. Schalken , kapitein der genie, 
en F. G, A.Scherer, kapitein der artillerie, secretaris 
der commissie van proefneming. Deze Commissie is 
Inlast, de gepantserde koepels iu de stelling van 
Antwerpen, door den fabrikant Gruson te Maagdcu-
Inirg geleverd, in nogruschoiiw te nemen en vervol-
gens mei dien fabrikant eu de firma Fried. Krupp 
in onderhandeling te treden, omtrent de levering 
van dil gepantserd materiaal voor onze kusMiirleii 

Aan den gcncraal-commandant der genie in dc stel
ling vau Antwerpen is door het Belgische Gouverne
ment opgedragen de Commissie in de bezichtiging 
der werken behulpzaam te zijn. Een verzoek aan 
de Duitsche Regeering om ook de gepantserde forten 
daartelandc te mogen bezichtigen , is door liet 
Duitsche krijgsbestuur niet voor inwilliging vatbaar 
verklaard. De Commissie zal zich ook naar Maag
denburg en Essen begeven oru bij de groote Duitsche 
ijzertiibriknnten de deugdelijkheid hunnen pantser-
platen te beoordeelen. Het verschil deser pantseringen 
luNtaal voornamelijk hierin, dat die van Griison be
staan uit hnrdijzcr, dat men verkrijgt door het 
gieten van gesmolten ijzer in een ijzeren vorm, in
plaats van in een leem- of zandvorm, terwijl de 
pantseringen van Krupp uit gewalste ijzeren platen 
bestaan. Grip on beeft tot nu toe pantseringen voor 

ko«|>cis en batterijen geleverd voor de forten aan den 
Wesertunnd, voor die te Metz en le Keulen, terwijl 
ook Ie Antwerpen een batterij met deze pantseringen 
is bekleed. Door Krupp zijn totnutoe geen pant
seringen voor forten en jandliattetijeu geleverd. 

(Ilbl.) 

Amsterdam. In Zeemanshoop zal binnenkort 
eeue openbare vergadering worden gebonden , om van 
gedachten te wisselen over het door kap. K. Ahlhi rg 
te Stokliolm uitgevonden imstsignaal-iustrument voor 
stoomschepen. 

Daar hei kapitein Knilmeyer van de stooniltoot 
PïdVir wellicht niet mogelijk zal zijn daarbij tegen
woordig te wezen, heeft hij zich liereid verklaard, 
tot naden; kennisneming en verklaring van bet sys
teem van Ahlborg een uitvoerig memorandum eu 
teekening aan het college Zcemanshoop aan te bieden. 

— De Kunstbode b-helst de volgende correspon
dentie : 

ii Mijnheer de Itedaeteur! 
Naar aanleiding van het schrijven van den heer 

Jhr, Mr. V . de Stuers, gelieve de Kunstbode m\} de 
volgende opmerkingen te vergunnen : 

1". Ik verklaar meer dan eens in de vergadering 
van adviseurs de voorgenomen restauratie van den 
gevel der hofzaal afgekeurd te hebben, op grond dat 
de oorspronkelijke houw hoogst eenvoudig geweest 
is en geene min of meer rijke gotbisehe versieringen 
gehad beeft, zooals mij toeschijnt uit de overblijf
selen, uit het romantische karakter der zaal cn den 
aan) der bouwkunst van de 13de eeuw in Noord-
Nederland, tip die aanmerkingen werd echter geenerlei 
acht geslagen. 

2". Aan het college van adviseurs zijn wel plan
nen voor een nieuwe stoep en voor het roosterven-
ster voorgelegd, maar geene teekeningeu voor eene 
geheele verbouwing van de torens. 

3". Had i k , en enkele andere adviseurs, kunnen 
vermoeden, dat restauratie zou plaats hebben door 
bet uit- cn wgbrcken van een groot deel der muren 
en torens, danzuii vermoedelijk reeds destijds, even
als vroeger bij de verbouwing van de kap door den 
heer Rose, de tegenstand van den beginne af nog 
sterker en meer algemeen geweest zijn. 

Met achting 
2 Aug. 1879. C. Vos MA E R . " 
Bovenstaand schrijven hebben wij aan den lieer 

De Stoers osedasjedseld, die ons vervocht de volgende 
verklaring daaraan toe te voegen: 

»1°. Ik herbaal dat de restauratieplannen err de 
adviezen van bet college der Rijksadviseurs in de 
verschillende vergaderingen geenerlei afkeuring van 
den heer Vosmaer hehhen ontmoet, en dat een en 
ander is vastgesteld zonder dat de beer Vosmaer zijn 
stem eraan onthield of van zijn afkeuring deed 
blijken. Dc notulen der vergaderingen bewijzen 
zulks. 

2". Aan het college van adviseurs zijn wel degelijk 
teekeningeu onderworpen geweest omvattende de 
thans ondernomen verbouwing van de torens. De 
door de adviseurs gewaarmerkte teekeningeu be-
wgzen zulks. Overigens, de critiek ving in de 
Nederlandse/ie Spectator aan , vóórdat aan de torens 
geraakt was. 

3". Omtrent het laatste punt kan ik zwijgen; ik 
liespreek alleen feiten, geen vermoedens. noch de 
vermoedelijke gegrondheid of ongegrondheid van ver
moedens. 

V I C T O R D K S T U E R S . " 
Utrecht. Den Isten Juni legde de heer F . 

s'Jacob zijne betrekking als directeur-generaal bij de 
Maatschappij tot exploitatie van S|aatss|«oorwegen 
neder. Tien achtereen volgen de jaren wenl die be
trekking door hem op hoogst eervolle wijze vervuld. 
Bij zijn optreden was die lAutetmappH, als 't ware 

eene teedere plant, die alleen door de grootste zorgen 
tot wasdom zou kunnen geraken; bij zijn aftreden 
stond zij als een krachtige boom. Toen het voor
liet personeel der Maatschappij een niet meer te 
weerspreken feit was geworden, dat de heer 0* Jacob 
volhardde bij zijn beeldt om af te treden, werd 
allerwegen de wensch geuit, hem een bewijs vau alge
meene sympathie te geven. Maar hi j , die alles voor 
liet personeel was geweest, wilde, ' l was algemeen 
bekend, voor zich van dat personeel geen enkel , 
zelfs niet bet geringste otTer. Met geheimhouding 
mo'st men dus te werk gaan, en op den voorgrond 
stond, dat niet de minste pressie op liet personeel 
mocht worden uitgeoefend eu dat de bijdragen tot 
een minimum werden gebracht, zoo gering, dat 
ieder zou kunnen deelnemen. 

Uit het |»ersoneel kwam met Ut doel de regelings-
conitnissie totstand, bestaande uit de heeren : J. W . 
Slous-SIool, hoolilingenieur-vverktuigkundige, voor-
Bitter; P. N . Kooien, chef de-bureau, secretaris] 
11. J. D. Doorman, afi heelings-chef, pen niiigi mester ; 
A . J. Rekkers, districis-inspeetenr; M . J . van D u y l , 
sectie-ingenieur; P. van der Kist, ndjimcl-ins|iccteiir; 
II. M . van Feneina, stationschef; C. Gisehlcr, dislricl..-
inspoctour: J. J . M . A . Glasius, inspecteur der L . 
I.. l i jn; H . P. M . G. van der K u n , sectie-ingenieur; 
M . Marée, ehef-de-burcaii; D. A. F. Notehoe, hoofd
opzichter; J . A . Ronssingh van ï le t sou , ingeni.'iii' 
der tractie; II M W. W. Staring, ingenieur chef 
der werkplaats te Zwolle en W. K. Vi-ser, controleur. 

Eene circulaire werd lot, het personeel gericht en 
4312 ambtenaren eu beambten zonden hunne bij

dragen in. Allen wilde deelnemen; wissel wachters 
en wegwerkers, baanwachters en wachteressen , allen 
sloten er zich bij nnn. 

De keuze vau het huldeblijk was sjioedig bepaald : 
twee zilveren candelabres, waarbij een album, Itc-
vnttende de namen van alle deelnemers. 

De candelabres, vervaanligd iu de fabriek van de 
heeren Van Kempen te Voorschoten, zijn van hot 
zuiverste gehalte en hebben eene boogie van 75 een • 
timeter. Dc voet van elk is in 4 vakken afgedeeld, 
liet eoi-ste vak draagt tot o|ischril't: »Aun den Direc
teur-Generaal den heer F . s ' Jacob"; bet daartegen-
overgestelde vak : sDoor het peraoneel der Maatschappij 
tot Exploitatie, van Stiuitss|ruorwegen", terwijl twee 
andere vakken de jaartallen dragen 1800 en 1870. 
Om den standaard slingert zich een wijngaardrank. 
De kroon i - ingericht voor 7 lichten , die successievelijk 
zoo geplaatst zijn, dat ze een pyiaiuidalen vorni hebben. 
Het. geluid, door eenvoud eu strenge ordonnantie 
uitmuntende, maakt een zeer goed effect. 

Voor het album werd door dcit uieubelm ikei' II. C. 
Menger te Utrecht een étui op voetstuk vervaardigd. 
Dit In-staat uit een sierlijken standaard, dragende 
aan étui in laamaaanonn. De é t u i , vau binnen met 
zwart zijden Ituweel bekleed, wordt door een kristal
glazen deksel gesloten. Met uitwendige is rijk ge
beeldhouwd, zwart gepolituerd cn met dof zwart 
afgezet. 

Vnn bet album werd de bind geleverd door de 
firma Van Kempen. Hij is van blauw zijden fluweel 
met matzilvoren medaillon en versierselen. Op het 
medaillon gelijke inscriptie als op de candelabres. 
Het album is zilver op snede. Het titelblad is rijk 
van opvatting en geheel in overeenstemming met 
het doel van het huldeblijk : bet vliegend rad aan 
het hoofd, bet symbool van hei Verein der sjtoor-
wegen , waarvan de Exploitatie-maatschappij met haar 
net vau lOOO kilometer lid is; daaronder bet Neder
landsche wapen, liet geheele blad is door eene rijke 
ome ment ut ie omgeven, waarin aau beide zijden enge
lenbeeldjes candelabres opbellen. Aan den voet het 
centraalgelHiuw der boufdadministratie te Utrecht, 
hetwelk nu een nieuw uiterlijk verkrijgt met ver
grooting eu uitbreiding'. Keu krans van bluemenen 
rozen omsluit bet geheel. Op bet titelblad volgt de 
Opdracht, door1 le geheide Commissie eigenhandig 
geteekend. Dan volgen de 4312 namen, elke naam 
in een etiquette gevat, elk blad weder door een z i l 
veren rand omsloten: op het slot blad een locomotief 
met tender der Maatschappij, het uLeve s'Jacob" 
overbrengende. Dit meesterstuk van pennes< hrift is 
het werk van een ambtenaar der Maatschappij, den 
heer E . F . Godefroy. 

Het huldeblijk is j l . Dinsdag den heer s' Jacob 
aangeboden. 

— Den 22sten dezer zal in het gebouw voor K u n 
sten en Wetenschappen, te Utrecht, eeu christelijk 
werkliedencongres gehouden worden. 

Dat congres zal gewijd zijn aan de bespreking 
van de volgende punten : 

1. Oprichting van een pensioenfonds voor oude 
of tot den arbeid ongeschikt geworden werklieden; 

2. Oprichting van een uitkeeri>igsfonds bij over
lijden van werklieden; 

3. Oprichting van «christelijke vereenigingen van 
werklieden." — Aansluiting der reeds bestaande tot 
tH'tl Hond; 

4. Oprichting van volkskoffiehuizen in alle ge
nieenten des lands, gelijk er een (het eerste van dien 
aard in ons land) door Patrimonium le Amsterdam 
geopend is. — Leesbibliotheken. 

5. Bestrijding van volkszonden: Zoudagsontheili
g ing ; Kterk*!«lraiikgebruik ; prostitutie; zoogenaamd 
neutraal staatsonderwijs. 

0. Uitbreiding der kiesbevoegdheid. 
Er Itostaut gelegenheid tol deelneming aan een 

gcmeenschappelijken maaltijd, tegen f 1.50 per 
hoofd. 

Zwolle. De aiiimiiniafabriek , indertijd dot»' den 
directeur der stedelijke gasfabriek alhier iu het leven 
geroepen, werkt uitstekend eu verschaft, lie langrijke 
voordeelen voor de gemeente. 

Tilburg. Op verzoek van den heer J. van Elzen , 
civiel-ingeiiieur en concessionaris voor den stoomtram
weg Tilburg—Waalwijk en Tilburg-Koningshoeve , 
heeft de Gemeenteraad goedgevonden, artikel 7 van 
de gestelde algemeene voorwaarden iu dien zin te 
wijzigen, dut de concessionaris, binnen drie maanden 
na de eindconccssic van den Minister, een technisch 
ontwerp, overeenkomstig gen.u-nul ar t ikel , aan deu 
Raad zal indienen. 

— De Kouigl. Wasserbaii-liisjM-cloi' .1. Slichting 
beeft te Wesel, bij C. Kiihler , uitgegeven: »Gcnc-
rales Projekt zur Anlage des llheïn-lssel-t.anals, 
einer Verbindung des Hheines bei ftres mit der 
Issel unlerhalh Anholt, im Sehiffahrts- und Lan-
desuicliarations-Interessc." Het doel van den heer 
S. is een middel aau de baud te doen , om de thans 
zoo vaak voorkomende stoornissen in de vaart van 
den Benedenrijn naar Amsterdam Op te hoiTeu en 
een internationalen scheepvaartweg van den Ikwenrijn 
naar Amsterdam of de kusten vau de Noordzee lot-
stand o- brengen. De zaak wordt, naar de schrijver 
zegt, door Pruisen en Nederland beiden algemeen van 
't hoogste luimig geacht. Het boek is vair kaarten 
voorzien. Bij deu goeden klank, dien de naam van 
den lieer S. beeft, verdient zijn geschrift de alge
meene aandacht. 

Arnhem. De werluaamheden van de jury zijn 
in vollen gang; eenige leden en plaatsvervangende 
leden hebben bedankt, zoodat in de samenstelling 
bier en daar verandering gekomen is. De Commissie 
voor de tentoonstelling heeft van de inzenders het 
verzoek ontvangen om, inplaats van diploma's, me-
* la i lies aan de bekroonden te geven. 

Ir ne dezer dagen gehouden bijeenkomst van 
exjtosanteii is besloten, een feest aan de Tentoonstel-
lings commissie aan te bieden. Er werd een bestuur 
benoemd om deze zaak te regelen en iu beginsel be
sloten, daarvan een avundleest te maken nu-t soupé, 
muziek en vuurwerk. 

Unkondiffingeii van Aanbestedingen. 
Maandag, |M Aug. 

Woningen, te 12 uren, door burg. cu woth.: het 
bouwon van eene boerenbehuizing c. a. in den nieuwen 
Ruigezatidstcrpoldcr. Rilj. inz. bij den rentmeester 
der Stndsbezittingeu. 

tpeldaarn, je 12 uren, door het gemeentebestuur: 
lo. bet leggen van p. in 850 str, M . grintweg op den 
Anklnnr onder Apeldoorn, met de levering van de 
benoodigde harde steen, puin cu grint; 2o. het ver
voeren vau p. in. 000 M ' grint, vnn het kanaal uanr 
dn verschillende grintwegen, gelegen onder Apeldoorn, 
Beekbergen eu Loeneu; nlsmede prijsopgnif voor dc 
levering vau grint ouder Apeldoorn, Beekbergen en 
boenen. 
_ , Ie Ci uren, donr Meijer van Leeuwen, hij 

Kiudereu Pullrs-Riiijs: eeu gebouw, ingericht voor 
werk- eu bergplaatsen. 

Mandag, ut tug, 
KwIJiirirerhl, te 121/, uren, door den burgemeester: 

het maken van eene houten beschoeiing langs de 
Boh niton h aven op Zomerlost. 

ZalUHammel, le I uur. door den dijksteel van 
Bo«n meier waard-Itoviai den-Moidijk, iu het Studskoftle-
huis: lo. het bouwen van ccn nieuw magazijn voor 
de noodmaterialen te Aalst; 2o. hul leggen van ijzeren 
binten en vloeren in de nmchiiiekanier der beide 
stoomgemalen tc Aalst, heuovens het herstellen der 
rookkanalen ia die stoomgemalen; Ba het ver' sh ten 
vnu verschillende timmer-, metsel- en verfvvcrV.v aan 
de beide stoomgemalen en mnrhiujstwouingcn te/vnlsl, 
benevens het onderhoud van deu weg op den Mcidijk 
en do levering van grint in verschillende pare, 

WoetfoUg, ao 4«ff, 
EiiHeliedr, te 12 uren, door A. J . Blijdt nsu'iu, bij 

Ainelink: het verhouwen vau het huis „liet >incliiik 
te Lonneker, zoomede het bouwen eener ' woning. 
Aanw. tc 8 uren. 

Kmitteit, te 12 uren, door burg. en weth.- l o . het 
vergrooten en gedeeltelijk vernieuwen van l/'i school
gebouw te Kunnen; 2o. de levering vau BotmUbankan 
bestemd van 177 leerlingen. 

'--Huife, tc 1 uur. door het ministerie, vnu justitie: 
liet oprichten vnn een gebouw voor het kant uiige recht 
te Hilversum. Binning ƒ 12,883, 

Hi.ioii«iioiik»\e«-r, te 3 uren, door het R. K . kerk
bestuur, teu huize vau Adrianus Gils : het bouwen 
vau een liefdegesticht. Aanw. 19 cn 20 Aug., 

Haitrliind , te 4 uren, door burg. ca Weth.: het 
bouwen eener openbare school niel bijlcvcring von het 
benoodigd materieel, ameublement enz. Inl. bij den 
architect J . II. lbinuiiik, te Goes. 

Iiellt, te \-> uren, door den directeur der nrlillerie-
stupel- en construcliemagiizijneii: de levering van 550 
groote blauwe dekens. 

ü/.èiijjr, door burg. en wetli.: het maken vau eene 
wal beschoeiing cn het verdiepen der haven aldaar. 
(Herbesteding.) 

Ilumlcrriai;, 31 4ug. 
J*ure, te 12 uren, door het bestuur vnn den Has-

kcrveenpoldcr, iu 't Zeverijushuis: het opbouwen un 
inrichten van een stoomwntermolen en afzonderlijk 
staande woning voor deu muchiuist-molcnaar, op den 
polderdijk bij „de Welle", aan het groot scuceps-
vaurwater de „Heercnsloot" te Nijehaske, builen 
levering van stoomwerktuigen met ketel ea nunhc-
houreu. Aanw. 10 Aug., tc 11 uren. 

« Ix l e rwl j a , te 3 uron, door het gemeentebestuur: 
lo. eeu keiweg nmvr de losphtnts vnu het stal jou eu 
eene ophooging cn verstratmg vuu een hestaauden 
keiweg; 2o. een nieuwe brug bij het Klein-Spcijk. 
Annw. IS Aug., te 10 uren. 

Vrijdag, Tl Aug. 
m i n , tc IJ ureu, door deu directeur der artillerie-

stapel- en curislructicmagazijnen: cie levering van: 
le perc. 1500 K G . koperplaat, dik 0.0001» M . ; 2e perc. 
Ü0O0 KO. messingplaat, dik 0.0005 M . ; 3e perc. 
50,000 K G . grove E n g steenkolen; 4c perc. 50,000 
K G . tijm' steenkolen, Rhoursche machinekolcn. 

l.eruiiurdeii, te 12 uren, door het gemeentebest. 
vnn Leenwarderadeel: het uitbreken van de kunstbaat! 
(bestaande uit puin eu griut) oru het kerkhof te 
Stieus, eu vervolgens oostwaarts voorlangs de O. L . 
school tot voorbij de bewaarschool, benevens het daar
voor in de plaats maken van eene kliiikerbestrniing, 
over eene str. lengte van p. ui. 314 M . Aanw. 20 
Aug., te 12 uren. 

'it-llMge, te I uur, door het ministerie van water
staat enz.: lo . het herstellen en verbeteren van de 
Rijkstelcgraufliiucn langs den Slaatssspoorweg tusschen 
Utrecht en 's-Bosch. Ruining f 552; 2o. idem van de 
Bijkstelrgrunflijncn in de afdeeling Amsterdam. Ra
ming r*l l46j 3o. idem vnu idem iu dc afdeeling 
Venloo. Raming / 77fi. 

Zaterdag T.t Aug. 
i ' i i-eeiti , te 10 ureu, in het gebouw voor K. eu 

W.: het bouwen vnu een loods tot liulpkuzcrnemcnt 
in het furt op de Rjltstrout. Aanw. 20 Aug., te 't 
uren. Bi l j . inz. Aug., vóór 3 uren, op het bureau 
van den eerstaanwezend ingenieur, uldaar. 

Leeuwarden, te 12 ureu, tcu gomeentchuize: de 
verbouwing vuu het armhuis tc Leeuwarden. Inl. bij 
den directeur der gemeentewerken. 

Amttlerdam, te 2 uren, iu het Café Pauoraina: het 
maken vau een huuleu overkapping der spoorbanen 
voor het hulpstntion in hel Wcsterdok met du leve
rantie van alle materialen eu arheidslooucn, ten dienste 
vnu de Amsterttnmschc Qmnibusiiiuutschappij. Iul. 
bij deu iugeuicur-nrchitect A . L . van Gendt. 

/ . .nt i iKlat , te 2 uren, door het bestuur der water-
keeriug vau de cal. polders Margareta, Kleine-
Iluiseus eu Ecndiacht, in het directiegebouw van den 
Margaretapolder: het uitvoeren vau verdedigings
werken aan deu oever vau bovengen, polders, be
slaande iu ziukstukken cn stcoubcstortiug. 

K ral Ingftehe veer, door dc stoomboot reederij Maos-
cu-Uscl, ten haren kantore: het verrichten van eenig 
baggerwerk bij de uaulegplaats voor stoombooten te 
Cupelle a d l.lsel (Oudeuaarde). Aanw. 18 Aug., te 
10 ureu. 

Maandag, t.% Aug. 
' • • H u t b , te 10 uren, door burg. en weth.: het leg

gen der fuudameuten, kelder enz. vnn de gebouweu 
vuor het gymnasium te 's-Husch. Inl . bij den ge-
meentearchiteet J . M . Nabbe. Aanw. 21 Aug., te 
11 ureu. 

'«•Hage, te 11'/t uren, door het. ministerie vau wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. best oir : het 
opruimen van tolhuis no. 4 en het bouwen vuu ecu 
mouw tulhuis aim den Rijksweg onder Numuusdorp. 
Aanw. 18 en 20 Aug. Raming ƒ1970, 

\» ioler-.vti.lt. , tc 1 'ine, dOOf dv Neilerl.-West f. 
spnorwegmiiatseliiipplj. teu raadhuize: lo . ijzeren bo
venbouw van (1 bruggen in het Emschcrdal; 2o. ge
bouwen en inrichtingen op dc linlle Buer; 80. grond

en kunstwerken ten behoeve van hot Nndcrl. gedeelte, 
lang circa 5.8 K M . , vnn den spoorweg vnn Winters
wijk naar lioeliolt, lo. douaneloods oi> station Borken. 
Inl . bij den directeur-ingenieur tc Winterswijk. 

u ooliiceii. 'savouds 8 ureu, door den architect N . 
W. Lit , bij II. Vecning: het bouwen van 2 woningen 
op het Zuidcrplein. Aanw. 21 Aug., to 10 uren. B i l j . 
iuz. hij genoemden architect. 

IHnndag, 10 Aug. 
i irrrlit , te 10 uren, in het gebouw voor Kunsten 

eu Wctenschap|)Uii; het verlieteren van het fort bij 
Vochten. Aanw. 1'J Aug., te im . uren. Burning 
ƒ :j50,tKMt. Bil j . inz. 25 Aug., vóór 3 uren, op het 
bureau der genie op Damlust. 

Airen (Gelder!.), gcm. Appeltcrn, Ie 12 uren. door 
liet bestuur van dun dorpspolder Alfeii , bij 0. Mol-
lenberg: hut makeu van de gehouwen voor de plaat
sing vnn de machine, pomp cn stoomketel, cn verdere 
tut het stoomgemaal behooreude werken. In). b i j . l . A . 
de Leeuw, tc Alfen. Annw. 20 Aug., Ie 12 uren. 

iiii-.ieril.iin. te 12 uren, iu het hotel De Oude 
Graaf in de Knlverstraal, voor 11 G. Koster II.Gz.: 
het bouwen van 7 woonhuizen op een terrein, gelegen 
nan dc Wijde Gasthuislaan, lusschcn den Overtoom 
cn hei Vondclspark, gcm. Nieuwer-Amstcl. Inl. bij 
deu architect Y. Rijvoots Gzn. 

Rotterdam , te 12 uren, door het ministerie van 
financiën, aan do bureaus vnn deu prov. inspecteur 
der directe belastingen enz.: het onderhouden cu het 
doen van eenige herstellingen aan dc terreinen, de 
haven, dc gebouwen en anuhoorighcdeu vau het Rijks-
rutrepót op dc voormalige marinewerf tc Rotterdam, 
ged. 79, '80 on '81. Auiiw. l i l Aug., te 10 uren. 

Middelburg, te 1 uur, door den directeur der rcg. 
cu dom.: het Sjarfg onderhoud (tot 30 April 'SJ) van 
den slijkvangcr eu vnu den dvvnrsdam gelegen op dc 
Rijks-btiitcugroiideii in de Mosselkreek, vóór don zee
dijk vnn den Jonniia-Mnriapoldcr Iul. bij den hoofd
opziener der domeinen J . J . Brandt, tc Middelburg. 
Aanw. 22 Aug., te 1 uur. (Herbesteding.) 

t'lrechl, tc 2 uren, door dc maatschappij tol expl. 
van Staatsspoorwegen, ann het centraalbureaui hel 
leggen van het tweede spoor niet levoring cn ver
werken vau ballast, en het verrichten vau bijkomende 
werken tusschen dc stations Zwaluwe en Bokstel, tcu 
behoeve van den spoorweg Maastricht—Breda en 
Breda—Rotterdam. 

Waensdac, *T Aug. 
'a-llage, te 12 uren, door het ministerie vnn water

staat euz., ten dienste dor Staatsspoorwegen: de le
vering van haakboiiteu. Raming / ' 13,500. 

Ilanderdag, l « Aug 
z ie r ik /ec . tc 1 uur, door het dagelijkscli bestuur 

vnn het waterschap Schouwen, aan '- i.:m i« kamer: 
Int bezinken eu bestorten van een gedeelto van deu 
oever vnn het district Klauwers, waterschap Schouwen, 
iu 2 perc. 

l ireilit. tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen: het maken van 2 wachters-
woningen aan de overwegen bij kilometcrpaal 50.307 
op den spoorweg vnu Utrecht naar Bokstel en bij 
kilometerpaul 56.781 op den spoorweg Maastricht— 
Breda. Inl. bij den sectie-ingenieur tc 's-Bosch. 

Vrijdag, 10) Aug. 
«riierin-iiii«r, te 11 uren, door het bestuur der 

waterkeering vnn het cal. waterschap Scherpenisse, 
bij Kletibaas: hrt verdedigou van deu onderzeeschen 
oever door steenbestorting, aan de waterkeering vau 
gnmemd waterschap. Aanw. 22 en 25 Aug. 

Kraulngen, tc 12 uren, door hel miuistcrie vau 
waterstaat euz., aan het gebouw van het. prov. best.: 
bet verleggen van den zeedijk bij den steenen beer 
ts Delfzijl. 

Middelburg, te 1'/, uren, door burg. en weth.: 
het verdienen van een gedeelte der Heerengrncht, vau 
den Sint-Joris-voctbrug af tot aan den dam bij de 
Koi o--Noordstraat, hem'veris het baggeren van ccne 
geul, van die voetbrug af tot aan de Scisbinuonbrug, 
uict het vervoeren van den uitkomendun grond. 

Zaterdag, :io Aug. 
u i e n l i e i . te 2 uren, door het bestuur vnn deu 

Nieiiw'e-Pttsscgeulopoldcr te St . -Kruis , bij J . Cues 
I Kapitalen dam): hut verhoogen van dun zeedijk, van 
deu Mngdalunapolder t"t aan den Clnrapoldur, over 
eeno lengte van ongeveer 820 M . Aanw. 25 Aug., 
van 10—2 uren. 

Lelden, ter secretarie van hot hoogheemraadschap 
van Rijnland : de levering van het stoomwerktuig voor 
sen op tu richten schepradgemaa! te Katwijk-uan-zec. 

VfaeiiBdag, :t Nept. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie vnn wa

terstaat enz.: het leveren cn verwerkoii vau stortsteeii 
teu hehouvu van de overbrugging vau het Hullaiidseh 
Diep. Raining /75,000. 

Vrijdag, 9 Nept. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat «uz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het maken vnn naulcgplaatscii en van een ijzeren 
ligger aan deu rechteroever van dc Waal, teu bcboeve 
van het veer te Zalt-Rommel; 2o. hut driejarig on
derhoud dor gebouwen eu vaartuigen, Itehoorendc tot 
liet Rijksvcer te Zalt-Rommel. 

• p lalcr te b«pnlen datum, 
nullum (op Ameland), door het kerkbestuur der 

Herv. gemeente: eeno belnngrijke herstelling vnn het 
kerkgebouw der gomeente. Teekening ligt: te Holluin 
hij Job 1). Visser cn te Ho l werd bij K . de Kuur. 
Inl. bij A . 1). G. ten Donsschalc, te Leeuwarden. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Ni -iciiv» ijrtnil 

bouw voor een 
l>ilj., als: 
W. de Jong, 
J. SluiJB, 
W. de Heer, 
J. C. Visser, 
•'• Leeuw. 
A de Wit , 
Poen, 
hessidinuil, 
£ J . Blaauw, 
' W n . Blom, 
J. Rakker, 
D, Nieuwboer, 
t Hoek, 

Boos, 
-'• Nicuworstad, 

l'iiruieremle , 5 
s<dd gebouw voor 
bflj, a l s : 

I'. de Groot, 
van Ammers, 

. Baud, 
• Weslmijzo, 

v. Hugcdttoni, 

, 4 Aug.: het makeu vnu een ge-
stoom watergem :ml ; ingekomen 15 

te Nicuwoilie|>, ƒ 26,872 
,, Nibbikswouü, „ 23,S50 
„ Nii'uwe-Niodnrp, „ 23,:«:i 
„ Hoorn, „ 2i,5()0 
„ Oostwoiul, „ 22,:ir,.-, 
„ Hmiwvrt, „ 22,315 
„ Vmihiiiwüi, „ 22.275 
„ Niouwe-Nitriorp, „ 22,222 
„ El ii. „ 21,'.i:i5 
„ NieuwoNicdorp, „ 21,111 
„ Alkmaar, „ 20,702 
„ Vcnhuizun, „ 20,082 
„ Hem, „ 211,48'J 
„ Bonakus jMl , „ 1'.1,0(10 
„ Beeta, „ 111.328 

Aug.: het houwen vau oen gemot-
Wed. A . Schnicders: ingekomen 0 

te Piirinerende, 
„ Kwali jk, 
„ Puriiierende, 
„ idem 
,, idem 

f 2475 
., 24113 
„ 2418 
„ 2375 
„ 2335 

H . F. Westcrveld, te Purmeronde, / 2240 
A. Oudejana, „ idem „ 2120 
P. Brinkman, „ idem „ 2075 
K. de Lange, „ idem „ 1991) 

Nneek, 5 Aug.: het bouwen vnu rune school eu 
onderwijzerswnning cu daarbij voorkomende werken, 
langs het Oude Kerkhof; insck. 15 bilj., als: 
J . S. v. i l . Steeg, te Finkuin, / 17,098 
J . R. Jansmn, „ Hatltirn, „ ]5,G'.I2 
L . W. Gnnslrn. „ Rritswerd, „ 16,840 
T. Ketelaar, „ Leeuwarden, „ 14,011.'» 
C. Visser, „ Sneek. „ 14,884 
P. J . Fostmu, „ Woiidsend, „ 14.870 
T. J . v. d. Siècle, ,, Sueek, „ 14,813 
M . Boudema, „ idem „ 14,834 
.1. Pijkstra, „ Bcrgum, „ 13,8113 
J . Scbolauiis, „ Succk, „ 13,080 
C Fabor en P. Bijvoots, „ idem „ 18,990 
II. B. v. d. Valk, „ Oabeard, „ 12,793 
E. du (irnaf, „ Bergum, „ 12,710 
L . A . Visser, „ Sneek, „ 12.47S 
E. L . Ilimstra, „ Hallam, ., 12,1172 
nog niet gciniud. 

Oiiimelnnderwljb, 5 Aug.: het bouwen van liet 
vcrluntshuis te Orninelnudcrwijk: iugek. 5 brij., als: 
(J. J . Frummel, te Veendam, / 4200 
A . Schreiidcr, „ Onimelandcrwijk, „ 3750 
C. Bri l , „ Pekela „ 3497 
T. Vcnema, „ Vociidam, „ 344!) 
R. 0. Hazewiiikcl, „ Ommclnuderwijk, „ 299S 
gegund. 

NIIIIH, 5 Aug.: het doen van herstellingen aan het 
stadhuis en andere ge mee ut ego bouwen; minste inschr. 
was J . Elfrink, te Sluis, voor / 1472.10. 

f.nrittriicm, (1 Aug : het uithalen dor aanwezige, 
cn hel maken en inhaiigeii vau 2 nieuwe piintdeurcu, 
in de groolo schutsluis vau het kanaal van Steenen-
hoek; iiigekomeu 10 hi j . , als: 
D. Baron, te Hoornaar, f '1000 
0. Exalto, „ Gorinchem, „ 4331 
B. Verdoorn, „ Hardinksveld, „ 3890 
C. Verheul, „ idem „ 3885 
F. Looijeu, „ idem „ 379fi 
T. Wnppcroiri, „ Gorinchem, „ 3710 
A. A . Minck, Kedichcm, „ 3700 
T. G. de Geus, „ Hardinksveld, „ 3700 
A. de Groot. „ Heiikelum, „ 8675 
W. Ijooijen, „ idem „ 3640 

Harderwijk, 6 Aug.: het makeu van ecu bassin 
voor eene scheepshelling en bat uitdiepen der haven; 
ingekomeu 7 bilj., nis: 
A. de Borst, tc Papendrecht, f 32SS 
D. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 3225 
1). van Munching, „ Harderwijk, ,, 26)0 
J . EL Roiiwcuhorst, „ idem „ 2000 
II. de Loonwerk, „ Hardinksvohl, „ 2570 
J . W. Bloemendal, „ Harderwijk, „ 1995 
J . Kok, „ idem „ 1919 

Rewaan, 0 Aug.: het maken vnu kramwerken euz. 
in deu Picrsenspolder, niet hut onderhoud tot 1 Mei 
'80; iugek. 8 bilj., als: 
C. Boot, te Neuzen, f 2200 
C. Blok, „ Hoek, „ 1950 
P. Ba reman, „ idem „ 1925 
C. Krclcman, „ Neuzen, „ 1S00 
Gelcün Mcerteus, Hock, „ 174S 
A. Tholens, „ Neuzen, „ 1090 
D. Tholens, „ Hoek, ,, 1530 
J . Jansen, „ idem ,, 1499 
gegund. 

Nieuwe-Pekela, 0 Aug.: het bouwen van een huis, 
waarin bakkerij met bijschuiir; iugek. 4 bilj., als: 
J . Winters, to Oude-Pekela, / 3995 
II. Hcijcrman, „ Nieuwe-Pekela, „ 3298 
K . Hcuscma, „ Oude-Pekela, „ 8SIMJM 
J . Meiieriug, „ Nieuwe-Pekela, „ 2800. 
gegund. 

•Osonbergen, 7 Aug.: lo. hot inakeu van de ge
houwen voor de plaatsing van een stoomgemaal; in
gekomen 13 bilj., als: 
W . Lammers, (e Strijen, / 18,347. 
C. Kaadts, „ Steenbergen, „ 17,938.74 
L . van Dis, „ Fijnaart, „ 17,873. 
M . Naaktgeboren, „ 's-Gravendcel, „ 17,750. 
J . v d. Vlugt, „ Dordrecht, „ 17,050. 
J . Visser, ,, Pspeudrecht, ,, 16,900-
A . v. d. Meer, „ Zevcnbergeu, „ 16,380. 
A. Korteweg, „ idem „ 16,2SO. 
M . Schreuders, „ IJsclmonde, „ 16,199. 
A . van Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 16,099.99 
A. D . Lucas, „ Zevenbergen, „ 15,649. 
K . v. d. Sluijs, „ IJselmonde, „ 14,960. 
J . Floorcn. „ Steenberg, u, ,, 14,620. 

2o. het leveren en plaatsen van eeu stoommachine 
mot auubehooreu; ingek. 9 bilj., a ls : 
Peon en Bamiiiin , te Dordrecht, / 26,990 
Broduits cu Scydcl, „ Berlijn, „ 24,550 
Evrard van Dnijl en 

Dc KruülT, .. Delfshnveu, .. 23,S75 
J . M . v. d. Made, 

Direct, der Kon. fabriek 
van stoom- cn andore 
werktuigen, „ Amsterdam, „ 22,700 

W. Bcgemnmi, Helmond, „ 19,000 
Sociélé aim,ivme des forges 

et Fouderiu do Gil ly , „ Charleroi, „ 17,990 
Scpp en Co., „ Enschedé, „ 17,777 
W. van Goethem, 

J . Réallicr en Co., „ Brussel, „ 17,350 
Cusiju ou Co., „ Gouda, „ 14,390 

Welil, 7 Aug.: het aanleggen van een grintweg vnu 
Wehl uaar Diduiu; iugek. 10 bilj., als: 
W. M . Nijencs, tc Arnhem, / 22,730 
J . 11. Hoijinck, „ Panncrdcn, „ 21,880 
11. A . v. d. Rergh, „ idem „ 21,550 
EL A . Pauwen, „ idem „ 20,050 
G. W . Rusmuller, „ Wehl, „ 19,990 
L . H . H . Braam, „ Terborg, „ 19,549 
J . vim Oijcn 1'z., „ Nijmcgcii, „ 19,474 
J . Tcrwindt, „ Wirstcivuort, „ 18,700 
C. J . Wassing, „ Oud-Zevenaar, „ 17,50X1 
L . Verhoeven, ,, Oostcrbook, „ 16,419 
gegund. 

'a-Hage, 8 Aug.: hel. herstellen en verbeteren van 
de Rijkstelcgraaflijnen langs den spoorweg tusschen 
Haarlem en Rotterdam; ingek. 5 bilj., uk : 
M . J . vau Zanten, le 's-Hage, f 998 
1'. van Ksseu, „ Houtrijk cn-

Polannn, „ 987 
E . M . Gicsscn, „ Amsterdam, „ 933 
H . Hols , „ 's-llagc, „ 895 
A . Kollwenllov^^n, „ Eukhuizeii, „ 8S0 

'H.B«Heli, S Aug.: het. gedeeltelijk vernieuwen der 
houten wnnderi en vleugels vnn den sehiitkolk van 
sluis no. 0 der Zuid-Willemsvaart; ingekomeu 3 bi l 
jetten, als: 
l i . M o l , te Hedel, / 10.900 
J . A . Groot, „ St-Anna bij Nijmegen, „ 10,700 
U van Dijk, ., Kiupol, 10,510 

llardinkavrld, 8 Aug.: hel doeu van herstellingen 
en reparatieii aau het kerkgebouw der Herv. gcm. 
ehUnr; ingek. 7 bilj., als: 

A. Undser , tc Sliedrecht, f 3130 
A . Bnrsje, „ idem „ 3087 
F. G. do Geus, „ Hardinksveld, „ 2720 
II. de Leeuwerk, „ idem „ 2688 
J . C. Cocnraads, „ idem „ 2586 
F. Looijeu, „ idem „ 2315 
D . Broekmnn, „ idem „ 2186 
gegund. 

Amilerdam, S Aug.: hef. leveren aau het departe
ment vnu marine van 162,000 K G . ijzeren ballast, in 
diverse afmetingen; minste inschr. waren Kngclmann 
en Van Stirum, te Kampen, voor / M n . 

Mla*elburg, 8 Aug.: het uittrekken, wéder plaat
sen en bes tor ton vau dukdalven op dc hinnmiroede 
vau Brouwershaven; ingek. 2 bilj., als: 
IL Arnold, te Brouwershaven, f 1919 
II. C. v. d. Knde, „ Zierikzee, „ 1948 

i t . e e i i i 9 Aug.: het doen vau Itostratingcn, leveren 
van nfsliiithokkeu en waterkranen cn het verplaatsen 
van ccne waterkraan op het station Arnhem; minste 
iuschr- was Ph. Verbruggen, lo Waddinksveen, vitor 

./ 37,700. 

Utrecht, 9 Aug.; het doen vnn herstellingen aan 
de knzemc „het Kinderhuis*' aldaar; minste inschr. 
was P . van Zutphen, te Utrecht, voor ƒ 7 6 3 5 . 

Ciraningrii, 9 Aug.: het afbreken en wedcropbou
wen eener behuizing in dc Havenstraat; ingekomen 
9 bilj,, als: 
.1. Vink, to Gnrmorwoldc, / 5650 
Mcnge, „ (irouingon, „ 4559 
E. U . Wietsemn. „ idem „ 4470 
K. Berken hnseh, „ idem „ 4200 
Fekkes cn Dooges, „ idem „ 1OS0 
J . d.: Vries, „ idem „ 3971 
Kruilcr, „ idem „ 3870 
Schuur, „ idem „ 3776 
Si-I11 •• II. 1 «T, „ Hongezund, „ 3455 

Aniiterdani, l l AULT.- het maken van eeue haltc-
inriclitiug op den spoorweg tc Heiloo nabij Alkmaar; 
minste inschr. wns W. vnn Eek, te Amsterdam, voor 
/ 6410. 

Zwalle, 13 Aug.: lo . het maken vnn eeu nfwate-
ringsduikcr in dc Willemsvaart; ingek. 3 bilj., als: 
ü . F. Pator, te Zwolle, / 3180 
L . Krook. „ idem „ 2117 
J . Willighagen, „ idem „ 2100 
gegund; 

2o. het veranderen van het gebouw voor deu visch-
afslng; ingek. 4 bilj-, als: 
J . Willighagen, tu Zwolle, f 1700 
L . Meijer, „ idem „ 1490 
J . Pellenkoft eu Zn., „ idom „ 1478 
T. Disselhoir, „ idem „ 1450 
niel gegund. 

'a-llage, 13 Aug.: liet makeu van bnzaltstccnglooiiug 
tegen hot hu it en beloop van den ba ml ijk langs deu 
liiikeroever der Nieuwc-Merwede beneden het gat vau 
deu Berd SO boek ouder de gcm. Werkendam, inct het 
gedeeltelijk afgraven der kade van deu Spieringpolder, 
cn het doen van eenige daarmee in verbaud staande 
werken; ingek. bilj., als; 
D . v. d. Plas, te Hardinksveld, / 67,100 
L. Knlis Kz. , „ Sliedrecht, „ 66,672 
Ü. Vlot Gz., „ Hardinksveld, „ 63,400 
A . v. d. Meydcn, „ idem „ 62,950 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 60,430 
J . Rosksin, „ Sliedrecht, „ 60,400 
C. Bot Cz., „ idem „ 58,090 
P. J . Roubos Jr., „ Woudrichem, „ 57,900 

2o. het maken van de pijlers cn landhoofdon voor 
de brug over don Rijn, alsmede eenige bijkomende 
werken, nabij Rherien; ingek. 12 bilj-, als: 
P. A . Bos, te Dordrecht, / 949,000 
J . v. d. Griendt, „ 's-Bosch, „ 945,575 
D. Dekker en 

G. Wolzak, „ Dordrecht, „ 934,000 
G. A . vnn Hattem, „ Sliedrecht en 

G. Goedhart, „ Dordrecht, „ 928,000 
J . Knov, „ Amsterdam en 

A . L v. Wijugaarden, „ Sliedrecht, „ 911,900 
D. Bolier, „ Scherpenisse en 

P. P . Seret, „ Sliedrecht, „ 899,700 
D. Volker, „ Dordrecht eu 

A . Volker Lz. , „ Sliedrecht, „ 892,500 
1). Bolier, „ Schorpcuissc cn 

P. P . Seret, „ Sliedrecht, „ 889,630 
E. S. Bcymer, „ Rotterdam en 

G. EL Reymcr, „ Rcnkum, „ 879,000 
J . J . Bekker, „ Lent en 

A . l i . vnn Seters 
cu Co., „ Nijmegen, „ 877.RIO 

L. Kalis, „ Sliedrecht, „ 873,400 
W. P. cu l l . de Vries, „ Rossum, „ 862,9(MI 

Uin-* , 13 Aug.: hot verbrecden en verdiepen der 
stintiegeul vau dc sluis te Vcrsukcndam, alsmede vnn 
ilc waterleiding, gelogen tusschen den binucuboczem 
van gemelde sluis eu heul uo. 20 iu den Akkcrsclicn 
weg; minste iuschr. was J . Mol J z . tc Baarland, 
voor ƒ9550 . 

Kfte, 13 Aug.: het bouwen vau eeu [testkantoor niet 
directeurswoning aldaar; ingek. 5 bilj., als: 
G J . Averdijk, te Wijhe, t 9630. 
Dalhuizen, „ Ocnc, „ 9480. 
Ucrkhoff, „ Epe, „ 9480. 
Iluurlink. „ Olst, „ 9475. 
Wed. Weslcrink en Zu., „ Epe, „ 9292.50 

• - l i oHih , 14 Aug.: het ontgraven vau het terrein 
cn daarin brengen oener znndfuuducring, bestemd tot 
plaatsing van hot gebouw voor hut gymnasium; ingck. 
5 bilj., als: 
C. van Zwol, te Made, ƒ .'.100 
L . van Dijk, „ Empul, „ 4920 
J . van Hertil, » 's-Bosch, „ 4725 
N . Portuin, ., Berkel, „ 4240 
J . r . d. Duogen, „ Nijmegen, „ 3600 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

- Dc Engelsche Regeering heeft het voorstel van 
de Eastern Telegraph Company en van de Telegraph 
Coiisltiiction Company, om een telegruafkal-el van 
Aden naar Durban nan te leggen, in hoofdzaak aan
genomen. Voor dezen afstand zijn 4000 mijlen kabel 
noodig. De kosten wonlen op ongeveer anderhalf mil
lioen |K>nd sterling geschat. De lijn van Durltan 
naar Zanzibar zal weldra voltooid zijn, en dc ge
luide lijn half November in gereedheid zijn. Op de 
voornaamste plaatsen : Zanzibar, Mozambique, Sotaln, 
Dehigoa-Buv eu anderen zullen kantoren opgericht 
worden. 

— % Het zul misschien bun, die lielnngstellen in 
eeu spaarzaam beheer van de gemeentekas, aange
naam zijn eenige gegevens te ontvangen omtrent de 
kosten van bestrating, verlichting, enz. (Zeitsefir. 
für Haak., 1879). 

Ret budget van liet stniten beheer te Lyon over 

1S77 (daaronder reiniging en verlichting begrepen) 
bedi-oeg voor 300,000 inwoners en 1,550,000 M a . 
tiaet-Oppervlakte (daaronder 70,000 roor parken): 

Per If*, 
draal. iu fr. 

4,170,000 
hoofd 
11.4 I,-/ in, budget 

QDarvaa komen opi 
Oaaaraoad der rijwegen. 284,000 

„ a-|il,al( 118,000 
.. riolen. 30,(100 

Keiiiijtiinj; „ „ 0.48 fr. per str 
lOiidcrii.derparkeii MOIiekt. ( , , M l f t l M 1 

) cn iqunrc». Ir aSSE, j l , K - w ' 
Afvoer vnn vuil. 112.000 
Strantn-i inging. 2HI.0O0 
Water luervaior 11_• ~ 13 

tot 19,000 U'. 270,000 
Gasverlichting door 4734 vlammen of (1,013; 

hoofd. Kosten van het gas [ter hoofd en vlam 0.02* fr. 
Ann 25 lanhiarn|Kilen zijn electrische uurwerken 
aangebracht, welker onderhoud jaarlijks 2800 fr. kost. 
QCSJSVSBI omtrent Oss, oiipcrvl. RoStSI per M» 
deu Btrastaanleg. in M 1 . 

II. H'2 
0.34 
0.09 

0.81 
0.32 
li.t'.'J 

0.77 0.174 

2.70 

0.184 
0.07f! 
0.til'.l 

0.070 
0.072 
u.i:..-, 

Annlcii. 
14.0 
7.0 
2.51) 
8.50 

Oaasrh. 
0.33 
0.26 
0.16 
0 24 

20 
10 
11.4 
13.3 

18.9 
19.9 
19.0 

Kigehii. geplaveid 180,000 
Oaiafsbaatbj ,. aTuJQOO 
Kiezel 775,750 
(tcbroki-n atecneu (mncad.) 22s,00tl 
VoorlooplM bsstmueg ;t:i8,500 
Asphalt straten 1ÖAI50 dik 0.05 M . 

.. trottoirs 247,000 „ 0.02 „ 
De ondervinding met asphalt wordt niet geroemd. 

(Ann. d. p. et ch., 1878 , Dcc. 550—552). 
Omtrent het straalItolieer te Frankfort n / M . ont

leent men aan het bericht der Regering (187%) bet 
volgende (getal inwoners 115,800): 

Tal van gaslantaarns 3242 , per hoofd 0.028 stuk. 
Voor de straatreiniging wenien gebruikt 72 pei-soiien , 
11 paarden, die dagelijks schoonhouden 12l>,Cl)0 
II*. snaatoppervlakte, 16,790 H * stadstiottoirs en 
157 poinppleincn , eu buitendien wekelijks drie malen 
de smallere straten (330,800 II 1,) reinigen. Water-
voor begieting 22,280 tonnen ad 2.5 M 3 . inhoud 
(Deutsche llauzeitung, 1879, bl. 82). 

J . B. Donaas ontleedt de aanlegkosten der ver-
hillende soorten van straten te Parijs en leidt 

daaruit de volgende eenheidsprijzen a l : 
Prijs per t l * . 

1) Bestrating met rechthoekige keien 
(den thans bijna uitsluitend gebruikten 
gres) vnn Jg op 10 cM. hoogte . , 

2) Bestrating met silex. . . 
» B meulière . 
» • porphyrc . , 

3) Asphaltltestrating uit 10 c .M. 
derlaag van betonen 5 c .M. saamgeperstc 
asphalt bij aanwending van hydraul. kalk 
Voor de beton 

Itumeinsrh cement voor de beton . . 
Porlnnd- » B H » . . 

voor eiken c .M. meerdere dikte van de 
asphalt 2.15 » 

4) Houtbestrating: a) stelsel Trenau
nay met blokken van doortrokken lier-
ken- of strarid-dennenliout, van f-l op 
12 c . M . (scheeve parallelopipeda met 70" 
hoek), 10 c .M. onderlaag van beton. . 17.2 » 

b) Stelsel Norris , waarbij een dubbele 
laag delen, elke vau 5 c .M. dikte op 
een zandlaag van 5 c .M. De blokken van 
rood dennenhout, met teer doortrokken, 
l*y op 12.5 c . M . , zijn in rijen geplaatst, 
welker tusschenruimteu met asphalt ge
vuld worden 20.8 » 

Beide houtbestratingen hebben zich in drukke 
buurten niet goed kunnen houden. Proeven met 
asphalteoulé hebben Itewezon, dat het voor wagen-
verkeer niet deugt. 

Akkoonlprijzen per M 3 's jours voor het herstellen 
tl de bestrating, handenarbeid, daaronder begre

pen zundlevering, aanschaffing van grint en vervoer 
van de steenen 1.50 a 2 fr. 

geheele herbestrating 3.50 » 4 • 
onderhoud van den asphalt-njweg 1.30 

» » de 1 over
gangen 2.00 

onderhoud van de usphult-trotteirs 0.30 
• B » macadam wegen in het midden 

van Parijs per M a en per jaar : 
bij porphgre 8.00 fr. j 

l meulière 3.40 u ( gemidd. 5.25 fr. 
•• silex 2.90 • ) 

Dito van hou (bestrating. . . . 3.50 > 
Inzonderheid houtbestrating en asphalt bel.Ken te 

lijden van de vochtigheid van den ondergrond. Asphalt 
schijnt nok week en sjtnnsachtig te worden door 
uitstrooniend lichtgas. Herstellingen kunnen slechts 
plaats vinden hij droog weder. Vnn de asjdialt-
trottoirs moet elk jaar ongeveer een vijftiende ver
nieuwd worden. (Matte. ann. d. I. construction , 
1878 eu 1870). Zie ook Duffuu, Guide du con
structeur ou analyse dc prir raisoHnée, Ar t t . 
usjdiafle, pavagc, enz. 

B I N N E N L A N D 

Amsterdam. Ingevolge het in de maand Apri l j l . 
genomen Gemeenteraadsbesluit, waarbij in beginsel 
werd beslot en tot oprichting eener lichtfabriek van 
gemeentewege, tenzij binnen een zekeren termijn 
door bestaande concessionarissen nieuwe en betere 
voorwaarden voor de burgerij en de gemeente aan
geboden werden, moeten thans Burgemeester en Wet
houders het voornemen hohhcii den Ainstenlumscheu 
Raad lormeel machtiging te vragen om de concessie, 
aan de firma De Driiin Sc Zonen tot 1887 verleend 
tot het leggen en hebben van gospij|ten iu den ge
meentegrond eir langs de gemeen tel ir liggen , op te 
zeggen. 

De termijn, waarbinnen van genoemde firma na
dere voorstellen ingewacht werden, schijnt Serstd Uga 
verstreken, zonder dat tot beden nieuwe voorwaarden 
aungelroden zijn. 

— In de jongste algemeene vergadering der Mant-
schappij tot Nut van '/ Algemeen wenl door den 
heer Jager, het volgend amendement voorgesteld: 

«De Regeering uit te noodigen dat het onderzoek 
naar den toestand vau liet drinkwater hiertelande, 
door de Staatscommissie van I860 aangevangen, 
worde voortgezet cu zoodanig uitgebreid, dat eene 
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volledige kennis worde verkregen en publiek gemankt 
van de voorziening vun drinkwater in bet gebeele land." 

Op voorstel van het BooMbestUUr, ondersteund 
door den beer .lager, ook op grond dat wellicht iu 
den tusschen tijd de Itegcciïiig zelf meer activiteit zoo 
aan den «lag leggen, ten aanzien vau het groote 
volksbelang, het goede drinkwater, waaromtrenl 
zooveel onkunde en vooroordeel heorschl, werd be
sloten de zaak aan tc honden tot dc volgende ver* 
gnderiug. Inmiddels zal het hoofiabestuOT zijn zorg 
op deze belangrijks HUW blijven vestigen. 

— De torpedo-boot no. 1 0 , gebouwd tcFijeuoord, 
deed gisteren aan bel Nieuwediep haar offlcieelen 
proeftocht. Men kan in alle opzichten verklaren, 
dat zij uitmuntend voldaan beeft. 

Gedurende een uur werd met volle kracht gestoomd 
en deden dc machines 325 slagen, waarmede een 
vaart van 15,80 mijl werd afgelegd. Reams werd 
zesmaal ach tereen volgens de gemeten mijl afgeloo|«on , 
waarhij een vaart van 16,48 mijl werd waargenomen. 
Gedurende dezen langen proeftocht werkten dc ma
chines zonder eenige stoornis en met overvloed van 
stoom. 

Dit is de eerste tor|»edo-l>oot , die tic particuliere 
.pub i- i ril- bier le lande afgeleverd heeft; de Maat
schappij oile .Schelde" tc Vlissingen en de «Koninklijke 
fabriek van stoom- cn andere werktuigen" te A m 
sterdam zullen in den loop dezer maand een dergelijk 
vaartuig gereed hebben , welke dan ook na beproe
ving bet aantal onzer torjicdu-vaartuigen up 12 zullen 
brengen. De vorige zijn alle in Engeland gebouwd. 

Nieuwediep De oesterput wonlt sedert eenigen 
tijd niet gunstig gevolg tot een dubbel doeleinde ge
bezigd. De tegenwoordige eigenaar toch, tlie tevens 
opkooper vau rog is, laat de opgekochte viscb in 
tien put zwemmen, en daar deze laatste telkens 
versch water uit de haven ontvangt, kan de viscb 
er tlagen achtereen in bet leven blijven. 

Dit is van veel belang voor tic verzending, daar 
nu alleen verzonden wonlt , als men berekenen kan 
in hel buitenland goede prijzen te. bedingen. De 
oesters, tlie op tien bodem van den put bewaard 
wotden , lijden er volstrekt niet door. 

Veendam. In het Noorden komen teekciien van 
leven voor tien aanleg van paardenspoorwegen ; de sta
tuten voor tic lijn Zuidhroek—Stadskanaal zijn ontwor
pen en goedgekeurd en er wenl een bestuur gekozen. 
Te Stadskanaal vergaderde de voorloopige trameommis-
sie ten huize van den hotelhouder M . \ V . Panman. 
Daar 't bleek, dat de gemeenten Veendam, WUder-
vank en Oude- en Nieuwe-Pek el» 't plan, om een 
stoomtram van Assen naar Winschoten aan te leg
gen , afkeurden, beeft tie commissie 't plan ingekort 
en zal zij nu trachten bij tie Drcntsclie besturen 
medewerking te verkrijgen tot het aanleggen van 
een stoomtram van Assen langs Rolde, Gieten, Gas-
selte tot Stadskanaal. Iu deze maand zal met de 
verschillende besturen een gecombineerde vergadering 
te Gieten gehouden worden. 

Sneek Naar wij vernemen, is door den beer 
II. Halbertsrna, ingenieur, concessie aangevraagd 
voor den aanleg van een paaitlenspoor van hier op 
Bolsward. 

— De literatuur over de heetten quaestie is ver
meerderd door eene brochure van tien architect VV. 
C. van Goor te Rotterdam, getiteld: Beerputten. 
Iets anders over afvoer en verzameling van feca-
tien. Wij stellen ons voor tlit werk in een volgend 
nominer te bespreken cn vermeenden er nu reeds de 
uandarht op te moeten vestigen. 

Varia. 
V i s c h l i j m . Volgens een stuk, voorkomende iu de 

Yliêtingsehê Courant kunnen de zoogenaamde kwal
len ol i>gallen" , die bij duizenden onze kusten voor 
baden en iwenimers onveilig maken, bij elk tij in 
menigte op het Strand achterblijven eu vrij onaan
genaam zijn voor neus en oogen, al schitteren zij 
levend in zee ook in de schoonste kleuren , met winst 
er. voonleel gebruikt wonlen. Itehalvc tlat zij een 
uitstekende mest opleveren, vei-schaffeii zij een uit
muntende zuivere vischlijm van veel waarde. 

Men zou het te Scheveningen kunnen beproeven 
of met de kwallen vangst zaken te doen zijn. De 
pi-oef is iu elk geval gemakkelijker dan het boren 
naar petroleum op onze heiden. 

Correspondentie. 
linx Heet II. le A. Uw schrijven ontvangen. 

Met antwoord zal u bevredigen. 

Den Heer B. te A. Aoooord. 

A D V E R T E N T I Ë N 
bestemt! voor Be Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan tie 

n. edaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V I * | | C 1 O I C - » V « I I < 1 ii«>t;*'ia u i ' f i i 

worden ad verten l i en voor het eerstvolgend noes-
nier aangenomen. 

Advertentiën. 

G A S - Z U I V E R I N G 
dooi' bet gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
da» Purification uml Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndiê 

W. Hoven en Zoon, /tottercfam, 

hij wieii bijzonderheden cn prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

H.H. Deskundigen! 
I E M A N D go« l bekend met het ma

ken van Grond- , A l g e m e e n e - en Stads 

k a a r t e n , Ne t t eeken ingen en/.., goed 

met werklieden kunnende omgaan , nekt 

V E R P L A A T S I N G , onverschillig waar 

en neemt T e e k e n w e r k aan. 

Adres l i a n e n Bureau Opmerker Letter Ci. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Donderdag den 28" ' c n Augustus 1879 , ties 
namiddags ten 2 ure, aan bet. Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van SUwtss|<oorwegen 
bij de Moreeloe Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 2.(7. 
Het maken van twee wachterswonin

gen aan de overwegen bij kilometer-
paal 59.367 op den spoorweg van 
Utrecht naar Boxtel en bij kilome-
terpaal 56.781 op den spoorweg van 
Maastricht naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § .'10 van het Bestek. 

liet Bestek ligt vau den U ' « Augustus 1879 ter 
lezing aau het ('ent ruilbureau bij de Moreels.' Laan 
cn aan het bureau van tien Sectie-Ingenieur le 
'.s Ittisch en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te 'e Bosch. 

Utrecht, tien 1 3 * - Augustus 1879. 

Anistenlainsrhe Oinnibiis->laalscha|»|»ïi* 
A a n b e s t e d i n g . 

Op Zaterdag 23 Augiutut des middags le 2 uren 
zal iu bet Café Panorama worden aanbesteed. 

Het maken van eene H O U T E N OVER
KAPPING! der spoorbanen voor het 
hulpstation in het Westerdok te 
Amsterdam met de leverantie van 
alle materialen en arbeidsloonen. 

Het Bestek is tul / 0.30 per exemplaar tc verkrij
gen ter Stoomdrukkerij van I . O M A N , KIRHERGER & 
V A N R E S T E R E N in de Nes te Amsterdam. Inlichtin
gen geeft de Ingen.-Architect A . L . V A N G E N D T . 

A A N B E S T E D I N G . 
Namens den Heer II. 0 . K O S T E R IIGz. te Nieuwer-

Amstel zal op Ihngsdag den 20 Augustus 1879 
des middags ten 12 ure in het Hotel de Oude 
Urauf Kal verstraat, Amsterdam, worden aanliestecd. 

Het bouwen van zeven woonhuizen op 
een terrein , gelegen aan de Wijde 
Qaatbuislaan, tusschen den Over
toom en het Vondelpark, gemeente 
Nieuwer Amstel. 

Het bestek en de teekeiiingen liggen van af den 
19 dezer in het voornoemd hotel ter visie cn tie 
gedrukte bestekken zijn van af dien datum a f\. — 
per exempl. te verkrijgen bij den Boekhandelaar 
L A U R E N S J A N Z O O N K O S T E R , Nieuweiidijk boek 
Oudenbrugsteeg. Nadere inlichtingen geeft op franco 
aanvragen 

Y. B U V O E T S Gz . 
Architect te Amstivdom. 

vrajje en tegen In-taling van 
ƒ 3 . 0 0 voor bestek li 
» 3.— n i ii 
S 3.— » l li 
• 1.80 * » ii 

I l , n Augustus n. s, • 

33 
. n». 34 
» n». 35 
. li». 30 

; i . s. verkrijgbaar zij». 

DE DIRECT!*. 

Augustus 1879. 

I n t e r n a t i o n a l e W e d s t r i j d . 
A F D E E L I N G : 

S T E E N - V O R M M A C H I N E S . 
Anti belangstellenden wordt berielit, dat door de Jury is bepaald, 

4e voorlopige Befreevingei* dier Machines dagelijks worden 

voortgezet en op gi, 2:2. en 2.3. Augustus de E 1 N D B E P R 0 E V 1 N G 

zal plaats hebben. 

De Machines zijn opgesteld en in werking te zien op de §t«ea« 
fabriek van don Hoer E. VAN &G&8Ï over dc Rijnbrug te ARNHEM. 

H K Ï T E N T O O N S T E L L I N G - B E S T U U R . 

Nederlandsch-Wcstfaalsclic 

8P00RWEG-IAATSGHAPPLL 
A A N B E S T E D I N G . 

Op Maandag 25 Augustua 1879, ties o 
middags (en één ure. ten ltaatlhuize te Wint*-) 
wijk, van: 

Bestek n°. 33. 
IJzeren bovenbouw van zes bruggen 

in het Emscherdal. 

Bestek n°. 34. 
Gebouwen en inrichtingen op de halte 

Buer. 
Bestek n«. 35. 

Grond- en kunstwerken ten behoeve 
van het Nederlandsch gedeelte, lang 
circa 5,8 kilometer, van den spoor
weg van Winterswijk naar Bocholt 

Bestek n u . 30. 
Douanenloods op station Borken. 

IV iusclirijviiigsbillettcii moeten uiterlijk vóór bet 
uur tier bcslctling vrachtvrij wonlen hesorgd ten 
Huudhuize te Winterwak. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Directeur-
Ingenieur tier Maatschappij te Winterswijk, bij vvieu 
tevens tie bestekken met bijhehonivii Op franco aan-

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L t d . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

^ VAN 

"VAU. 3=>E TRAVERS, 
geeft lierigt «lat door liiuir tot eenige A G E N T E N voor den 

'"^Ö...... A.; Z ; . ' v e r k o o p va» A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C°. le A m s t e r d a m , 
iloor wie ook tot tiet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen o|i gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N». 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
U I ? J O M O I I & € ° . 

01"vl©l-Ixi«t3nit3vir» te oudewater, 
leveren en vervaardigen in tien kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g - e r m o l e n a in hout- of 
ijzerconstructie, volgens eigen systeem, ges.'hikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M» per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s . 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s , I J v e r e n K a p - en B r u g c o n n t r n e t l ë n enz. 

D I J K G R A A F Rn H O O G H E E M R A D E N V A N HUN' 
LAND maken bekent! dat vóór tien 30*" 1 Augustus 

e. k. door hen wonlen ingewacht inschrüvingen voor 
de levering van het Stoomwerktuig voor een 
op te rigten Schepradgemaal te Katwijk 
aan Zee; de voorwaarden eu inlichtingen zijn te 
verkrijgen op franco aanvrage ol' penoonhjk bij deu 
Ingenieur van Rijnland tc Leiden. 

N ederland sch-AVes tfaal sch e 

SPOORWEdl-MAATSCHAPPU. 
Ijken Dwarsliggers en WissHlioiil. 

Aanbiedingen lot levering wonlen vóór 1 Septem
ber a. s. ingewacht door den ondergeteekende , bij 
wien tevens de leveringsvoorwaarden op franco aan
vrage en tegen betaling van f0.00 verkrijglmar zijn. 

he Directeur-Ingenieur, 
J . H . NI V E L . 

Winterswijk, den 15 Augustus 1870. 

GEBROEDERS DIJKERMA.N, 
B R E D A . 

SI 

L O U I S G O F F I N & C 1 E . 
R U E D A R T O I 8 IO. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N G R O E V E N . 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. 
ROTTERDAM. 

I tOliEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPI .EIIY BROTHKR8 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verachll-
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , POMPEN, GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gagarandaarde 
K R A A N - en anders KETTINGEN. STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en vvalcrivcrktiiigcn, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil do lal,, i . k .n 
iler beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen teneur-
resrsnde prijam. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Mozaik Tegels voor \loeren 
in K E R K E N ' , W I N K E L S , VESI Ï I IULES, COIIRI-
t lOUS, W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B K K L K E D I N O van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder

land cn leSMlfe Koloniën. 

C i . . J . OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Sehétpmakmhaven X". 02 en Juffers/raai iV". 56. 

R O T T E R D A M . 

KL00S & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en ïalclu.'izall-m'ievcii 

in RI1NPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

K A L K , BKtTINSTEEN, VUÜUVASTE STKKNKS, ESZ-
Nieuwehaven N.zijde 5 5 , H o t t r r d u i n . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Itollandnche T u i n . 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende tjrperi 

en r e p a r a t i o n aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogeüjken tijd geleverd en nitgevot.nl, 

II. IIOLSItOEIl te Arnhem. 
FABRIEK en M A G A Z I J N van Waterpas- en 

Hoekmeet-instrumenten, alle soorten van 
Equorres. Bakens, geijkte Meetkettingen. 
Teekengereedschap, euz. enz. 

Bij V A N H E N G E L & E E L T J E S te Botterdam 
is verschenen: 

B E E R P U T T E N . 
Iets anders over afvoer en verzameling van faecaliën 

nooit 
W. C. V A N G O O R , 

Architect. 
M e t ö p l a t e n . 

Prijs ƒ -.70. 

Oedrakl bjj O. VY. V A N bUl W I E L & C°. te A r n l i e n i . — A l l e stukken en a d v e r t e n t i ë n le adresseeren nan den Redacteur F . W . V A N O E N U T J l lno . te Arn l i c iu . — Uitgave van l i . \. I I I IEME, 

Veertiende jaargang. TS°. 34. • 

Zaterdag 23 Augustus 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

TOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I E A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

R e d a c t e u r : P . W . V A N 3 E N D T J G z . t e A r n h e m . 

A B O N N E M E N T : 

Venchynt Zaterdags. Priji per H mssndea f\M MMS «tw-aeert deu . 
•sa joartianM. AAninderlgtte nommm bjj rooraitbettelIiiiaT 15 centt. 

stukken en adv<Mentlën te * « r i 

de Redactie #• ^nhem. 

n V E R T E N T I E \ : 

Vsn 1—5 regel* f\.-~, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents eu lOeenta 
voor et'u nommer raa bet blad. Ad verteotiën voor het buttenlsod 25 cents per regel. 

O V E R D E N I N V L O E D V A N E E N E T O E V O E G I N G 
V A N K A L K BIJ C E M E N T M O R T E L S 

De vraag, in boeverre m i e toevoeging van kalk 
bij portland-c-ementmortels al ot' niet dienstig kan 
zijn ter bevordering van den samen bang of van de 
goedkoopte der specie, is berboalde malen bespro
ken, en op verscbillende wijze beantwoord. Terwijl 
sommigen van eene dergelijke bijvoeging een zeer 
gunstig gevolg verwachtten, vooral bij magere cement-
murlels, tlie moeilijk aan de metselsteenen lieebten, 
werd zij door anderen sterk veroordeeld. Directe 
proeven omtrent den invloed vau kalk waren eeliter 
tot dusver niet of weinig genomen. Een der nieuwste 
meiledeelingen hieromtrent is die van Ing. F . Kuhn 
te Dresden, voorkomende in het Zeitschrift des 
hannov. Arch, und Ing. Vereins 1878 , Heft \ . 
Up grand van drukpiiM'ven constateert genoemde in
genieur, dat bij mortels bestaande uit i deel cement 
en 1 tot '.t deelen zand, de invloed van eene toe-
voeging van kalk zeer nodeelig werkt op de vastheid 
tegen uitrekking en drukking; bij liesluit hieruit 
vertier, dut bet toevoegen van kalk (óók van hy
draulische) iu alle gevallen af te keureu is, en dat 
men, indien een katkmortel niet weerstandbiedend 
genoeg mocht zijn, liever een zelfs magere i« toe-
re cement mortel moest bezigen. 

Deze zienswijze wordt bestreden door den beken
den |" 'i-t 1 .i li. I-••>• M iei it tal ui L u i t R. Dijckei bofT, op grond 
vau uitgebreide proefnemingen. ( ') Daar bet vraag
stuk zoowel theoretisch als prur.ti.sch van belang 
mag wonlen geacht, zal de volgende mededeeling 
van de uilkomsten vau DijckerhofTs proeven en diens 
conclusion wellicht niet onwelkom zijn. 

/••••ui" twltond i.», linn I. aiwdLawJ-vomvia* ™ « 
belangrijke toevoeging van zand verdragen, en is in vele 
gevallen een mortel van 1 deel cement en 6 ü 7 
deelen zand van voldoende vastheid. Eene derge
lijke mortel is evenwel practisch nauwlijks te ver
werken ; zij is te mager en hecht niet genoeg aan 
de melselsteenen. Door toevoeging van kalk nu 
wonll tie mortel beter verwerkbaar eu tevens bet 
aanklevingsvuriiiogen zeer vergroot. Te bepalen in 
hoeverre deze toevoeging ook invloed bod op de vast
heid van de mortel tegen drukking eu afscheuring, 
was het hoofddoel vau Dijckerhoirs onderzoekingen. 

Voor de afscheuringsproeven wenlen de proefstaven 
geheel vervaanligd naar de voorschriften voor de be
proeving van zuivere ceutentinortel (Normen für die 
einbeitlic.be Lieferung und Pruning von Portland-
Zenient), en werd het watergebalte bij alle proeven 
zóódanig bepaald, dat de moiiels steeds dezelfde 
lijvigheid bezaten. 

Om de staven voor de drukproeven op dezelfde 
wijze te kunnen vervaanligon en behandelen, bleek 
de kubusvorm, die gewoonlijk voor drukproeven wonlt 
aangewend, niet geschikt. 

Reeds vnieger toch had DijckerholT, bij een speciaal 
onderzoek naar de nuttige waarde van verschillende 
mortelniaterialcn, onregelmatigheden opgemerkt in 
tie uitkomsten tier drukproeven, die hij slechts kon 
toeschrijven aan de wijze van bereiding der teerlin
gen (van 10 centimeter zijde.) Bij portland-cementen 
van zeer t*erschïllenden verhardingstijd verkreeg 
bij met deze teerlingen samendruk vastheden, die 
aanzienlijk meer of minder bedroegen dan bet 10-
voudige tier vastheden tegen uitrekking, wanneer 
deze laat-ien volgens de voorgeschreven pniefmethodc 
wenlen bepaald; j a zelfs bleek het, vooral bij zeer 
langzaam verhardende cementen, dat eene grooterc 
druk vastheid niet altijd overeenkwam met eene grootere 
ii it rek kings vastheid. 

Hij 't gebruik van kleinere teerlingen (van 5 cen
timeter zijde) wenl de overeenstemming grooter en zij 
nam vooral toe, toen de druk vastheid werd bepaald 
met proeflichamen van den normaalvorm zelf. Dien
tengevolge was te verwachten, dat de verhouding 
tusschen uitrekkings- en druk vastheid bij portland-
cementen (ook bij die van velschillende verhardings-
tijden) constant zou zijn, indien slechts de proef
lichamen voor drukking en uitrekking zooveel mogelijk 
gelijksoortig werden bereid. 

Inplaats van den onregelrnatigen, en voor de 
bepaling der drukvastheid niet gesclukten, normaal
vorm, nam DijckerholT daarom eene cirkelvormige 
schijf als pmefvorm aan, van 40 c . M 1 oppervlakte en 
2.25 cM. hoogte. Deze vorm bestond uit twee half
cirkelvormige deelen, die door een sterk veerenden 
beugel te zamen wenlen gehouden. De oppervlakte 
van 40 c M 1 werd gekozen, eensdeels omdat bij die 

Srootte de proeilichameii nog tfoed on de iSkjSBVSflfcsMaM 
ijze in den vorm kontlen geslagen worden, en 

anderdeels, omdat deze oppervlakte gemakkelijk te 
berekenen getallenwaarde oplevert. ( ') 

Ter bepaling van de aankleving van de mortel 
aan de steenen, werden telkens twee metselsteenen 
kruisgewijze op elkaar gemetseld. De aanhechtings-
np|tervlakte bedroeg 144 OU*. Voor iedere proef 
wenl verbruikt J liter tot eenen stijven brei gewerk-
ti'ii mortel. 

De metselsteenen wenlen met behulp van een 
waterpas bij 't metselen zuiver evenwijdig gesteld, 
waren van de meest mogelijk gelijke qualiteit, en 
wenlen vantevoren in water gedrenkt. 

De verharding bad plaats in de lucht; na 7 dagen 
werden de proefsteenen éénmaal natgemaakt. Bij 
de beproeving wenl het kruis zóódanig op twee ijzeren 
l e g e n gelegd, dat cle onderste steen gelieel vrij 
hing en rnet behulp van een daarop geplaatsten 
beugel door directe belasting kon afgescheurd of af
gedrukt wonlen. 

DijckerholT deelt van de tot dusver verkregen re
sultaten der afscheuring*- en drukproeven op cement-
k alk i mirte Is de volgende labellen mede: 

TABEL I. 
Menging 

in 
gewicht s-

deelen. 

Vastheid tegen uitrekkende kluchten in K O . per cH>. 
Gewicht 

staven 
van 10 nruef-
n grammen. 

Z a n d . 1. a n i . 

m
en

t.
 

3 deelen. 5 deeleil. 6 deelen. 7 deelen. 8 deelen. 3 dl. 5 dl . 0 dl . 7 d l . li dl. 

e na na na na na na na nn na na 
1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 

week weken weck weken week weken week weken week weken 

\ 0 11.0 15.8 5.7 9.7 3.9 0.4 1510 1445 1400 
i i t l .II Iti.li 7.7 11.2 1540 1455 
t 
t 

t 
t 

12.8 18.2 7.2 
0.7 

10.0" 
D.8 

6.0 
5.9 

10.2 
9.3 4.4 8.4 

1570 1490 
1532 

1400 
1490 1450 

i 1 5.S 9.0 5.G 9.4 5.0 7.0 3 2 0.1 1522 1512 1475 1450 
i 
t 1 

1 

5.3 8.1 4.2 6.4 2.7 
2.5 

5.2 
4.4 

1535 1523 1490 
1505 

ft) Voordracht vau tien heer K. DyckcrhutT te Amöüebnrg 
in de Alg. Vergadering vsn bet ,,Vereiu deutitcber Zemeot-
I .tbrikiiiiii i i" ou .'{ en 4 Februari IhT'.t te Berlijn. {Deutickt 
Hauzeitmng, 17 .l/er 1879.) 

i 1 Drjckerhoff gelooft, dat de door htm gekozen proefvonu 
it'it meer getchiklr in vuor morMmateriafêK, iiimtut liij ge
makkelijk toelaat, a/te proeflicbaiueu op dttelfie wiise te 
bereiden; dit it van groot belang, omdat dc vastheid van 
de mortel in hoogt; mate vau de bekanditUng van dezeu 
lint-tin afhangt, terwijl de beproeving sleehts naar relatief 
jui-ti' getallen streeft. Bij de beproeving van andere bouw
stoffen, xooaU bijv. «tienen, enz. wier vastheid niet afhangt 
vun de behandeling, zal de teerliugvorm de beate vonn voor 
verjrelij kende proeven op drukvastheid blgveu. 

Bij eene menigte proeven niet dc beschrevene cirkelvormige 
-i'liijM'ii wen) Bevonden, dat de il ruk vu-tin-ui bij de meest 
M i-.-l,ill, mil- portlanil-rementen ongeveer het 20roWi« be
droeg vsn de volgens de uorinsslproef bepaalde uitreklcings-
iii-tliu.1. Hij mwtels met hoog saudgebaltc schijnt 

evenwel deze verhouding iets geringer te zijn. Dat hier het 
20vouiligc werd gevonden en bij tcerlïugen het lOvondige, 
kt het gevolg vandcplaatvormigegedaantederproeflicbanien. 

DijfktTliiril' iiii't-iit evenwel uit zijn «eer talrijke proeven 
niet zekerheid te mogen beiltiitcn, dat de ook door andereu 
0MSmerkte verschillen in de verhouding der uitrekkings- eu 
drukvastheid moeten toegeschreveu wordeu aan onregelinatig-
hedeu, die bij dc vervaardiging van groote teerlingen eu 
prisma la voorkomen. 

Bij de beproeving van andere mortelt iu bovengenoemde n 
vorm werd bevestigd, wat reeds vroeger was opgemerkt, dat 
nam. dc verhouding tusschen uitrekking»- cn drukvastheid 
afhankelijk is vsn het materiaal. Voor de drukvastheid 
van eene /rtis-niortel, uit gelijke deelen tras, hydraulische 
kolk eu zand, werd bijv. gevouden het 12voudige; voor die 
van epiiifiitkiilkiinirtel» met boog zandgchalte zelfs het 20-
tot SOvotutige der uitrekkin^svnstheiil, eu meer. 

Zulke mortels mogeu dus niet naar hare uitrekkiugsvastheid 
worden beoordeeld. 

T A R E 
Menging 

in 
gewichts-
deelen. 

Vastheid legen samendrukkende krachten 
in K O . per cM>. 
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1 J 338.9 104.5 108.9 1972 1880 1849 
1 387.2 213.4 2004 1940 
1 442.2 224.4 176.0 2030 1960 1937 
1 254.1 174.4 • 145.2 1980 1950 1925 
1 239.8 190.9 136.4 • 115.5 I 2000 1H7Ü 1930 1870 
1 247.5 178.2 1 2 9 8 2000 1974 1930 

*| 
• 131.5 1938 

(NB. - „ 
kalkhydraat te verstaan , waarvan 1 gewichtsdecl on
geveer overeenkomt met 2 gewichtsdeelen kalkbrei. 
De mengsels met | en meer deelen kalk bleven iu 
de Iuc/i( verharden. De met 1 aangeduide getallen 

schijnen tengevolge van fouten in de behandeling te 
laag te zijn. De suivere cement verhardde in 4 | uur, 
en liet 5J- % achter op eene zeef van 000 mazen 
per c M 1 . ) 

T A B E L III. 
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T A R E L IV. 
Menging 

in 
gewiehts-

deelen. 

Samendruk vastheb in K G . per c M 3 . Gewicht van 10 proefstaven 
in grammen. 
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1 7 3 8 
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38.5 

78.1 

69.3 

106.7 

1978 
2055 

1895 
1965 

1740 

1935 

1740 

1945 

I 

(NB. Ook in de tabellen III en IV is onder kalk , 
droog kalkhydraat te verstaan, waan au 1 gewichts-
deel overeenkomt met ongeveer 2 gewiebtsdeelen 
kalkbrei. De zuivere cement (voor de tabellen III en 
IV) verhardde in 45 minuten en liet 10.5 % over
schot achter op een zeef van 900 mazen per c . M 1 . 
A l de in de tabellen III eu IV genoemde proeven 
waren onder water versteend.) 

Uit deze tabellen ziet men, dat bij dc aangeduide 
uiortelmeiigingen de afscheuringsvastheid, maar 
vóóral de drukvastheid, toeneemt bij toevoeging van 
kalk, en wel van eene geringe boeveelheid daar* 
vnn af tot op het «ogenblik , dat de kalktoevoeging de 
grens bereikt, die de tabellen aangeven. Bovendien 
toonen alle tot dusver gedane proeven aan, dat 
magere cementmortels door eene toenemende hoe
veelheid kalk tot op zekere grens dichter worden, 

en dat dientengevolge ook de vastheid tot op 
die hoogte grooter wordt. In overeenstemming 
daarmede vermeerdert ook bet gewicht der proef
staven. Neemt men evenwel de kalktoevoeging nog 
grooter, too wonlen dichtheid en vastheid der mor
tels en het gewicht der pntefstnven geringer. De 
volgende Tabel V liewyst dit. 

T A B E L V . 

Verblin
ding van 
het meng
sel in ge-
Vfiehtsdee>l 

len. I! 

O 

i.sat 

x.u 
91 
x.r, 
7.7 
8.9 
0.0 

• » 
i J-3 * . 

t B . U J TB I 
a o , g 'A V. 

1404 13(1.4 1930 
151 ' i 102.3 1975 
1S40 207.9 2015 
1525 188.1 2004 
1518 109.4 1998 
1480 110.1 19.V> 

Dë beproe
ving ge-

[sehiedde na 
a weken 
erhardiiiL.' 

'onder wa
ter. 

( N B . De zuivere cement verhuiilde iu 45 minuten, eu 
liet 7.5 % overschot achter op eene zeef van 9011 
magen per c . M J . Bet zand was gewoon Hijnzand.) 

Volgens deze uibel bereikt de dichtheid eu de druk
vastheid van eeu mortel uit 1 dl . cementen 5 dl . zand 
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liet maximum bij eene toevoeging van ± gewichtsdeel 
kalkhydraat (cl. i . 1 gsw. deel kal k brei), terwijl de 
uitiekkingsvaslhcid reeds vroeger begint af te nemen. 
In ' l algemeen kan men stellen, dat vette cement-
mortel* door tocvoeyiny van kalk slechter, maar 
mayere beter warden. 

In Tabel V wat gewoon Rijnzand gebezigd, ge
zift door eene zeef van 3.6 millimeter maaswijdte; 
de uitkomsten pleiten evenwel even gunstig vóór 
eene kalktoeioegiug als bij ' t gebruik van normaal 
zand, waaruit de fijnste deeltjes ziju verwijden). 

Ten slotte werden nog van dezelfde mortel teer
lingen van IU centimeter zijde gemaakt, en deze 
na 4 weken veibanlingouder water tezamei.gedrukt. 
Ook hier bleek do ka Ik toevoeging eene zelfde vast-
heidstoeneming te veioorzakeii. 

Uit de tabellen I tot IV blijkt, dat de cement-
kalkmortels bij de medegedeelde toevoegingen van 
kalk, zoowel aan de lucht als onder water, goed 
verharden, l'rnetstavoii, zelfs van 1 deel cement op 
10 deelen zand en l ,J d l . kalkhydraat (of 3 ge-
wichtsdeelen kalk brei) konden reeds na den gebrui
kelijk en duur van 24 ureu ouder water worden gelegd. 
Ook als 't i n t e r , waarindeproerstavenlagen, dage
lijks weid vernieuwd, had de verharding goed plaats. 

Als eindresultaat v.m xila gmiumcn prucfeil wertt 
gevonden, dut de samendrukvastheid van een mortel 
uit i deel cement, 7 deelen zand en ^ deel kalk-
hydraut yelyk was aan die van een mortel uit 1 
deel cement en 5 deelen zand (zonder kalk) 

Maar nog in veel hOOgen matedau de samendruk vast
heid bleek hij magere cementmoi leis de adhesie aan de 
steenen door k alk toe voeging te worden vermeeideid. 

Tabel VI geeft eenige uitkomsten daaromtrent. 

T A B E L VI. 

Menging in ge wichtsdeelen, 

Cement Zand. 
Kalk-

bydraat 
1 week. 3 weken. 

1 3 U M.~ Uü.5 
1 5 u 1 8 8 28.3 
1 7 1 02.-i 84.7 

Afscheuringsgewicht iu 
K . G . per 144 cM>. na 

(NB. De zuivere cement verhardde in 2 \ uur, en liet 
C.8 "/, overschot achter op een zeef van 000 mazen 
per r , M a . Volgens de normaal proef was de vastheid 
van zuivere cement tegen uitrekking 10 K.(ï. per c .M 1 . ) 

Volgens deze tabel bedroeg dus de adhesie van 
de mortel met 5 deelen zand e.c. 30 "/,. van die van 
dc mortel met 3 deelen zand, terwijl in 't alge
meen de vastheid van een mortel met 5 d l . zaad 
00 "/„ bedraagt van die voor een mortel met 3 dl . 
zand, zoodat dus de adhesie van rementinortcls bij 
vermeerdering van de hoeveelheid zand belangrijk 
sneller afneemt dan de vastheid. Daarentegen wonlt 
de adhesie van de mortel met 7 deelen zand door 
toevoeging van | deel kalkhydraat zóódanig ver-
ineerderd, dat z i j , zooals uit herhaalde proeven blijkt, 
nagenoeg even groot wonlt als de adhesie van een 
zuivere eementmortel met 8 deelen zand. Bij een 
magere zuivere eementmortel is namelijk te weinig 
bandmateriaal voorhanden, zoodal de mortel, ondanks 
ment, geen groote adhesie aan de steenen kan bezitten. 
Door toevoeging van vette kalk wonlt nu niet alleen de 
hoeveelheid biudmateriaal vergroot, maar ook voorko
men , dat zand en cement zich van elkander afschei
den , zooals bij zeer magere morlels dikwijls gebeurt. 

DijckerholI's uitkomsten worden nailer bevestigd 
door erne ntededeefang van proeven van den Begierungs-
Baumeister E. W. YVolfï te Frankfurt am Main, in 
de eerste helft van 187!» verricht. ( 3) Wolff's proeven 
geschiedden met hydraulische kalken eu alléén op 
afscheuring. Terwijl de mortels, die uit 1 gewiclits
deel cement cn 5 ge wichtsdeelen zand bestonden, 
zóó mager waren, dal de daaruit volgens de «voor
schriften" vervaardigde proefstnven een brokkelig 
aanzien vertoonden, en na 21 ureu nog te geringe 
vastheid U-zaten om onder water te kunnen worden 
geplaatst, bleek het, dat i-eeds eene toevoeging van 
J deel knik voldoende was, om dc slaven volkomen 
scherp en zonder tónt te kunnen maken , en na 24 
uren zonder beschadiging onder water te kunnen 
brengen. Hetzelfde gold VOOT eene mortel uit I deel 
cement, 10 deelen zand eu I ."< deel kalk; zelfs 
konden staven uit 1 deel cement, 14 dealen zand 
en 2 deelen kalk na 24 uren onder water worden 
gelegd, zonder uit elkander Ie vallen. 

Dat dergelijke mortels, met groot zutidgchulle, goed
koop moeten zijn. U duidelijk. Tabel VII geeft de uit
komsten aan van vVoltTs proeven omtrent de vastheid. 

T A B E L VII. 

Menging in ge 
wichtsdeelen. 

(droog gewogen. 

3 li 
5 » 

i 
5 i 
5 1 
7 0 
7 1 
7 i 
7 

1 7 1 
7 1 

» i >i 
101 H 
l i 

I t 

g I j 

1'itrekkinpsvast-
tieiil in K(J . 
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14 • 

24 » 
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48 » 
24 
24 • 
24 » 
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24 > 
24 . 
24 » 
24 > 

14.5U 
7.55 8.72 I 

8.14 8.94 
11.13 11.70 1 
10.20 l l . O J ] 

5.30 7.74 
8 1)8 11.11 1 
U.68 13.10 
9.90 12.32 I 
8.02 11 24 

9.04 
0.94 1 
5.08 | 
4.48 

IVoefret 
II. 

1'i-oefreeks 
HI. 

f'j '/..• be*Urh, BautfUuMf W. 6?. Ill Juli IH'V. 
(») leden- jirui'fwtk* nerd nxiveel liefelijk gdijkvonui^ 

i n «i-lijUi/:.. . 1 U-ri-in. Idj dr jiruL-fri'i'k*cii I m II werd" 
livdriiuliM-ln- knlk vim d. ta lm, by iiroefrri-ka III hydras* 
USeSi i.i.K vim tuiifueli .'• tiruikr llf ae In /ij.ii ccnieuteii 
wanii -'-eÜL' langzaan; liii.tlcii.li-, le-t /uml wu» afkuni»tig 
Uit iii Mam i ii w L . ii- de „ v w m l i r i f U - i i " giuifl. 

De toevoeging van hydraulische kalk blijkt hie 
eveneens tot op zekere grens voordeelig te werker 
op de vastheid tegen uitrekking. De maximuii 
waaide der vastheid schijnt bereikt te wonlen b 
ceiiientmortcls met 5 deelen zand door toevoegin 
van J gewichtsdeel kalk , bij mortels met 7 deele 
zand door toevoeging van | ü { deel kalk. Teven 
is uit procfreeks III te zien, dat zelfs de zeer magei 
mortels door geringe kalk toevoeging genoegzaam ster 
kunnen gemaakt worden. Dergelijke mortels kunne 
dan overal met voordeel gcliezigd worden, waar In 
metselwerk eenen niet te grooten druk heelt te weei 
staan bij gelijktijdige inwerking van water, B00O 
in fundamenten, lietonvloeren, voor duikers, enz. 
Kortom overal, waar men eene goedkoops hydnu 
lische mortel noodig beeft, die niet de groote vast 
beid behoeft te hebben van de vette eeineiitinortels 

Volgens de voorgaande beschouwingen zijn derliah 
de cemeutkalkmortels in vele gevallen een zee 
bruikbaar materiaal. Het hangt van locale prijzei 
af, of men ze ook wil liezigen iuplaats van hy 
draulische kalk, trasmortels, enz. Wat de vastheii 
belieft, zijn ze verre boven deze Laatstee te ver 
kiezen. Zoo vond Dijekerhoff o. a. de drnkvastbeii 
in den bovenbeschreven cirkelvorm bii beste hydnm-
iisene haiKmortcis na / dagen nog nagenoeg =̂ 0 ; 
bij 3 ge wichtsdeelen zand toe voeging (oi -t volume 
kalk + 1 vol. zand) na 4 weken rkehts 0<J K.i». 
per c . M ' ; bij 5 ge wichtsdeelen zantl (of * vol. kalk 
en circa 2 vol. zand)na 4 weken 88.8 K .G. perc M ' . 
Vergelijkt men deze cijfers met die van Taliel II 
en IV, dan ziet men, dat zij nog niet de helft be
dragen van die voor de vastheid var eementmurtels 
met 8 of 10 deelen zand en overeenkomstige toe-
voeging van kalk. 

Dat ingenieur Kuhn tot geheel afwijkende resul
taten schijnt te komen, is volgens Dijckerhofi' daar
aan te wijten, dat hij zijne proeven uitsluitend ver
richte op vette cementmortels, en desniettemin ook 
een afkeurend oordeel uitsprak over de toevoeging 
van kalk bij magere mortels. 

Kuhn deelt o. a. de volgende cijfers mede: 

Samenstelling van ' ineiijjsel Vastlieiil in kün^rain-
in Imml-tleelen. inen lier c . M 5 . te^eii 

Cement. Zand. Kalk. Drukking. Uitlokking 

1 2 0 190 18.2 
1 1 1 70 8.2 
1 3 0 180 tfi.8 
1 2 1 90 8.7 

1 4 0 155 17.4 
I 3 1 80 9.8 
1 2 2 15 0.1 

waar uil hij de gevolgtrekking maakt, dat zoowel bij 
mortels uit 1 deel cement eu 2 deelen zand, als hij 
die met 3 en met 4 deelen zand, de vastheid aan
zienlijk afneemt, zoodia men écu of méér maat-
deelcu zand door een gelijk aantal maatdcelen vau 
de duurdere kalk vervangt. 

Werkelijk blijkt dit op eclatante wijze uit de mee
gedeelde cijfers; maar behalve Dijckerhoffs opmerking, 
dat deze proeven niets bewijzen omtrent eene bij-
aaïi "ie" vóïïïV|"|'.V.tl,<'te^ kaYk fe grb% 

genomen is. E r is eene grens aan die toevoeging 
voor de verschillende mortelmengiiigen ; door deze te 
overschrijden, wonlt de vastheid geringer, zooals ook 
uit Tabel V wenl opgemaakt. 

De absolute getallen waaide vau Kuhn en Dijcker
hofi' kunnen niet direct met elkander vergeleken 
worden, omdat de eerste het mengsel in inaatdeelen, 
de laatste iu gewichtsdeelen (wat beter is) bepaalde. 
Venier is op te merken, dat de drukproeven van 
Kuhn plaats hadden op teerlingen van 20 centimeter 
zijde. Boven is reeds 'teen eu ander medegedeeld 
omtrent het minder wcuschclijkc van dien vorm, 
vooral van eene dergelijke grootte. 

Ten slotte zij eene prijsberekening vermeld, van 
eene eemeutkalkmortel nit I gewichtsdeel cement, 
7 ge wichtsdeelen zanden J gewichtsdeel kalkhydraat, 
eene mortel, die DijckerluuTmet het beste gevolg, zelfs 
bij vriezend weder, horli;ia]ile malen heeft toegepast. 

De mortel bestaat uit: 
70 kilogram juutland-cement ~ | H L . 

ad ƒ 0 . — per 180 K G / 2.30 
« 9 0 KG. sand = 84 HL. ad < 0.16 per HL. • 0.56 
35 K G . kalkhydraat — 70 K G . kalk-

brei s= \ H L . ad ƒ 0 . 0 0 » 0.30 

505 kilogram mortel kosten derhalve . ƒ 3.10 
of 100 kilogram ± ƒ 0.54, 
of, daar 100 kilogram di-oog mengsel 57.6 liter 

mortel geven: 
1 kubiekineter mortel f 9.37*. 

Ss. 

Berichten eo mededeeliogcn. 
B U I T E N L A N D . 

— § Iteeds vroeger wenl door Fransche ingenieurs 
voorgesteld de geineUelde, dalvcrs|N;rringen tot .vor
ming van \ei gaarkom o . naar de wntenujde te 
welven. Pelletreau heeft nu (Ann. des ponts et 
vhaussées, 1870) uit een statisch onderzoek bewe
zen, dat zulke stuwen in vele gevallen aanmerkelijk 
veel minder bouwstof vonleren dan de gewone van 
de gunstigst* dwarsdoorsnede. De meeste Inklaring 
heeft plaats hij geringe dalbn-edte en groote inuur-
hoogtc. Ook heeft er een gelijk matiger verdeeling 
vau druk op den bodem der fumleering plaats. 

•— § In de Technische lilütter schrijft Prof. Dr. 
G . Schmidt, uit Prang 1 over bet Baieraabe voor
schrift voor ilen bouw van ijzeren bruggen. Hij toont 
uan, dat de formule van Winkler door oonlcelkuu-
dige keuze vau coëfficiënten iu zeer goede overeen
stemming mei de omslachtiger formule van Gerber 
kan wonlen gebracht en dus de voorkeur venlient. 
Hij spreekt ook den wensch uit, dut Oostcurijksche 
wetsontwerpen, die mathematische i'ui mule- bevatten, 
vóór de aanbieding iu het Huis der Afgevaardigden 
• I" 11 openbaarmaking in technische tijdschriften aan 
de publieke buHinleeling worden prijsgegeven, daar 
het den volksvertegenwoordigers doorgaans aan tijd 
en liekwaniuheid voor ecu grondig onderzoek ont
breekt, Ook iu Nederland zal menigeen dikwijls een 

dergelijkcn wensch hebben gekoesterd. Maar men kan 
er bijvoegen, dat volksvertegeiiwoonligei-s een andere 
roeping hebben. Zoo de ministers meer wilden luiste
ren naar de pei-s, zouden zij meer macht mogen 
bezitten, zonder verplicht te zijn de Kamers te raad
plegen omtrent ondei werjien, waarvan deze geen 
verstand hebben. 

Ij Over het opzuigen van water door houl heeft 
Mauinèné proeven genomen bij 32 houtsoorten en 
de uitkomsten openbaar gemaakt (Comptes-tcndus 
de t' Académie des Sciences N * 24 , 9 Dec,, 1878). 
Hij bevond o. a . , dat de vatbaarheid water op Ui 
zuigen voor de ondei-scheidene houtsoorten afwisselt 
in verhouding van 9,37 tot 174,86 water op 100 
deelen volstrekt droog hout. Het maxi 111 van 
zeven vierden des gewicht werd bij het hout der 
edele kastanje bereikt In den gewonen toestand 
nemen de houtsoorten 4,36 tot 1 5 0 ° / n water op. 
Dergelijke proeven werden reeds genomen door Weis-
bai-.h tè Freiberg cn Laves to Hannover. Deze leidde 
daaruit den legal af. hoe men de planken voor 
timmerwerken aan staren, tafels, enz leggen moet. 

B I N N E N L A N D 
's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 

\ . . .Wlandseh Oost-Indie ziju de volgende be* 
whikkingeii genomen 1 

verleend; een tweejarig verlof naar Euro|ia, W*> 
,i,eiis ziekte, aan den opzichter 3e klasse bij den 
Waterstaat enz. J . van dei Meer; 

ontslagen : wegens intrekking van hunne betrek-
k ing , eervol daaruit, de inspecteur der spoorweg
diensten W . F Vogelzang en de opzichters l e , 2e 
en 3e klasse bij voormelden dienst F . va 1 Eldik , 
II. E . B. Willemsen en F . Lijnis Hull'enreiiter. 

benoemd: bij den Waterstaat enz.: tot architect 
2c klasse, tie ambten ear op non-activiteit II. J . van 
Heek, laatstelijk die lie trekking bekleed hebbende, 
thans lijdelijk belast met de waarneming der betrek
king van opzichter 2e klasse bij dien tak van dienst; 
tot opzichter 2e klasse, de opzichter 3e klasse II. 
J. van Roosmalen; tot opzichter 3e klasse. C. F . 
Smi th , C. II. Willems, A . W . Andriesse eu II. 
Koot; tot opzichter 2e klasse bij den dienst der 
Staatspoorwegen op Java, de eervol uit zijne lieti-ek-
king ontslagen opzichter 1e klasse bij de epOOrweg* 
diensten F . van Eldik ; tot opziener der l e klasse 
bij het Mijnwezen in Nederlandsch-Iiidie, de tijdelijk 
buitengewone opziener bij dien tak van dienst L . F. 
le B o y ; 

belast: met de waarneming der betrekking van 
opzichter 2e klasse bij den Waterstaat ens. de amb
tenaar op non-activiteit II. J . van Beek, laatst archi
tect 2e klasse bij gen telden lak van dienst. 

Door den Directeur-generaal der Burgerlijke Open
bare Werken zijn de volgende beschikkingen genomen : 

Ingetrokken de. oterjdaatsing van den urchitect 
l e klasse P. A . Keijzer, van DjokdokarU naar Bun-
dong (residentie Preanger Regentschappen) j van den 
opzichter Ie klasse P. E . Austermami, van Toehau 
(residentie Rembang) naar Djokdjokarta; -gedeta
cheerd: bij het departement der Marine, de opzichter 
l e klasse P . Lichthart, met bepaling dat hij bij 

K''VamVng '(̂ oiV*w,Vii*i! i«»ift ,M?ii 11 naVra "'̂ »Wt tust iie 
benoemde architect 2e klasse J . H . Buijten; te Ban-
dong (residentie Pi-eanger-Regentschap[ienj, de be
noemde opzichter 2e klasse A . A . Laiumei-s; - over
geplaatst : van de hoofdplaats Tjirihon naar Rum-
battan (residentie Tjiribon), de ailspirant-ingenieur J . 
Heken; van Balangnipa naar Makasser (gouvernement 
Celebes en Onderhoorighedeii), de opzichter l e klasse 
1. W . P . Vrijbergen; van Batavia naar Sociuedaug 
(residentie Preanger-Regentschappen), de opzichter 
l e klasse P . J . Dumoiilin; vau Serang naar Pan-
deglang (residentie Bantam), de opzichter 3e klasse 
K . Hagemau; van Kediri naar Toeloongagoong (re
sidentie Kediri) , de opzichter 3e klasse R . E . Nitseh-
mann; van Proholuigo naar Kraksaan (residentie 
Prolmlingo), de opzichter 3e klasse J . E . C. Struijk ; 
vau Mimtuk naar Toboali (residentie Ilanka), de op
zichter 3e klasse J. P . F . Kbemrcv; tan Reiuliuiig 
n.i.ii' Gesik (residentie Rembang), de opzichter 3e 
klasse A . van der Waag; vau Baudoiig (residentie 
Preanger-Regen (schappen) naar Batavia, de opzichter 
3e klasse J. W . van de Graalf; van Pamelang naar 
Brebcs (ivsidentie Tegal), de opzichter 3e klasse P. 
J. G . de Bie; van Modjokerto naar Modjosarilor 
(residentie Soerabaia), de opzichter 3e klasse G. J . 
A . Graicheii; van Tegal naar Pamelang (residentie 
Tegal), de opzichter 8e klasse B. A . Hildebrand. 

Utrecht. Dinsdag II. wenl het personeel der 
Exploitatie-maatschappij te Utrecht in de gelegenheid 
gesteld het huldeblijk, wjoTden beer s'Jsoob bestemd, 
te bezichtigen. Daarna hield de commissie haar 
laatste vergadering, gaf décharge aau het uitvoerend 
comi té , eu besloot eeu batig saldo van even / 20 
te bestemmen si* bijdrage voor het op te richten 
Weduwen- en weezenfonds, waarvoor de afgetivden 
directeur-generaal reeds de vorstelijke gift van f 2000 
had bijgedragen. 

Te 1 u.a 1 uur b e g a f rich de commissie naar de 
villa BNieuweroonl", de woonplaats van den heer 
F. >'Jacob. In zeer gevoelvolle bewoonlingen wenl 
daar het huldeblijk door den heer I . W . StOUSSloot, 
namens het geheele perwuee], den heer s'Jacob aan
geboden, die, zeer aangedaan, dit b l i j k van sym-
iHtthic als een kostelijke herinnering aan ziju neer
gelegde lietivkking aanvaardde. Door den heer s'Ja-
cob wenl aan de leden der commissie een déjeuner 
dinatoirc aangeboden. 

De commissie, voor het personeel opti tdende, 
ontving in de warmste bewoordingen de Opdracht 
vau deu heer s'Jacob om zijn dank aan geheel dat 
["-1-,,i„-,.| over te brengen. 

Gouda. De Gemeenteraad heeft afwijzend be
schikt op een verzoek tier hoereu 1. de Vries Robbé 
cn A . Kapt ij n , voorloopige concessionarissen voor 
oenc waterleiding binnen deze gemeente, om ter 
gunste der leening een rente-waarborg te verleenen 
van 4 ' / , pet. vau een kapitaal, groot f 122,000, 
gedurende deu duur dei- gunning. 

Door verscheidene raadsleden werd de wenschelijk-
heid te kennen gegeven van oprichting eener water
leiding voor rekening der gemeente. 

van \iiiiliHiMliiwi. 
MaanSMg, SA tUff. 

«- l luxl i , te 10 ureu, door burg. en weth.: hot leg
gen der fuudameuteu, kelder enz. vnu do gebouweu 
voor het gymnasium te 's-Bosch. Iul. bij den gc-
meeutearcliitect J . M . Nribbe 

••Hsge, to I I 1 ; uren, door het ministerie va 11 wa
terstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
opruimen van tolhuis no. I en het bouwen van een 
nieuw tolhuis aan den Rijksweg onder Niunansdorp. 
Raming ƒ 1970. 

Wlnler-Hljk, le 1 uur, door de Nederl.-Westf. 
spoorwegmaatschappij, teu raadhui» 1 : lo . ijzeren bo
venbouw vau '1 bruggen iu bet Buecberdal; 2o. ge
bouwen en inricht iimen op dc halte Buer; 3o. grond
en k 11 Ubtwerken ten behoeve van Imt Nederl. gedeelte, 
lang circa ó.S K M . , vau ileu epoorweg van Winters
wijk naar Boeholt; to. douanelooils op station Borken. 

i.rwuinifii. *s avonds 8 uren, door den Srobiteot N . 
W . Lit , hij EL Veening; het bouwen vaa 2 weningen 
op het Zuidcrplein. 

Illn-dau, SS AU|. 

i ' i r i-rht , te 10 uren, iu het gebouw voor Kunsten 
eu Wetenschappen: het verbetereu van het fort bij 
Vechten. Raming ƒ 860\000. Bilj . inz. 25 Aug., 
vóór 3 uren, op liet hureau der genie op Damlust. 

«*»«•*-., *„ in i l r e i l i in Art i -Legi : het maken vau 
eene mbugiagsunopmig bij- en liet nanlutiugiai van 
verbeteringen iu de kazerue to Gouda. Bilj . inz. -'"> 
Aug., te 5 uren, op het bureau van ilea eerstaanw. 
ingenieur, tihlaar. 

Z m i l l e , te 10 uren, door liet iniirktebcstiiur van 
l i i urn- ea Holten, op \\v.t gemei-nteliuis vaa '/.woller-
kers|M*l: het maken en plaatsen van i nieuwe sluis
deuren voor de Genurgerzijl, alsmede hel afdammen, 
drongmaken enz. van die zij). 

H r e t i i » , te II uren, in Het Hof van Hollitud: liet 
verbeteren vau de woning voor oppassers eu liet ma
ken van een gebouw voor zadelkamer, hoefsmederij 
en bcslagloods, benevens liet houucn van eeu -tal, 
bij de Koninklijke Militaire Academie aldaar. Raming 

ƒ13 ,300 . Bil j . inz. 25 Aug., vóór 3 uren, op het 
bureau tier genie te Breda. 

S M M (Gcldcrl.), gein. Appeltern, le l ü u r e n , door 
het bestuur van den dorpspolder Allïii, bij C. Mol-
leuberg: liet maken van dc gebouwen voor de plaat
sing van de machine, pomp eu stoomketel, en verdere, 
tot het stoomgemaal beliooreudc werken, lu i . bij J . A . 
de Leeuw, te Alfen. 

t i i iKterdum . te 12 ureu, in liet hotel De Oude 
(ïraaf in de tCalverstrsst, voor 11. G. Koster II.Gz.: 
het boawea van 7 woonhuizen op een lerrein, gelegen 
tutu de Wijde Gasthuislaan, taSBohea deu Overtoom 
eu het Vondelspark, gein. Nieuwer-Amstel. Iul. bij 
deu architect Y. Bijvoet* Gzu. 

Kuitrrdani, te 12 uren, door het ministerie van 
financien, aan de bureaus van deu prov. inspecteur 
der directe belastingen enz.: het onderhouden eu het 
doen van eenige herstellingen uan tie terreinen, de 
haven, de gebouwen en aanliooriglii-den van het Rijks-
entrepót op de voormalige murinewcri' te Botterdam, 
ged. '79, '80 en '81. 

Hl Stiel burg. te 1 uur, door den directeur der reg 
eu dom.: het 3jarig onderhoud (tot '-Vi April van 
den slijkvauger en van den dwarsdam gelegen op dc 
Rijks-buitengronden iu dc Mossclkreek, voorden zee-
ilijk van den Joanna-Mariajiolder. Inl . bij deu hoofd
opziener der donu'iiu-11 J . J . Brandt te Middelbari* 
(fia iijëieama.1 

H jmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: liet 
graven en metselen van 2 grafkelders op du begraaf
plaats voor Protestanten, buiten de Hurtojzstueirooort. plaats voor Protestanten, bmtiu dc HurtngMucgpoorl. 

l'in-t-tit, te i ureu, door de 11 iaat se hap pij tot expl. 
vun Staatsspoorwegen, aau hel centraalhnri-au: het 
leggen van het tweede spoor met levering cu ver
werken van hallast, en hel verrichten van bijkomende 
werken tusschen dc stations Zwaluwe eu Bokstel, ten 
behoeve vau den spoorweg Maastricht -Breda en 
Breda—Rotterdam. Raming ƒ 405,S^i). 

Moi-ii-il..!, *) Aue. 

Oiirierrii-iol.tm te II uren. in het walerseliapsluiis 
vau HuusingtHi: lo. hel doen van eenige herstellingen 
aau bruggen eu andere objecten; 80. bet opgraven 
vau een gedeele dar Vierhuistertoclit, lang 8180 M . 
lu i . bij deu deskundige II. Wind. 

' • - • U u r , te \i aren, door s e t s ü u s t e r t t v a a water-
stuit enz., ten dienste der StaatssiHiorwegen: de le
vering van haakbouteii. Ramiug f 13,500. 

Kmmm, t« 12 uren, door burg. en weth.: het ver-
graotea en gcdetdlelijk vernieuwen vau liet schoolge
bouw te Kunnen, (lïerbesteduig.) 

Kutlerditm, tc 8 uren, door de directie der Ned. 
Stoombootmaatschappij: het maken van ecu gebouw 
Op hol etablissement te Fijeuoord. Aanw. te 10 ureu 

Honderd»«, IS 

VHage, te II uren, door het ministerie van marine, 
de levering bij de directie der marine te Hellevoet
sluis vau Eng. schaalkolen, cu bh du directie der 
marine tc Willemsooid van draad-, karl- eu zeildoek. 

'e BWMeai, te II uren, door burg. eu weth.: liet 
leverei vau sleeukolen, ten dienste van het gemeente
bestuur, voor dcu winter van 1879 op '80. 

Zlt-rik/<e te 1 uur, door het dagelijkscli bestuur 
vau het waterschap Scliouweu, aan • bande kamer: 
liet bezinken eu bestorten van eeu gedcolte van den 
oever van het district Ftauwcrs, waterschap Schouwen, 
iu 2 perc. 

L'lrechl, te 2 ureu, door de maatschappij tot e ip l . 
van Staatsspoorwegen: hel makeu van l wachters-
woningen aau de overwegen hij kilomeleipitul 59.367 
op deu epoorweg van Utrecht naar Bokstel en bij 
kilometerpaal 5ti.78l op 1I1-11 spixirweg Maastrielit 
Breda. Inl. bij den sectie-ingeuieur le 's-Boscli. Ra
ming ƒ 6800. 

Vrijde*, a» *»«. 
Nrbrrr«iilaHe, le II uren, door het hesluur der 

waterkeering vau liet cal. waterschap Scherpenisse, 
hij Kleuliaas: liet verdedigen van deu ouderzeeselieu 
oever door steenbeslorliug, aau de waterkeering van 
genoemd waterschap. Aauw. 25 Aug. 

l. runt o Ken, le 1'J ureu, door hel ministerie vau 
wuterstaat euz., aan het gebouw van het prov. best: 
liet verleggen van dun zeedijk bij den sleeucu beer 
te Delfzijl. Bamiug/fiSOO. 

'••Hage, te I uur, door het ministerie van water-
staal: het herstellen en verbeteren vau du Rijkstelc-
graaflijnen iu de aldeeling Utrecht, in 2 perc. Ra
ming: perc. I ƒ 9 5 5 , perc. 2 ƒ 2 4 4 8 . 

HlSSflburg, le l ' / i uren, door burg. eo weth.: 
het verdiepen vau een gedeelte der lleerengrucht, vau 
den Siul-Joris-voetbrug af tot aau den dam bij de 
Korte-Noordstraat, benevens het baggeren vau ceuo 
geul, vau die voetbrug al lot uan dc Seisbiuumihrug, 
met het vervoeren van deu uitkomeudun grond. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 33 Augustus 1879. 

Zaterdag, 30 *ug. 
R l e r v l l e i , te 2 ureu, door het bestuur van den 

Nieuwe-Passegeulepolder le S l . -Kru i s , bij J . Caes 
(Kapitalen dam): het verlioogeu vau den zeedijk, van 
den Magdalon&polder tot aan den Clara|>older, over 
eene lengte van ongeveer 820 M . Aanw. 25 Aug., 
van 10—2 uren. 

Leiden, ter secretarie van het hoogheem raadschap 
van Rijnland 1 de levering van het stoomwerktuig voor 
een op te richten sclicpradgniuaal te Katwijk-aan-zee. 

«tien*, bij A . Ferwerda: het vertimmeren van bet 
logement Het Lands-wclvarcu. l u i . bij E . Kuikslra, 
aldaar. 

Maandag, fl Sent. 

Larlirm, le I uur, in de raadzaal: het bouwen 
van eene bewaarschool met wouiug voor de onder
wijzeres. 

Harllngen, door het dïjkshestuur der Vjjf-Deelen-
Zcedijken-Buitendijks: de levering van lo. 500 stuks 
grenen dükoalen van 53 d U . lengte; 200 idem idem 
van 47 u M . lengte; 200 idem idem van 41 d.M. 
lengte; 200 idem idem vau 86*/l d M . leugtc; 2o. 40 
stuks lichte eiken gordiugeu, — alles te leveren vóór 
of op I Oct. 

IHtmdag, i üept. 

Veniuo, te 11 uren, op het bun-su der genie: bet 
verbeteren vau de gebouwen, bestemd tol kazerneering 
der marechaussee te Venhm. Bi l j . inz. 1 Sept., op 
genoemd bureau der genie. 

« v i n , te 12 ureu, door deo directeur der artillerie-
stapel- cn const r 11 d ie magazijnen: de leveriug vau 1 
perc. I, 400,000 K G gietijzer van het merkGartsherrie 
no. 1; perc. 2, 42,000 K G . lood in staven; perc. 3, 
7900 K G . bandijzer, 400 K G . draadijzer, 9000 K G 
plaatijzer, 47,500 K G . staafiiser; perc. 4, 9400 K G . 
l.mHiiiMu- plaatijzer, 3000 K G . idem stuafijzer, ten 
behoeve dier uiugazijuen. 

500 M . 
500 

m 500 m 

600 m 

500 
B00 

1000 „ 
BOO „ 

1000 „ 
100 •t 

M „ 

Mjiiiei"-ii, te 2 ureu, door burg. eu weth.: de le
vering vau 2 nieuwe vakpouten aau den LenLsclien 
kant. 

Ulrrt-hf, le 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoor wegen, uan het centraalbureau: lo . het 
lerplaalsfu en vergroolen vau de goederenloods, dc 
.-I.inleg van -puren eu eenige bijkomende werken op 
liet station Dieren. Inl. bij den sectieingenieur te 
Zutfen; 2o. liet bouwen van eene wachters woning bij 
di-n overweg voor den Oosterweg, ten oosten vau het 
station Groningen bij kilometurpaal 87.'i0O, met bij-
beliooiunde werken, teu behoeve vnn deu spoorweg 
llarlingeu Hannovcrsehe grens. l u i . bij deu sectie-
ingenieur te Groningen. Aanw. 25 Aug. 

WaeiiHdag, 9 Nept. 

'a-lluge, te 12 uren, door hot ministerie van wa-
tentaat euz.: het leveren eu verwerken van stortstceu 
teu behoeve van de overbrugging van hel Hollandseh 
Diep. Aanw. 25 eu 30 Aug., te 1 uur. Ramiug 
/75,0(K). 

Hein, tc 12 ureu, door deu directeur der arlillerio-
slapel- en coustructicmagnzijnen: dc leveriug van: 

le perceel. 
1000 M . dennen delen no. 1, breed 0.30, dik 0.024 M . 
2000 „ „ „ „ 2, ., 0.26, „ 0.021 „ 
3000 „ „ „ „ 3, „ 0.20. „ 0.024 „ 
6000 st. „ „ vlot- laug 4.40, br. 0.24-0.29, 

dik 0.022 0.024 M . 
2e perceel, 

delen no. I, br. 0.20, dik 0.039 M . 
„ 8, „ 0.30, „ 0.036 „ 

latten (bos) dubbe le , lang 4.52 -
6.78 M . 

idem idem en' Blo, laug 4.52 -
6.78 M . 
ribben no. 2, br. 0.157, dik. 0.180 kt. 

„ „ 3, „ 0.130, „ 0.130 „ 
„ „ 4, „ 0.130, „ 0.105 „ 
„ „ 5, „ 0.105, „ 0.079 „ 
„ „ 7, ,1 0.079, „ 0.050 ,, 

sparren, Iang7.50—10.00,dik0.080— 
0.105, boven ten minste 0.050 M . 
spieren, lang II.Ou, dik ouder 0.21, 
boven 0.15 If. 

3e perceel. 
8000 M . vuren delen no. 2, br. 0.30, dik 0.024 M . 

4e perceel. 
5000 bos Imepen, liariiigbitnd, geschilde, 
'200 „ „ karrchand „ 

5e perceel. 
60 st. of 6.8 M 3 estcben platen, laug 4.00 5.50. 

dik 0.080 M . ; ten behoeve vau genoemde inagazijneu, 
lionderd»K. 4 Sr-vt. 

BJcin, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- eu constructiemagaziineu: de levering vun: 
perc. 1 eu 2, elk vau 206,000 K G . grove Khoersche 
steenkolen; perc. 3, 220,O(K> K G . fijne Bhoersche 
macliiuekoleu j perc. 4 eu 5, elk vuu 200,000 K G . 
li ine idem; perc. 6 en 7, elk van 161,000 K G . fijne 
BkjOereene smeekoleu; perc. 8, 185,000 K G . Engelsche 
gietcuke, ten behoeve dier magazijnen. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. eu weth.: lo . liet 
leggen van kruikaarden rioolhuizen eu het maken vau 
scnepgatcu en zinkputten iu de Ijange- en Korte-
Poeüanen eu in de Assendelverlaau aldaar; 2o. liet 
maken vau boekenkasten voor de gemeentebibliotheek 
iu het gebouw aan liet Prinsenhof aldaar. 

Znidliwrii, te 2 ureu, door het waterschap Wester-
kwartior, iu het gemeentehuis: liet verbreeden cn 
Verdiepen van het Wolddiepie, het graven van een 
verbindiiigskiinaal eu het maken van eene draaibrug 
met ijzeren bovenbouw. Inl. bij deu hoofdopzichter 
Van Balen, te Groningen. Aanw. 1 Sept., te 9'/, uren. 

VrUdag, 5 Mept. 
smhem, Iu 12 uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. liet mnken vau aanlegplaatsen en van een ijzeren 
ligger aau den rechteroever van de Waal, tea behoeve 
van het vcor te Zult-Bommel; 2o. het driejarig on
derbond der gebouwen en vaartuigen, buhoorende tot 
het Kijksveer te Zalt-Bommel. 

IMnidkg, IB Sent 
Assen, te 12 uren, door bet ministerie van water

staat euz., aan het gebouw van liet prov. best.: het 
driejarig onderhoud van de Rijksstoomgemaleu langs 
het Noord-Willemskanaal, prov. Dreute. Aauw. 9 
Sept. Raming ƒ 3265. 

Uoi-n.dag, 17 nept. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., tea dienste der StaatsB|»orwcgen: het 
bouwen van 2 goodorcnloodsea op het gocderenstation 
iu de Stadsrietlanden te Amsterdam. Inl. bij den 
hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. 8 eu 10 Sept., 
telkens te 11 uren. Raming ƒ 143,000. 

Honderd-*, In Sept. 
Haarlem, te 2'/t u r C Q > , l , , < i r bet ministerie van wa

terstaat euz., aau het gebouw van het prov. best.: 
hel maken vuu een peilput niet gebouwtje voor eeu 
zelfregislreoreudeu getijnieter te Enkhuiieu. Aanw. 13 
Sept. KHiniug /34.70, 

• p later te bepalen datum. 
Harllngen, ter secretarie v i n Vijf-Deelen-Zeedijken-

Biunendijks: eene belangrijke herstelling aau de San-
laensterzijl in deu Slachledijk. Aanw. 28 Aug., te 
II uren. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Neusea, 8 Aug.: liet éénjarig onderhoud der zee-

weeringen te Neuzen; minste inschr. was I). Tholens, 
te Hoek, voor /449S. 

Veendam, 9 Aug.: het maken vau eene vijzelkom 
en tweeden vijzel bij den molen van het waterschap 
Wiede-en-Tusschendiepeii; gegund aan II. Vroon, te 
Veendnm, voor ƒ 1 3 9 5 . 

. II A u g : do vertimiueriug van de onder-
wijzerswouing to Hooger-Sinildc en het uitvoeren van 
daarmede in verbauu staaude werken; ingekomen 2 
bilj., als: 
P. Boerhof, te Smilde, f 1395 
C. F . Soidcl, „ idem „ 1891 
gegund. 

Ntadshanaal, II Aug.: het bouwen van 6 arbeiders
woningen ; ingekomen 14 bilj., als: 
W. G. Marqucring, tc VVildervank, f 3559 
E. Kliphuis, „ Stadskanaal, „ 3526 
P. Luitjes, „ Ter-Apel-kanaal, „ 3190 
J . Wiotzema, „ Stadskanaal, „ 3049 
H . Tonckens, „ idem „ 2990 
J . Pranger, „ idem „ 2979 
.). Linzel , „ idem „ 2964 
W . de Vries, „ Wildervank, „ 2949 
F. Vos, „ Sladskauoal, „ 2852 
J . K . Frummel, „ Veendam, „ 2792 
J . 1>. Prumiiiel, „ Ter-Apel-kanaal, „ 2739 
II Eggcns, m Vullhermoud, „ 2436 

J . Halm, „ Ter-Apel-kauoal, „ 2390 
W . Timmermans, „ idem - 2198 
gegund. 

Breda, 12 Aug.: het bouwen van een woonhuis met 
bovenkwartier en stalling op ecu terrein in de Mau-
ritsstraat; ingekomen 7 bilj., als: 
A . ter Hagen, le Breda, / 5755 
T. Ki kelen», „ idem „ 4801 
J . Mol , „ idem „ 4750 
G. Veldkamp, „ idem „ 4449 
A . v. d. Akker, „ idem „ 4273 
J . van Gils, „ idem „ 4060 
XV. van Oosterhout en 

J . Voogt, „ idem „ 3845 

Haaaalula, 12 Aug.: het bouwen van eene nieuwe 
christelijke school: lo . timmerwerk iugekomeu 7 bi l -
jetteu, als: 
.1. vau Itijn, te Maassluis, / 1400 
Plomp, „ idem „ 1323 
I. P . Wimmers, „ idem „ 1234 
J . Slot, „ idem „ 1231 
L . v. d. Endt, „ idem „ 1166 
Joh. v. d. Gauw, „ idem ,, 1075 
P. v. d. Hoeven ou 

Hummelmau, „ idem M 897 
80. metselwerk ingek. 5 bilj., als: 

Voogd eu Vuu Luipeu, te Miutssluis, f 1671 
•lob. van tuinen, „ idem 1600 
I). Lnijeiidijk, „ idem „ 1398 
h. Luiiendijk, „ idem „ 1029 
F. Tas, I, idem „ 992 
gegund. 

Vlaardlngen, 13 Aug.: het uitbaggereu en op diepte 
houden der haven ged. 2 jaar eu 11 weken; ingek. 
13 bilj., a ls : 
T. Klein, te Sliedrccht, f 10,500 
P. 11. Volker, „ idem „ 10,295 
W . Blokland As., „ Hardinksveld, „ 9,S00 
11. de Borst „ Fapnndreclit, „ 9,440 

C. v. d. Menden O l , „ Hardinksveld. „ 7,950 
l i . de Waerd, „ Nieuwenliooru, „ 7,900 
A. F. van ontere. „ Vagal „ 7,760 
I>. de Lange, „ Vlaanlingen, „ 6,560 
K . v. d. Vlis. „ idem „ 6,6W 
J . Maarteveld, „ idem „ 6,500 
F. Korsaat, „ idem „ 6,500 
A . ( i . den Bocsterd, „ llillegersberg, „ 5,900 
C. Hartog, „ Sliedrecht, „ 5,825 

Heerjansdam, 14 Aug.: het bouwen vaneen woon
huis in de gemeente lleerjuusdum; ingekomeu 10 
bilj., als: 
L . Boertje, te Pu Iters hoek, / 3330 
J . Boertje, „ idem „ 3100 
Gebr. Vellmizcn, „ Kijsoord, „ 2900 
A. Ouderdelinde, „ Heeriansdam, „ 2900 
W. Schippers, „ iciein „ 2865 
l>. H . üvergoauw, „ idem ,, 2770 
L . van Trigt, „ Barendrecht, „ 2750 
J . Hooghart, „ Heeriansdam, „ 2700 
J . van Trigt, „ Idem „ 2571 
J . Gouw, „ idem „ 2569 

tiranlngen, 14 Aug.: het bouwen van een pakhuis 
net bovenwoning; ingek. 9 bilj., als: 
S. Meiier, te Bedum, ƒ 3800 
II. J . Heuge, « Groningen, „ 3511 
Dooijes eu Fekkens, „ idem „ 2948 
J . Kruijter, „ idem „ 2920 
K . Fekkeus, „ idem » 2833 
II. Schuur, „ idem „ 2780 
J . de Vries, „ idem „ 2162 
Pb. Hendriks, „ idem . 2697 
J. Poelman, „ idem ,, 2670 
gegund. 

Kol.ut.rd, 14 Aug.: de slatting van een gedeelte 
der Schraaniervaart; minste inschr. was J . J . Dijkstra, 
te Haskerdijkeu, voor ƒ2190 . 

Fllenw-Amslerdam, 14 Aug.: het bouwen van een 
woon- en winkelhuis mot schuur; ingekooieu 2 bil
jetten , als: 
A Warsen, te Noord barge, / 5894 
J , Linzel, .. Stadskauaal, „ 5834 
niet gegund. 

Neuaen, 14 Aug.: het maken vau werken tot ver* 
dediging van deu oever van Nieuwe-Neuzou; ingek. 
7 biljetten, als j 
W . Ringhout, te Hontenisse, ƒ 21,100 
P. J . vau Remortel Ac. , „ idem „ 20,900 
L . F . Willems, „ Selzaete, „ 20,200 
II. Hage, „ Middelburg, „ 19.960 
J . L . de Jongh, „ Ameide. .. 19,835 
I). de Jongh, „ Neuzeu, » 18,300 
C. v. d. Hooft, „ idem „ 18,240 

Middelbare, 15 Aug.: het bouwen van een leer
school en lokalen voor gymnastiek-, muziek- en tee-
kenouderwijs, benevens conciërgewoning te Middelburg, 
ingek. 5 bilj., als: 
M K . Jen» en Zn., te Middelburg, ƒ 97,100 
C. L . van Sorge, „ idem „ 96.600 
W . van Uije eu Zonen, „ idem ,, 95,999 
W. de Beste. „ Goes, n 90,300 
W. J . v. d. Weert, „ idem „ 90,300 

««rtgene, 15 Aug.: het met steen bestorten van 
een gedeelte van het oevervak tusschen de peilraaien 

30—31 aan de waterkeering van den polder Anna; 
ingekomen 5 bilj,, als: 
.1. Keulemaus, tc Nie! (België), / 3225 
C. Bakker, „ Sliedrecht, ., 3215 
D. de Jong Az. , „ Neuzen, „ 3178 

G. Vos, „ Sliedrccht, „ 3100 
C. v. d. Velde, „ Borsele, „ 2990 

Mieeelburg, 15 Aug.: het herstellen vau iKKirdeu 
laugs de buitenhaveus te Ilansweert en te Weaiel-
dinge: ingek. 4 bilj., als: 
J . Kole, te Ilansweert, / 4777 
P. .1. Vissor Pz„ „ idem „ 4600 
l i . Luijk, „ idem „ 4456 
I). Bofier, „ Scherpenisse, „ 4434 
Raming „ 4020 

'•-Hage, 16 Aug.: het maken der afscheidingen bij 
de koninklijke stallen, bestaande in ijzeren hekken 
cu muren; minste inschr. waren J . C. Tom en H . van 
Bergen Henegouwen, tc 's-Hage, voor ƒ 20,096. 

'(.•Hage, 16 Aug.: dc verbetcriug van het Hoofd-
wachthuis; minste inschr. was L J . Kloiin, te 's-Hage, 
voor f 11.597. 

Helder, Hi Aug.: het maken Vaa eeu zeckcercud 
glacis voor het ontworpen fort op de Hurseus; ingek. 
8 UIL als: 
J. Hakker, te Valkoog, ƒ 190,000 
S. Wit, „ Oterleek, „ 187,000 
J . Th. Moorman. „ Helder, „ 185,000 
P. Duinker, „ idem „ 158,999 
A . Vos II/. , „ idem „ 154,000 
I). de Vries, „ idem „ 151,200 
G. Bot, „ Hardinksveld, „ 147,380 
J . J . Bakker, „ Lent, „ 143,900 
Raming „ 145,0<X1 

1'treeht, 16 Aug.: het bouwen van eene school voor 
300 leerlingen, met bijlevering van het bcnoodigdc 
ameublement, benevens liet bouwen van eene ouder-
wijzerswoning, in de gemeente Moutfoort; minste 
inschrijver was II. Verstccgen, te Montfoort, voor 

ƒ 33.7Ï7. 
Uardreehl, 16 Aug.: het bouwen van cone christe

lijke school aan de Vischstraat; gegund aau J . van 
Welsenis, voor ƒ12,580. 

Nleuwalda, 16 Aug.: bet bouwen van ecu huis en 
schuur voor II. Post; ingek. 9 bilj., als: 
J . Buurke, te Noordbroek, ƒ 11,200 
H . Schenkel, „ idem „ 10,558 
A. Daanjc, „ idem „ 10,528 
W . van Zuilen, „ Nieuwolda, „ 10,496 
N . J . Kruiziuga, „ Üostwold, „ 9,777 
A . Plentinga, „ Noordbroek, „ 9,599 
H . S. van Houten, „ 't Waar, „ 9,590 
G. Heikens, „ Oostwold „ 9,450 
W. Snater, „ Nieuwolda, w 9,337 

Koiterdam, 18 Aug,: 
sticht van deu II. Anton 
J . II. de Vos, 
II. A. van Doinii 
W. Ticlens, 
J . van Prooije, 
Muller en Drooglecver 

Fortniin, 
T. A . W . Meiueketi, 
T. .1. Kant, 1-, 
W . vau Violen, 
Wed. G. Camesi, 
C . Hoovers, 
N . Verwaijen en Zn.. 
II. J . Heiman, 
U. Stelwagen, 
Droog en Vermeulen, 
W G. C. Hilkes en 

J . v. d. Loo, 

tiranlngen, 18 Aug.: lo . het bouwen van eene 
boercnbehiiiziug c. a. in den Nieuwen Ruigezandstor-
polder; ingek. 11 hilj., als-. / 19,120, ƒ 17,787 , 

ƒ17,778, /17.220, ƒ16 .991 .40 , ƒ15 ,989 , ƒ15 ,489 , 
ƒ14 ,982 , f 14,644, ƒ 14,424 eu, van P. Timmer, te 
Ulrum, ƒ 13,872. 

2o. bet makeu cu leveren van schoolmen beien; 
minste inschr. was I. J . Toesman, te (ïroningen, 
voor ƒ2078 . 

Ealnge, -JO Aug.: de beschoeiiug eu verdieping der 
haven (herbesteding); ingek. 6 bilj., als: 
H . Wind, te Zoutkamp, ƒ 1684 
K. liauhoiV. „ Ratioo, „ 1649 
J . T i l , „ Kzinge, • 1642 
R. M eene 11, „ idem „ 1617 
H . Vogelzang, „ üldehove, „ 1584 
J . Veendijk, „ Obergum, „ 1537 
gegund aan II. Vogelzang. 

'a-Hage, 20 Aug.: hel Oprichten van een gebouw 
voor het kantongerecht te Hilversum; minste inschr. 
was Th. S. WT N . van der Veer, te Utrecht, voor 

ƒ 12,680. 
Ht-lit, 21 Aug.: de levering aan de artillcrie-slapel-

eu constriicticmagazijnen van 550 groole blauwe 
dekens; minste inschr. was J , Sclieltema.lz., te Leiden, 
voor /13.90 per stuk. 

iclon, 

de VArerootü) r vau het ge-
us; ingek. 15 >ilj., als: 
le Utrecht, ƒ 149,500 
„ idem „ 148,000 
m idem „ 147,980 
„ Hotte nlani, M 146,50(J 

„ idem „ 142,700 
„ idem „ 139,800 
„ idem „ 135.8S7 
„ Utrecht, „ 135,300 
„ Rotterdam, „ 127,888 
„ idem „ 127,810 
„ idem „ 120,300 
,, idem ff 118,888 
„ idem „ 118,676 
„ idem ,, 100,260 

„ idem „ 99,300 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

ArUEKI.lNU 's-liKWKSHAuK. 
Kunstreis met de leden op Donderdag den 

14 Augustus 1879. 

In navolging van de proef, het laatstvoorgaaud 
jaar genomen, liesloot de Afdeeliirg iu een barer 
vi-oegeiv bijeenkomsten, om ook nu weder eene kunst* 
n-is te maken. 

Ditmaal was daartoe Haarlem en omstreken aan
gewezen , eu vereenigilen zich op bovengenoemdeu 
dag een 40tal letten te 8V4 BUT aan het station van 
deu Hollundsctieii sjNiorweg te 's-Gravenhage, om 
met den trein van K.34 muir bovengenoemden plaats 
te vertrekken. 

Aldaar door den gemeente-architect, den heer Van 
den Arend , ontvangen , wenl bet eerst de Vleeschbal 
beziihtigil, en vervolgens een bezoek gebracht aan 
bet Museum voor Kunstnijverheid en dat vau voort
brengselen uit Nederlaiidsch-Indië. In beide inrich
tingen weiden de leden ontvangen eu geleid dooi
den Secretaris der Maatschappij van Nijverheid, deu 
heer Van Eeden, die niet alleen daardoor, maar 
vooral ook door de lietangwekkemle toelichtingen, 
waarmede hij zijn geleide aanvulde, den dank der 
Aldeeling, die hem na ulloop van het bezoek door 
den Voorzitter gebracht weid , in ruime mate ver
diende. 

Het behoeft voorzeker geen afzonderlijke vermelding, 
.Lu de kemiismaking met deze museums, voor velen 
nog nieuw, een zeer gunstigen indruk mankte eu 
aan allen de overtuiging schonk, dat de beoefening 
der kunstnijverheid hierlelaude nog veel Ui wenschen 
overlaat en krachtige opwekking venlient. 

Dc Groote Kerk werd daarna bezocht, en zoowel 
de uitmuntende tonen van het orgel als de restauratie 
van d i l schoon» gebouw bewonderd, welk laatste niet 
weinig bevorderd wenl door de aanwijzingen van den 
architect Cuypere, die deze reetouratie leidt en juist 
in de kerk aanwezig was. 

De rijtoer in de omstreken van Haarlem, die hierop 
volgde, had niet alleen ten doel de natuurschoon
heden van Overveen en Bk)emendaal te genieten, 
maar tevens om een bezoek te brengen aan de mine 
van Biederode, en zoo mogelijk aan de Kunstzaud-
steenfabriek te Velzen. Jammer da t , tengevolge van 
gebrek aan tijd , het laatste plan niet kon wonlen 
verwezenlijkt, en men zich bepalen moest tot het 
beschouwen der bovengenoemde bekende ruïne. 

Na den terugkeer te Haarlem vereenigilen allen 
zich aan een diner iu den Haarlemmerhout, waar 
gulle vreugde voorzat en waarbij do Afdeeling liet 
voorrecht had den heer Vau den Arend als gast te 
mogen zien aanzitten. 

Zeer voldaan over het genot, dien dag in elkanders 
hijzijn gemaakt, keerden de laden met den laatstee 
trein naar 's-Hage terug. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Bij beschikking van 14 Augus
tus, afdeeling Handel en Nijverheid, is uan de Drent-
sche Stoomboot maatschappij te Assen, tot wederop
zegging vergunning verleend voor een stoomlumtdienst 
lot vervoer van personen, goederen en vee tusschen 
Meppel en Itottenlam. 

— Bij beschikking van 10 Augustus, afdeeling 
Handel en Nijverheid, is aau D. Duyser, te Heus-
den, tot wederopzegging, vergunning verleend voor 
een etoombaotlttenst tot vervoer van personen, goe
deren en vee tusschen I lensden en "s-llertogenbosch. 

A m s t e r d a m . De heer OoUnet, beeldhouwer «n 
directeur van de Qwalliaas• eahool, heeft een fraai 
fronteepicc voor de aldaar in aanbouw zijnde kweek
school voor seevaart ontworpen. Het ontwerp, lang 
4.10 meter bij een hoogte van 2.5 meter, stelt op 
den voorgrond een slaand vrouwenbeeld voor, aan 
welke vosten de attributen liggen van Handel eu 
Scheepvaart; op den achtergrond golft de zee en 
vertoont het de viool der Geünieerde Pmvliicii in, de 
zege bij Doggersbank hevivhteude, de historische 
aanleiding tol hel slichten dezer instelling. Links 
en rechts van het hoofdlieeld prijken twee schoon 
gemodelleerde liggende vi ouwenbcoldeu , het eene de 
Liefdadigheid voorstellende, terwijl zij de jeugd on
derwijst , het andere de godiune der Zeevaartkundige 
Wetenschap, naar onbekende streken op den aardbol 
wijzende, 

— Een hoogst belangrijk stuk is Inden uit A m 
sterdam aau de Regeering toegezonden j het ontwerp 
eener concessie lot het maken van een kanaal ter 
verbinding van Amstenlam met Duitschlaml door deu 
Boven-Riju en de Geldcrsche Vallei en daarmede iu 
verband staande werken, lienevens droogmaking van 
ruim 5000 hektare grond in de plassen beoosten 
de Vecht. Het plan gaat uit van den heer J . G. 
Jager, den bekenden concessionaris der doorgraving 
van Holland op zijn Smalst, en beoogt den aanleg 
van een kanaal in de richting, aangenomen bij het 
ontwerp, door de ingenieurs van den Waseratant 
den 23n Januari 1878 aan de Regeering aangeboden 
behoudens de navolgende wijziging: Het gedeelte, 
aanvangende in de Rietlanden te Amsterdam, zal 

loepen vau af of nabij Weesp iu de richting vau 
het Horsten neer en van daar iu zooveel mogelijk 
rechte lijn door ile plassen lieoosten de Vecht Uit 
aau bet in plan aangewezen punt bij Keumes -
vanwaar tie richting wordt hervat van bet boven
genoemd ontwerp. 

Het gebruik van het kanaal zal vrij en kosteloos zijn. 
De concessie wordt later overgedragen aan een 

vennootschap, aan wie de Staat een jaarlijksche 
iiitkeering van f650.000 voor rente en dividend 
waarlwrgt. 

Na afloopt der concessie — 60 Jaren -— wonlt 
het kanaal van ivchtswege, zonder eenige vergoe
ding, eigendom van deu Staat. 

Aau tie memorie van toelichting, die de ontwerp-
concessie vergezelt, oiitleeiien wij het volgende: 

De jMtging, door de Regeering gedaan om een 
verbeterde gemeenschap te water met DuRscbiand 
tot stand le brengen, mocht de noodige medewer
king van een deel der Wetgevende Macht niet ver
krijgen. Ecu streven 0111 op een anderen grondslag 
daartte te geraken , schijnt thans kans tot welslagen 
aan te bieden. Vandaar de tegeuwooidige aanvrage 
Om hij wijze van concessie met beperkte geldelijke 
medewerking van de schatkist landaanwinning en 
laud verbetering, het totstandkomen van een baton 
communicatie te water met Duitschlaud le verzekeren. 

Door de uu aan het ontwerp verbonden landaan
winning, bij de vroeger reeds voorgestelde landver-
bftermg, wonlt de sank geschikt om door de bij
zondere nijverheid met staatshulp te worden onder
nomen, en wonlen tevens de juailijkschc lasten, 
die door de schatkist zouden moeten wonlen geleden, 
aanzienlijk verminderd eu wordt eeu bron van in
komsten in het leven geroepen, die vroeger geheel 
ontbrak. ' 

Het ulgcmeeu nut eu voordeel van de aanwinst 
van ongeveer vijfduizend hektare goeden grond iu het 
welvarend centrum des lands behoeft geen betoog. 

De droogmaking der plassen l»eoosten tie Vecht 
werd buitendien vóór 20 Jaren reeds door een ge
mengde speciale Staatscommissie aanbevolen eu sedert 
door de meest bevoegde technische, locale en pro
vinciale autoriteiten ten sterkste ondersteund. 

De beswaren iu hel M a n g der deleneie, laatste
lijk door deu Minister van Oorlog Dc Roo van Al 
derwereH op den voorgrond gesteld, ofschoon door 
velen zijner voorgangers niet gedeeld, tegen de droog
making der plassen op zichzelf, vervallen bij dit 
ontwerp. 

Het nieuwe kanaal door de droog te maken gron
den geeft eeu waterreservoir in de oumiddelijky na-
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bijheid, dat , afgescheiden van den invloed van het 
geheele kanalisatie-plan op de defensie, een geheel 
nieuwen toestand schept. 

Bij de financiecle organisatie, waardoor een kapi-
taalformatie tot ruim twintig milliocn gulden ter 
beschikking der onderneming U aangenomen, is partij 
getrokken van hetgeen de ondervinding bij tie uit
voering der conccssién voor de doorgraving van Hol
land op zijn Smalst en der Oost-Indische sjioorwegen 
in de practijk beeft opgeleverd. 

D l bepaling, waarbij de eigenaren van den door 
irrigatie en den nieuwen waterweg door bun («zit
tingen aanzienlijk in waarde te verbeteren grond, 
duizendtallen van hektarcn in Gelderland en Utrecht, 
thans bijna improductief, tot tijdelijken afstand van 
een deel hunner meerdere voordeden wonlen aan
gewezen, is alleszins billijk. 

Zij houdt trouwens op, zoodra tie Staat zelf niet 
meer geldelijk bijdraagt voor de onderneming. 

Deze bekisting eener lnndverbetering, in andere 
landen bestaande en in Italië bij tie wet Bonificationo 
genoemd, introduceert trouwens in onze wetgeving 
een Ircginsel, dat in andere gevallen, ook al» een 
meerdere bron van inkomsten voor de schatkist tonder 
ernstig bezwaar der scbuldplichtigen, in de staats
huishouding nuttig kan zijn. Dit laatste moge ook 
gelden ten aanzien van de bepaling van vrijdom van 
proportioneele rechten wegens eigendomsovergang, 
die in ensu in het welbegreiicii, ofschoon niet on
middellijk belang is van de schatkist. Wordt inmid
dels, gelijk te verwachten is , de vrije vaart op het 
Noordzeekanaal verkregen, en is de vaart tusschen 
Amsterdam en den Rijn kosteloos, dan zullen eerlang 
onze koloniale producten, door Nederlandsche havens 
naar Duitschland, zonder otigelden wonlen vervoerd 
cn aan de groote consumenten onder gelijke conditiën 
van aanvoer verstrekt, als waren zij rechtstreeks in 
de Duitsche havens geleverd. 

De voordcelen, die de natuur aan Nederland schonk 
door zijn ligging en die door de werken van tie 
kunsten des vredes en eener ware handelspolitiek 
wenlen verhoogd, zullen door geheel Middel-Europa 
wonlen genoten, alsof onze zeehavens en groote water
wegen tot baar eigen en vrij stroomgebied behooren. 

De heer Jager heeft zich de overtuiging verschaft 
dat , wordt de concessie hem op de algemeene grond
slagen van bet ontwerp verleend, de geldmiddelen 
voor de uitvoering beschikbaar zijn , mits tie gunstige 
beslissing niet worde vertraagd en althans in het 
aanstaand zittingjaar door tie Wetgevende Macht 
een eindoordeel zal zijn uitgesproken, waartoe bij 
ernstigen wil om de zaak binnen vijl jaren tot stand 
tc brengen, naar zijn meening alle voorafgaande 
noodige gegevens thans aanwezig zijn. 

Groningen. Bet voorstel van Burgemeester en 
Wethouders aan den Gemeenteraad In-treffende het 
plan van het le bouwen ziekenhuis houdt i n , dat 
voor lijders aan liesmcttelijke ziekten een afzonderlijk 
gebouw zal gesticht wonten; tlat hetzelfde zal ge
schieden voor de prostituees; dat er ruim 200 bedden 
in het ziekenhuis zullen komen; dat er een Iocaliteit 
is aangewezen voor ooglijders; dat het plan i s , om 
het gebouw op te trekken op het bastion achter de 
Kruidlaan (zoodat bet in de buurt zal komen van 
het aanstaande komediegebouw) en dat de bouw
stoffen gcniamd woiden op vier ton. 

Arnhem. Zooals reeds gemeld is, hebben eenige 
inzenders ter tentoonstelling besloten aan de vei-scbil-
lende com missiën van bet Bestuur der tentoonstel-
liiigsvcreeniging een groot festival aan te bieden. 

Tot eereleden der commissie voor dit feest zijn 
benoemd de heeren W . A . Scholten, te Groningen, 
en generaal J . C. J . Smits , koinmandant van het 
koloniaal militair invalidenhuis Bronbeek. Tot leden 
zijn gekozen tie heeren C. A . Jeekel, president, J . 
J. Coers, vice-pivsident, H . Figée Jr. en H . J . C. 
Walters, penningmeesters, II. A . F e i l en N . van 
den l lergh, secretarissen, H . A . van Westerbeek 
van der Horst , J . O. A . Sepp, E II. Begemann, 
G . Visser en l l . d e Knii jff , leden. Het feest, dat op 
groutsche schaal zal zijn ingericht, moet op 30 Aug. a s. 
plaats hebben; de kosten zijn op f 7500 geraamd. 

Nijmegen. In de op 10 Augustus gehouden 
algemeene vergadering van aandeelhouders der Nij-
meegsche Spoor wegmaat schappij werd bet dividend 
voor elk aandeel van / 500 vastgesteld op ' 1 4 . 2 5 , 
voor elk aandeel van /"100 op ƒ 2 . 8 5 . 

Door het bestuur werd medegedeeld, dat door de 
directie der Rheinische Eisenbabn-Gesellschaft, met 
toestemming der aandeelhouders, de overeenkomst 
met dc Nijmccgsche Spoorwegmaatschappij , die voor 
30 jaren gesloten was, met 30 jaren is verlengd. 
Venter wenl nog medegedeeld, dat waarschijnlijk in 
de volgende week doorloopeiid vervoer vau reizigers 
tusschen tie lijnen Cleve—Nijmegen en Nijmegen— 
Arnhem zal worden ingevoerd. De aftredende d i 
recteuren en commissarissen werden met algemeene 
stemmen herkozen. 

Ommen. Ouder voorzitterschap van den Com
missaris des Konitigs en in tegenwoordigheid vau den 
hoofdingenieur , weid dezer dagen de eerste vergade
ring gehouden der commissie tot verbetering tier 
waterstanden op de rivier de Vecht. 

In beginsel is erkend, d i t de staat van heerlous-
beitl, wiuirin de rivier verkeert, dringend voorziening 
vereischt, aangenomen dat men verbeteringen zal 
trachten te verkrijgen door het oprichten van een 
waterschap en besloten, dut er een plan met begroo-
ting vun kosten zal worden opgemaakt; terwijl aan 
eene commissie van zes leden is opgedragen het 
noodige ter uitvoering voor te lici-eiden. 

A D V E R T E N T I Ë N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming vun oponthoud, te adresseeren aan de 

n © <SL A o t i e 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i i t i a g . a v o i i t l n « ' g o n u r e n 
worden adve r t en t i ën voor bet eerstvolgend Hom
mer aangenomen. 

Advertenties. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag tien **•> September 1879 , des na
middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspo<>rwegen 
bij tie Moreelse Laan te Utrecht, van : 

Be-iek l i " . 238. 
Het verplaatsen en vergrooten van de 

goederenloods, den aanleg van sporen 
en van eenige bijkomende werken 
op het station Dieren. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 72 van het liestck. 

Het bestek ligt van tien 1 6 J ' n Augustus 1879 Ier 
lezing aau het Centraal huivaii bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door don Sectie-In
genieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
23»"" Augustus 1879. 

Utrecht, den 1 5 J e n Augustus 1879. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 2 J ' n September 1879, ties na

middags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 239. 
Het boawen van eene wachterswoning 

bij den overweg voor den Oosterweg, 
ten oosten van het station Gronin
gen bij kllometerpaal 87.600 met 
bijbehoorende werken, ten behoeve 
van den spoorweg van Harlingen 
naar de Ha nno verse he Grens. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 57 van het heslek. 

Het bestek ligt van den 1 8 d « Augustus 1879 Ier 
lezing aan bet Ontmall.iii-eau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te flfro-
ningen en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingenieur te Groningen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 5 " « Augustus 1879. 

Utrecht, den 16*»™ Augustus 1879. 

A A N B E S T E D I N G . 
Namens den Heer II. G. K O S T E R IIGz. tc Nieuwer-

Amstel zal op Dingsdag den 20 Augustus 1879 
des middags ten 12 ure in het Hotel de Oude 
Graaf Kalvei-straat, Amsterdam, wonlen aanbesteed. 

Het bouwen van zeven woonhuizen op 
een terrein, gelegen aan de Wijde 
Gasthuislaan, tusschen den Over
toom en het Vondelpark, gemeente 
Nieuwer Amatel. 

Het l>estek en de teekeningen liggen van af den 
19 dezer in het voornoemt! hotel ter visie cn de 
gedrukte bestekken zijn van af dien da tuma f i .— 
per exempt, te verkrijgen bij den Boekhandelaar 
L A U R E N S J A N Z O O N K O S T E R , Nieuwendijk hoek 
Oiidcnbrugsteeg. Nadere inlichtingen geeft op franco 
aanvragen 

Y. BUVOETS Gz. 
Architect te Amsterdum. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- rn TafrlbaüalUgroevrn 

in RIJNPRU1SSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland Cement, 

K A L K , BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENEN, ENZ-
Nieuwehaven N.zijde 55 , l l o t t r r d n i n . 

Nederlandsch-Westfaalsche 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
Eiken Dwarsliggers en Wisselhout. 

Aanbiedingen tot levering worden vóór 1 Septem
ber a. s. ingewacht door den ondergeteekende, bij 
wien tevens de leveringsvoorwaarden op franco aan
vrage en tegen betaling van ƒ 0.60 verkrijgbaar zijn. 

De Directeur-Ingenieur, 
J . H . N I V E L . 

Winterswijk, den 15 Augustus 1879. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
RUE DABTOIB ÏO. 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - cn 

van K E I J E N O R O E V E N . 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , eat, ens. akraede 
U E K L K E D I N Q van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G-. J. OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven A"°. 02 en Jufferstraat S". 50. 

R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik vnn ijzer-ox yde, geleverd doof de 
Gas Purification and Chemical C°. limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de H o l t a n d ê c h e T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
cn reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst moelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomliminerlabriekanteii 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWEN 
ROTTERDAM. 

R O B E Y Sc C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES 
met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y Sc COMPANY 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y BROTHER: 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUQAALPOMPEN van verschil, 
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N , K A L E 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP 
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegnrandcenk 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM 
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N • 
GARNITUREN voor stoom- en wsterwarktulgea 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil .Ie fabriek™ 
der beroemde B U K H A M C O M P A N Y togen concur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Hij V A N H E N G E L & E E L T J K S te Hotterdo. 
is vci^clicncn: 

B E E R P U T T E N . 
Iets anders over afvoer en verzameling van faecaliën 

DOOI 
W. C. V A N G O O R , 

Architect. 
M e t 8 p l a t e n . 

Prijs f -.70. 

FABRIEK DE IIOLÜMISCIIE I.ISSEL 
D E « J O N G H & € ° . 

C l v i e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ijzerconstmetie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M 3 paf 
werkt lag , en verder S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s 
• t e e n - en T e g e l v o r m m a o h i n e a , X J s e r e n K a p - en B r u g c o n s t r u c t l è ' n euz. 

C . H O P P E , M a c h i n e f a b r i e k , 

B E R L I J N . N . G a r t e n s t r a s s e 9 , 
bevee l t z i ch nan tot tien B O U W v a n U I T W A T E R I N U S W E R K E N 

V O O R L A A G L A N D . 
CENTRIFUGAALPOMPEN, STOOMMACHINES met toebehooren worden 

tot de grootste afmetingen geleverd, en op verlangen ook ontwerpen opge
maakt. Nadere inlichtingen staan door herhaalde uitvoering van groote 
werken tot 300 Cbm. per minuut, ten dienste. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

VAN 

VAL X>EJ TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar hit eenige A (I K N T K N voor der 

- -106*33^^ verkoop van ASPHALT lil brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R 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, Heit weg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

O o e d g e l f e i i r d b i j K o n i n k l i j k I,ealuit v a n den 1G Neptomlsoi- 11*77. 
Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

APPELBLOESEM, HOODE, GELE, BLAUWE, HAHDGRAUWE en GRIJZE KLEIIKENHOI/ÜENÜE METSELSTEENEN, zoomede 
PltOKILSTEENEN in alle gewenschte PROFIELEN, zooals steeds aan diverse gebouwen voor versiering door om geleverd worden. 

Alle artikelen welke bij den bouw van Huizen, Kerken enz. gewoonljjk van steen worden aangewend, nis KOLOMMEN, SLIUTSTEENEN. 
CONSOLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTERS, ItOOSRAMEN, CAPITEELEN enz. enz. worden door ons van KÜNSTZANDSTEKN in 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN; SPECIALITEIT iu het tabriceeren van GEKLEURDE PARKET- es 
MOZAïK-VLOEREN en GERUIDE TROTTOIKSTEENEN, ROT8WEBKEN, B E E L D E N , VAZEN eu GRAFMONUMENTEN. 

Groothandel in le qualiteit I'ORTLAND-tJËMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT vau het merk .Suilt" der oudste l'aliriek 
te Stettin. 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van E C H T . 

Inlichtingen ook te bekomen 
tc 's-Ilage bij den Heer P. M O U T O N . 
. VBosc l i . . . SNIJDERS V A N O E F F E N . 
» Deventer I D D H . II. B E L T M A N . 
» Dordreciit > de Heeren ll imns. E K . 

te Arnlicm liij dc Heeren T. V A N H E B B A C H Sc 0». 
. Uroningcn » den Hoer K . SWITTKI tS . 
• Nijmegen n > .1. V A N M E E L . 
. Rotterdam » de Heeren v. D. B E R t i & W I I . L E B H A N P . 

Oedrukt by 0. W. VAN DER WIEL tc C». te Arnhem. — Alle stukken en advertentiën te adreasaerea aan den Redacteur F. W. VAN OENDT JOsn. te Arnhem. — Uitgave van ü. A. TIHEME. 
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x - * B O N N E M E N T : 

V^Mhüst 7***1 jM*a 
eeu jtsrgiD£. Afxonderlgke nommtrt bij Tooruitbettellinic 15 cents. 

wnAw f 1M. Mm -fcoiMtrt lieh voor 
A l l e stokken en advertentiën te adresseeren 

de Kedactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Van l — 6 r w l i f\.—, ntimt «nor elk-n MgslnluUnüiutaSO cents ea 10 r e n . 
vooreen nomraer van het blad. Advertentiën voor het bujteuUnd 25 eeut* per repel. 

IETS O V E R H E T G E B R U I K V A N D A Z A L T Z U I L E N 
1 N T L A A T S V A N P E I t K O E N P A L E N IN DE 

S T E E N G L O O I I N G DEK Z E E D I J K E N . 
Tot hlijvends verdediging onzer zeedijken worden 

tegenwoordig de buiten bell ingen geilek t met een be
zetting van nutiniilijke steen en langs den voet de
zer glooiingen wordt eene rij pcrkociipalen , tot steun 
vau tiet bovenliggend glooüugwerk , geslagen. 

Op onderlinge afstanden vun 2.00 a 4.00 meter, 
geregeld naar de breedte en de soort dec steenbe-
kleeding, worden daarin perk oen rijen geslagen . even
wijdig aan de voetrij, terwijl eene dergelijke rij 
langs den kop de glooiing dekt. 

De palen van de voetrij dienen alleen tot steun 
der glooiing, en de koppen steken ongeveer0.10 M . 
boven liet bovenvlak der steenbezettiug uit. De ove
rige rijen moeten de kracht van de oploofieiide golf' 
breken, en reiken daarom met den kop ongeveer 
i),4o M . boven tiet steenvlak. Den perkoenen zijn 
uilen lang 1.U0 M., hebben 0.10 M. diameter en 
zijn van eiken- of masteiihout; de masten worden 
meestentijds gecifosoteerd , teneinde de vernieling door 
den )«ialwonn te verbulderen en ze beter bestand te 
maken tegen den tand des tijds. 

Naar gelang van plaats en omstandigheden kan 
tie duur van de eiken perkoeneii op H a 12 jaar, en 
die vau gecreosoteerd uiasteiiliout op l(J ii 24jaar . 
gesteld worden. De steenbezetting, ter «likte van 
0.25 a 0.30 M . op eene puinhuig van ± 0.20 II. 
dikte, wonlt ondersteld van blij vent len duur te zijn, 
wat echter niet altijd liet geval is. Het onderhoud 
bepaalt zich, bij goeden aanleg, alleen tot de luttele 
kosten van het herzetten van enkele losgewerkte 
steenen uit het vernieuwen der perkoennjeii. 

Teneinde deze soort steenglooiing nog duurzamer 
te maken, kwam het mij voor, dat Q» perkoearQen 
gevoeglijk door rijen ba/alt/ui len vervangen konden 
worden. 

Hij I 77 der A. V. wonlt het aantal te bezigen 
p-rkofiipulen gesteld op 45 n 00 per 10 M ' . Ne
men we het minimum van 45 stuks per 10 M ' , 
of lot gemakkelijker vergelijking, 450 stuks per 
100 M ' . i . i N . Deze komen met leveringen verwer
ken op een gemiddelden prijs van f O.'.W per stuk, 
waarbij ondersteld wordt dat zij zijn doortrokken 
met ruim 200 liter creosootolie per M*. De 100 M 1 . 
pe iWnr i j komt alzoo op 450 X 0.38 = f 171 eO 
neemt, de dikte vierkant gerekend, 450 X 0.10 X 
0.10 = 4.5 M ' der glooiingvlakte in. 

De liuzaltzuileii zullen hij aanzienlijke massa's, 
dus hij volle schee) is ladingen, te verkrijgen zijn op 
al wisselende zwaarte van 0.20 lï 0.80 M . Itekent 
men nu dat zij 0.35 M . diep in den grond staan, 0.40 
M. in of tusschen de steenglooiing eu 0.40 M . daar-
boven , dan wordt voor de zuilen eene lengte vereischt 
van ongeveer 1.20 M . 

Deze zuilen kosten van aankoop, gemiddeld vervoer 
en het plaatsen (door Ingraving vau 0.35 M . diepte iu 
de dijkshelling natuurlijk; ƒ' 1,50 per stuk , eu eene ge
middelde dikte vierkant ven 0.25 M. ervoor aamit--
mende, en eene plaatsing met 0.20 M . onderlinge tus-
Mdienruimte, dun worden er op de 100 M ' vereischt 

100 

ü.25 + 0.20 ^ 2 2 2 

Deze 222 stuks zullen van de glooiingvlakte in
nemen 222 X 0.25 X 0.25 = 13,875 K ' of 
13,875 — 4.5 = 9.375 M * meer dan de perkoenen. 

Rekent men f 4.50 per M 1 glooiing, dan kan de 
prijs van deze U.375 M 1 , welke de bazaltzuilen neer 
innemen dnu de jierkoeiien, dus 0.375 M a X (4.60 
s f 42, ruim in mindering komen van de kusten der 
bazalt zuilenrij, zijnde dus {222 X fi.bO) — fi% = 

ftoi per loo M', of ƒ 2 9 1 — (Mi = f n o 
per 100 M ' meer dan de j>erkoeurij. 

lü.l vernieuwing der («rkoenrij zal stmls een ge
deelte der glooiingsteeii en puinlaag in het migereede 
worden gebracht, welke schade natuurlijkerwijze door 
hcr/etting van tie steen moet worden hersteld. Men 
kan rekenen, dat heistelling van 0.50 M . breedte ter 
Weeiszijden vnn de [lerkoenrij, dus 1.00 M . breedte 
noodig zal zijn: dit wordt dus 100 M» o p d e l O O M 1 ; 
'•ii rekent men hiervoor (0 .25 i i e r M 1 , met inbegrip 
van bijlevering van U'kort in puin en steen, dan 
i'urhoogen deze kosten vun glooiiiigsherslel ad / 25 bij 
iedei-e vernieuwing der [«rkoetien de uitvoeringskosten 
cn bedragen deze alzoo f i l l +• ƒ 2 5 SB /"196. 

Hij bazattzuileu komt vernieuwing niet in aan-
liurking, tenminste niet jieriotliek zooals bij de jicr* 
koenen; men kan rekenen, dut z i j , evenals de steen-
(doornig zelf, blijvend bestaan. 

Stellen we dat de perkoeuen 20 jaar dienst kunnen 
doen, wat zeker wel, in 't algemeen genomen, een 
'neer dan gemiddelde duur zul zi jn, en waarom-
'" ' in de ondervinding nog le jong is om zekerheid 
«• geven, dan kun voor verdere Ihiimr.ieele vergelijking 
de volgende formule toejinsselijk worden gemaakt; 

A' = A + ; 
(1 + r ) • — 1 

waarbij h' is liet kajiitaal van aanleg iter constructie 
met onderhond; 

/I hel kapitaal van aanleg waai bij |ieriotlieke ver-
nieowinj.' nooii/akelijk is i|»erkoelieii); 

.( kosten der |ieiïoilicke vernieuwing; 
r jiutrlijksehe rente van één ^'nkleij; 
n aantal jaren, waarna de jierkHlicke vernieuwing 

plaats heelt. 
Rrsngt men in daas formule on/e gevuuden cijfers 

als gegevens over, dun wordt 
1911 

_ 171 + ( | h u 0 5 ) , „ _ i 

log. (1. + 0.05) = log. 1.05 - 0 . 0 2 1 1 8 M 

loK- ( 
+ 0 . 0 5 ) " 

(1. + 0 . 0 5 ) ' » 
(1. -f- 0.05)>» — 1 

alzoo: 

= 0,42.178110 
= 2.6.-|33 
= 1.U533 

'20 

196 
K = 1 7 1 + M638 = t 4 8 9 5 0 

De kosten van den aanleg tier 100 M ' bazalt-
zuileii vonden we vroeger ad / 2 0 1 , zoodat de kos
ten van heide CODStructiën op den duur financieel 
geen verschil geven. 

Niettegenstaande deze gelijkheid van kosten, is 
in. i . het gebruik van buzaltzuilen boven dut van 
per koenen te verkiezen. De peritenon vernunderen 
in sterkte van den dog af, tlat zij in de steenglooiing 
worden geslagen, en hunne sterkte wonlt, na 20 Jaar, 
gerekend te zijn als nul. Het valt iu ' l oog tlat in 
de jaren vau dienst, tlie het 20ste jaar onmiddellijk 
voorafgaan, de perkoeuen reeds zooveel zullen heb
ben geleden, dat bij ongewonen aanval van den golf
slag velen ervan zullen bezwijken, ofschoon zij in de 
eerste dienstjaren aau tlie kracht weerstand hebben 
geboden. 

Hij de Ijuzullznilen bestaat dit bezwaar niet, wegens 
de meerdere duurzaam beul der stof, waaruit zij bestaan. 
De onderlinge afstand tusschen de baxaltzuilen inge
steld op 0.20 M . , terwijl die bij de perkoenen slechts 
WW M. is of 0 .07 5 minder. 

De ronde vorm tier perkoenen biedt het opstu
wende water eene trechtervormige gelegenheid aan 
om tusschen de open ruimten door te schieten met 
eene geconcentreerde kracht, tlie zeer weinig dooi
de botsing geneutraliseerd wonlt. 

Itij de buzaltzuilen zal de aunloopende golf voor 
een deel tegen tie vlakke zijde Ixitsen en zich ver
hellen ; door deze lieweging zal de gang van het 
water, dat door de tiisseheiiruiiute der zuilen zijn loop 
neemt, gebroken wonlen (vooral wegens het door eigen 
zwaarte terugvallen van het opgestuwde water bij 
de botsing tegen de vlakke zijden) en de door-
strooiiieiitle snelheid zich ijeiitraliseereii in een soort 
branding, die op het vaste vluk der glooiing geen 
kwaad kan doen. 

Het stoppen der openingen van 0.20 M . tusschen 
tie buzaltzuilen /al ook gemakkelijker, en daarom 
heter kunnen wonlen uitgevoerd, dan bij de klei-
nare ruimten van 0.12* M . tusschen «Ie persoenen, 
wat bijna niet mogelijk is . au met kleine stukken. 

De baziiltzuilen verkrijgen eeu goed deel barer 
stabiliteit iu eigen gewicht, tie perkoeuen nage
noeg niets. 

Voor het. breken der liazaltziiilcii bij ongewoon 
sterken golfslag bestaat m. i . geen vrees. I)« hef
boom vau 0.40 M . , dat is zoover de zuilen Ixtven 
de glooiing staan, is daartoe te kle in , en als tie 
zuilen eeuigsziiis wonlen gesorteerd in de groeve t 

/iui.lal er gue-ne breukige inkomen, is er meer tlau 
de kracht van tien golfslag noodig om den stuiTelijken 
samenhang van vaste bazalt te verbreken; voor dit 
geval is bet water een zacht bed, eu kan niet ver
geleken worden met deu invloed van den slag van 
een Iwaren ijzeren moker dwars op een vrijliggende 
hazultzuil. En dat eeu vast stuk bazalt trouwens 
met dit gereiHlschap niet gemakkelijk te verbrijzelen 
is , kun dikwerf worden opgemerkt, hij de moeite, 
tlie de steenzetters soms hebben om er zelfs maar een 
•oberpen kant at te slaan. 

Zieriksee, Aug. 1879. J . O. L U O T K N . 

P A R T I C U L I E R E 8POORWEO-OBSTRÜC-
T l ON 1ST E N . 

(Uit Le X I X - Siècle). 
Ik heb het geluk eene .jonge lieve vrouw tot nicht 

te hebben, van wie ik ook nog zeggen zou dat zij 
mooi is, zelfs al las zij dit artikel niet. 

— jvMijn God!" zei zij mij vóór een paar dagen, 
• wat zijn die s[toorwegl>camhten toch onaardig te
gen het publiek! 

— Onaardig tegen U , nicht! dat is niet mogelijk. 
Tegen mi j , en ik heb nooit iu mijn leven met 

zulke onbeschofte, onhandelbare lui te doen gehad. 

— U ging dus naar Lyon ? 
— Naar Lyon! En waarom ? 
— Omdat er geen s|)oorwegiiiaaLschappij is waar 

de beambten, zoowel de laagste als hoogste, zoo . . . 
— Juist over dien spoorweg wou ik •preken. 
— Daar Mas ik zeker van. De renommee van de 

Hsalschappij I'. L . M . is gemaakt. Laat trens hoo
rei: , wat is er gebeurd ? 

— Ik moest gisteren een zilveren •oenlepel naar 
Sens zenden. Ik ga naar 't bureau, dat u wel kent, 
tegenover de straat ('aiimartin. De le[»el was gepakt 
in een zeer l ievig juweelkistje, cn dit was gewik
keld in een d ik , sterk («pier , dat met een koord 
vastgemaakt en gelakt was. Het |mkje bad zoo zon
der beschadiging wel naar Califomië kunnen gezon
den worden De beambte aan wien ik bet ter hand 
stelde, vroeg mij wat tie inhoud was. Ik had geen 
raden om een geheim te maken van zoo'n eenvoudige 
/eliding en zei, dat het een lepel was." 

— »Een zilveren lepel.'" vroeg hij. 
— »Natuurlijk' ' , antwoordde ik hem. 
— tPardon, mevrouw, maar in tlat geval vor

dert het reglement, tlat het voorwerp besloten zij in 
een houten doos, aan alle kanten tocgespijkenl, en 
gezegeld met vier lakken. 

— E r moeten tins vier lakken op? 
— J a , mevrouw, anders kunnen wij OM niet 

m>t de doos belasten. Het reglement verbiedt hel ." 
Er viel niets tegen zeggen. Men kan 't een amb

tenaar niet kwalijk nemen, als hij strong de consigne 
Uitvoert tlie hij heeft gekregen. 

!k ging this naar een expediteur, waar ik bet 
kis.je deed maken volgens tie ontvangen aanwijzin
gen men spükenle het aan alle kanten dicht, deed 
er een koord om, zegelde het met de vier lakken 
volgens het reglement; hel was een waar kunststuk, 
dat men, zonder vrees voor beschadiging, wel op 
den rug van een muilezel over de toppen van den 
Hiinulaju had kunnen zenden. Nu keerde ik met 
mijn pakje naar het bureau van dan ipoorweg terug. 

De lieuinbte die mij de eerste iu lichtingen gegeven 
bad, was er niet meer. Hij was vervangen door 
een oud manneke met een br i l , een onbeschaafd ge
zicht en een nijdig voorkomen, die, na mijn doosje 
lang te nebben bekeken uun alle kanten, liet mij 
teruggaf en zeer lomp toevoegde: 

— »Mevrouw, wij kunnen ons daarmee niet be
lasten. 

— En waarom 
— Omdat er een lak moet zijn op elke zijde van 

de doos. 
— Mijnheer, ik moet u doen opmerken dat uw 

collega, lot wien het toeval mij stniks verwezen 
heeft, mij slechts van vier lakken gesproken bad; 
en, uls bi j , iu naam vau het reglement, er zes of 
•ebt gevorderd had, het mij niet meer moeite zou 
gekost hebben ze er op te plakken." Ik voegde er-
hij, dat ik niet begreep waarom men mij voor zoo'n 
ellendig pakje, dat al zeer weinig waard was en 
zulk vervelend heeu-eii-weer gaan niet rechtvaar
digde , zoo deed Uiperi. Die overmaat van voorzorgen 
scheen mij ten eenemnle overtollig toe, want als 
zich een dief voonloet, besloten om de lakken te 
verbreken, zal bet hem precies hetzelfde zijn ot' er 
vier of zes op zitten. 

Het oud ventje verwaardigde zich niet mij te ant
woorden. Hij had mij den rug toegedraaid en ging 
stilletjes net zijn werk voort, zonder zich vertier met 
mij bezig te houden, alsof ik niet bestond. Ik moest 
dus terug naar mijn expediteur om hem twee nieuwe 
zegels te doen opplakken, gelijk aan de vier eerste. 

Voor de detde maal kwam ik op het spoorweg-
bureau terug. Hetzelfde oudje met den bril zat er 
en knust*; onrustig in zijn boeken. 

— »Ilier is mijn pakje", zei ik tot hein, ninoiile 
gemankt zoo als u 't mij hebt voorgeschroven." 

De man deed alsof bij mij niet hoonlc. Hij zat 
met liet hoofd gedoken over zijn papier. 

— • Mijnheer!" riep ik . 
Hij wendde het hoofd niet om. 
Er veiloopen twee of drie minuten; het bloed 

steeg mij naar het gelaat. 
— I Mynheer r riep ik nog eens, maar ditmaal 

zoo woedend, dal de ongelikte lieer zijn neus oplichtte. 
— «ik breng mijn pakje weer hier." 
Hij kwam naar mij toe, nam bet aan, ondersocht 

het aau alle kanten alsof hel te doen was geweest 
om de krcuiidiamanteu, bracht daarna tie doos bij 
zijn ooren en schudde ze hard. 

— «Mevrouw", sprak h i j , inet rammelt". 
— Wat zou dat? 
— Het jiakje rammelt en het reglement zegt uit

drukkelijk , tlat er geen gerammel mag zijn. Wij 
kunnen ons niet met het pakje Masten, (ia het 
nog eens overmaken". 

Wel , supiHji'lLHit, dat was te erg! Ik was mij 

zelve niet meer meester. Ik wierp de doos (en dit 
kunt ge naar de letter opnemen) naar het hoofd van 
het OUdje, die uit het veld geslagen was. 

— »Is er nergens," schreeuwde i k , »een inspec
teur of etui andere chef, zoodat ik mij kan gaan be
kladen? Men houdt liet publiek niet op zoo'n oll-
beschoftc manier voor den gek. Mijn pakje zal weg, 
ik wil dat het weggaat; ik zou nog eerder tien 
beer Talabof aalven gaan opzoeken." 

En ik schreeuwde en maakte een woedend spektakel. 
Het oudje was voortgegaan met zijn werk en liet 

mijn pakje op den grond liggen. Maar tlat was niet 
van mijn gading. Ik ging onderwijl voort met hem 
zoo hard du huid vol te schelden, dat er een heer 
uit de naaste kamer te voorschijn trad : 

— i W a t is er dan toch/" vroeg desa, 
Met <le radheid van tong tlie de woede geeft, 

legde ik hem al de gedaanteverwisselingen mijner 
zaak bloot, cn hoe men mijn kistje nog weigerde, 
na het driemalen te hebben doen inpakken. 

— (Bedaar, mevrouw", zei hij mij. »Er zijn 
akkooidjcs met het reglement. Ik belust mij mei 
uw doos. Zij zal verzonden woiden." 

Om acht uur 'smorgana was ik uitgegaan; ik 
beu oin halteen weer thuis gekomen, heb vijf uren 
huur van een rijtuig moeten betalen, en u weet 
dat ik nog wel in tie buurt woonl Wat zou 't wel 
geweest zijn, als ik vau Meuilmoutunt of de Rue 
d'Enfer gekomen was! Als men mij ooit weer snapt 
om iets, wat ook, met den spoorweg van Lyon te 
zenden . . . . ! 

— Bja" , antwoordde ik, •maar dat is deeenige, 
die zoo zijn gemak neemt met het publiek. Ha! als 
hij geen monojiolie had 1 Maar geduld; misschien 
krijgen wij eindelijk eens een minister, die zijn neus 
steekt in het bestek der voorwaarden van die onder
neming !" 

Tot zoover de Fransche courant. Moge de mi
nister Klen.k ons althans verlossen van de Holland-
sche IJzeren-SJMIOI wegmaatschappij, wier contract 
spoedig ventreken zal zijn! 

Berichten ea mededeelisgen. 
B U I T E N L A N D. 

§ liet creosoteeron van hout is niet alleen een voor-
treffelijk middel rot bewaring van het hout, maar 
beschermt ook tegen den paalworm. Dit bleek 
voornamelijk in het jaar 1877 in de Golf van 
Mexico, waar men een voor tie helft gecreosoteenl 
stuk vurenhout langen tijd iu het water had laten 
liggen. Na er tfl zijn uitgenomen, vertoonde zich het 
gecreosotcenle deel volkomen onaangetast, terwijl 
het andere van wormen doorboord was. De nvoso-
teering heeft boven bet doortrekken met deltstoffe-
lijke zouten nog het afdoende voordeel, dat zij onop
losbaar blijft , terwijl de zouten allengskeits opgelost 
en uitgewusselieu wonlen (Polgtechn. Ueoiew 1878). 
Zoo ons geheugen ons niet liedriegt, gaven de proe
ven onzer Academie van Wetenschappen met cre
osoot tegen paalworm onvoldoende uitkomsten. 

— Ij De heer A. Rniicliarilut beeft iu het nummer 
der RevtlS Srientifigue van 16 Aug. jl. een opstel ge-
plaatst over ver lichting uit het oogpunt tier gezond
heidsleer. De geneeskundigen behooren hieriuntnuit ge
raadpleegd te wonlen. De wetenschap heeft bewezen, 
dat een lichtbron geheel ontdaan van ultra-paarse 
stralen tic beste zou zijn. Met het electrisch licht 
betreedt men dus een irrationeelen en gevaarlijken 
weg, zegt de beer J . Regnnuld in het Ih'pertoire 
de Pharmacie, X V I , 289). En zoo men er oo i t in 
slaagde het electrisch licht in te voeren in de groote 
steden en de werkplaatsen, zou het gevaar zich 
openbaren door oogziekten, te meer te duchten naar
mate zij zich langzamer zonden verruilen. 

Bij liehtttm'iis verdwijnt dit bezwaar. Misschien 
zal men ook eens in het electrisch licht S M middel 
vinden om de aanvaringen tot eeu zoo huig mogelijk 
cijfer te herleiden. 

Het is vreemd, dat deze zijde van het vraagstuk 
ternauwernood de aandacht der uitvinden- gewekt 
beeft. Toch heeft reeds vóór lang Fimeault tien 
proefnemers het gebruik vau totmeelkijkers aanbevo
len, waarin glas van tiran (saaingesteld uit uranium 
en zuurstof) het gewone glas vervangt. Boiichanlat 
heeft, bij zyn lessen, voorgesteld dobbell brillen te 
bezigen , die een kleine hoeveelheid ipiiniiiezout inslui
ten. De heer Brachet heeft, om tie ultrci-paarse 
lichtstralen tegen tc houden, een met kinine ver
zadigd collodion gebruikt. 

Met ongemak is voor een groot ihvl weggenomen 
door de ongepolijste glaze i . gepUUUM tusschen den 
lichtbaan! en het oog. De opmerkzaamheid der fa
brikanten en gen eskiindigen blijve echter op dit 
punt gevestigd. 
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Zoo men een vergelijking uit economisch oogpunt 
tracht vast te stellen tusschen de openbare verlich
ting met gas en met electriciteit, bevindt men zich 
tegenover vraagstukken vol verscheidenheid, die in 
menig punt de gezondheidsleer raken. Men heeft 
bevonden, dut de voortbrengingskosten van oen licht, 
dat de sterkte bezit van honderd carccllutnpen ach
tereenvolgens gedaald zi jn: 

van 7.10 fr. (proeven van Beapierel) tot 
» 3.43 » ( f » Lcroux) » 
I 1 , M I ( I » Fontaine) en zelfs tot 
i 0.72 i ( » D Sartiaux). 

Deze prijzen kunnen nog verlaagd worden , en vol
gens den heer Wil l iam Thompson, een geestdriftvol 
voorstander van bet eleetrische licht, is de electri
citeit theoretisch de machtigste en goedkoopste voort
brengster van licht. Hij gelooft, dat de tijd zal komen 
waarop dit licht algemeen in gebruik zal wezen, 
niet alleen in groote ruimten, maar ook in nor lw-
perkte. iZu lk een gebruik van het electrisch l i ch t , " 
zegt h i j , »is niet alleen de droom van den geleerde, 
maar een practische mogelijkheid der toekomst. Het 
electrisch licht is gedurende zestig jaren in liet land 
der droomen gebleven, maar nu is bet een werke
lijkheid gewoiden en in goede banden ontwikkelt 
bet zich zeer snel. Er is een ongelooflijke be
sparing in liet doen verkeeren van werktuiglijke 
krocht in energie of arbeidsvermogen in de gedaante 
vun electrisch licht." Hij verwaarloost echter een 
zeer belangwekkend deel van bet vraagstuk, nl. dat 
van den afval. Nemen wij b. v. het steenkoolgns 
en wij zullen zien, dat de bijzaken, uit het oog
punt der gezondheidsleer, de overhand hebben op 
de hoofdzaak. 

De bereiding van gas uit kolen geeft drie 
voorname o verse hotten: coke, teer met haar voort
brengselen en zwavelzure ammonia. 

De coke is de goedkoopste brandstof. Gedurende 
de lange en gure winterdagen is liet VOOT de gezond
heid van den werkman van groot gewicht, bij zijn 
tehuiskomst zijn haardstede behoorlijk verwarmd te 
vinden. Ho*; zwaar zouden de onthei ingen der armen 
an behocftigeii van Parijs worden, als de bereiding 
van coke ophield! 

Dit is een der zijden van het vraagstuk, waarop 
allereerst dc aandacht der gemeenteraden gevestigd 
wordt. 

De voortbrenging van teer uit kolen is nauw ver-
Imndeii aan dis van de schitterende kleurstoffen, welke 
uit aniline worden gewonnen en thans zoo verscheiden 
en duurzaam zijn. Hoeveel nijverheidstakken leven 
en ontwikkelen zich met behulp van dezen kostelij-
ken afval der gasbereiding! 

Eindelijk moeten wij nog spreken over tie amino-
niacale zouten. Zij vormenden kruchtigsten, rijksten 
mest. Het is bijna onnoodig de rol tc herinneren, 
door de ammoniacale zouten gespeeld in de voort
brenging van de sodazouten. 

De oogsten te vcrmeeideren met dezelfde hoeveel
heid arbeid en in dezelfde ruimte, is bet ssksrstc 
middel om de ellende te verminderen. 

Wanneer alle steenkool verbrand zal zi jn, zullen 
onze nakomelingen andere bronnen van kracht kunnen 
aanwenden, muur laat ons in tusschen die verbruiken, 
welke is opgehoopt in de steenkool. 

— § Wij vestigen de aandacht van lielangliehlienden 
op het nommer van Tissandier's La Nat ure, dd. 9 
Augustus j l . waarin een proef van aanwending der 
electriciteit voor het ploegen woidt medegedeeld. 

— Door het ministerie vau openbare werken in 
Pruisen zijn de besturen der Pruisische Spoorwegen 
verzocht om opgaven der in hun bezit zijnde modellen 
van voorwerpen, die op het spoorwegwezen betrek
king hebben. De bedoeling is , die modellen te voe
gen bij de rijke verzameling der bouw- en nijver-
lieids-acodeuiie en ze zoo te rangschikken, dat de 
ontwikkeling vau liet spoorwegwezen iu hare onder
scheidene studiën daar nagegaan eu bestudeerd wor
den kan. Daarmede zou de grondslag gelegd wonlen 

voor een muter te vormen spoorwegmuseum, evenals 
onlangs tot voortell ing von den gang der ontwik
keling van het postwezen een post-museum is opge
richt. Daarbij zou het dubbele oogmerk bereikt wor
den zoowel van inlichting over de geschiedenis en 
de techniek van het spoorwegwezen, als den leer
lingen dei technische boogeschool hunne studie te 
vergemakkelijken , door de tot hui: onderricht strek
kende voorwerpen zoodanig te rangschikken, dat zij 
een regelmatig overzicht aanbieden. 

— De abtdij kerk te Knechtsteden bij Neuss, een 
schoon rommmsch bouwwerk uit de twaalfde eeuw, 
werd in 1800 door brand ten doele vernield eu met 
eeu uooddak voorzien, tlat volgens ontvangen be
richten in dusdanigen toestand verkeert, dat spoedig 
maatregelen tot hei-stel der kerk genomen moeten 
worden. Voor eenenauder wordt tiO.UüO mark ge
vordenl en voor ouderhoud is slechts 150 mark 
per jaar uitgetrokken, terwijl er geene gelden boe-
genaamd voorhanden zijn. 

Het schijnt, dat ook in bet buitenland de liefde 
voor liet behoud vau gedenktcekenen van kunst ook 
hier en daar wat te wenschen overlaat, althans dat 
die liefde niet in geldelijke opolleringen min den 
dag wonlt gelegd. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oosl-Iudiê zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: lot opziener der l e klasse bij het Mijn-
wezen de tijdelijk buitengewone opziener bij dien tak 
van dienst L . F . le Roy; 

tijdelijk benoemd: bij deo dienst der Staatsspoor
wegen op Java: tot opzichter der l e klasse T h . A . 
II. Buys. 

— Men meldt S M Het Vaderland, dat binnen 
weinige dagen uit Nederland een achttal ambtenaren 
van den waterstaat, die daartoe van het Nederlandse!! 
(jou vernemen! vergunning hebben gekregen, zich voor 
geruiineii lijd (men spreekt van 3 jaar) naar Sze-
gedin (Hongarije) bitgeven, teneinde daar de noo
dige verbeteringen aau rivieren enz. aan le brengen. 
Ook uit andere lauden zullen daar water bon wkundi-
gen in dienst treden. 

— Het versoek van den heer Couwenberg, om 
eeu tramweg tusschen Den Haag cn Leiden aan te 
leggen, is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van de hand gewezen. 

—- Rij ministerieele beschikking is aan C. Bos 
A z . , te Pn|rcndreclit, tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stoomsleepdienst op alle stroo
men , rivieren en kanalen van bet R i j k , waar ifeap-
booten worden toegelaten. 

— Bij beschikking van den minister van Waterstaat 
is , met ingang van 1 september e. k. de ingenieur 
R. C. P . Tutein Nolthenius toegevoegd aan den 
hoofdingenieur vau den Waterstaat in Gelderland. 

Amsterdam. De architect Bert Brouwer heeft 
een plan ontworpen om de meest bezochte wegen 
van gemeenschap in de oude stad en de verbinding 
met de nieuwe wegen op betere wijze in te richten, 
dan thans het geval is. Het hoofddenkbeeld om 
Rok in en Damrak te dempen en tot boulevard te 
maken, werd reeds vroeger in dit weekblad aange
geven en door eene teekening verduidelijkt. Naar 
onze meening moet bij het maken van dergelijke 
plans met den bestanwlcn toestand rekening gehouden 
wonlen en blijft het hoofdzaak de straten zoodanig 
te ontwerpen, dat zij zonder aanzienlijke oilers ge
maakt kunnen wonlen. Laat men de ftnsnciecle 
quaestie buiten beschouwing, dan is het een zeer 
lichte taak om de hoofd verbind ingen zoodanig le ont
werpen, dat zij aan alle billijke eischen beantwoorden. 

Amsterdam. • A r t i et Amicitiae" beeft het 
voornemen opgevat om in Apri l 1880 600. tentoon
stelling van ikunstwerken, in vroegere eeuwen uit 
edele metalen vervaunligd" , in baar zalen te Openen. 
Ofschoon uil den aard der zaak de Nederlandsche 
kunstvoorwerpen de hoofdgroep zullen vormen , wenscht 
de Maatschappij biiiteulaiidsche niet uit lc sluiten 
en meent z i j , dat de tentoonstelling zal moeten be
slaan u i t : te. kunstvoorwerpen, voor 1800 uit 

goud en zilver vervaardigd; Se. voorwerpen en ge
drukte stukken betrelfeude de goud- eu zilversmids-
gi lden; 3e. portretten van en herinneringen aan 
goud- en zilversmeden uit vroegere eeuwen. 

Het is een heerlijk vooruitzicht een verzameling 
te zullen zien van de prachtstukken der goud-en 
zilversmeden. Ons land heeft in dat vak kunste
naars gehad, die voor de eersten in Europa golden, 
en veel van htm werk is nog in ons land gebleven. 
Wanneer daarom de Maatschappij een beroep gaat 
doen op de medewerking van de bezittei-s dier kunst
voorwerpen , dan zal zij, hopen wij, een rijken oogst 
binnenhalen. Eerst dan zal een niet alleen schoone, 
maar ook voor de kunstgeschiedenis nuttige tentoon
stelling kunnen tot stand gebracht worden. 

Iu menig stadhuis, kerk, gesticht ofmesei im, 
maar vnor.il ook in particulier bezit, bevinden zich 
tal van voorworpen, die, bij elkaar gebracht, (zij 
het ook voor korten tijd) bestudeerd en beschreven, 
zonder twijfel een nieuw licht zullen doen opgaan 
over een lak van kunstnijverheid en hare geschiede
nis, die in vroegere eeuwen hier te lande in hooge 
mate bloeide, maar nu voorzeker aanmoediging behoeft. 

— De Nederlandsche commissie voor de internationale 
tentoonstelling lc Melbourne 1880. benoemd Injkonink
lijk bestuit van den 21 sten Juli 1870 , n°. 1 7 , heeft 
eene circulaire verzonden aan heeren industrieelen, 
kunstlM-oefenaars enz., teneinde hen tot deelneming 
uit te noodigcu. 

Aan die circulaire ontleenen wij het volgende: 
Den lsten October van bet jaar 1880 zal te Mel

bourne, hoofdstad der kolonie Victoria (Australië) , eene 
internationale tentoonstelling van kunst, nijverheid en 
landbouw geo|ieiid worden. 

De kolonie Victoria, waarvan de op|iervlakte bijna 
even groot is als Groot-Brittannie, al beslaat zij 
(«ik maar een vier-en-dertigste deel van het geheele 
vasteland van Aus t ra l ië , heeft een bevolking van 
ongeveer 900,000 zielen. Dit aantal, wanneer men 
in aanmerking neemt, dat het slechts vijftig jaar 
geleden is , sedert de eerste volkplanting gevestigd 
weid , mag voorzeker belangrijk genoemd worden. 

De bevolking houdt zich voor een zeer groot ge
deelte bezig met landbouw, vee- en voornamelijk 
M-hupcnteelt, de ontginning der goud- en zilvermij
nen enz. 

Het hoofdartikel van uitvoer is dan ook dc wol , 
waarvan in 1870 reeds 90,500,000 Engelsen*ponden 
verzonden weid. 

Muis , haver, aardappelen, hooi enz. zijn de 
voornaamste artikelen, welke er verbouwd wonlen. 

Het klimaat, een der zachtste en aangenaamste 
van Austral ië , is ongeveer gelijk aan dat van zuidelijk 
Eur. ip.l (Marseille , Mad ml , BoidcaUX CI1Z.). Wel 
komen van tijd tot tijd de heele winden voor, die 
vanuit het binnenland naar zee wonlen gedreven, 
maar deze zijn niet zoo veelvuldig, als dikwijls be
ween! wonlt. 

Wanneer men dus rekening houdt met de spoedige 
ontwikkeling dezer kolonie, met de vruchtbaarheid 
van den bodem eu het gunstige kl imaat , dan is liet 
niet twijfelachtig of deze kolonie zal een der belang
rijkste deelen vun Australië wonlen, waarvan een 
natuurlijk gevolg de toeneming vnn den in - zoowel 
als uitvoerhandel zal zijn. 

Daarom meent de commissie een lieroep te mogen 
doen op alle industrieelen, kunstlicoefenaren. enz. 

Door Zijne Majesteit den Koning weid benoemd 
tot commissaris te Melbourne Jhr. D. Ploos van 
Ains te l , consul der Nederlanden aldaar, en tot leden 
der commissie hiertelande de heeren: K. A . T. 
Delprat, Amsterdam , voorzitter; J . J . M . Blanken-
lieijm, Rotterdam , A . 0. Krusemun , Haar lem: .1. 
M . van der Made, Amsterdam en 11. J . F. de Waal, 
Amsterdam. Door deze commissie wenl de beer II. 
J. F . ile Wanl lot haren secretaris benoemd. 

Bij de circulaire is eene aanvraag om plaatsruimte 
gevoegd , welke men uitgenoodigd wordt, zoo spoedig 
mogelijk, uiterlijk vóór den laden Sept. 1879 in
gevuld aan deu secretaris terug te zenden. 

Verder vraagt nog de commissie, belangheb
benden , die nog geen circulaire mochten hebben, 
te verzoeken zich aan te melden hetzij bij den so-
erataris der Kumer van Koophandel en Fabrieken in 
de uaostbijgelegen plaats waar zulk eene Kamer be
staat , ut bij den secretaris der commissie. 

Wi j behoeven wel niet tot deelneming aan te 
sporen. Uit eeu bandeIsoogpunt zijn deze tentoon
stellingen in Australië indenlaad belangrijker dan die 
in groote hoofdsteden van Europa. 

Groningen. In een buitengewone vergadering 
van het Departement der Niderlandsche Maatschappij 
tot Devoid er ing der Nijverheid alhier wenl besloten, 
dat ter gelegenheid van de algemeene vergadering 
dei Maatschappij, die in 1880 te dezer stede zal 
plaats hebben, zal worden gehouden eener interna
tionale tentoonstelling van goud- en zilverwerken 
en jiiweelon. Een drietal commission (een voor de 
tentoonstelling , een voor de feesten en een voor het 
logies) werden benoemd 

Zwolle. Door den heer K . Reigei-s, werktuig
kundige alhier, is aan den Gemeenteraad een plan 
toegezonden voor een water-project ten behoeve der 
brandweer, tot doorspoeling der riolen , tot besproei
ing der straten enz. Door middel van twee gas-
kracht-maclihies en twee stel perspompen, die het 
water uit de stadsgrachten in een ijzeren buizennet, 
over eene gezamenlijke lengt*' van p. m. 4500 me
ier persen, zou op oo rerschilkmde punten gelegen-
beid zijn om brandspuit slangen aan biandkranen te 
bevestigen. De kosten vsn dat werk met inbegrip 
der machines zijn geraamd op f 30 ,000, voorzeker 
cene kleine uitgave, als daarmede het beoogde deel 
kau wonlen bereikt. 

Assen. Dezer dagen weid te Gieten eene bij
eenkomst gehouden van belangstellenden in een 
stoom train lij II tusschen Stadskanaal eu Assen. Aan 
de uitnoodiging van den heer Tonckens, notaris te 
Stadskanaal, die in dezen handelde namens eene 
commissie aldaar, was gehoor gegeven door ongeveer 
30 personen, vertegenwoordigende de gemeenten Stads
kanaal , Onstwcdde, Gasselte, Borger, Gieten , Auloo, 
Rolde en Assen. Van het In-stuur der vereeniging 
Volkswelvaart te Assen waren drie leden opgekomen. 

Nadat de heer Tonckens het doel der uitnoodiging 
korlelijk had aangegeven, bet plan van gedachte 
stoom tram lij n bad omschreven , verduidelijkt door 
eene kaart met belangrijke kant teeken ingen, aange
vende de lengten van het Staatsspoor van Winschoten 
over Zuidbroek eu Groningen naar Assen, de lengte 
van den ontworpen spoort ram van deu Pckelorweg 
tot Assen, alsmede de vervoerkosten van het Staats
spoor par kilometer van Winschoten naar Assen en 
van Stadskanaal per ipoortramnjn naar Assen, werd 
met ivnparige stemmen het wensehelijke van de lijn 
in i|uaestie erkend eu daarna van gedachten gewis
seld over |e wijze, waarop die gewichtige zaak het 
beste ten uitvoer zou zijn te brengen. 

Aan eene commissie werd opgedragen, omtrent 
de vermoedelijke kosten van den aanleg der lijn rap
port uit te brengen, na vooraf beproefd te hebben 
de som te vinden, die voor opmetingen euz. noodig 
zal zijn. 

Arnhem. De uilslag van het onderzoek der 
Jury VOOT den Internationalen Wedstrijd , gevoegd bij 
de Tentoonstelling van Nationale en Koloniale Nijver
heid , is als volgt: 

I. Steennorm-machines. 
Windisch en Kunze, te Meissen (koninkrijk Sak

sen), zilveren medaille en ƒ 100.— Walker , Stronck 
& Van Dolden, te Rotterdam, z. m. en / "100 ; — 
II. N a s , te Nijmegen, z. in. en f 100; — Gebr. 
Snchssnbsrg, te Boshui a/d. Elbe, z. m. 

II. Kunststeen. 
Villeroy & Boch, te Mettlach a/d Soar, gouden 

medaille en / 2 0 0 ; — Dijckerhoff & Z n . , en Dijc-
kerhoff & Widmami , allen te Biebrieh a/U., g. m.; — 
Joly Barbot, te Blois, z. u i . ; — Hermann Janssen, 
te Wezel, z. m . ; — Hüser & Co . , te Oberkassei, 
z. m . ; — Sleijster & Woltersoin, te Arnhem, z. 
i n . ; — J . Hemincrling, te Dusseldorf, z. in . 

III. Moteurs van 2 tot 2 puur denkracht. 
A. Dingier'sche Macliinenfabrik te Zweibrucken , 
g. m. en ƒ 200. 

Marshall Sons & Co. tc Gainsborough, z. ni . en f 50. 
Atlas. Zalm en Evekmk te Dordrecht, z. in. 

II. Anloine Fetu & Deliége , te Luik , g. m. en , 5 0 . 
D. W . van Rennes te Utrecht, z. m. en /"20. 
Jean Robert te Luik , z. m. 

V . Machines ter bewerking van ijzer. 
Clieiunitzer Werkzeiig-Machinenfabrik te Chemnitz, 

g. iu. ou ƒ500; — Kalker Werkzeug- Machiiienfabrik 
te Kalk bij C o i n , z. m. en /"200; —Anlo ine Fetu 
Sc Delicge te Lu ik , z. m. — niet tin-gekend één z. m. 

VII. Machines ter bewerking van hout. 
A. F. Arbey, te Parijs, g. m. en ƒ 2 0 0 ; — S. 
Worssm Sc Co., te Londen, z. m. 
II. Chemnitzer Werk zeug- Machiuefabrik , te Chem
nitz , g. ui. en ƒ 5 0 0 ; — S. Woi-sam & C o . , te 
Londen, z. in. en / M 0 0 ; — Siichsisehe Stick ma* 
cbinenfabrik, z. m . ; — Dunkley, (Amerikaansche 
inzending), z. m. 

VIII. Rijtuigen. 
Langeler & Co. , te Arnhem, g. m. en / "200; — 

B. Veth , te Arnhem, z. m. en ƒ 7 5 . 
IX . Zilver. 

A . D. Verschuur, te Amsterdam, g . m. cn f 100; — 
P. F . Manikus, le Arnhem, z. ui . en / G O . 

X I . Naaimachines. 
The Howe Machine Company te Londen, g . m. — 

Gritzner & Co. le Durlach, z. m. — G . M . Pfuff 
te Kuise rluutei-n , / . m. — Seidel en Naiunauu te 
Dresden, z. m, 

XII . Electrisch Licht. 
Société Générale d'Electrieité te Pari js , eene eer

volle vermelding. 

— De tentoonstelling van schilderijen van levende 
meesters is Zondag 24 Augustus gesloten en weid 
druk bezocht, waartoe alle aanleiding bestond, daar 
Uil vau uitmuntende doeken Ier bezichtiging gesteld 
waren. Voor de verloting, aan deze tentoonstelling 
verbonden, weiden vier schilderijen aangekocht, als. 

No. 132. »Vijftigjarig danklied" van J . D. Huiliers 
te Zwolle; 

No. 94. sDÉ kleine keukenmeid" van J . de Groot 
te Amstenlam; 

No. 244. »Rozen" van mejuffrouw Anna Petera 
te Stuttgart eu 

No. 249. «Ken viascher" van G. Poggenbeek te 
Amsterdam. 

v - n k o m l i i n n g e n v a n Aanhr s t ed in i r en 

Maandag-, I Nept 
Lechem. te I uur, in de raadzaal: het bouwen 

van cenc bewaarschool met woning voor de onder
wijzeres, t 

Bekameer, te 4 uren, door H . Ketels, bij C. 
Huybcrs: liet bouwen van 2 woonhuizen. 

Harlingen, door het dijksbestuur der Vijf-Dcelen-
Zeodijken-Buitoudijks: de. levoring van lo. 500 stuks 
grenen dijk palen van 68 d M . lengte; 200 idem idem 
van 47 d M . lengte; 900 idem idem van 41 d M . 
lengte; 800 idem idem van 35'/t d M . lengte; 2o. 40 
stuks lichte eikeu gordingen , - alles te leveren vdóV 
of op 1 Oct. 

Mnidag, S Mept. 
Veiili.ii, te 11 uren, op het bureau der genie: bet 

verbeteren van de gebouwen, bestemd lot kazerneering 
der maréchaussee tc Venloo. Bi l j . iuz. 1 Sept., op 
genoemd bureau der genie. 

H e i n , tc 18 uron, door deu directeur der artillerie^ 
stapel- en const ructiotnngazijnen i de leveriug van 
perc. 1, 400,1100 K G gietijzer van het merk Gartsherrii 
no. 1; perc. 2, 42,000 K G . lood in slaven; perc. 3. 
N O O K G . bandijzer, 400 K G . draadijzer, 9000 KG. 
plaatijzer, 47,500 K G . staaff' - ; perc. 4, 9400 K G , 
Jjowmoor plaatijzer, 3000 ~ H , idem staafijzer, ten 
behoeve dier magazijnen. V 9 ' 

Krommenie, te 12 uren, door Gebr. Van Vliet, in 
Ons Genoegen: het bouwer, van een pakhuis met 
losplaats on schuitenliuis, benevens het verplaatsen 
van ecu pakhuisje cn het doen van eenige vernieu-
wiugeu eu herstellingen daaraan. Aauw. 1 Sept., te 
10 uren. 

V i j m r a n i . te 2 uren, door burg. en weth.: de le
vering van 2 nieuwe vakpouteii aan den Ijentschen 
kant. 

Utrn-hf, tr. 2 uron, door dc maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan bet centraalbureau: lo. hot 
verplaatsen en vergrooten van dc goed eren loods, de 
aanleg van sporen cn oenige bijkomende werken op 
het station Dieren. Inl. bij don sectieingeniour te 
Zutfen. Aanw. 2 Sopt. Kaming / 174,000; 80. bet 
bouwen van eeue wachlcrswouing bij don overweg 
voor den Oosterwog, ton oosten van het slation Gro-
niugen bij kilometerpaal 87.1100, met bijbehoorende 
werken, ten behoeve van den spoorweg Harlingen 
Hannoverselio grens. l n l . bij den scctieingenienr lo 
Groningen. Raming ƒ2095 . 

Weenadag, 8 Nept. 
'•-Ilaffr, te 12 uren, door hot miuisterie van wa

terstaai enz.: het leveren en verwerken vau stnrtsteeii 
teu behoeve vau de overbrugging van het Hollandscb 
Diep. Raming / 75,000. 

Hein , to 12 uren, door den directeur der artillerie-
itapcl- cn constructicmagazijuen: dc leveriug van: 

le perceel. 
2(11)0 M . deunen delen no. 1, breed 0.30, dik 0.024 M . 
8000 „ „ „ „ 2, „ 0.26, „ 0.024 „ 
8000 „ „ „ „ :J „ 0.20. „ 0.024 „ 
6000 st. „ „vlot- laug 4.40, br. 0 .24-0 .29, 

dik 0088 0.024 M . 
2e perceel. 

BOO M . grenen delen 110. 1, br. 0.20, dik 0.039 M . 
500 „ „ „ „ 8, „ 0.30, „ 0.036 „ 

latten (bos) dubbele, lang 4.52 
0.78 M . 

idem idem enkele, laug 4.52 
6.78 M . 
ribbon no. 2. br. 0.1.17, dik. 0.1:ill II 

„ „ 3, „ 0.130, „ 0.130 „ 
„ „ 4, „ 0.130, „ 0.105 „ 
„ „ 5, „ 0.105, „ 0.079 „ 
„ „ 7, „ 0.079, „ 0.050 „ 

sparren, lang 7.50—10.00, dik 0.080-
0.105, boven len minste 0.050 M . 

80 „ „ spieren, lang 11.00, dik ouder 0.21 
boven 0.15 M . 

3e perceel. 
2000 M . vuren delen no. 2, br. 0.30, dik 0.024 M 

4e perceel. 
5000 bos knepen, haringband, geschilde, 

200 „ „ karrebaud „ 
5e perceel. 

60 st. of 6.8 M 3 essclicn platen, lang 4.00—5.5Ü. 
dik 0.080 M . ; ten behoeve van genoemde magazijnen, 

Crenlnsen, tc 12 uren, door burg. eu weth.: brt 
leggen vau eene grinthaan van den Waard weg over 
de Muuiiekezijbter uitwateringsluis 111 de stadsgroir 
deu lot aan don uieuweu dijk Zoutkump-Nittershock. 
ln l . bij den rentmeester der sladsbczittiugen en bij 
R. B. vau lloldinga, to Grijpskerk. 

Uanderdag, 4 Sept. 
Dein, te 12 uren, door den directeur der artillerie-

stapel- cn constructicnmgazijneu: dc levering van 
perc. 1 eu 2, elk van 20(1,000 K G . grove Rhoersclie 
steenkolen; perc. 3, 220,000 K G . fijne Rhoersclie 
maehinekoleu; pere. 4 eu 5, elk van 800,000 KG. 
lij uo idem; perc. ti eu 7, elk vau 161,000 K G . fijne 
Rhoersclie smoekoleu; perc. H, 185,000 K G . Engelsche 
gietcoke, ten behoeve dier magazijnen. 

Haarlem, te 2 uren, door burg. eu weth.: l o . lie 
leggen van kruikaardeu rioolbuizen eu het maken vau 
scnepgaten en zinkputten iu de Lange- en Korte-
Poellancn en in de Assendolverlaau aldaar; 2o. het 
makeu van boekenkasten voor de gemeentebibliotheek 
in het gebouw aau het Prinsenhof aldaar. 

Ziihiiiarii, te 2 ureu, door het waterschap Wester 
kwurtier, iu het gemeentehuis: liet verbreeden ei 
verdiepen van hut Wolddiepje, het graven van eet 
verbindiugskunoal en het maken van eene draaier^ 
met ijzeren bovenbouw. Inl . bij den hoofdopzicht* 
Van Balen, te Gronïngeu. Aanw. 1 Sept., te 9'/, ure»' 

YrUdas, » Mept. 
/nolle, te I I ' / i uren. in het Odéon : het bouw» 

van een hecreuhiiis aan het Stationsplein. Bi l j 
eu iul. bij F . H . Ampt, Diezerpoortcnplos. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., aau het gebouw vun het prov. bestuur 
lo. het maken van aaulegplaatseu cn van een ijzen*' 
ligger aau deu rechteroever vau de Waal, ten beboet' 
van liet veer te Zalt-Bommel. Raming /' 5610; > 
het driejarig onderhoud der gebouwen eu vaartuig13' 
behoorende tot het Rijksveer te Zalt-Bommel. E* 
ming ƒ 2283 per jaar. 

VHage, tc 1 uur, door het ministerie van finance 
het onderhouden en herstellen van het Rijks-post- <J 
telegraaf kantoor te Oosterhout, ged. '79, '80 en 
Aauw. 1 Sept, te 12 uren. Raming ƒ 4 9 0 . 

Mtellendam, te 2 ureu, door hel gcmecntebestu: 

hot doen der wtaken tot verruiming enz. der lm* 
Dein, te 4 uren, iu het logement Den Bolk : l : 

bouwen van een hoerenhuis, koetshuis met boven" 
ning en stal. Inl. bij J . den liraanker, te Delft. 

Xaterdag, « flept. 
Hergunt, te 11 uren, door burg. eu weth. 1 1 

Tietjerksteradeel i het wegruimen van de bestaan"1' 
en liet makeu van cone nieuwe tiouleu beschoci^ 
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langs den Opslag te Molenend onder Oenkerk. Aanw, 
4 Sept, te 3 uren. 

*uii»P»rorlile, te 11 uren, duor burg. cu weth. 
van Het B i l d t : het maken van een houten brugje 
met ijzeren liggers en leuningen, over de Noorder
vaart Bi l j . inz. tc 10 uron. 

HaanSag, 8 Aapt. 

AmaterSam, te 1' . uren, door dc Hollandsche 
IJxeren-spoorwegmaatschappij, iu Het Vosje: het ma
ken van eene ijzeren wegbrug aan de Nieuwe Vaart 
te Amsterdam. Aauw. 2 Sopt., te II uren. Raming 
/ 6 0 0 0 . 

niaeSag, * " « M . 
Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 

wegbreken van stoepen, goten euz, on liet leveren cn 
leggen van trottoirs met trottoirbanden vau Mendï-
gerstcen, in de Bergstraat, van de Vijfzinnoustraat af, 
ea de Oudo-Kraan tot aan de Wolvengang. Aauw. 2 
Sept., te '.)'., uren. 

utrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het centroalgebouw: bet 
uitvoeren van eenige werken aan de toegangswegen 
der stations Maastricht, Bunde, Beek-Elsloo, Susteren, 
Echt Maasbracht, Roermond, Swalmcn, Reuver, 
'fegelen en llorst, teu behoeve van deu spoorweg 
Maastricht—Breda. l n l . bij den sectie ingenieur tc 
Venloo. 

WeeaeSaf, IO Hept. 

utrecht, te 11 uren, door het waterschap Heycop, 
genaamd „Dc Lange Vliet", in liet gebouw voor 
kunsten en Wetenschappen: lo. bet maken der ge
bouwen; 2o. tiet leveren en stellen der werktuiglijke 
inrichting, alles ten dienste van het te slichten stoom
gemaal voor dat waterschap, l a l . bij den civiel-iug. 
P . A . Korevaar, to Vrijenban bii Delft en bij den 
prov.-opzicbtcr II. T. Verkerk, tc Utrecht. 

Wagenlnsen, te 12 uren, in de sociëteit De Har
monie- het stichten van een gebouw ingericht voor 
komedie, sociëteit en bijeen komsten met bijbehoorende 
werkeu, in het Noordorplantsoen. Iul, bij don archi
tect S. Bitters, aldaar. Anw. 5 Sept., te 12 ureu. 

Ketteraam, te 1 uur, door burg. eu weth.-. hot 
maken van cenc voste brug ter vervanging van de 
Hoendurbrug en het vernicuweu vau de aansluitende 
kaaimuren. Iul. aan het Timmerhuis. Aaow. 4 Sept., 
te 10 uren. 

Heern, tc 1 uur, door liet K K . parochiaal kerk
bestuur van Si 'yriaeus, iu hei Café Wever: het 
bouwen der houlen en steenen fondamenten voor de 
nieuwe kerk aldaar. Inl . bij deu bouwmeester A . O 
Bleys, te Hoorn. 

DenterSag, II Nept. 

Ilaxeraweuae, te 12 uren. door het R K. parocli. 
kerkbestuur, iu De Vier Heemskinderen: het buuwen 
van oenc kerk met eeu gedeelte van den toren. Iul . 
bij deu architect Th. Asscler, te Amsterdam. Aanw, 
te 11 ureu. 

Vrijd» k' . IS dept. 

Miitrii-ihurs, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat euz., aao liet gebouw van het prov. best : 
lo. het bestralen vau deu bormweg lau^s tiet kanaal 
door Walcheren, van den Singelweg te Middelburg 
tot aan deu Abeclscheu straatweg; -o. het opruimen 
eener ondiepte voor dc binueurcede vau Brouwers
haven. 

Amsterdam, te 12 uren, door de Nederlnndsohc 
Handelmaatschappij: de levering, in 13 porc, van 
r.:tr..m«J stuks koffiezakken. 

ninaeag, IS Nept. 

%«nen, te 12 uren, door bet ministerie van water
staat euz., aan liet gebouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhoud van de Kijksstoomgemaleu langs 
liet Noord-Witicmskanaa], prov. Drente. Aauw. 9 
Sept. R a m i n g / 3265. 

WeenNSag, 17 Sept. 
V H a g e , le 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., ten dienste der Staatsspoorwegen: liet 
bouweu van 2 goederenloodsen op het goederenstation 
in de Stodsrietlauden te Amsterdam. Iul. bij deu 
hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. 8 en 10 Sept., 
telkens ie 11 ureu. Raming / 143,000. 

HuildenUa, IS Mept. 
Haarlem, te 2 ' / t uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aau het gebouw van het prov. best: 
het makeu van ecu peilput met gebouwtje voor eeu 
zelfregistreercnden gutijmeter te Enkbuisen. Aauw. 13 
Sept. Kaming ƒ3470 . 

YrySag, I» Mepl. 
Arnhem, te 12 uren, door het miuisterie vau wa

terstaat ent., aan bet gebouw van het prov. hestaiir: 
de uitvoering van werken tot normaliseeriug vau de 
Waal te Brakel iu kilomctorraai 88. Aauw. 15 en 16 
Sept. Raming /5390. 

Vrijdag, S« Slept. 
n ld dr ll> urn., tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat euz., aan het gebouw van het prov. best: 
het maken en iuhaugeu van eeu paar sluisdeuren en 
de uitvoering vau bijbehoorende werken voor liet 
kanaal van Neuzen. Aanw. 20 en 22 Sept. Ramiug 
/ 5705. 

Afloop vao Aanbestedingen. 
Lemmer, 14 Aug.: liet leveren eu makeu vun een 

machinegebouw aau het waterschap Lemsterpolders; 
iugek. 8 bilj., als : 
I,. v. d. Zaag, te Loeawardeu, / 18,633 
L . Sioerds v. d. Holen, „ Oosterzee, „ 17,425 
L . II. van Noord, „ Lemmer, „ 16,445 
A. Wielsma en 

J . van Dijk, „ Wijnaldum, „ 16,398 
K. Harmens r. d. Veer. „ Sonde], „ 15,779 
D. L . Hoogkamp, „ Follega, „ 15,646 
P. M . de Vries, „ Lemmer, „ 15,600 
B. J . Overwijk, „ 't Meer, * 15,472 
gegund. 

HaiherSUken, 14 A u g : het verbouwen van ccn 
achtkanten windwatermolen en het stichten van een 
nieuwe mole naars wou ing iu dea Koeverderhuispolder; 
ingek. 0 bilj., als: 
B. de Wi t , te Oosterzoe, / 2520 
T. Kloosterman, „ Ilemchini, „ 1949 
G. de Boer, Bulk, „ 1S69 
L . Hoogkamp, * Langweer, „ 1825 
M . K . de Koe, „ St-Nioolaasgo, „ 1818 
H . H . v. d. Veer. „ Knldcrwolde, „ 1679 
gegund. 

Zutren, 15 Aug.: dc levering van 200,000 ii 260,000 
straatklinkers; minslo insebr. waruu F . van dc Loo 
en II. Jansen, te Westpanuerden, de helft volgens 
monster no. 1, i i / 17.45; de andere helft volgens 
monster no. 2, a / 1 7 . 9 5 ; gegund. 

Haarlem, 15 Aug.; lo . bet uitdiepen van 5000 M . 
kruistocht iu Haarlemmermeer; ingek. 6 bilj., als: 

C. Bouterse, te Amsterdam. f 7800 
A . Kuijk, n Haarlem, „ 7040 
C. Bos, „ Haarlemmermeer, „ 5260 
J . T. d. Heuvel Az. , „ idem „ 5148 
C. Sterk Hz., ,, Heukelom, „ 4650 
L . Brouwer, „ Gouda, „ 3487 

2o. het makeu van 4 dukdalven; ingekomen 3 
bilj., als: 
L . Kieviet, te Haarlemmermeer, / 875 
J . Hulsboa, M idem „ 765 
C. Bos, „ idem „ 759 

WarAim, 15 Aug.: het aanleggen van steenen voet
paden en het maken van houten afric hel ingen langs 
den toren en pastorieweg en het aanleggen van een 
grintweg langs den Ouden Dijk; ingekomen 11 bil
jetten, als: 
H . Martini . te Warfum, j 2640 
B. K . Dijk, „ Bedum, „ 2500 
J . Lubsen, „ Zuidwoldc, „ 2330 
II. Kramer, „ Warfum, „ 2300 
K . Danhof, „ Ballon, „ 2286 
G. Jansen, „ Pietersbtircn, » 2252 
J . Pot, „ Stedum, „ 2200 
T. Westerdiik, „ Uitliutzermecdeii, „ 2050 
J . Vcendijk, „ Obergum, „ 2018 
A . Benninga, „ Bedum, • 2017 
J . Zeldenrust, „ Warfum, » 1935 

Kaaendaal, 16 Aug.: het bouweu van een huis voor 
Wed. Geerts, te Rosendaal; ingek. 5 bilj., als: 
T. C. van Dongen, te Wonw, / 7500.85 
A. Koek, „ Rosendaal, „ 6125. 
P. J . Eijkens, „ idem „ 5870. 
L . Suikerbuik, „ idem „ 5443. 
Meroden, „ Wonw, „ 5221. 
gegund. 

W llhelnilnaaerp, 16 Aug.: het makeu van binten-
gowoue werken tot oever verdediging van dou polder 
Oost-Bevnland; ingek. 14 bilj., als: 
J . Roskam, tc Sliedrecht, / 15,250 
O Roskam, „ idem „ 15,100 
J . Kraaijeveld, „ Hansweert, „ 15,100 
P. A . v. d. Velde, „ Neuzen, „ 14,978 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 14,850 
A . van Poporing, „ Bruinisse, „ 14,739 
J . L . de Jongt), „ Ameide, „ 14,600 
B. den Extor vau den 

Brink. „ Krabbeiulijke. „ 14,549 
C. dc Wilde, „ Kattendijke, „ 14,488 
D. Bolier, „ Scherpenisse, „ 14,350 
II. Hage, „ Middelburg, „ 14,223 
J . Leijs, „ 's-Hecr-Arendsk., „ 13,995 
J . Kofe, „ Hausweert, „ 13,900 
P. | Visser, » idem „ 13,687 

M-innaparachir, 16 Aug.: het uitvoeren der tim
mer- en metselwerken ten dienste van het stoomge
maal voor het waterschap Althoenae: gegund aan A . 
j . vau der Meij cn U . Nieuwenhuis, tc Bcrlicum, 
voor ƒ 3 9 3 8 . 

Apelaearn, 18 Aug.: het leggen van 350 str. M . 
kunstweg; minste inschr. was W. Bakker, te Apel
doorn, a /1.88 per str. M . 

Xalt-Hemmel, 19 Aug.: lo . het bouwen vau ecu 
nieuw diiksmagazijn te Aalst; minste inscbr. was P . 
W . van Hattum, te Tui l , voor f1545. 

2o. het verrichten van verschillende werkzaamheden 
san het stoomgemaal Waalafdceling: minste inschr. 
was W. vau Wijk, te Aalburg, voor /2335. 

3o. het verrichten van verschillende werkzaamheden 
aan het stoomgemaal Maasafdeeling; minste inschr. 
was dezelfde, voor ƒ1652. 

4o. het onderhoud van den weg op den Meidijk en 
levering van 70 M ' grinf; minste inscbr. was II. van 
Anrooij, tc Nieuwaal, voor / 178 . 

VHage, 20 Aug.: het oprichten van een gehouw 
voor het kantongerecht te Hilversum; iugekomen 19 
bilj., als: 
W . Westerhof, te Weesp, f 16,883 
J . H . Braskamp, „ Amsterdam, „ 16,186 
H . van Rhijn, „ Naarden, „ 14,499 
A . Aaiden, „ Amsterdam, „ 14,320 
A . vau Rijn, „ Hilveraum, » 14,000 
J . C. T. Zweesaardt, „ idem „ 13,999 
N . vau Veersen, „ idem ,, 13,824 
P . Andriessen, „ idem „ 13,800 
A . Keers, „ idem „ 13,777 
H . A . I*bohm, „ Amsterdam, ,, 13,500 
H . J . Meekers. „ idem „ 13,456 
G. Majoor, „ Bussum, ,, 13,416 
Gebr. Van Bcrkum, Amsterdam, „ 13,249 
C. A . Maks eu Zn., „ idem „ 13,200 
W . Swaan, „ Hilversum, „ 13,200 
J . J . Boekholts, „ Amsterdam, „ 13.187 
H . C. Klokke, „ Hilversum, „ 13,100 
Th. Jansen, „ Utrecht, „ 12,850 
Th. S. W . N . v. d. Veer, „ idem „ 12,680 

Kaamaaank*veer. 20 Aug.: het bouweu van oen 
liefdegesticht; ingek. 4 bilj., als: 
G. vau Wapperom, tc Raamsdoiiksvcer, / 31,000 
W . Fransen, „ idem . 31,200 
C. Janssen, „ idem „ 211,734 
A . Steijlen, „ idem „ 25,!KK) 
niet gegund. 

Hreda, 20 Aug.: bet bouweu van 2 aparte boven
kwartieren boven het koffiehuis Dc Zwaan; gegund 
aan A . vau deu Akker, le Breda, voor /2190. 

Knicheaé , 20 Aug.: de verbouwing van het huis 
Het Amrlink en het bouwen eener woning; ingek. 
8 bilj., als: 
H . Fluent, te Enschedé*, ƒ 10,160 
G. Bultman, „ idem „ 10,100 
B. Lammerink en 

J . H . A . Fliege, * idem „ 9,900 
G. Dirksen, „ idem „ 9,860 
P. en A. Fijlstra, „ idem „ 9,127 
M . Geerling, „ idem „ 8,920 
H . Eggink, - idem „ 7,507 
II. Tönis, „ idem „ 7,407 
gegund. 

Baarland, 20 Aug.: het bouwen van een nieuw 
schoollokaal met bijlevering van alle materialen cu 
ameublement; ingekomam 10 bilj., als: 
A . de Mol , te Baarland, f 12,650 
J . Koetse, „ Ou.lelai.dc. „ 12,300 
B . den Ezter van den 

Brink, ,. Krabbcndijke, „ 12,200 
C. Lindenberg, „ Wemeldingc, „ 11,997 
P. Dronkers, „ Kapelle, „ 11,985 
P . Buitendijk, „ Goes, „ 11,772 
B. M . van ' tVeer , „ Biezclinge, „ 11,625 
J . M . van ' tVeer, Oudelande, „ 11,597 
G. C. Zaaüer, „ 'a-Gravenpolder, „ 11,412 
A . J . A . Hoogvliet, „ Baarland, „ 11,195 

• U t a r w U h , 21 Aug.: lo . het maken van 2 wegen; 
minste inschr. was J . 0 . Schonk, te Oisterwijk, voor 

ƒ 1718. 
2o. bet Hinken eeuer brug bij het Klein-Speijk; 

minste inschr. was dezelfde, voor r*1639. 
'•-Hage, 82 Aug.: lo . het herstellen en verbeteren 

van Kijkstulegniaflijuen in de afdeeling Venloo; ingek. 
3 bilj . , als: 

F . de Quinze, te Venloo, / 690 
H . v. d. Sluijs, „ Zwollerkerspel, „ 676 
T. Troost >. Arcen, „ 619 

2o. idem idem langs den Staatssspoorweg tusschen 
Utrecht en 's-Bosch; ingekomen 3 bilj., als: 
A . A . Wildberg, tc Bunnik, ƒ 497 
H . v. d. Sluiis, ,, V H a g e , „ 469 
P. van Schaik, „ Loonenloot, „ 426 

So. idem idem in de afdeeling Amsterdam; ingek. 
4 bilj., als: 
P . van Essen, te Hoiitrijk-en-Polanen, /' 1145 
J . O v. d. Kleij, „ Amsterdam, „ 1057 
E . M . Giesen, „ idem „ 988 
H . van dor Sluijs, „ 's-Hage, „ 93S 

H e i n , 22 Aug.: de levering aan dc artillerie •stapel
en coustructieniogaziinon van: le perc. 1500 K G . 
koperplaat, dik 0.0009 M . ; ingekomen 5 bilj. als: 
G. J . Leeuwenberg, te Delft, ƒ 83.99 
L . J . Enthoven en Co., „ 's-Hage, „ 83.59 
11. de Heus en Zn.. „ Rotterdam, „ 83.30 
R. S. Stokvis en Zn., „ idem „ 82.45 
J . H . W. v. d. Polder, „ Delft, „ 80.64 

2e perc. 2000 K G . mcssingplaat, dik 0.0005 M . ; 
ingek. 6 bilj., als: 
J . H . W . v. d. Polder, te Delft, ƒ 85.92 
H - de Heus en Za., „ Rotterdam, „ 84. 
(i. J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 81.99 
W. Hoven cn Zn., Rotterdam, „ 80. 
R. S. Stokvis en Zn., „ idem „ 79.90 
V. d. Berg en Co., „ Amsterdam, „ 75.62 

3e perc. 50,000 KO, grove Eng. stecukolen; inge
komen 2 bilj,, als: 
A. Zcllekens, te Delft, / 15.05 
W . Hoven en Zn., „ Rotterdam, „ 14.9S 

4e perc. 50,000 K G . fijne Rhoersclie machinekolen; 
1 biljet iugek. van A. Zcllekens, to Delft, a ƒ6.47. 

Amsterdam, 23 Aug. : het makeu van een houten 
overkapping der spoorbanen voor het liulpstatiou der 
Amstemanische Omnibusmaatschappij in liet Wester
dok; minste iuschr. warcu H . Rietsuijdor cn Zn., tc 
Amsterdam, voor /4375. 

Leeuwarden, 22 Aug.: liet maken van cenc klinker-
iu'strating om het kerkliof te 8ticns; gegund aan M . 
A. llolworda, tc Hijum, voor /2739. 

Zaamilag, 23 Aug.: het maken vau werken tol 
verdediging van den oever der polders Margareta, 
Kleine-Huisens en Ecudracht; miuste iuschr. was C. 
vau der Hooft, te Neuzen, voor iil,0'.'9. 

I tracht, 23 Aug.: liet bouwen van oen loods tot 
hulpkazcrncmeut op het fort dc B i l t ; minste inschr. 
was II. Vermeer, te Utrecht, voor ƒ8840 . 

VHage, 25 Aug.: lo . bet bouwen eener verdieping 
op het administratiegebouw der gemeente-gasfabriek, 
benevens het leggen van eenige straatkolken enz; 
minste inschrijver waren J . van Li t l i Jr. en A . P. 
van Dam, te V H a g e , voor ƒ16 ,300 . 

2o. bet opruimen van tolhuis no. 4 en het houwen 
van een nieuw tolhuis aan den Rijksweg onder N u -
mansdorp; minste iuschr. was J . Boertje, te Putters
hoek, voor / 1835. 

Granlnge», 25 Aug.: het bouwen van 2 woonkamers, 
onder beheer vuu deo architect N . W . L i t ; ingek. 
12 bilj., als: 
C. Nap, te Groningen, ƒ 2380 
D. Kolthof, „ idem „ 2249 
J. Wallinga, „ idem „ 2185 
J . Vink, „ idem „ 2110 
E. Berkenbosch, „ idom „ 2100 
G. Hinrichs, ' „ idem „ 2100 
D. van Dellen, „ idem „ 1988 
M . Mammen, „ idem „ 1943 
J . de Vries, „ idem „ 1886 
K . Fekkes, „ idem „ 1852 
H . J . Meuge. „ idem „ 1840 
D . Dooijes en K. Fekkes, „ idem ,, 1664 
gegund. 

Wlntertwljh, 25 Aug.: de uitvoering der werken 
vau den Nederlandse!)- West faal sclieu spoorweg, als: 

lo. de ijzeren bovenbouw van 6 bruggen in het 
Emsclierdal; ingek. 15 bilj., als: 
H . Dalhuisen, te Kampen, ƒ 10,879 
KÖln. Maschinonbau 
Actien-Gosellschaft, „ Itayenthal, M . 12,916,15 

Anion Actien-Gesell»., „ Essen, „ 11,627.25 
Gute-Hoffiiiiiigsliütte, „ Obcrhausen, „ 11,604.66 
Actieu-Goscllsctiaft 

Deulschland, „ Dortmund, „ 11,379.72 
Englerts en Cüuzer, „ Eschweiler, „ 11,207.24 
Rennebaum eu Co., „ Clcvu, „ 11,052.47 
H . Fölzer Sohne, „ Siegen, „ 10,961 79 
Eisenwerk, „ Katserslautern, „ 10,9lil.7S 
C, Weinbrenner, ,, Neunkircheu, „ 10,730.34 
Anion Actieu-Gesells., „ DoKmund, „ 10,673 44 
C. H . Jucho, idem „ 10,797.21 
Korschepiepe en Co., „ Oberhausen, „ 10,531.63 
Morian en Wilms, „ Neumühl, „ 10,173.96 
Harkori, „ Duisburg, „ 10,092.02 
Raming „ 12,000 

2o. gebouwen cu inrichtingen op do halte Bucr; 
ingek. 5 bilj., als: 
L . Lueb, te Borken, M . 29,900 
A . A. Hilbers, „ Groenloo, ƒ 17,500 
H . B. Nales, „ idem „ 16,777 
B . Bleckmann, „ Hofstede bij 

Bocliuni, M . 25,000 
W. eu F . Bussing, „ Freisenbruch, 25,000 

3o. grond- en kunstwerken teu behoeve vau het 
Nederlandsch gedeelte, circa 5.8 K M . , vaa den spoor
weg Winterawijk—Bocboll; ingek. 3 bilj., als: 
J . H . Weenink, to Groenloo, ƒ 24,990. 
W . f. Weijere, » Tilburg, „ 23,939. 
E. Flügge, „ Ruhrort, „ 20,248.63 

4o. douaueloods op station Borken; ingekomen 3 
bilj., a ls: 
k Lueb, te Borken, M . 20,500 
A. Ubbink, m Bredevoort, ƒ lo.;i:o 
W. en F . Bussing, „ Freisenbruch, M . 16,000 
Raming ƒ 10,800 of M . 18,000. 

Swalle, 26 Aug.: het makeu cu plaatsen van 8 
nieuwe sluisdeuren voor de Gennegerzijl, alsmede hot 
afdammen, droogmaken euz. vau die zijl ; geguud aan 
J. C. Maas, te Hasselt, voor ƒ 4 5 9 . 

I trccht, 26 Aug.: bet verbeteren van het fort bij 
Vechten; ingek. 12 bilj., als: 
l i . de Leeswerk. te Hardisksveld, ƒ 393,000 
J . van Straten Wz., „ Utrecht, „ 389,900 
J . v. d. Griendt, „ 's-Bosch, „ 372,000 
A. D . van Setcrs, „ Nijmegen, „ 364,400 
H . T. Wiegerink, Groenloo, „ 359,900 
J . Monster, „ Puttershoek, „ 357,000 
F. Boshouwen, „ Utrecht, „ 349,800 
G. Vlot Gz., „ Hardiuksvuld, „ 348.000 
N . van Haareu, „ Honswijk, „ 344.000 
1). Volker, „ Dordrecht, „ 336,000 
M . L . Vccnenbos, „ Brielle, „ 335,460 
E. S. RrijiiuT. „ Rotterdam, „ 329,000 

Amsterdam, 26 Aug.: het bouwen vsn 7 woouhuï-
zen (tji eeu terrein, gelogen aan de Wijde Gasthuisloan, 
gem. Nieuwer-Amatel; minste inschr. was P. S. Rij 
nierse, te Amsterdam, voor ƒ70,670. 

I iireriit, 26 Aug.: het teggeu van het tweedespoor 
met levering en verwerken van ballast, en het ver
richten vau bijkomende werken tusschen de stations 
Zwaluwe en Bokstel, ten behoeve van den spoorweg 
Maastricht—Breda en Breda—Rotterdam: ingekomen 
12 bilj., als; 
J - Kooij, te Amsterdam, ƒ 389,500 
]>• Volker, „ Dordrecht, » 378,000 
W . F. Weijers, „ Tilburg, „ 374,473 
G. Straatman, „ Liane, „ 368,880 
J . van Oijen Pz., „ Nijmegen, „ 363,470 
B . A . Wiegerink, „ Groenloo, „ 354,860 
J . v. d. Griendt, „ 's-Bosch, „ 345,760 
J . Moustor Johz., „ Puttorsbook, „ 387,000 
J . C. van Hattum, „ Sliedrecht, „ 324,000 
P- A . Bos, „ Dordrecht, m 319,800 
J- Hillen, „ Grave, „ 288,000 
ü . A . van Hattum, „ Sliedrecht cn 

Goedhart, „ Dordrecht, „ 263,200 
Leeuwarden, 23 Aug.: dc verbouwing van het 

armhuis; ingekomen 12 bilj., als: 
L . v. d. Meulen. te Brantguui, / 98,998 
Taverne, „ Leeuwarden, „ 95,499 
E . L . lliemstra, „ Hallum, B 94,432 
L . J . v. d. Steenhovcn, „ Ijccuwarden, „ 94,408 
A . J . Feddema en 

Hilarius, „ idem „ 93,578 
Bergsma, „ Franeker, tt 91,973 
II. G. Brouwer, „ Stiens, „ 91,870 
J . 11. T. de Boer, „ Ueuwardeu, „ 91.45U 
J . Dokter, „ idem „ 88,945 
J . Bottema, „ idem „ 88,440 
K. Ketelaar, „ idem „ 86,680 
II. StefTens en 

S. Jansma, idem „ 85,800 
'••Haaeh, 25 Aug.: het leggen dor fundamenten, 

kolder, putteu ea riolen voor het gymnasiumgebouw 
en bijgebouwen, op hot terrein vau dc voormalige 
Stiidsbcck; ingekomen I bilj., als: 
II. van Heivoort, te 's-Bosch, f 5375 
J . C. Schellokens, „ idom ,. 4399 
J . van Harpt, „ idem „ 4330 
N . Perquin, „ Berkel, „ 3999 

Breda, 26 Aug.: het verbeteren van de woning voor 
oppassers en het makeu van ecu gebouw voor zadel
kamer, hoefsmederij en beslagloods, benevens het 
bouweu van een stal bij de Koninklijke Militaire 
Academie; ingek. 7 bilj., als: 

J . A . Mol , f 12.696 
B. Verlegh, „ 12,594 
F . Kessel, ,, 12,295 
C. J . Marijncn, „ 12.236 
J . M o l , ,, 12,180 
J . Schoenmakers, „ 11,981 
J . P. van Glabbeek, „ 11,899 

'••Hage. 27 Aug.: de levering van haakbouten teu 
dieustc dor Staatsspoorwegen; minste inschr. was de 
firma J . Delforce en Co., te ScnefTe in België, voor 

ƒ 10,435. 
'••Hage, 28 Aug.: de levering van: a. bij de directie 

der marine te Hctlevoetsluis, Eng. schoalkolen; minste 
inschr. waren Crans cn Co., te s-Hage, voor ƒ 9.14 s 

per 1000 K G . 
//. bij de directie der marine lc Willemsoord, draad-, 

kart- cu zeildoek; miuste iuschr. was P . II. K . Sype-
steyn, te Krommenie, voor f 4276.75. 

1'lrrelil, 28 Aug.: het het maken van 3 wachters-
wouitigeu aau de overwegen bij kilometerpaal 59.367 
op den spoorweg van Utrecht naar Bokstel eu bij 
kilometerpaal 56.781 op den spoorweg Maastricht 
Breda; ingek. 3 biljetten, als: 
A . F . van Scters, te Vught, ƒ 8400 
J . Hillen, „ Grave, „ 7990 
A. Willaert, „ Bokstel, „ 7100 

N E D E R L A N D S C H - I N D I S C H E S P O O R W E G 
M A A T S C H A P P I J . 

Aan het verslag van den Raad van Beheer der 
Neilerlaiidsch-lndische Spoorwegmaatschappij over het 
zestiende Iwekjaar ontleenen wij het onderstaande: 

Niettegenstaande de bruto-opbrengst van den spoor
weg Sema nu ig-Vorsten landen f 31,000 minder was 
dan het vorige jaar , was de winst tengevolge van 
lagere exploitatiekosten grooter, zoodat na aftrek 
van het voorschot van den Staat a /• 705,000 en van 
5 pet. van het kapitaal voorde aandeelhouders, nog 
circa / 5000 overbleef om aan den Staat uit te kce-
i- II. De mindere ontvangst van de lijn Semnrang-
Vorstciilauden was het gevolg van de soort van ver
voer. Er weiden toch meer reizigers en meer 
goederen overgebracht, maar de eersten reisden iu 
lagere klasse of niet zoo ver, en de laatsten beston
den voor eeu goed deel uit steenen en andere urti-
keten, die in de minst betalende klasse gerangschikt 
zijn. De exploitatiekosten voor deze lijn hebben be
dragen 44.0 ]»ct., tegen 40.5 pet. in het vooraf
gaande jaar. 

De bruto-opbrengst van de lijn Batavia—Buitenzorg 
was omstreeks evenveel giooter als die van de andere 
lijn minder. De uitgaven vermeerderden niet en daal
den tot 38 pa. Het rollend materieel van deze lijn 
wonlt vermeetdeid om in staat te zijn een grooter 
aantal treinen te doen loopen. 

In het vorige verslag deelden wij mede, dat door 
ons gevraagd was concessie zonder rente-garantie 
voor twee lijntjes, aansluitende aan de lijn Solo— 
Djokdjokartu. Bij ministerieele beschikking van deu 
29sten Juli 1878 , l i t . A s , no. ö ö , ontvingen wij 
kennisgeving, dat in ons verzoek niet kon worden 
getreden. 

Met de Regeering is eene overeenkomst gesloten 
tot regeling van de aansluiting van de Preanger-lijn 
aan die van Batavia—Buitenzorg te Buitenzorg. 
Behalve den loop van doorgaande treinen, het ver
voer van geladen goederenwagens en het transport 
van de behoeften voor den aanleg van den in aan
bouw zijnden spoorweg en van de haven, is daar
bij behandeld het gemeenschappelijk gebruik van het 
station Buitenzorg. De Maatschappij staat aan den 
Staat kosteloos af een gedeelte van het stutionster-
rein, om daarop te zetten de gebouwen SH te maken 
de inrichtingen voor een gemeenschappelijk personen-
station, dat door deu Staat zal wonlen belieenl 
zonder eenige kosten voor onze Maatschappij. Indien 
de Staat echter een ipoorwng doet aanleggen nsar 
Batavia, treedt de Maatschappij weder in het bezit 
van het afgestane terrein en neemt zij het daarop 
gebouwde tegen taxatie over. 

E r zijn vervoerd op de lijn Semarang—Vorsten
landen : 0549 reizigers Iste klasse of 0.7 pet.; 
29,437 reizigers 2de klasse of' 3.0 jict. ; 423.031 
reizigers 3de kinase of 43.9 pet.; 505.053 reizigers 

| 4de klasse of 52.4 pet. ; totaal 904,070 reizigers, 
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benevens 13,104 militairen an 3977 gevangenen, 
te /amen 981.151 óf 4833 reizigers per kiloraeter-
buan, dat is 108 meer dan in het vorige jaar. 

Er zijn vervoerd aan koopmansgoederen: voor 
particulieren 161,545 ton; voor den dienst 6400 
ton , te samen 167,945 ton ; waarvan afgevoerd: 
voor particulieren 94,712 ton , voor den alenet 3169 
ten; tc samen 96,881 ton ; en opgevoerd: voor 
particulieren 66,833 ton , voor den dienst 4231 , 
te samen 71,064 ton. De afvoer vermeerderde met 
5400 ton en de opvoer met 8400 ton. De opvoer 
bleef echter nog ruim 6000 ton beneden dien van 
1876. 

De afvoer van suiker nam niet toe; de oogst was 
echter laat cn is daardoor een gedeelte van bet pro-
dunt nog niet verzonden. E r is een veel grooter 
vervoer van te verwachten, daar in het Djocjascbc 
weder 4 nieuwe fabrieken voor een aanplant van 3000 
bouws worden opgericht, waarvan de machinerie in 
1879 opgevoerd en de suikei een jaar later afgevoerd 
kan worden. De oogst van koffie was zeer klein en 
het vervoer van dit artikel was dan ook slechts een 
vierde van het vorige jaar. Hierdoor alleen is de 
Ontvangst f 120.000 minder. Voor indigo en tabak 
was het jaar niet gunstig; van beide was de ver
zending veel minder dan in 1877. Dit jaar nam 
het vervoer van artikelen voor consiimtie eu in land -
schen handel weder zeer toe. Waarschijnlijk was 
door den overgrooten aanvoer van 1876 de markt 
overvoerd en was die overvloed nu opgeruimd. 

Hout blijft een voornaam artikel vnu vervoer. 
Voor één boutaaiikap , die uitgeput is , komen weder 
andere in de plaats. En niet alleen leveren de bos-
achen wat nn gekapt wordt, maar ook de afval van 
den aankap van vroegere tijden, al wat vroeger, 
om de moeilijkheid en kostbaarheid van het trans
port , ongebruikt is blijven liggen. 

De toUile ontvangst op deze lijn bedroeg 
f 3 .370.509.80 ' / , , de netto winst f 1.315.598.21. 

Op de lijn Batavia—Ekittenaorg werden vervoerd 
ile volgende reizigej-s: late klasse 10.237 , 2de klasse 
154.895, 3de klasse 605.983, militairen 23 .907, 
gevangenen 1421. Totaal 895.443. Het aantal 
reizigers per kilometer baan was weder 2200 meer 
dan het jaar te voren. 

Als koopmansgoederen werden vervoerd voor par
ticulieren: in de 1ste klasse 13.002 ton of 32 pet.: 
in de 2de khisse 19.038 ton of 47 pet.; in de 3de 
klasse 8.527 ton of 21 pet.; totaal 40.562 ton, 
waarbij aau dienstgoederen 016 , grond en ballast 
4376 ton, te samen 45.554. Voor particulieren 
wenl afgevoerd 16,450 ton, opgevoerd 24.112. 

De afvoer was 11 jet. minder dan en de opvoer 
gelijk aan dien van het vorige jaar. E r werd 1300 
ton rijst minder afgevoerd, daarentegen 1700 ton 
groenten eu 550 ton vruchten meer. Grint en gros, 
waarvan het vorige jaar 1450 en 215 ton over den 
spoorweg wenien verzonden, zijn dit jaar in het ge
heel niet aangeliodeu. 

De bruto-ontvangst bedroeg / 626.049.27, de netto 
winst f 388.757.78 ' / , . 

Boekaankondiging. 

Beerputten Iets anders over afvoer en 
verzameling van fecalien door W. C. van 
Goor, architect. — Botterdam, Van 
Hengel en Keltjes - 30 bladz 8o. niet 
twee platen, prijs f 0,70. 

Zooals de schrijver in het voorbericht terecht aan
merkt, kan het onderwerp op den naam van nieuw 
geen aanspraak maken. De afvoer en verzameling 
der fecalien wenl in de laatste jaren SDO veelvuldig 
besproken, dat er waarlijk mot») toe behoort dit on
derwerp tot een punt van gezette beschouwing te 
ronken, en iets nieuws mede te deelen. De schrijver 
plaatst zich opeen practiseh standpunt, en onderzoekt 
iu hoeverre het bouwen van góede en waterdichte 
heei putten aanbeveling verdient, als dit niet aan de 
particulieren wonlt overgelaten, maar de Regeering 
dit werk onderhanden neemt. Omtrent het pneu
matisch stelsel wonlt gezegd, dat het in theorie het 
volkomenste is, maar wij aarzelen niet daarbij te 
voegen, dat de ondervinding reeds uitspraak gedaan 
heeft en dat er pmetische bezwaren aan verbonden 
zijn; de kosten zijn zoo hoog dat liet eene ramp 
moet genoemd worden als een gemeentebestuur tot 
de mVoering daarvan besluit, want tegenover een 
hoog cijfer van aanleg staat ccn geringe opbrengst, 
daar de feces in zeer verdunden toestand verzameld 
worden en bet verdikken door uiuluuiping groote 
kosten vordert, 

Schrijver treedt achtereenvolgens in beschouwingen 
over de inrichting der privaten, de huisraden en de 
straatriolen met putten, waarin de feces der huizen 
verzameld wonlen, terwijl het uitgezakte water naar 
de Openbare wateren wonlt afgevoerd. De daarbij 
gevoegde becijferingen toonen duidelijk aan, dut hieruit 
geene schadelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen 
ontstaan, als de hand gehouden wordt aan de voor
geschreven constructie en voor den afvoer van gassen 
behoorlijk zorg gedragen wonlt. Aan de wijze van 
lediging der putten wonlt een hoofdstuk gewijd en 
daarna een overzicht gegeven vun de kosten, aan 
dit stelsel verbonden. Daarna worden de exploitatie 
en de invloed op de reinheid besproken, meer be
paaldelijk met het oog op Rotterdam. 

Wij bevelen de lezing van deze brochure , die door 
een paar teekeningeu wonlt toegelicht, ten zeerste 
aan en vermeenen dat de Iielangrijke qnaestie van 
afvoer en verzameling der feces door bepaalde voor
stellen spoediger tot eene gewenschte oplossing /al 
gebracht Worden dun door de groote woorden, die 
over dit onderwerp veelal door min bevoegden ge
sproken worden Men vcrgele toch niet, dat men in 
deze ook met een economisch vraagstuk te doen heeft, 
en -lat niet dan na rijp licraad eene l>cslissing ge
nomen mag worden over sen ondoi waip, waarbij de 
belangen van alle beuuAingBohuldigan in zoo hooge 
mate betrokken zijn. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— Het jongst verschenen nommer vnn de » Deutsche 
IJauzeitung" strekt ten lwwijzc, dat ook in Duitsch
land de technische jtersonen met minachting behan
deld worden door de colleges, die juist aau het 
groote publiek het voorbeeld geven en toonen moesten, 
dat verdiensten gewaardeerd moeten wonlen. Het 
voorval, waarop in het Duitsche tijdschrift gedoeld 
wordt, had te Charlottenburg plaats en komt in 
korte woorden hierop neder: het gemeentebestuur 
besloot eene nieuwe gasfabriek te bouwen naar een 
scbetsplan vnn den directeur der stedelijke gnswerken 
te Berlijn, waartoe de verdere uitwerking daarvan 
aan een wetensc.hap|>elijk en practiseh ingenieur moest 
opgedragen worden. Men benoemde hiertoe de inge
nieur E . Werner uit Hamburg en sloot met hein 
een contract, waarbij hij zich verbond om de plans 
te leveren en deze aan de goedkeuring van een 
erkend deskundige tc zullen onderwerjien, waarvoor 
hem, in verhouding van eene gemeentelijke betrekking, 
gedurende den tijd van dezen arbeid een honorarium 
van 00 mark per week zou worden uitbetaald. Toen 
de ingenieur Werner zes maanden aan de paan, ge-
werkt bad en de arbeid ten halve gedaan -was, 
kwam de Gemeenteraad op den inval het vroeger 
genomen besluit te herroepen en geen gevolg te ge
ven aan den bouw eener nieuwe gasfabriek. 

Het Bestuur gaf den beer Werner hiervan kennis 
cn verzocht hem de declaratie te willen inzenden, 
daar zijne diensten niet meer gevorderd werden; de 
ingenieur was natuurlijkerwijze *an ineening, dat hem 
eene schadevergoeding toekwam door het onttrekken 
van eerst opgedragen arlieid en bracht 1200 mark 
in rekening. Het Bestuur erkende de geldigheid der 
vordering in beginsel, maar het bedrag werd tot 
780 mark verminden!. 

De LUtbetahng dezer som, goedgekeurd door het 
Bestuur en de commissie voor de linancieele aange
legenheden, maakte in de zitting van den Raad, den 
0 Augustus gehouden, een der onderwerpen van be
raadslaging uit en bij deze gelegenheid ontwikkelde 
een der raadsleden zijne denkbeelden over de vorde
ring van deu technicus, wien volgens hem niets toe
kwam dan het tractement over de week, waarin 
hem ontslag verleend werd. Dit raadslid, dat ook 
een zetel in deu Duitschen Rijksdag inneemt, stelde 
een technicus met een loonschrijver gelijk en deze 
dwaze gedachte wenl door vele leden van den Raad 
gedeeld, getuige de stemming over het voorstel, 
danr met tie meerderheid van slechte één stem be
sloten werd den heer Werner te betalen wat hem 

rechtmatig toekwam. 
In het Duitsche tijdschrift wordt niet alleen voor

zichtigheid eu gemeenschappelijk bandelen, maar zelfs 
eene zekere mate van wantrouwen tegen over het 
publiek eu gemeentebesturen aanbevolen; had de 
heer Werner bij het sluiten van het contract daaraan 
gedacht, dan had bij zich de latere onaangenaam
heden kunnen sparen. 

Wat nu de houding van het raadslid in quaestie 
aangaat, nemen wij gaarne aan dat zijne verstan
delijke ontwikkeling verre beneden bet middelmatige 
is , al werd bij ook tot lid van den Duitschen Rijks
dag gekozen. Ook in andere landen kan op dit be
droevende verschijnsel gewezen worden, maar de 
technici moeten er voor waken, dat zij niet de dupe 
Worden van de handelingen van zulke lièn en deze 
waarschuwing geldt ook voor Nederland. In vele ge
meenten toch kan men niet dan met groote moeite 
een kundig man verkrijgen om als stads-architect of 
ingenieur op te treden en veelal ligt dit niet aau de 
liezoldiging. De fuut ligt in de bemoeizucht van 
een Raad , van eene zoogenaamde Commissie vau 
Fabrikage en laat not least van een Wethouder, 
die gewoonlijk van de zaak niets ter wereld weel, 
maar ten koste der gemeente liefhebbert. De som
men, die op deze wijze verspild worden, zijn hoogst 
aanzienlijk. 

B I N N E N L A N D 
' s - G r a v e n h a g e . De Staals-courant bevat een 

koninklijk besluit, houdende goedkeuring der statuien 
van de Alkmnarsche User- en Metaalgieterij , Fabriek 
van stoom- en andere werktuigen, te vestigen te 
Alkmaar. 

Correspondentie. 
Aan A. te ll. Te laat voor dit nommer. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aun dc 

n edactlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t v i n i t i i i f c f - i t v o i M i awej«• •» t e r » » 
worden adve r t en t i én voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentie». ~ 
Voordeelig uit de hand te koop: 
Eeuige, door een Architect nagelaten meest ge-

SOChte en geretkimmecrdc B O U W K U N D I G E 
B O E K E N en P L A A T W E R K E N . 

Voor Opgave der boeken en pi ijzen zich te adres
seeren onder Letter S. aan de Redactie van dit blad. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

(e Arnhem. 
FAIMt lEK w M A G A Z I J N van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L w . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL X>E3 TRAVERS, 
geeft berigt dut door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT i n brooden zijn aangesteld: 

F O L K . E R S «V 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, Beltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABIIEk DE H O L Ü M S C I I E I.ISSEL 
D E J O I 6 H & € ° . 

C l v i e l - i n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren cn vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van B t o o m b a f f g e r m o l e n s in hout- of 
ijzerconstrnctie, volgens eigen syirtecm, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot M00 M s per 
werkdag, en verder a t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l . D r i j f w e r k e n . L o c o m o b i e l e n H e l m a e h i n M . 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e i . I J v e r e n K a p - en B r u g c o n i t r u c t t ë n enz. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 9'1"» September 1879 , des 

namiddags ten 2 ure, aun het Cent raai bureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatespoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 244). 
Het uitvoeren van eenige werken aan 

de toegangswegen der stations Maas
tricht. Bunde. Beek-Elsloo, Sus teren, 
Echt, Maasbracht, Roermond. Swal-
men. Reuver, Tegelen en Horst, 
ten behoeve van den spoorweg van 
Maastricht naar Breda. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 16 van het Uestek. 

Het Restek ligt van den '23'"" Augustus 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Sectie-Ingenieur te 
Venloo en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Venloo. 

Utrecht, den 22""« Augustus 1870. 

A A N B E S T E D I N G . 
De I tURGEMEESTER der gemeente ARNHEM zal, 

op Dingsdag 9 September 1879 , 's namiddags l 
uur, in het openbaar, ten Gemeentehuize, a a n b e 
s t e d e n : 

Het wegbreken van Stoepen. Goten, 
enz. en het leveren en leggen van 
Trottoirs met Trottoirbanden van 
Mendigersteen, in de Bergstraat, 
van af de Vijf zinnenstraat en de Oude 
Kraan tot aan den Wolvengang 

Aanwijzing Dingsdag 2 September 1 8 7 9 , 'e voor* 
middags 9'/., uur, op het Bureau der Gemeente
werken op het Raadhuis, alwaar de teekeningeu ter 
inzage liggen; bestekken A 10 Cent ter Secretarie 
verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T It. C. P A R O C H I A A L K E R K B E S T U U R S T . 

C Y R I A C U S T E UOOllN is roorneeMno op Woens
dag 10 September a.s., des namiddags ten 1 ure, 
in het Café W K V E K aldaar aan te besteden; 

Het bouwen der houten en steenen 
fundamenten voor de nieuwe kerk 

Bestekken verkrijgbaar bij den Boekhandelaar F. 
A . KR A MPS te Hoorn a ƒ 1.00. 

Teekeningeu en bestekken liggen van af 1 Sep
tember ter inzage op de gewone plaatsen en ten 
kantore van den Ikiuwineester A C. B L E U S , te 
Hoorn. 

Aanwijzing op het terrein den 9 ' B September des 
namiddags ten 4 ure. 

De aanbesteding van den opbouw der nieuwe kerk 
zal plaats hebben op nader tc Lepalen datum. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en TalHbazalt-arneven 

V in R U N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BRUINSTEEN, VUURVASTE STEENES, ENZ-

Sieuwehaven N.zijde 55, H o t t e r d j t m . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G R O E V E N . 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik vim ijzer-ox yde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 

en Oost-lndië 
W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 

bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandtche T u i n , 
Bikkerslraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande K K T K L S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en [Utg«TOerd. 

VAIN RIETSCHOTEN & HOUVV E\S. 
ROTTERDAM. 

BOBBY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
mi't Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken. waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R ft Co. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY ft C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPLKBY B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGA ALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere KETTINGEN . STOOM-
M E T E R S . AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerk tuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T nil de fabrieken 
der beroemde l l l ' K H A M C O M P A N Y tegen conrur-
reemtde prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
ÜEELEEDINd van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap vour Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G r . J . O O R , 
F i r m a A \ T . D F , W I L D , 

Seheepmakerstiaeeu .Y". 0'2 en Ju[f'erstraat A'". 56. 
R O T T E R D A M . 

Bij V A N H E N G E L Sc K E L T J E S te liotterdam 
i * versehenen: 

B E E R P U T T E N . 
Iets anders over afvoer en verzameling van f aecaliën 

noon 
W. C. V A N G O O R , 

Architect. 
M o t p l a t e n . 

Prijs ƒ -.70. 

U e d m l t bij II. W . V A N LEI t W I E L & (.'". te A r n h e m . - A l l e stukken en a d v e r t e n t i é n te adresseeren aan den Redacteur F . W . V A N O E N D T J U i n . te Arnhem. — Uitgave van 11. \ . T H I E M E . 
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O N D E R Z O E K I N G E N A A N G A A N D E DE V A S T H E I D 
V A N M K T S E L H O U W S T O F E E N . 

{bestigkeitsuntersuchtingen ober Mauermateria-
lien; von V. K i i h n , Ingenieur beim stddtischen 
EtbbrÜCkenbau in Dresden. Zeitschrift des Arch, 
und Ing. Vereins zu Hannoeec. 1878.) 

Rij gelegenheid van den bouw der nieuwe steenen 
.Mherthnig over de Elbe , te Dresden, wenien door 
Je stedelijke bouwdii'ectie op groote schaal t ist-
heidsoiiderzoekingen verricht op alle, bij de uitvoering 
in aanmerking komende, metsel materialen. Het eerste 
gedeelte dezer onderzoekingen had een veelledig doel, 
eu we l : 

1". om de onderlinge waardeverhouding le be
palen van de op de Dresdeuer markt of naaste om
geving voorkomende en concurreereiide Duitsche en 
Kngetsche cementen. 

2" Om de druk vastheid van, voor den bruggen
bouw, Mangri jke cenientmortels en beton mengsels, 
•towel ah 

3". die van de beste zaudsteenen uit het Elbedul 
eri eenige steenrijke zijdalen, te bepalen. 

Daar voor tie drukproeven eene hydraulische pen 
iu de fabriek van spoor .vegmalerieel van Thomas 
ter beschikking werd gesteld, die bij 500 tuM, 
/uigerinidilellijii drukkingen lot 500 ton mogelijk 
maakte, konden de/e proeven op vrij groote proef-
lirhameii worden uitgevoerd Zoo geschiedden de on
derzoekingen voor ceiiieutuiorlels op teerlingen van 2U 
>• M. zijde, voor beton eu zandsteen op teerlingen van .'10 
rM. zijde. Om ontijdige afbrokkelingen te voorkomen, 
naren de kanten dezer teerlingen over 10 inM. hoogte 
schuin afgenomen. De steenen werden verder tus-
-' len 2 geribde 10 n i M , dikte loodplaten gelegd, 
om kleine gebreken aan de oppervlakte en het zeer 
mideelige convergeren der beide druk vlakken (dat bij 
de bewerking of bij het vormen niet geheel te voor
komen was) eenigermate onschadelijk te maken. 
Voor elke proef nam men twee nieuwe loodplaten, 
waardoor zekere, bij de eerste proeven onder overigens 
(jelijke omstandigheden gevonden, afwijkingen be
paald verminderd werden. 

A. Rij de vergelijking van tien cementsoorten 
bleek de «Stern-cement" van Stettin in alle inen
tingen en tijd|K'rken van verharding het beste eu 
jroedkoo|iste fabrikaat. Rehalve het absoluut grootste 
vastheidsgelal, vertoonde de Stern-ceinenl ook de 
eigenschap van. bij eene bekende vastheidswaarde, 
ilf grootste zundlocvoeging te verdragen, en aldus 
ile goedkoopte mortel te leveren. Rij het aannemen 
van een vaatbeid van 100 tot 110 K G . per c M 1 , 
varieerde de hoeveelheid cement noodig vour eeue 
l"'paalde hoeveelheid mortel van 1 : 4 .5 , van de 
lieste tot de slechtste soort, doordien de eene een 
buug zuudgehalte toeliet, de laatste bijna zonder 
tandtuevoeging genomen moest worden. Daar nu 
de Stern-cement op de bouwplaats 14.5 Mark per 
u t kostte, en de prijzen der overige soorten van 
1- tot 15 Mark liepen, verhielden zich de kobteu 
van deze uiorlelmassa's 

als 1 X 14.5 : 4.5 X 19 of als 1 : 3.7. 

B . De gemiddelde vastheid der Elbezandsteen 
werd uit verscheidene vergelijkende proeven voor elke 
proef Iwpaald op 320 K G . per c M 1 bij eene druk
king loodrecht op het groefleger; deze uitkomst was 
tamelijk overevnsteuiineiid hij de goede en beate soorten 
der verschillende groeven vnu de oTeichen" in Ro-
heiee bij Niedcrjiosta. Relangrijk geringere waarde 
vertoonde alleen de ('otta'er zandsteen, die echter 
uit- luitend voor beeld houwers werk wordt gebezigd, 
Kier druk vastheid dus van minder belang is en hier 
slechts volledigheidshalve wenl beproefd. 

Bij drukkingen volgens eene richting evenwijdig 
vau het groefleger, dat overigens slechts bij weinige 
soorten door eene geelachtige teekening duidelijk te 
lierkeimeti was, verminderde de uitkomst tut gemid
deld !,2"/ 0. 

Van groot belang was het onderzoek omtrent den 
invloed van vorm en grootte der proeflichameti up 
'Ie vastheidscoéllicienten. 

De algemeene elasticiteitsleer geeft hieromtrent 
Beano aanwijzing; loch duidt bet geheele verloop 
van eene verbrijzeling van teerlingen door drukking 
tonder twijfel aan, dat eene dergelijke afhankelijk-
••• i'l bestaat. Dij het ineendrtikken van eeu kubus 
Vormen zich namelijk piramiden, die de gedrukte 
'bikken tot grondvlak hebben, en als wiggen vun 
veianderhjke hoogte de verbrijzeling veroorzaken. 
' Je ineeidere of mindert' scherpte dezer wiggen, ook 
Smakelijk van den nanl van 't materiaal, moet 
*an beslissenden invloed zijn op de draagkracht van 
lichamen van verschil lende hoogte. Bij plaatvor-
I n'jre lichamen is de ontwikkeling dezer wiggen of 
I1" i b-ii niet MO volkomen, of is de hoek zóó stomp. 

dat zij minder werkzaam zijn; eene plaat schijnt 
dus sterker te zijn dan een kubus of zuil van dezelfde 
doorsnede. Daarbij komt, dat bij een kubus ui'zuil 
vau grootere hoogte bij het eerste begin der ver
brijzeling ook n-eds het maximum <;etal van druk-
weej-stand aan den manometer wonlt afgelezen, om
dat onmiddellijk bij het afsplijten der zijplateu de 
diukvlakte belangrijk iu grootte afneemt, en de beide 
piramiden zich plotseling wat iu elkander buren. 
Ilienluor ontstaat een korte schok van den zuiger, 
die de volkomen verbrijzeling reeds in 't vulgende 
oogenblik teweegbrengt. Rij 't ineeudrukken eener 
plaat, daarentegen, laten slechts eenige fijne schilfer* 
lus en geschiedt de verbrijzeling langzaam en gelei
delijk. Hierbij is de hoogste drukking , die bet l i 
chaam ondergaan kan, verreweg grooter dan de 
drukking op 't eerste oogenblik der vernieling van 
't inwendige weefsel. 

Over dit onderwerp zijn onderzoekingen ingesteld 
aan het mechaniseh-techuische laboratorium te Mün-
chen door professor Bauschinger. Als resultaat hier
van geeft Bauschinger de vulgende formule voor de 
verhouding der zijden eu vastheidscoetheienten : 

elf» 3 de weerstand tegen drukking pe 
F de gedrukte oppervlakte iu c M 1 , 
u de onitivk van de gedrukte doorsnede in c M , 
h de hougte van 't Ügchaam in cM , 
X en v twee, van den aard van 't materiaal af

hankelijke constanten. 
De formule toont, dat de invloed van den lichaams

vorm op de vastheid niet dezelfde» bij alle materialen. 
Vroeger meenden eenige onderzoekers, waarschijnlijk 
geleid door de hunding van hunne zeer zachte proef-
lichamen, dat die invloed niet bestond, en dat men 
de vastheid van een lichaam direct evenredig aan 
ile gedrukte opjiervlakte mocht aannemen. De juist
heid der formule van Rauschinger, vuuml der in
voering van twee coefficieulen, waarvan de eene 

evenredig ts aau "—^—( is na te gaan mt tgeen by 

een verbrijzelingspi-oef geschiet!t. Een zacht materiaal 
zal bij voldoende drukking onder de vorming van 
lage piramiden verbrokkelen en dus bij verbrijzeling in 
kubus- of zuüvorm geene zeer vei-schillende verschijn
selen vertoonen, maar daarentegen zeer uvereen-
komstige piramidale overblijfsels vormen. Een zeer 
hard materiaal evenwel zal in zuilen uiteensplijteu, 
en bij toenemende hoogte der pTOOffiohamen ook 
hougere, spitsen- en dientengevolge meer werkzame 
wiggen kunnen vormen, die de verbrijzeling be
vorderen. 

Met 't oog op dn* zijdelings afsplijtende zuilen, 
die natuurlijk de hoogte-ver houd ing nog ongunstiger 
niaken, moet dus eene geringere vastheid per c M 1 

wonlen gevonden. Ih* eoeflicienten, voor Zwitser-
sche en Zuidduitscbe zaudsteenen in het Miinchener 
laboratorium gevonden, toonen deze afwijking zeer 
duidelijk. Het komt voor, dat v grooter, gelijk ut 
kleiner is dan X, zelfs, dat v onlteduideud klein 
wonlt ; in 't laatste geval wonlt de vastheidscoéfli-
citiul tamelijk onafhankelijk van den tweeden factor, 
of van de verhouding tusschen hoogte en drukvlakte. 

Bij de eerste Dreadener proeven verkreeg men het 
bevivemdeude ivsiiltaat, dat de vastheid per c M 1 van 
de (werkelijke zeer goede) Meissener gebakken stee
nen gelijk was aan tlie van de beste Saksische zand-
Stejnen, als deze iu den vurm van cnbi van 30 cM. 
wenien liepruefd. Uit de Rauscbinger'gche tabellen 
kun men evenwel zien, dut juist het baksteen/brmaar 
eene gemiddeld 1.0 maal grooter vastheid geeft dan 
de kubus. 

Volgens de mededeel ingen van Rauschinger waren 
de Fransche onderzoekers PerrOMt, Rondelet en 
Vitat de eersten, die het vraagstuk experimenteel 
trachtten op te lussen. Zij verkondigden de stelling, 
dat: de belasting, noodig cour de verbrijzeling 
van prismuta van geometrisch denzelfden vorm, 
evenredig is aan de doorsnede. — Rondelet nnm 
cubi van 3 , 4 , 5 en 6 elf. zijde en vond voor deze, 
bij drie verschillende materialen, breekcocfTlcieiiten 
van 266—271 K G . , 114—125 K G . en 55—50 K G . 
per c M ' , waarbij intusschen de bovenste en onderste 
grenzen niet juist betrekking hebben op de grootste 
resp. kleinste lichamen. De afwijkingen bedragen 
bij hetzelfde materiaal, maar van verschillende grootte, 
slechts ongeveer 5"/., een verschil dat zelfs bij vol
komen gelijke lichamen onvermijdelijk is. 

Voor lichamen van gelijke hoogte cn gelijken in
houd der doorsnede was de verhouding der vastheid 
bij verschillende vormen der doorsnede, als volgt: 

cirkel: quadrant: rechthoek (met zijdeverhouding 
1 : 2 ) : gelijkzijdige driehoek = 1 : 0.03 : 0.89 i 0.86. 

De verblinding der omtrekken is evenwel i 
1 : 0.80 : 0.83 : 0.77 en de wortels uit de/e laatste 

waarden zijn; 1 :0.04:0.91 .0.87. 
Zouduemte was eene nieuwe betrekking tusschen 

lichaamsvorm eu absolute vastheid gevonden. 
Vlaa i , wiens eerste mededeelingen iu de >: Annates 

des jioiits et fhanastiiV*. jaargang 1833, zijn opge
nomen, breidde de bovengenoemde stelling uit, en 
neemt aan, dat: voor geometrisch gelijkvormige 
lichamen in 't algemeen de krachten, die, op 
dezelfde wijze werkende, de verbrijzeling veroor
zaken , evenredig zijn aan de quudralen van ho
mologe zijden. 

Vicat bewijst deze stelling door uitkomsten van 
door hem zelf gedane proeven met gips, steen, 
mortel, enz. in den vorm van prismata, cubi, cilin
ders en kogels. 

Zoo verhouden zich de vastheden van kogels bijv. 
als de quadntten vau hunne middel lijnen. 

A l deze oudere ondersoekingon nu . beeft pref. 
Rauschinger, tegelijk met de talrijke duor hein zelf 
gedane, sainenuevat iu de novengenoemdealgemeene 
ton mile. 

Voor eene ipiadruatvormigeiloursniilc vereenvoudigt 
zich die formule tut de oude van Vicat, nam.: 

p = x + vk£T 
h 

die, volgens ervaring, ook voor prismata bruikhaa' -

i s , wier huugte gelijk is aau \ tot 5 JIJLUI) de zijde 
van het qiiiulratische ondervlak. 

Vicat onderzocht de verhouding der vastheid van 
een kubus, van een daarin beschreven staandeu cilin
der , van eeu zelfden, maar Uggeudeu (.dus als eeu 
wals gadnikten) cilinder, eu van den ingeschreven 
bol. Die verhouding was: 

1 : 0.80 : 0.33 : 0.25. 
Volgens de formules van Bauschinger is echter 

deze verhouding afhankelijk van 't materiaal, en 
verandert met de constanten, of liever met de ver
houding vau deze onderling. Immers volgens die 
formule is bijv. 
Vastheid kubus _ \ -f- v 
Vastheid cilmder (X - f | « y/^c) 

^ 1 -f- 0.886 Q + 1.002 

oo kan veranderen, 

blijft evenwel de verhouding der vastheden binnen de 

grenzen —1 en — - — ('). 
1.002 0.941 

Een interessant resultaat der Baustdiinger'sche 
onderzoekingen over de werking van eene geconcen
treerde drukking zij hier nog in 't kort medegedeeld. 
De druk vlakken waren voor dit dot*! in een geval 
tul de bepaalde oppervlakte bijgewerkt, bij andere 
prooven echter wordt de drukking op den proef kubus 
door een undergelegd en een opgelegd ijzeren prisma 
van kleinere Oppervlakte (beiden zuiver in dezelfde 
as) overgebracht. 

Bij de ineend ruk king nu sprengen de omhullende 
dooien af, zoodat er 2 piramiden overbleven, die 
Weder de gedrukte vlakken, dus de dooi-snede der 
ijzeren lichamen, tot basis hadden. 

De vastheid bleek tevens nagenoeg dezelfde, als 
voor 't geval, dat slechts de tusscheii liggende zu i l , 
dus een lichaam vau de hoogte van den proef kubus 
en de doorsnede der ijzeren prismata, voorhanden 
ware gewetjKt. Dientengevolge moet die omhulling 
als tamelijk Kouder invloed wonlen beschouwd op de 
vastheid. Het afspringen der omhullende deelen zelf 
vorder! Wel hij vermindenle grootte der drukvlakte 
ccne nicnemende krachtsinspanning, maar de daartoe 
vereischte kracht schijnt gering te zijn iu vergelijking 
met dio, welke voor de verbrijzeling noodig is. 

De Saksische Elbezandsteenen kmuen iu zooveel 
verscheidenheid voor, zoowel wat 't uiterlijk als ook 
wat de inwendige waarde betreft, dat reeds vante-
voren op zeer verschillende vastheiilscoefllcienten, 
vooral op eene zeer varieerende verhouding tusschen 
X en v viel t«» reeenen. Men kan de volgende drie 
snoeten onderscheiden: 

(•) Kulm M-linjd, blijkbaar iu verkciiaing. 
Vaitheid kubu» _ X + v 
Veatheid cilïudt-r F 
en vni'lt .(du. vour de ereu.waarde, bij «ub.tituti. van 
V 1 1 
j . = 0 of = • i E U J ^ J J , «ruiruit bij oniiimkt, 
dat Vicat'. eeuiidilelde waarde r a l I I O.S0 zeer beuikbuar 
blukt. Noot (ti'i de't vertaler. 

Afmetingen der proef-
lichainen in centimeters. 

H U 

:io 
30 
•M 

1ü 
IS 
•20 
•20 

.'.II 
30 
•20 
10 

15 
6 

•20 
5 

Breeklielastingen in 
kilii^raiiuneu per 

ü centimeter voor 

S I 
1 • 

MM 
300 
300 
330 
330 
'2 DO 

275 
375 

2-20 
165 
3 t 0 
340 
liOO 
•270 
365 
300 

21 

100 
'2-20 
220 
205 
450 
250 

l'.io 
350 

Wal Is weer bevatten deze «'ijIers de bij 'I ^'eriiiL'e 
getal proeven onvermijdelijke font van waarneming 
en verder door uiterlijke toevalligheden teweegge
brachte onivgebnatigbislen , maar toch is de wet , 
die in de formule van Bauschinger ligt opgeslo
ten , in goedfl overeenstemming met deze uitkomsten. 
Er bestaat eene zeer bepaalde verhouding tusschen 
brcekvastheid eu lichaamsvorm in den zin der ver
gelijking. 

Zoekt men ten eenste de verhoudingen dezer ge
tallen volgens Tabel I u>t de vroeger opgegeven 
gemiddelde vastheid der teerlingen (290, 280—200), 
zoo vin.lL men in percenten uitgedrukt de rijen 5 , 
6 en 7 der volgende Tabid II. In de laatste verti
cale rij zijn nog de gemiddelde waarden uit de drie 
naast elkaar staande pctveiitgelallen berekend, dus 
ntiddelwaanle voor de Elbezandsteen in 't algemeen. 
Natuurlijk hebben deze, wegens den verschillenden Sard 
der steenen, geen practiseh nut, maar zij doen de 
overeenkomst met ds wet, die reeds in ieder der 
rijen 5—7 kculraai' is, Itut duidelijkste uitkomen, 
doordien in deze reeks de kleine afwijkingen elkander 
eeuigeruiatc upbelfeii. 

'!". Zandsleenen met rijke en goed kiezel/u inhou
dende bindmiddelen en groote broosheid, zuoaN de 
steenen van de nTeichen", van DKóiiigstcin" en uit 
de nRielogrimd." 

2°. Zandgeel ten van nagenoeg dezelfde vastheid 
als ile eerstgenoemden, maar zich kenmerkend door 
gebrek aan bindmiddelen en door een grovere korrel; 
steenen, die dus bij 't in elkander drukken meer 
verbrokkelen dan wel splijten zullen; biertoe belmoren 
de nl.ieliethaler" en »IIerreiileither" steenen. 

3". Zandeteenen met een zeer fijne korrel en leem-
achtig bindmiddel, zuuals de BCotta''-er steen. 

Volgens het vroeger gezegde was te verwachten, 
dat de I.ichcthulcr steen, onder vorming van nagenoeg 
gelijke piramiden voor kubus en prisma, weinig va
rieerende vastheid zou toonen voor de verst-bil lende 
lichaamsvormen. Daarentegen was aan te nemen voor 
de beide andere steen• Mirten, dat de vastheid , ten
gevolge vau de sjjlijtbaarheid en vorming van hooge 
spit.se splijtingen, zeer aanmerkelijk zou verminderen 
van tien plaat vu: 111 lot hel boogcre prisma. Op de 
bnigUiuwplaat-s wenien nu drie steenblokken van de 
Teichen, van Lieliethal eu van Cotta, die zooveel 
mogelijk aan de classificatie voldeden, uitgezocht. 
Hierbij werd er bijzonder op gelet, niet bepaald de 
meest vaste, maar veeleer de meest mogelijk gelijk
slachtige exemplaren der drie steensoorten te ver
krijgen, om uit elk verscheidene proellicbamcii te 
kunnen mak.ai , die onderling overeenkwamen en 
zelf zooveel mogelijk gelijkmatig tie genoemde eigen-
aanligbeden vertoonden. 

Uit deze ruwe- steenblokken werden proeflii hamen 
gemaakt van quadratisidie doorsnede en 30 cM. zijde 
bij 5 , 10 , 20 . 30 en 40 r i t . hoogte; verder een 
lichaam overeenkomende in vorm met een welfsteen, 
een prisma in den vorm van 000 gebakken steen en 
twee lichamen van quadratische doorsnede en 20 cM. 
zijde hij 5 respectievelijk 30 c.M. hoogte; in'tgeheel 
dus negen verschillende lichaamsvormen. De kanten 
werden wederom afgenomen, de drukvlukten afgesle
pen en de blokken tusschen 2 loodplaten samengedrukt. 

De gemiddelde vastheid der teerlingen was • 
bij de Liebethaler steen: 290 K O . p. • c M . 

» » Teieh-steen: 28U • > > 
» > Gotta'er steen: 200 • > a s 

en, zooals te vooralen was, bleek de vastheid van 
de Liebethaler steen iu 't algemeen weinig veran
derlijk bij de verschillende hoogte der prismata, des-
teineer evenwel hij de twee andere steensoorten. De 
volgende Tabel I bevat de uit de manometers!lezingen 
berekende breekbelasüngen iu kilogrammen per c M 1 

doorsnede. 
T A B E L I. 
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1. Vt'nii lni^i n Jcr |inief- Va.tlieiil iu : Jer 
lichamcu jnmiUrMi vaatut-ul :ni ileu 

h iu r ' !• r- kuliii. bij 

1 2. :t. 4. 5. B. 7. 8. 
8 
l S 

*t 1 8 i l l i i i t 
i . 

a — - - " — 

1 SO SO 40 104 7» 95 90 
2 30 so 30 104 111 110 100 
3 SO 30 20 104 122 no 110 

• so 30 10 114 122 133 125 
1 311 30 5 114 214 225 185 

( 30 16 15 100 w 125 110 
1 25 12 ii — 131) 130 
1 20 20 20 10S 95 100 
1 20 20 5 130 175 150 

Terwijl bij de lichamen van 30 bij 30 centimeter 
drukvlakte tie vastheid, bij vermindering der hoogte 
van 40 tot 10 c M . , zeer geleidelijk stijgt van 00 
op 125"/„, woidt dit getal voor de 5 cM. ilikke plaat 
zeer hoog, eu bevestigt de waarneming van prof, 
Bauschinger, tlat steenprisiuata van \ der zijde (of 
minder) tot hoogte , slechts onder eene belangrijke 
drukking te verbrijzelen zijn. Natuurlijk is bij tlie 
platen reeds veel vroeger het innerlijk weefsel ver
broken; het lichaam is ten slotte slechts eene losse 
massa, die als los /and in een dergelijk geval niet 
kan uitwijken, eu alle drukkiiigen overbrengt. De 
geringe kracht, die volgens Tabel II noodig was, om 
de plaat van Liebethuler steen te verbrijzelen, moet 
worden toegeschreven aan tie werking van stouten 
of dergelijke toevallige omstandigheden. 

Met behulp tier formule zijn nu gemiddelde waar
den voor de gezochte coëfficiënten ), en • bepaald 
geworden, en wel eenvoudiglieidshalve direct als 
uiithmetrisch gemiddelde uit de verschillende verge
lijkingen, omdut bij ilit betrekkelijk geringe aantal 
proeven de toevallige fouten in enkele waarnemingen 
grooter kunnen geuebt worden dun de onnauwkeu
righeden van deze metbode. Daarentegen zijn de 
getallen vuur de plaatvorntige lichamen bij tie be
paling dezer gemiddelden buiten rekening gelaten, 
met ' t o o g op de beperkte geldigheid der formule tot 
op de uiterste grens h = ^ [ /F. 

Voor de coëfficiënten vindt men dan de vulgende 
gemiddelde waarden: 

voor Liebethaler steenen: X — 2 0 0 ; * — 30 ~ = \ 

voor Teich-steenen: X ~ 2 4 0 ; v = 4 0 - — g 

voor Cotta'er steenen: X — 150 ; v =: — \ 

Hoewel natuui'lijk de absolute waarden tier con
stanten slechts als lienaderingswaarden zijn te be
schouwen, 100 zijn toch door deze verhoudingsgetallen 
de 3 steensoorten zeer goed, in deu geest der for
mule en in overeenstemming met tie genoemde ver
schijnselen bij verbrijzeling, gekarakteriseerd. Hij de 
proefnemingen waren dc verschijnselen volkomen over
eenkomstig de boven geschetste. De hoofdvormen 
der breekstukken waren piramiden, van de twee 
drukvlakken naar binnen zich uitstrekkende, dikwijls 
van zeer verschillende hoogte. De grondvlakken tier 
piramiden wenlen met de afnemende hoogte tier 
lichamen ook kleiner, er vormden zich zijdelingsche 
afsplijtingen van platen, en tie kern wederstond eene 
meer eu meer toenemende drukking, tot zij zelf 
verbrijzeld wenl. 

Thans reeds de constanten X en v voor zekere 
groepen van hoiivvstcenen niet eene voor dc pmetijk 
voldoende nauwkeurigheid in 't algemeen te willen 
bepalen, i s , bij den geringen ouderdom der onder
zoekingen tip dit gebied, onmogelijk. Zulke groepen 
luten zich eerst samenstellen na meer rijpe ervaring; 
eu dit zal steeds «MI moeilijk vraagstuk blijven, 
wanneer men slechts bedenkt, hoe neer verschillend 
de 3 genoemde zandsteenen waivn, waaraan het 
ongeoefende oog uitwendig toch geenerlei zichtbaar 
verschil kou wuarnemen. 

Voor proefstations blijft het een nog op te lossen 
vraagstuk, na te gaan, welke minimum-afmetin
gen voldoende zijn ter juiste en meest eenvoudige 
bepaling der constant en, volgens welke dan ieder 
voor de praclijk dienende drukproef is uit te voeren, 
en wel op een kubus en op eene plaat van doel
matige hoogte. 

C. Voor tie cementmortels is de invloed nagegaan , 
die door de bereidingswijze op de vastheid wonlt 
uitgeoefend, vooral de practische beteekenis van eene 
veranderlijke watertoevoeging aan hei mengsel. 

Evenals de hoeveelheid cement noodig voor eene 
mortel eenigermate bepaald wonlt door den aard 
van het zand en zijn dichtheid, zal ook de hoeveel
heid water noodig voor de mortel bereiding (m.u. w. 
bet minimum watenpjautum ter verhanling van du 
cement) in een In-paalden theoretisclien samenhang 
staan tot de chemische samenstelling van tic cement. 

Deze hoeveelheid water werkt chemisch op de 
balkverbindingen, tlie het ontleedt en daardoor het 
verhardüigspi-oces doet beginnen. A l het meerdere 
water kun dus ontbeerd wonlen en zal veiilainpen. 

Daar nu de hoeveelheid kalk in goede cementen 
slechts binnen de grenzen vun 57 tot 03 % varieert, 
en gemiddeld üo % bedraagt. zoo is ook do noodige 
hoeveelheid water tusschen enge grenzen gelegen en 
door Dr. Erdjnenger nu zorgvuldige proefnemingen 
op 16 "/„ van 't mengsel beptald geworden. (Deut' 
sche Bauzeitung 1875 en 1876.) Is er water te 
weinig, zoo zou eene aan 't ontbrekende water even
redige hoeveelheid kalk oiionthonden blijven en 'dis 
niet aan de verhanling deelnemen . terwijl omgekeeid 
te veel water de dichtheid cu daarmede tegelijkertijd 
de vastheid van 't mengsel zou verminderen. 

Interessante bewijsgronden van de onvolkomen che
mische omzetting eu verharding bij eene onvoldoende 
hoeveelheid water, die door afweging weid gecon
troleerd , vindt men in een der genoemde opstellen 
in de Deutsche Duuzeitung. Met water, dat nu 't 
intreden der verharding nog van huilen wordt toe
gevoegd, tal niet meer chemisch werkeu, en dien
stig zijn, om de umiüigende ubsorbeerende massa 
(lucht of steenen) te verzadigen. Daar duur uitwen

dige invloeden het voor de chemische werking noodige 
vreter lichtelijk onttrokken wordt, alvorens zijn taak 
te hebben kunnen volbrengen, zoo zal eene voort
gezette toevoeging van water, vooral in den eersten 
tijd der verhanling, zeer noodig zijn. 

Zulk een unathouden" van tie mortel is ook 
het et dan eene liereiding met veel water, omdat hek 
eene dichtere afzetting tier massa toelaat. Een een
voudig bewijs «oor de beteekenis van eene afgemeten 
watertoe voeging beeft schrijver dezes toevallig opge
merkt. Ter beproeving van een ceiueiitinortel op 
afschuivende vastheid, respectievelijk ter udhesie-
bepaling van een ceiucntmortel aan glad bewerkte 
steeneu, zooals dit bijv. voor tie horizontale voegen 
van etui gewelf kan te pas komen, waren drie zand-
steeiiplateu met 1 c M sterke cement mortel voeg zóó
danig sameiigemetscld , dat de middelste zijdelings 
iets vooruitstond. Na verharding iu een liggenden 
stuud wenl het voorwerp bij tbr tl ruk proef zóó gesteld, 
dat tie zuiger de middelste plaat tusschen de beide 
uitersten moest uildnikken. Bij deze proeven bleek 
steeds, dat bij 't afschuiven tie volle mortel voeg aan 
deu ondersten steen bleef hangen, terwijl de bovenste 
aanrukiugs-op|iervlakte, waaruit het water hlijkinar 
van alle zijden snel was opgezogen, zich glat-wan 
den steen losmaakte. 

Ter speciale be|Kiliug vun de practische waarde 
van eene afgemeten boeveelheid water bij mortel-
mengsels zijn reeksen van proeflichanwn van verschil
lende mengingen voor drukking en afscheurirg volgens 
twee methoden bereid. Volgens tie eene <venl eene 
dun vloeibare uiurtclbrci gemaakt, tlie noh als 't 
ware geheel liet ingieten; tie massa wud in den 
vorm krachtig geschud, met kleine verhooging eenigen 
tijd aau zich zelf overgelaten en ten slotte aan de 
oppervlakte glad afgestreken. 

Bij andere procfreckseu werd tie mortel met weinig 
water aangemaakt, zoudat zij zich slechts liet kneden, 
en met eeu huulen spatel iu den vorm vaslgeslagen, 
tot zij aan tie opjiervlakte nat wenl. 

De uitkomsten van 72 druk- en 72 afscheurings-
prueven waren voor gelijke mengsel verhoudingen 
onderling zeer weinig verse billend, en weken van de 
middel waai de af, zonder tlat hierbij eeuige wet was 
na te sjteuren. 

Bij verschillende mengsel verhoudingen werd voor de 
verhouding van afscheurings- en drukvastheid nage
noeg tie constante waaide 1 : 11 gevonden. 

Eene geringere waarde der natte mortels tegen
over de rireng-wetenschappelijk meer volkomen meng
sels met de minimum hoeveelheid water, was niet 
te bespeuren. Dat onverwacht resultaat wordt eeengs-
zins verklaard door tie absorptie der bouten vorm-
kaaten, die tie hoeveelheden water eenigermate zullen 
hebben geregeld. Zonder nu in de vorste verte de 
wetenschap|K.'lijke waarde van die theoretische bepa
ling der watertoevoeging, gelijk tlie in de bovenge
noemde hoogst verdienstelijke werken voorkomt, te 
willen geringschatten, verkrijgt men toch de voor 
de practijk troostvolle zekerheid, da t . binnen zekere 
grenzen, dc invloed van eene niet streng bepaalde 
hoeveelheid water hij cemeiitinortels minder beden
kelijk i s , dan men in 't algemeen zou gelooven, 
omdat bij bouwwerken zoowel bouwgrond als steenen 
door opzuiging eene soortgelijke vereffening in 't wa-
tergchulte zullen teweegbrengen als de vormkasten. 
Op etui bestendig nathouden van tie mortel en de 
beton is echter te letten. In de practijk zal het 
altijd aan te ratten zijn, rijkelijk water toe te voe
gen , daar hij zeer stijve mortel een goed door elk
ander werkeu der massa niet tlau hij zeer deugde
lijke uitvoering kan wonlen verwacht. 

Eene laatste reeks proeven diende ter IK paling 
van ile vastheid van hastaarthnorteln. Omtrent 
dit onderwerp zijn tal van vergelijkende proeven met 
snivere Dsatentmortd, reeds vroeger herhaalde malen 
gedaan en geopenbaard; maar de waarde dier re
sultaten is nog op verre na niet genoegzaam opge
merkt au begrepen, zoodat ten slotte nog eene kleine 
beschouwing mug volgen over eene nieuwe reeks 
proeven, welke door de bruggenbouw-directie te Dres
den weiden genomen. 

Het is eene oude gewoonte, een zelfs nog bij 
gruotere spoorwegmaatschappijen gedulde en door 
verouderde run maliën en iustructiëu goedgekeurde 
methode, eene kalkinortel floor toevoeging van cement 
le iverbeteren." Eene geringe vermeenlering der ab
solute vastheid is voorzeker op deze wijze te ver
krijgen ; maar alle proefreekseo, en zeer duidelijk 
dc in Tabel III medegedeelde, toonen aan, dat die 
verbetering, die grootcre vastheid en dichtheid veel 
goedkooper en votkomeiier te verkrijgen is, wanneer 
iin'ii ulsiluii de kalktoevoeging geheel weglaat. 

T A B E L III. 

t. Verhouding vun i e mortel Vustheid |. 'r KO. 
in muatdeelen. oer c M 1 bij 

'1. 3. 4. 5. 6. 
Cement. Kalk. Zand. Drukking. Uitrekking. 

1 2 , 2 too 13.8 
'2 2 1 3 90 9.0 
3 i 1 1 70 8.2 
«j t 1 2 90 8.7 
5 1 1 3 80 9.8 
c 1 2 2 15 6.1 
7 1 2 3 15 6.9 
8 1 U 1 240 19.6 
9 t 0 2 too 18.2 

1» 1 0 3 180 16.8 
t l t 0 4 155 17.4 

Deze Tabel toont op verscheidene plaatsen, dat de 
vastheid tegen uitrekking en drukking tot het dub
bele toeneemt, wanneer men de kalk, als vulmassa 
beschouwd, door zand vervangt, en dat in *talge
meen de mengsels beter woiden, hoe grooter het 
zaïiilgeluiltc is in verhouding tot het kalkgehalte, 
eu naarmate de invloed van 't kalkgehalte op het 
mengsel vermindert. Deze uitkomst bewijst evenwel 
duidelijk, dat men met ecu belangrijk goedkooper 
toevoegsel nog grootOM vastheid bereikt. De ver
klaring van dit schijnbaar zich tegensprekend feit 
dat de Uievuegmussu van 't mengsel beter is dan 

een bekend bindmiddel, is gemakkelijk te vinden. 
De kalkinassa vormt urn tie zanddeelen eene in nat
ten toestand zeepachtige massa, die eene innige ver
binding vau de cement met het zand belet; eene 
chemische werking tusschen cement en kalk heeft 
ook niet plaats, en up tbc wijze verkrijgt men eene 
in zich zelf losse massa, waarin de kalkovertreksels 
goede glijd vlakken aanbieden voor eene verschuiving 
der deeltjes; eene massa, waarin dus alle voorwaar
den voor eene gemakkelijke vernieling door uitwen
dige krachten voorhanden zijn. Dit hl de verkla
r ing , waarom cementmurtel iu eene verhuudiiig van 
1 : 2 eene drukvastheid heeft van 190 K G . per cM», 
terwijl tie vastheid slechts 70 K ü . per c M 1 bedraagt, 
zoodra 1 deel zand door kalk wordt vervangen. 

Nog duidelijker vertoont zich da invloed vun de 
kalk in de menging 1 : 4 ; de vastheid per c M 1 

vau de mortel uit 
1 dl. cement — 4 dl. zand — 0 dl. kalk, is = 155 K G . 
1 » B — 3 v t — 1 i i i = 80 i 
1 , , - S i » — 2 • » i — 15 * 

De gelijkmatigheid in aanmerking nemende, welke 
de in Tabel III vermelde reeksen vastheitlsgetullen 
vertOOnen, is de bedenkelijke invloed der kalk in 
bastaard mortel nauwlijks twijfelachtig. A l zijn ook 
deze Dresdener proeven met toevoeging vau steen-
kalk verricht (wat overigens met de meeste gevallen 
in dc practijk overeenstemt), aoo is toch op te mer
ken , tlat ook bij gebruik vun hydraulische kalken, 
volgens al tie andere tabellen, de verhouding geens
zins gunstiger is. 

Nu komt bet wel niet bij elke toepassing van 
bastaardmortel aau op hare vastheid tegen drukking; 
maar ook iu anden gevallen, bijv. daar, waar men 
een mortel door toevoeging vun cement meer water
dicht of minder verweerbaar wil maken, zooals hij 
bepleisteringen, is eene dergelijke verbinding van 
cement en ka lk , tlie ook uit een chemisch oogpunt 
duelloos is, niet goed te keuien Integendeel, men 
komt tot het liesluit, dat zoodra voor eeuig doel
einde kulkmortel niet krachtig genoeg i s , daarvoor 
in alle gevallen entte zelfs magere zuivere ceraent-
mortel iu de plaats te stellen is , 1 i . 

Ba. 

>!i Deze lactste u>-wering wurdt tejceiige*pntken door den 
bekenden ouderzoL-kertti jKirtland-rementfabrikant OijckerhotT 
te Amöueberg bij llit-briub. Uit diens veelvuldige prueveu 
is tif te leiden, dut eene toei-outting vau kalk , biuueu zekere 
grenzen, aunttiff werkt, zouwi-1 op tie vastheid als op bet 
aaiikleviiigaVt-niiuKeii vau mayere portland-ce int- uünurteU. 
DijckerholT schrijft bel afkeurend oordeel vau Kuhn turaan 
de oiuntaitiligheid, tlat deze zijne proeven uittduiteud met 
vette mortels verrichtte. Men SM UL- lUuttcAe Bauzeituag 
D*. 39 en dr vertaling daarvan, opgeuumen in u°. 'M van 
It' Opmerker. 

Berichten en mededeelingen. 
B I K M E N L A N D. 

'8-Gravenhage. Door tien Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsen Oust-lndie zijn de volgende Itcschik-
kiugen genomen: 

ontslagen : eervol uit ' • Lands dienst, de opzich
ter 3de klasse hij deu Waterstaat enz. A . L . J. K , 
Schwuhn ; 

benoemd: tot ingenieur hij den geogralischen 
dienst in Nederlandsch-ludie, de ambtenaar op non-
activiteit C. VVoldringh. 

— Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft 
op Dinsdag e. k . , den 9 September, eene vergade
ring uitgeschreven in het lokaal Ditigentia. Onder 
de stukken, die alsdan ter tafel worden gebracht , 
noemen wij de volgende: 

Verslag van de commissie, tien 2den Februari 1877 
voor het normaal steeiil'uniiuat lienoemd. 

Verhandeling van het lid A . C. Broekman, over 
de he|Kiling van max. verticaal kracht eu max. aau-
grijpiiigsinoiiient, bij geconcentreerde belasting. 

Mededetuiig van bet lid J. F. VV. Coiinid betref-
t'emle verschillende ontwerpen van een kanaal door 
de landengte van l ' . inanu. 

Gedrukte stukken betrefleude een verbeterde ge
meenschap te water van Amsterdam met Duitsch-
land, ingezonden door het lid J . G. Jager. 

Mededeeliiigeii van het lid Ch . T. Liernur omtrent 
het tweeledige rioolstelsel. 

Verhandeling van het lid II. P. J .Tutein Noltheuiiis 
omtrent waarde en bruikbaarheid der oudere stroom
metingen op tien onverdeelder! Rijn en op zijne takken. 

Brief van het lid J . 1). 0. M . de Koos, naar 
aanleiding vau het stuk van het lid G. A . A. Mitl-
delberg, over het slippen van de drijf wielen der 
locomotieven. 

Verhandeling van deu heer G. Kupp, te Londen, 
over eeu toestel tot het meten vun de hoeveelheid 
water, die door centrifugaalpompeii uit polders wonlt 
opgevoerd. 

Waarschijnlijk zullen de leden, na afloop van de 
vergadering, in de gelegenheid gesteld worden het 
kasteel van den heer C . J . van der Oudermeulen te 
Wassenaar te bezichtigen. 

Amsterdam. De Gemeenteraad heeft iu de 
zitting van Dingsdag 1.1. in dc plaats van den heer 
F . C. Tromp tot wethouder voor de publieke werken 
benoemd den heer mr. Bergsma , vroeger hoofdcom
mies bij tic afdeeling Publieke Werken en onlangs 
tot lid van deu Raad gekozen. 

Deze benoeming geschiedde met 25 van de 35 
uitgebrachte stemmen. 

M i d d e l b u r g Bij den Gemeenteraad is een 
schrijven ingekomen van concessionarissen der gas
fabriek , houtlende vooi-stel om het contract der 
straatverlichting, dat in 1882 eindigt, met 20 jaren 
te verlengen, den aannemingsprijs daarvan, thans 
bedragende I ' / 4 cent, te brengen op éVn cent per 
uur en per gasvlam, en de prijs voor particulieren, 
thans vijftien cent, te verminderen op elf cent [«r M». 

Deventer. Naar wij vernemen , zal de gemeente 
in het jaar 1880 eeu leeniug van / 100,000 sluiten 
en bestaat het plan voor een gelijk bedrug uan 
eigendommen der gemeente te verkoopen. Een en 
ander moet dienen voor de uitvoering van openbare 
werken, ten deele iu verband met tien aankoop der 
vestinggronden. 

\iifikmiilLNi|u;i'ii van Aaiiliesteilinvrn. 

ll»»f><ll*K, « ««Bit. 

(.I-ONII-IK'-M , te IB' / i uren, door burg. en weth.: 
het leveren van scliuuliiieuboleii. 

tnmterdftiti, te 1 u r e u , door de liolluudsehe 
Llzenm-spoorweginaatschapnij. iu Het Vosje: het ma
keu viui cent' ijzeren wegbrug aau de Nieuwe Vaart 
te Auislerthim. Raming f 6000. 

StasOsrweM, tc \ uren, door liet bestuur vun deu 
Keiderwerderpolder, op het gemeentehuis: 1 0 . de le
vering vau 70 stère keislag en 30 stère riviergriiit; 
SO. het •ohoonOD der wateringen. 

' i / « m i (gein. Zijpe). door Bl&Hubuer eu Co.: de 
levering vau S5.000 K G . droge Ruhr-sineekoleu en 
85,000 K G . idem idem machinekolen. 

Har l lngci i , door het gemeen te best.: het doen vau 
herstellingen nun den Leeuwnrder-Harlinger trekweg. 

•Ilatdas, • Nept. 

Vlieland, te 13 uren, door kerkvoogden der Herv. 
kerk; bet verrichten vau eeuige berstellingswerkeu 
•as tie pastorie en kerk alduur. 

Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: het 
wegbreken vau stoepen, goten euz. en het leveren eu 
leggen van trottoirs met trottoirbanden vau Meudi-
garateen, in de Bergstraat, van de Vijfzinneustraat uf, 
en de Oude-Kraan tot aan de Wolvengang. 

Velp, te 1", uren, bij W . van Kampen: het makeu 
van een ijzereu hek met tochetiooren, langs de bui
len plaats UYHeust.-in' , tegenover het landgoed 
„Bronbeek", onder de gemeente Arnhem. Bi l j . in/, 
bij den architect M . K. Smit, te Dieren. 

r i r t ' t ' l i i . te '2 uren, door de maatschappij tot expl-
van Staatsspoorwegen, aau het ceutnutlgebouw: bel 
uitvoereu van eenige werken aau de toegangswegen 
der stations Maastricht, Bunde, Beek-Elsloo, Sustereu, 
Kcht, Maashracht, Roermond, Swahnen, Reuver, 
Tegeleu cn Horst, teu behoeve van deu spoorweg 
Maastricht— Breda. 

is'orti, te \ uren, door het burgerlijk armbestuur, 
bij den voorzitter J . A . A . Fransen vau de Putte: de 
levering van 100 H L . Newcastle ea ISO H L . Ruhr-
kolen. 

t«»ria, 's avonds 8 ureu, door Mr . A . en A . M i l -
bingh teu Oever, in het Hotel-Kuypers: bet bouweu 
vau een buis iu de Kloosterstraat. 

W « * a a 4 a s , I* 

l i r e . l i i te II ureu, door het waterschap lleycop, 
genaamd ., De Lassr Vliet", in het gebouw voor 
Kunsten SB VVeteuschappen: lo. het iiiakeu der ge
bouwen: SO. het leveren en stellen der werktuiglijke 
inrichting, alles ten dienste van het te stichten stoom
gemaal voor dut waterschap. Inl. hij don civiel-iug. 

prov. 
Wagpnlnarn, te 12 ureu, in de sociëteit De Har

monie: het stichten van een gebouw ingericht voor 
komedie, sociëteit en bijeenkomsten niet bijbeboortuide 
werkeu, iu bet Noordurplautsoen. lu i . bij den archi
tect S. Bitters, aldaar. 

Sal award, te \i uren. door burg. eu weth.: lo. 
het makeu van een geheel nieuw houten dek op de 
wipbrug te Parragu; 2o. hot inslaan en makeu vau 

M . wa!beschoeiing op verschillende plaatsen. 
RaUerOam, te 1 uur, door burg. eu weth.: het 

maken vau eene vaste brug ter vervanging van de 
11 DtiiitiT.itIILT eu het vernieuwen *au tic aansluitende 
kaaimuren, l u i . aau het Timmerhuis. 

H a a m , tc 1 uur, door het K . K . parochiaal kerk
bestuur van St.-Cyriacus, iu het Café Wever: het 
houwen der houten en steenen fondamenten voor de 
nieuwe kerk aldaar, l u i . bij den bouwmeester A . C. 
Bleys, te Hoorn. 

t'ireclil, te i ureu, dour tie maatschappij tot expl. 
vi.ii Staatsspoorwegen, ann bet eeutntalbureau: het iu 
2 perc. leveren vau eikenhouten dwarsliggers en van 
eiken wisselhout. 

l i t r i i rnhii i it, te -i uren, door bet bestuur vau deu 
Isabelkyolder, iu l><' Koude Leeuw: hut maken vau 
een keiweg, lang 15" M . , breed 3 M . , met inbegrip 
tier kautlugeu, aanvangende aau den Rijksstraatweg 
en loopende lot aan den dijk van dien polder hij de 
Olic^chaus. gemeente Aardenhurg. 

f'. A . Korevaar, te Vrijenban bii Delft ea bij deu 
prov.-opzichter II. T. Verkerk, te Utrecht. 

nomterrUc II Nept. 

/ , « i j t i . i n i Ut . te II ureu, floor het polderbestuur 
vau Ileiidrik-Idoumbacht, bij den secretaris-ontvanger: 
het leveren vun 120U III,. steenkolen. 

*riiiffi . im . te 12 ureu, door burg. eu weth.: het 
verven vau eeuige gebouwen, bruggen enz. 

ll; ,/ .ei-»otitlf. te 12 ureu. door het K. K. paroeb. 
kerkliestuur, iu De Vier Heemskinderen: liet bouwen 
van eene kerk met een gedeelte van den toren. Inl. 
bij den architect Th . Asseler, te Amsterdam. Aanw. 
te 11 uren. 

triiHit-niuui. te 2 uren, door bet genootschap 
„Natnru Artis Magistra: het makuii vun eeue gemet
selde fundatie voor et-u squariumgebouw, m di 
Plautage-Middt'llaau. l u i . bij den architect G . B . Salm 

Kranbeek (bij Arnhem), door den commandant van 
het Kou. M i l . Invalidenhuis: du levering van 130,000 
K G . vutte steenkolen. 

Vrijdag-, 12 Pept. 
Mlddrlaurf, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw vau bet prov. best: 
lo. het bestraten vsn den burmweg langs het kanaal 
door Walcheren, van den Singel weg te Middelburg 
tot uan den Abeelscbeu fetmatweg. Raming ƒ lfifflW 
So. het opruimen eeuer ondiepte voor dc biooenreedt 
van Brouwershaven. Raming / 6SO0. 

t rn l i rn t , te 11 uren, in De Harmonie: het bouwen 
van 3 pakhuizen niet bovenwoningen, aan du nieuw 
straat achter de Parkstraat eu uitkomende uan d< 
Siugelstroat, te Arnhem, voor rekening van A. t 
Cohen. Inl . bij de architecten Van Gendt en Nieraad. 
Aauw. II Sept. te 10 ureu. 

Amaterdam, le 12 uren, door de Nederlaudsoln 
Handelmaatschappij: de levering, in 13 pure, vat 
035,000 stuks kofnesakkeu. 

I l t - l i i , te 12 uren, door deu directeur der artillerie-
stapel- ea coustrucliemagazijaeu: de levering vau 
perc. 1, 8500 K G . messingdrasd, dik 0.036 M„ I0w 
K G . idem, dik 0 028 M . , 20(H) K G . idem, dik 0.01] 
M . ; — perc. 2, BOO K G . Banka-tiu; — perc. 3, 5'"' 
K G . nieuw ziuk in blokken, ten behoeve van 
pvrotecbnisclie werkplaatsen. 

«t-liarne««lilum . bij J . Y. BoOtSmS: bet aïbrt r.' 
eener oude- uu liet wederopbouwen eener nicuv 
school voor Christelijk ouderwijs te Scliarnegoutum 
l a l . bij Boomstra, aldaar. 

MaaaaJala, door administrateurs vau de nia&tscb* 
De Uscompagnie, iu Üe Moriaan: het bouweu vsj 
een houten ijshuis, up het bouwterrein langs de ha'? 
te Maassluis. Inl. bij den architect J . Bartels. Aan» 
9 Sept., te 11 uren. 

Zaterdag, IS Sept. 
V n a t e l i , te 10 uren, door de gemeentebesturen 

vau 's-Bosch en St.-Mïchielsgestel: het maken der 
aardebaan met kunstwerken, liet gedeeltelijk begriuten 
eu met klinkers bestrateu en het éénjarig onderhoud 
van den weg, aanvangende bij den vestingmuur aan 
dc Groote Hekel te 's-Boscb over den Puttelaarschen 
weg, aansluitende aan den prov. weg van St. Michiels-

Eestel naar Den Duugen, nabij het landgoed „Over-
erg", onder St.-Micnielsgcstel, ter lengte vsn 6813 

M . of 5623 M. , naar gelang der te volgen richting 
bij het landgoed „Hemen-ijk." 

IVaede, te 1 uur , voor notaris Marin, bijStockers: 
het bouwen van een heerenliuis. 

Maandag;, IS Nept 
Hardenhcrs, tu 2 ureu, iu het logement-Van Munster: 

bet bouwen van een woonhuis te Ueemse voor notaris 
G. de Meijier. Inl . bij den architect S. J . H . Trooster 
BHz. , te 'Zwolle. Aanw. tu 12 uren. 

ninadag;, IS Nept. 
Waddlnfcaveen, te 11 uren, door het R . K . paroch. 

kerkbestuur ran den H . Victor, bij H . Spithoven: 
het bouwen eener kerk. Inl. den architect E . J . 
Margry, tc Rotterdam. Aauw. 9 Sept., te II uren. 

H e i n , te 12 uren, door den directeur der artillerie
stapel- en constructicmagazijacn: de levering van: 
perc. I, 100 kisten met hangslot en sleutel, 100 roode 
seinvlaggen; — pure, 2, 100onderstuken, l " 1 ' urinalen, 
200 drinkbekers, 100 seiufluitjes; — perc. 3, 100 lan
tarens; — perc. 4, 100 bemande glazen waterkruiken, 
teu gebruike bij het ziekenvervoer langs spoorwegen. 

assen, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: het 
driejarig onderhoud van de Rijksstoomgemalen langs 
bet Noord-Willumskanaul, prov. Drente. Aauw, U 
Sept. Raming / 3265. 

Utreeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
vau Staatss poor wegen, aan het centraalbureau : bet 
maken van een gebouw voor waterstoven op het station 
Meppel, met daarmede in verband staande werken, 
ten behoeve van den spoorweg Arnhem—Leeuwarden. 
Inl . bij den sectieingenieur te Meppel. Aanw. 8 Sept. 
Raming ƒ3300 . 

Wart-Kbeden, te 2 ureu, bij K. .1. Noy, in De 
Roskam: het afbrekeu van het aauwezige heereubuis 
eu hut bouwen van eeuu villa op het landgoed De 
Kruishorst, aldoor. B i l j . ius. bij den urebitect M . h. 
Smit, tc Dieren, 15 Sept. 

Waenstdag;, 17 Nept. 
'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie vau water

staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
bouw en van 2 goederenloodsen op het goed ere iis tatiou 
in de Stadsrictlanden te Amstenlam. Inl. bij deu 
hoofdingenieur te Amsterdam. Aanw. S eu 10 Sept., 
telkens te 11 uren. Raming ƒ 143,000. 

D e i n , te 12 uren, door den directeurderarlilleriu-
stapel- en constriietieinagazijnnn; du leveriug vun i 
perc. 1, 39 stuks of 10.7 M 3 e i k e n platen, lang4.00— 
5.50, breed 0.47, dik 0.124 M . ; — perc. 2 , 199,200 
K i i . gietijsur van het merk Gartsherrie no. 1, perc. 
3. 80110 K G . plat stootijzer, breed 0.098, dik 0.026 
M . (tc tevoren iu 80 stoven lang 5 M ); — perc. 4, 
-1733 K G . uieuw gegoten roodkoper in blokken; — 
perc. &, 595 K G . Bonka-tin, tot den aanmaak van 
raderen tot affuiten, belegering ¥ , van 15 en 12cM. 
st.en projectielen, ten behoeve vau het vestinggescbut. 

Ilanderdas, 18 Nept. 
Hrakel, tu 1 uur, door burg. en weth.: het ophoo-

i.'i-n euz. van hut bouwterrein, het bouwen van eeue 
school voor gewoon lager onderwin met 5 lokalen, 
het leveren eu stellen van het schoolomeublement enz. 
lui. bij dun architect A . M , A. Gulden, te Zall-Bom-
i i itl . Aauw. te II uren. 

Haarlem, te 2'/, uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bet gebouw van het prov. best.: 
het maken van een peilput met gebouwtje voor een 
zelfrugistrcereuden getijmeter te Enkhuizen. Aanw. 13 
Sept. Ramiug /3470. 

Vrijdag;, I» Nept. 
Arnhem, te 12 uren, door bet ministerie van wa

tersloot enz., aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
de uitvoering van werken tot normalisueriug vuu de 
Wool te Brokel in kilometerraai 88. Aanw. 15 en 16 
Sept. Raming / 5390. 

Makhlnga, te 1 uur, door burg. eu weth. von 
Ooststellingwerf: lo . verfwerken te Donkerbroek, Haule 
en Houlerwijk, in 2 perc.; 2o. liet vervoer van grint 
eu steen langs de wegen, iu 3 perc. 

Saterdag » Nept. 
Amaterdam, te 12 uren, ten ksnlore der Amster-

damsebe Kanaalmaatschappij; het leveren vsn minstens 
3000 uu hoogstens 4000 tons Westfaolsche steenkolen, 
ten dieuste van den stoom watermol en te Schellink-
woude. 

DeBderdag, SS Nept. 
WmlerawUk, te I uur, door de Nederi.-Weslf. 

Spoorwegmaatschappij, ten rosdhuize: overwcgsluitin-
gen eu woarschtiwborden voor het Pruisisch gedeelte 
van den spoorweg (lijn Wisterswijk—Gelseukirchuu). 
Inl . bij den directeur-ingenieur der Maatschappij, te 
Winterswijk. 

Haarlem, te 2 ' , uren, door bet ministerie van wa
terstaat enz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken vau een iieilput, terp en gebouwtje voor 
eeu zelfregistreerenden getijmeter op Vlieland. Aanw. 
20 Sept. Ramiug / 5700. 

Vrijdag, S S Nept. 
middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
het maken en iuhaugen van een paar sluisdeuren en 
de uitvoering vau bijbehoorende werken voor het 
ksuaal van Neuzen. Aanw. 20 en 22 Sept Raming 
/ 5705. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie von wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het aanbrengen en onderhouden van eeue beplanting 
van opgaande linden en eiken heesters langs den 
Rijks-grooten weg 2e kl. no. 3, van Westurvoort naar 
du Pruisische grenzen. Kaming f 840. 

Illnadag, SS Sept. 
A M « H , te 12 uren, door het ministerie vau water

staat enz., aan het gebouw van hut prov. best.: het 
ééujorig onderhoud van het verbindiugskanaal van de 
Drcntsche met de Kriesche wateren. Aanw. 23 Sept. 
Raming / 4210. 

Afloop vio Aanbestedingen. 
Cenemalden, 23 Aug.: het maken en leveren van 

eeu uieuwe veerpont voor de overvaart over het 
Zwortewater; ingelt. 12 bilj., a ls : 
E. Struomberg. te W e n , / 3824 
A. Estre, „ Genemuideu, „ 3780 
J . van Goor, „ Zwartsluis, „ 3609 
E. .1. Overman, „ Hasselt, „ 3194 
A . Prius, „ Zwartsluis, „ 3129 

P. vau Goor, te Hasselt, ƒ 3090 
J . van Aller , „ idem „ 3050 
J . Prins Js., „ Zwartsluis, „ 3031 
D. Prins, „ idem „ 2968 
A . van Engbrink, „ Kampen, ,, 2810 
gegund. 

Amsterdam, 26 Aug.: het bouweu von 7 woonhui
zen opeen terrein, gelegen aan dc Wijde Gasthuislaaii, 
gem. Nieuwer-Amstel : 
ingek. 16 bilj., als: 
H . C. Dorlas, te Amsterdam, f 98,000 
J . II. Braskamp. ., idem „ 94,000 
A . Poon», „ idem „ 79,900 
Gebr. van Berkmn, ,. idem „ 76,890 
H . van Rhijn, „ Naarden, „ 75,149 
B. Janse, „ Amsterdam, „ 75,000 
P. Andriessen, „ Hilversum, „ 75,000 
W. L . Leibbraud, „ Amsterdam, „ 74,990 
G . Woud, „ idem „ 74,800 
A. Keers, „ Hilversum, „ 74,700 
W . Westerhof, „ Weesp, „ 74,240 
J . Koster, ii Amsterdam, „ 74,200 
J . J . Bock holts, „ idem „ 73,600 
A . Aslders, >• idem „ 73,173 
H . J . Meekers, „ idem „ 71,269 
P. J . Rijniersa, „ idem „ 70,670 
gegund. 

Airen (Geld.), 26 Aug.: het maken der gebouwen 
enz. voor het stoomgemaal van deu polder Alfeu; 
ingekomen 5 biljetten, als: 
P. A . A . v. Kegentnorier, te Rotterdam, f 25.500 
J . T. Kerkhoff, „ Nijmegen, „ 23,500 
A . vaa Tilburg, „ Zoeterwoude, „ 20,589 
J . Visser Gz., „ Papendrecht, „ 18,970 
3. v. d. Berg, i Dreumel, „ 16,790 

Kwellerkerapel, 26 Aug.: het leveren, maken en 
inhoagen vau 2 nieuwe zijldeuren voor de Gennegersijl; 
ingekomen 8 bilj., als: 
J . Koedijk, te Zwollerkerspul, / 756. 
E. v. d. Klugt, „ idem „ 748. 
H . Koedijk, „ Zwolle, „ 680. 
Gloerich, „ Hasselt, „ 621. 
T. Mol, „ Gunemuiden, „ 520. 
J . U eener, „ Hosselt, „ 512. 
A. Bekedam, „ Genemuideu, „ 499.99 
J . C. Mans, „ Hasselt, „ 459. 
gegund. 

i i o l l u u i , 26 Aug.: de herstelling van het kerkge
bouw der Herv. gemeente; minste iuscbijver was C. 
S. Schiere, te Boornburgum, voor / 7275. 

Middelburg, 26 Aug.: het driejarig onderhoud von 
den slijkrsnger en dwarsdam voor den Joamia-Maria-
pol.ler iu de Mosselkreek, per onderhoudsjoar; iugek. 
9 bilj., als: 
a Blok, te Hoek, / 1738 
C. Goedgebueru Az., „ St.-Annaland. „ 1620 
G. Meerteas, „ Hoek, „ 1598 
J . Blok, „ idem „ 1589 
C. Boot Wz., „ Neuzen, „ 1560 
J . L . Lindhout, .. Oudvossemeer, „ 1433 
C. Moerland Mz., „ St.-Annaland, „ 1299 
J . L . Geluk, „ Tholen, „ 1195 
Q, Bolier, „ Scherpenisse, „ 940 

Katterdam, 27 Aug.: het maken vau een gebouw 
op het etablissement der Nederi. Stoombootmaatsch. 
tu Kiienoord; ingekomen 15 bilj., als: 
J . Dura, te Chorlois, / 18,741 
P. Bleijeuburg, „ Rotterdam, „ 17,976 
G. J . v. d. Made, „ Dordrecht, „ 16,977 
H . J . Heiman, „ Rotterdam, „ 16,700 
W . Zonneveld, „ Kraliugen, „ 16,418 
P. Sliedrecht, „ Uselmoude, „ 15,850 
N . J . Netten, „ Charlois, „ 15,833 
P. Hooijkoos eu Zn., „ Rotterdam, „ 15,480 
J . J . v. Hattem en Zn., „ idem ,, 15,400 
11. Cramer, » idem „ 15,299 
A . Gcunisseu, „ idem ., 15,023 
K . A . M . Loderus eu 

G. N . Luüke, „ idem „ 14,127 
A. Rijuevcld. „ Zoeterwoude, „ 13,999 
T. H . Kouters, „ Rotterdam, „ 12,987 
G . A . J . Gouverneur, „ idem „ 12,973 

lamoen. 27 Aug.: het vergrooten en veronderen 
ren 't schoolgebouw te Emmen ; geguud aan J . Kuipers, 
te Noordbarge, voor ƒ 1S25. 

Knaehedé. 27 Aug,: het bouwen vou een woonhuis 
SUN stal enz. op de Zuiderhogeu; ingek. 10 bilj., als: 
J . H . Varrik, te Enschedé, / 2394 
Lammerink eu Fliege, „ idem „ 2390 
H . Töuis. .i idem „ 2300 
G. W . Wegerif, „ idem „ 2182 
B. Doornkate, „ idem „ 2163 
G. Wageler, „ Ijonneker, „ 2147 
W Reijgers, „ Enschedé, „ 2114 
P. en A . Fijlstra Jz., „ idem „ 2093 
\ l . GeerÜng, „ idem „ 2073 
H . Fluoht, „ idem 2060 
gegund. 

'a-Baaeh. 28 Aug.: het leveren van steenkolen voor 
du verschillende openbare gebouwen voor den winter 
van '79; minste inschr. waren: 

H . Tromp, te 's-Bosch, de vette Ruhrsteenkolen, 
it / 0 . 5 2 ' ; t per H L . ; 

Verhulst en Van Balthoven, te 's-Bosch, vulte 
Ruhrkolen, a ƒ 0 . 5 6 5 per H L . , schaolkolen, a ƒ11.25 
per 1000 K G . ; 

A . C. v. d. Meulen en Zn., idem, steenkolen ö 
ƒ 0 . 5 7 per H L . , schaalkolen 110.74 per 1000 K G . ; 

Gebr. Peeters, idem, steenkolen a ƒ 0.58 per H L . , 
schaalkolen a ƒ 1 1 . 5 0 per 1000 K G . 

Slerlbise, 28 Aug.: bet bezinken en bestorten van 
een gedeelte van den oever vsn het district Flauwers, 
in 2 perc: l e perc. het maken, zinken en bestuiten 
van 4 zinkstukaen: J . Kraaijeveld, te Hansweert, 
ƒ 3 2 , 0 0 0 ; bij mijniag aangenomen door C. Roskam Jz . , 
te Sliedrecht, / 31,900. 

'a-Hage, 29 Aug.: het herstellen en verbeteren van 
de Rijkstelegroallijiien iu dc afdeeling Utrecht, in 2 
perc.: perc. 1 ingek. 5 bilj., als: 
VV van Dijk, te Jutfaas, ƒ 884 
H . Hots, „ 's-Hage, „ 830 
B. v. d. Weerden, „ Amsterdam, „ 830 
A . A . Wildberg. B Bunnik, „ 799 
E. M . Giesen, Amsterdam, „ 788 

perc. 2 ingekomen 4 bilj., als: 
H . HoU, te *s-Hage, ƒ 2300 
J . P. Mulder, „ Utrecht, „ 1895 
B v. d. Weerden, „ Amsterdam, „ 1870 
W . van Dijk, „ Jutfaas, „ 1740 

Almelsa, 29 Aug.: het makeu vau een huuten en 
steenen loods; ingek. 9 bilj., als: 
E. Scholten, te Almeloo, ƒ 2905 
K . Spoor, „ idem „ 2905 
F. Nijholf, „ idem „ 2895 
E. Eshuis, a idem „ 2890 
A . Ier Beek, . idem „ 2849 
M . Westenberg, „ idem ., 2791 
J . Kamphuis, „ idem „ 2790 
J . H . Vos, „ idem „ 2774 
B. Vixeboxe, „ idem „ 2754 

Vraningea, 29 Aug.: bet verleggeu vao den zee

dijk bij den steeneu beer te Delfzijl, behoorende tot 
de zee werken in Groningen; inirek. 4 bilj., als: 
J . van Buuren, te Delfzijl, ƒ 10,690 
J . J . Siidzes, „ Fannsum, „ 7,277 
J . Veldkamp, „ Bedum, „ 6,800 
J . E. de Muii.k, „ Weiwerd gem. 

Delfzijl, „ 6125 
Middelburg, 29 Aug.: bet verdiepen van een ge

deelte der Heerengracht, van de Sint-Joris-voetbrug 
af tot aan deu dam bij de Korte-Noordstraat, be
nevens het baggeren van eene geul, vau die voetbrug 
tot aan de Seisbinuenbrug, met het vervoeren van 
den uitkiHnenden grond; ingek. 3 bilj., als: 
A . Fouilraine, te Goes, f 4792 

P. Wondergem, „ Middelburg, „ 4682 
J . M . Zietse, „ Vlissingen, ,. 3880 
gegund. 

Kampen, 30 Aug.: het maken eener woschinrichting 
in de exercitieloods van het instructiebataljon; inge
komen 4 bilj., als: 
G. J . Bruggmk, te Kampen, f 2090 
H . Dalhuis, n, „ idem „ 1879 
G. Londo, idem „ 1845 
.1. C. Fahrenhorst, „ idem „ 1558 
Raming „ 2160 

Lachem, 1 Sept.: het bouweu von eene bewaar
school met woning voor de onderwijzeres; iugekomen 
4 bilj., als: 

A . Bcijers, ƒ 13,589 
1 Gebr. Reerink en Zu., „ 12,370 

J . Olthoff, „ 12,142 
W . H . Sloot, ? 11,999 

Volgens vooraf bupaaldu verminderingen eveneens 
4 bilj. ingek., als i 

A. Boijurs, ƒ 12,887 
Gebr. Reerink en Zn., n 11,722 
W. II. Sloet, „ 11,710 
J . uit b.,tl, „ 11,492 

Helft, 2 Sept.: de levering aan du artillurie-stapul-
cii constructiemagazijnun van: 

pure. 1, 400,000 K G . gietijzer vou het merk Garts
herrie no. 1; minsle inschr. waren Hoi / un Co., te 
Rotterdam, a ƒ 3.48& per 100 K G . 

perc. 2, 42,000 K G . lood iu staven; minste inschr. 
waren I.. J . Enthoveu en Co., te 's-Hage, ó ƒ17.35 
per 100 K G . 

perc. 3, Hotz en Co., te Rotterdam: 79O0 K G . 
bandijzer n / 8 , 400 K G . draodijzer ö ƒ14.50, 9000 
K G . plaatijzer i» ƒ10.80, 47,500 Ko'staafijzer a ƒ 7 . 7 4 , 
olies per 100 K G . 

perc. 4, Vou der Bergh en Co., te Amsterdam: 
9400 K G . lxiwmoor plaatijzer a ƒ26 .82 , 3000 K ( i . 
idem stootijzer i ƒ22.89, beide per 100 K G . 

Utreeht, 2 Sept.: lo. het verplaatsen en vergrooten 
von de goederenloods, de aanleg van sporen en van 
oetiige bijkomende werken op bet station Dieren; iu-

gekomen 10 bilj., als: 
. D. van Doorn, te Amsterdam, ƒ 1 7 , 2 0 0 

J . de Wit , - „ Dieren, „ 16.769 
H . Wegerif, „ Apeldoorn, „ 16,384 
H . Heuvels, „ Arnhem, „ 16,290 
G. J . Carmiggelt, .. Brummen, „ 16,275 
H . Jausen, „ Didom, „ 16,148 
H . Lecuwenburgh, „ Dieren, „ 10,100 
K. Bleeker, „ Zutfen, „ 14,900 
A. Klanderuiou, „ Brammen, „ 13,947 
H . H . Pelgrim, „ idem „ 13,854 

-<i. het bouwen vou eeue wochlerswoning bij deu 
overweg voor den Oosterweg, ten oosten von bet 
station Groningen. bij kilometerpoal 87.600, met 
bijbehoorende werken, ten behoeve van den spoorweg 
ilorhngeu- -Haunoversche grens; ingekomen 13 bil 
jettan, als: 
K. Berkenbosch, tc Groningen, /' 2674 
H . J . v. d. Nap, „ idem „ 2695 
E. W . Wietsena, „ idem „ 2500 
A . Pastoor, „ idem „ 2360 
H . Vos, „ Sappemeer, „ 2297 
J . Wolliugo, „ Helpen, „ 2)90 
IJ. v. d. Zaag, „ Leeuwarden, „ 2171 
J . Haupt, „ Groningen, „ 2145 
J . v. d. Veen. „ Zoutkamp, „ 2100 
H . Janssen, Groningen, „ 2074 
M . Man.uien. „ idem „ 2043 
B. Conus, „ idem „ 1998 
L . Thorbrogger, „ idem „ 1979 

'a-Hage, 3 Sept.: het leveren en verwerken van 
ston steen teu bulioevt) van de overbrugging van het 
Hollandsch Diep: ingek. 4 bilj., als: 
C. Bos Az., te Dordrecht, ƒ 77,500 
C Bot Cz., „ Sliedrecht, „ 73,900 
D . Volker, „ Dordrecht, „ 70,500 
L. A. vuu Haatten, „ Sliedrecht, „ 69,600 

'••Hage, 3 Sept.: het dempen eener sloot achter de 
Sumatrastniat, benevens het leggeu van een riool door 
die demping en daaraan verbonden werken; minste 
inschr. was F. Colson, te 's-IIage, voor / 6300. 

t ; ranlr icni , 3 Sept.: hut leggen van eeue grintbaan 
van den Woardncg over de Afunnekezijlster uitwa-
teringsluis uu de stadsgronden tot aan den nieuwen 
dijk Zoutkamp Nitter-lioek. ingek. 14 bilj., als: 
Reinkingh, te Oldehove, ƒ 16,9(i<J 
H . J . Kroon Jz., „ Groningen, „ 15,790 
H . Sijt/es. m Farmsiim, „ 15,470 
J . J . de Vries, „ Buriiin, „ 15,186 
J . Lubseu, „ Zuidwolde, „ 15,182 
D . Kramer, , Appingedam, „ 14,380 
S. de W i t , „ Groniugen, „ 14,262 
A, J . Bunninga, „ Bedum, „ 14,200 
W . B. Harkema, „ Warfhuizeu, „ 14,068 
J . Veltkamp, „ Bedum, „ 13,868 
H . A . Smit. „ Ulrum, „ 13,774 
J . H . Pot, „ Stedum, „ 12,820 
W . de Jong Az. , „ Groniugen, „ 12,300 
Ph. H . Dopheide, „ idem „ 12,200 

S e i n , 3 Sept.: de levering aan de ortillerie-stapel-
t'ti constructiemogozijneu van: 

le perc., minste inschr. was G. J . Lijzen, te Zutfen, 
1000, 2000 en 3000 M . dennoii delen no. 1, breed 0.30, 
dik 0.024 M., a /*0.20 per M . ; no. 2, br. 0.26, dik 
u.02* M . , i i r-ai7* per M ; no. 3. br. 0.20. dik0.024 
M. , a ƒ 0 13 s per M ; 600<J a i idem, vlot-hing 4.40, 
br. 0.24-0.29, dik 0.022—0.024 M . , a /0.74. 

2e perc, minste inschr. waren Kaalstede en Von 
> -eters, te Amsterdam, 500 en 500 M . grenen delen 
no. 1, br. 0.20, dik 0.039 M . , a /0 .35 pur M . ; no. 2, 
br. 0.30, dik 0.036 \ l „ a /0.65 per M. . 500 grenen 
latten bossen, dubbele, Iang4.52, dik 6.78 M . , a ƒ11.11 • 
per \ l . ; 500 idem idem. enkele, lans 4.52, dik 6.7S 
M. , a /"n.30 per M . 500, 500. 1000, 500, lOOOgreueu 
ribben, no. 1 en 2, br. 0.157, dik. 0.130 M . , a ƒ 1 . 0 7 
l»r M . ; no. 3, br. 0.130, dik 0.130 M . , o ,^0.88 per 
M.i DO. 4, br. 0.130, dik 0.105 H . a / o 71 per M , 
no. 5, br. 0.106, dik 0.079 IC. a /"0.43 per M . ; no. 7, 
br. 0.079, dik 0.050 M . a ƒ 0 . 2 1 per M . , 100 st. 

Erenen sparren, lang 7.50—10.00, dik 0.080—0.105, 
oven ten minste 0.060 M . a ƒ 2.00 per st.; 20 st. 

grenen spieren, lang 11.00, dik onder 0.21, boven 
0.15 M . a ƒ11 .00 per st. 

3e perc.. niet gegund: iusclirijvingsbiljet vau on
waarde. 

4e perc, minste iusehr was J . H . Koster, te Delft, 

5000 bossen hoejien, haringband, geschilde, a. ƒ 0 . 5 4 5 

per bos; 200 idem korreboud, geschilde, a ƒ 0 . 2 4 
per bos. 

5e perc, minste iusehr. waren Wed. D. Vrijdag eu 
Zn., te Amsterdam: 60 st. of 6.8 M 3 esschen plateu, 
lang 4.00 -5.50 dik 0.080 M . . a ƒ79 .50 per st. 

Ue l l t , 4 Sept.: de levering aau de artillerie-stapel
en coiistructiemagaziitien von steenkolen; minste in
schrijver was A. Zellekens, te Delft, en wel voor: 

le perc, 206,000 K G . grove Rhoersche, o /7.52 
binnen eu ƒ 7.99 buiten du gemeente. 

2e perc, 206,000 K G . idem, k ƒ 7.52 binnen eu 
ƒ 7 . 9 9 buiten dc gem. 

3c pure, 220,000 K G . fijne Khourscbe machine-
kolen, a ƒ 4 . 9 9 . 

4e perc, 300,000 K G . als boven, a ƒ 5.19. 
üu perc, 200,000 K G . als boven, ü ƒ4. l J9 biuneu, 

/5.1U buiten de gem. 
fie perc, 161,000 K G . als boven, » ƒ 5 . 1 4 . 
7u perc, 1(11,000 K G . als boven, a ƒ 5 . 1 4 binnen, 

/.'».;. t buiten dc gem. 
Se perc, 185,000 K G . Eugelsche gietcokc, o ƒ23.70, 

alles per 1000 K G . 
Arnhem, 5 Sept.: lo . het maken von aanlegplaatsen 

en van een ijzeren ligger aan den rechteroever van de 
Waal , len behoeve von het veer tc Zalt-Bommel; 
minste iusehr. was A, Peppel, te Brucbem, voor 
f 5470. 

2o. het driejarig onderhoud der gebouwen eu vaar
tuigen, behoorende tot het Rijksvcer te Zalt-Bommel; 
minste inschr. was H . F . vau Housdeu, te '/.alt-Bom
mel, voor ƒ 2050 per jaar. 

Vervolg der Itericliten en Mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

§ Men schrijft uit Bazel aan de iVeue '/.archer 
Zeitung, tlat dö Regiering van dut kanton een on
derzoek heeft doen instellen omtrent tien aanleg van 
tramways tu Bazel en tot het besluit is gekomen, 
dut tie zaak iu het geheel geen spoed vereischt. 

Bet advies van den expert Buri maakt een verge
lijking tusschen de tramways te Brussel, Stuttgart, 
Oenève en Biel uf Bieiine, en wijst op de te Zurich 
gemaakte studiën. Hout komt hem bij den bouw 
onaannemelijk voor. Het duurzaamste is het stelsel-
Hartwich, uitgevoerd te Stuttgait eu Munehen, het 
goedkoopste tlat van Dernerbe, toegepast te Brussel 
en Straatsburg. Hij gelooft, tlat te Bazel •Mom «Ml 
l i jn , die de twee stations verbindt, tie kosten zul 
tlekken. 

De oorrespondent acht bet advies zeer belangrijk 
voor alle besturen van groote steden, wegens de vele 
bij zonder bet lei i eu inlichtingen die het bevat. 

B I N N E N L A N D 

Amsterdam, op 12 October a. s. zal iu Arti 
et Amicitiae de najaarstentoonstelling van kunstwer
ken van levende ineestei-s geopend worden. 

— Met lof wordt gesproken over do op de vrerf van 
deu heer VV. II Meiirsiug te Aiiistenlam gebouwde 
raderstuumboot l A d a van Hol land" , tlie den dienst 
doet tusschen Tessel en het Nieuwediep. De machine 
en kettd uit de vorige stoomboot van dien naam zijn 
gebezigd, na vooraf met zorg nagezien en voor zoo
veel noodig vernieuwd te zijn aan de fabriek van 
stoomwerktuigen van de heeren II. en J. Suijver, 
mede te Amsterdam. 

Rotterdam. De 35ste algemeene vergadering 
vau de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst 
zal op Donderdag 25 September in de Diergoanle 
alhier gehouden worden. 

Op die bijeenkomst wonlt eene allerbelangrijkst.' 
vraag aan de onle gesteld, luidende: 

Iu den laat sten tijd is van Rijkswege de stichting 
voorbereid en ondernonMn van eenige belangrijke 
openbare gebouwen, als: het Ministerie van Justitie 
te 's-Grn ven hage, de Archief-gebouwen te Arnhem 
en te Haarlem, het Rijks-museum te Amsterdam en 
de Arudemiegelrouwen te Leiden. 

t l s de wijze waarop die totstandkomen tie meest 
gevvetisehte?" 

Wij brengen in herinnering dat omtrent deze vraag, 
overeenkomstig het preadvies van het Bestuur, be
sloten weid de adviezen der atdeelingen in te winnen 
en op de Septeinber-bijeen komst een concepe-adres 
aan de Regeering ter tafel te brengen, waanloor 
tie laatste met tie meening der Nederlandsche bouw
meesters went in kennis gesteld. 

De verdere vragen ter behandeling zijn de vol
gende , als: 

Door Kijks-ambtenaivn en particuliere bouweor-
poratieii wordt etui scheikundig onderzoek omtrent 
de vervalschingeii en tot keuring van tras toegepast. 
Hoe wonlt tlat onderzoek gedaan en geeft het een 
genoegzaam vertrouwbaren maatstaf, om als officieel 
voorschrift te dienen? 

Is Bonder U-pei-kiu^ toepasselijk de h.-paling van 
sommige bestekken, dat de aannemer verplicht is 
het werk in alle deelen en in volkomen onle te vol
tooien , zonder bijbetaling te kunnen vonleren voor 
de levering van in het bestek vergeten of niet ge
noemd werk of materialen? 

Krachtige waterkolken wonlen in het buitenland 
verwerkt, zonder bijvoeging van eenige cement. 
In Nederland wonlt soms officieel voorgeschreven, 
het bijmengen van tras voor betonwerken. Is die 
bijmenging te verdedigen en wat leert de ondervin
ding omtrent het beweren, dat waterkslh na ver
loop van tijd haar kracht verliest? 

Op welk -tandpuut staan heden tie Bouwkunsten 
hare voortbrengselen, bij die van vóór 25 jaren? 

Wat is er gedaan en wat behoort er nog gedaan 
te wonlen, om bij het algemeen het aesthetisch ge
voel op te wekken? 

Huedanig is en behoort tie invloed der Bouwkunst 
in het algemeen te z i jn, op de voortbrengselen dei-
Nijverheid? 

Welke binnen- en buitenlands*:he boek- en plaat
werken zijn voor ons land, Uit zelfoefening in de 
bouwkennis der Oudheid en tier verschillende bouvv-
stclsels, met vrucht te raadplegen? 

I» het weiischelijk dat particuliere bouwwerken 
wonlen ontwor|ien eu uitgevoerd door ambtenaren 
van het Ki jk , de Geuieeiio- of de Provincie? 

Men vraagt een kort en bevattelijk systeem om 
de bouwwijzen van ons land te klassiliceeivu, dat 
tevens to l leiddraad kan dienen om systematischer, 
dan tot dusverre geschied i s , op te meten,' 
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Welke zijn de beste middelen om de hybridische 
vormen in de Bouwkunst te In-strijden eu in onbruik 
te brengen? 

Kr zijn in Nederland verschillende klassen vnn ar
beiden, al naar gelang van hun loon, te stellen. 
Hoedanig behoort de familie-woning voor elk dezer 
kategorién te zijn ingericht en welke is de beste wijze 
van plaatsing, combmeeiing, constructie en admi
nistratie? 

Hoedanig moet eene critiek over bouwkunstige 
voortbrengselen zijn, om nuttig te wezen TOOT hare 
beoenmaren ? 

Door de zorgen van de Afdeeling Rotterdam wonlt 
den leden de gelegenheid aangeboden tot het bezich
tigen van eenige merkwaardigheden der stad, waartoe 
zij zich in twee groepen zullen verdoelen. De eene 
•telt zich ten doel dc Drinkwaterleiding, de werken 
der Handels vereeniging en de Willemsbrug te zien, 
torwij] de andere het Maritiem Museum, het Oud
heidkundig Museum, de Ainlinehtssehool en het Mu
seum van het Bataafech Genootachap denkt te be-
loeken, 

Als gewoonlijk worden de werkzaamheden door 
eon gemeenste hap[>el ij ken maaltijd besloten, die in de 
Diergaarde gehouden zal wonlen. 

Rotterdam. De Ocmeantaraad benociade;haerjne 
zitting van Dinsdag '2 September tot directeur van 
de gemeentewerken den heer ( i . .1. de Jongh met 27 
stemmen tegen H op den heer J . A . Wittop Koning, 
De benoemde is thans kapitein-ingenieur. 

Haarlem. De Hollandsche .Maatschappij van 
Landbouw heeft het voornemen in en nabij de Her
tenkamp alhier een tentoonstelling te houden en wel 
van voortbrengselen en werktuigen, van 27 Septem
ber tot en met I October; van dekhengsten, stie
ren en pluimvee op 30 September, en van paar
den, rundvee, schapen en varkens op I October. 

G r o n i n g e n . Bij de behandeling van bet voorstel 
van Burg. en Weth. betreffende den bouw van het 
nieuwe ziekenhuis alhier weid besloten, de zaak aan 
te houden tot de volgende vergadering, tengevolge 
van het voorstel van oen der leden, om het gesticht 
niet voor 200 , maar voor 300 bedden in te richten. 
Men hoopt, dat door dit voorstel niet opnieuw alles 
op losse schroeven zul worden gezet. 

Arnhem. Maandag II. hnd de verloting plaats 
van schilderijen, op de tentoonstelling van Artibus 
Sacrum aangekocht, waarvoor 980 loten ad f 1. 
per stuk uitgegeven en vier schilderijen aangekocht 
waren, als van Huibers, Doggen heek, De Groot en 
Anna Peters. De tentoonstelling zelve werd door 
ruim 3300 betalende personen bezocht, onder welk 
gi'tal niet gerekend zijn de leden der Vereeniging, 
de houders van abonnomentkaarten en meerdere per
sonen , die vrijen toegang hadden. 

Deventer. Het Oemeentebestuur heeft voorge
steld, met ingang van 1 Januari I 8 K 0 , den prijs 
v an het gas met 1 cent | « r s tè ie te verminderen 
en op 9 cent te bepalen; afnemers van meer dan 
2000 stère zouden slechts 8 cent betalen. 

L e i d e n . Het besluit is genomen om het gedenk-
teeken van Leidens Ontzet te plaatsen op de Hoog
straat en wel op de plek, waar de Oude en Nieuwe 
Rijn zich weder in de stad vereenigen. 

Kampen. Aan den heer J . Swets A z . , directeur 
van stads-waterwerken, is door den Ruad dezer ge
meente, wegens buitengewone werkzaamheden iu 
1878, eeue gratificatie van ƒ 500 verleend. 

Franeker. Met 1 Januari e. k. is het contract 
niet deu tegenVfOOrdigen eigenaar der gasfabriek ge
ëindigd en zal de fabriek door de gemeente beheerd 
wonlen. De Raad besloot tegen I December e, k. 
een directeur te benoemen op eene jaarwedde van 
/ 1 4 0 0 , en stelde in zijne laatste zitting de instruc
tie vast. 

Wageningen. De Wageningsche Gasveriichting-
muatschappij keert over het afgeloo|icn jaar ƒ 20. -
dividend uit op de aandeelen, groot ƒ 240 . 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan de 

H « 3 C l A O t 1 O 
vun genoemd Weekblad, 

T o t Vr|J«ltajf • u v o m l uctfou •••*«'u 
worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentien, 

Om dadelijk in dienst te treilen, voor 9 weken, 
bij de uitvoering van een bouwwerk te IJmuiden, 
wordt een B E K W A A M OPZICHTER ge-
VTBflgd, oud minstens 30 jaren, ad / 30.- per 
week. Zonder goede getuigschriften vnn Inge
nieurs of Architecten onnoodig te schrijven. Adres 
franco onder Lett. M . hij den Boekhandelaar A . 
J O N A S S K J R . , te IJmuiden. 

iimoi,iiini[;\ \\ iiKfhH.it. i » . 
Onmnbear voor H l l . Ingenieurs, Architecten, Fa

brikanten van werktuigen iinz. U T rejiroiliictit! van 
planum, teeki'mn^tin van mai-liincs enz., waarvan 
niet een zeer KliMjte ujilage n.imlij.' is. Onze Violet-
inkt levert van één origineel 200 a 300 duidelijke 
afdrukken op onzen Nederl. Koud Water Hec-
tograapb, dien we bijzonder aanbevelen. Wij 
leveren d . vei-sclnllende niaeliines legen coni'urree-
i le (prijzen. o,,k warm water Heetographen, 
Polygraphen. Chomographen, Centigra 
phen, Multiplicators, enz. enz. 

De Autographische Drukinrichling 
(Damrak 60, e étage) AMBTBRDAU. 

Amsterdainsche 

K a n a a l m a a t s c h a p p i j . 
A a n b e s t e d i n g . 

Op Zaturdag '20 September 1879 , des middags len 
12 uur , zal van wege de Directie der Amsterdam-
scbe Kanaal maal schappij , onder nadere goedkeuring, 
aan bet Bureau van de Amsterdamscbe Kanaannsat* 
schappij, Keizersgracht 633 te Amsterdam, worden 
aanbesteed : 

Het leveren van minstens 3000 en 
hoogstens 4000 ton (van 1000 kilo
gram ieder) Westfaalsche steenkolen, 
ten dienste van den stoomwatermo
len te ScheUingwoude 

De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art . H van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch Bu
reau van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan het Technisch Bureau te Am
sterdam op franco aanvraag te bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent of één Rcichsmark per 
exemplaar. 

Jnliehl ingen wonlen gegeven door den Eerstaan
wezende!) Ingeuieur, Keizersgracht 0 3 3 , en den 
Hoofdopsigter O L I V I E R , Rozengracht 65, Mdente 
Amsterdam. 

Amsterdam, I September 1879. 
De Directie, 

J I T T A , 
Voorzitter. 

M . F . D E M O N C H T , 
Secretarie. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(VËRNIKUWLXGSFUNDS.) 

Op Woensdag den t O**"" September 1879, des 
namiddags ten - ure, aau bet Ceuti-aalhiin-au dei-
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n». 36. 
Het in twee perceelen leveren van 

EIKENHOUTEN DWARSLIGGERS 
en van EIKEN WISSELHOUT. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens a r t 12 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 'Si11'" Augustus 1879 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau van den Sectie-Ingenieur te Mep-
pel en Rotterdam en is op franco aanvraag op 
gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven op het Centraalbureau 
der Maatschappij en door de Sectie-Ingenieurs voor
noemd. 

Utrecht, den 30**r" Augustus 1870. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dmgsdag den I U 1 ' " September 1879, des na

middags ten 2 ure, uan het Centi.uitbureau der 
Maatschappij lot Exploitatie van Staatss pooi'wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 241. 
Het maken van een gebouw voor wa

terstoven op het station Meppel, 
met daarmede in verband staande 
werken, ten behoeve van den spoor
weg van Arnhem naar Leeuwarden. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, vol
gens § 58 van het bestek 

Het bestek ligt van den 30* , c n Augustus 1879 lei-
lezing aau bet ('entraalbnieau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van deu Sectie-Ingenieur te .Ven
tiel en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven dooi- den Sectie-
Ingenieur te Meppel, 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
8"« September 1879. 

Utrecht, don SS"*" Augustus 1879. 

Door het BESTUUR van het K O N . ZOöLOG. 
G E N O O T S C H A P NATURA ARTIS MAGISTRA 
zal op I I Sept, 1879, ten 2 ure, in een der lokalen 
van het Genootschap worden aanbesteed: 

Het maken van eene gemetselde fun
datie voor een Aquarium-Gebouw, 
in de Plantage Middenlaan te Am
sterdam. 

Het Bestek is a f —.50 verkrijgbaar aau den Kon
toor-Boekhandel van A L B R A C H T k Co. Kaleer-
straat 95. 

De Teekeningen liggen ter visie ten kantore van 
den Architect G . B. S A L M , Plantage Middenlaan 
1 9 , van 10 tot 4 me. 

AANBESTEDING. 
. Dc B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM «al, 
op Dingsdag 'J September 1879, 's namiddags I 
uur, iu het upenbaur, ten Geiueenndiui/e, aanbe
steden : 

Het wegbreken van Stoepen, Goten, 
enz. en het leveren en leggen van 
Trottoirs met Trottoirbanden van 
Mendigersteen, in de Bergstraat, 
van af de Vijfzinnenstraat en de Oude 
Kraan tot aan den Wolvengang. 

Bestekken a 10 Cent ter Secretarie verkrijgbaar. 

A A N B E S T E D I N G . 
H E T R. C. P A R O C H I A A L K E R K B E S T U U R S T . 

C Y R I A C U S T B HOORN is voornemens op Woens-
dag 10 September u.s., dos namiddags ten l u i e , 
in het Café W K V E K aldaar aan te besteden: 

Het bouwen d e r houten e n steenen 
fundamenten v o o r d e nieuwe k e r k 
aldaar. 

Bestekkon verkrijgbaar bij den Boekhandelaar F . 
A. K R A M P S te Hoorn a ƒ 1 . 0 0 . 

Teekeningen en bestekken liggen van af 1 Sep
tember ter inzage op de gewone plaatsen cn ten 
kantore van den Bouwmeester A C. B L E U S , te 
Hoorn. 

Aanwijzing op bet terrein den 9™ September des 
namiddags ten 4 ure 

Dc aanbesteding van den opbouw der nieuwe kerk 
zal plaats hebben op nader te bepalen datum, 

Nederlandscli-Westfaalsclie 

SPOOBWEG-MAATSGHAPPÜ. 
(Lijn WINTERSWIJK—GELSENKIRCHEN.) 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag d e n 25"» September 1879, 

des namiddags ten één U r e , ten Raadhuize te 
Winterswijk. 

Bestek N°. 38. 
Overwegsluitingen e n W a a r s c h u w b o r 

den voor het P r u i s 3 i s c h g e d e e l t e v a n 
den Spoorweg 

De iiischrijviugshilleUoii moeten uiterlijk vóór het 
uur der besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhuize te Winterswijk, 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij le Winterswijk, bij wien 
tevens dc bestekken met bij behooren op franco aan
vrage en tegen betaling van f '2 AO vun af den 10<n 

September a. s. verkrijgbaar zijn. 

DE D I R E C T I E . 
Winterswijk, den 1* September 1879. 

Moznik Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
DORS, W A R A N D A ' S , STOEPEN, enz. enz. alsmede 
BEKLEEDING van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. j . o o n , 
F i x - m e t A N T . D K W I L D , 

Scheepmakershaven N". &1 en Jufferstraat ,V". 56. 
R O T T E R D A M . 

T O R E N U U R W E R K . 
VOOR OUD T E KOOP twee «oliede torenuur

werken , een met enkel en een mei dubbel slagwerk. 
een volledig stol wijzer wissel raderen , rondsels , stangen, 
raports, enz., met vier daarbij behoorende rood kope
ren uurwijzers, lang 1.28 Ned. e l , benevens een 
bellier klinkende metalen klok, wegende circa 125 
Ned. pond. Nadere information bij den Heer J. G . 
H U L M A N , Sladsuurwerkiuaker te Zwolle. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Evenaars van Zuilen- en Talt'lbazalt-snieven 

in RIJNI'RUISSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland.Cement, 
K A L K , BBtJIMSTEEM, VOORVASTE STERNES, ENZ. 

Nieuwehaven N.zijde 55 , I t u t t r r d t i m . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de H o U a n d u c h e W i n , 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle takende typen 

eu reparation aan bestaande KETELS worden in 
den knrtM mogelijker, tijd galeven) en uitgevuurd. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Slooinllmmerlabriekanten. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I S Ï O . 

L U I K . 
Eigenaar, en exploitanten vau HARDSTEEN- en 

van KEIJENGIiOEVEN. 

VAN RIETSCHOTEN & HIWWENS. 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & C O M P A N Y ' S S T O O M M A C H I N E S , 
met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 

voor f a b r i e k e n , w a t e r w e r k e n , enz. 
L O C O M O T I E V E N van l 'OX W A L K E R & Co. 
L O C O M O B I E L E N van I1IIHEY & C O M P A N Y 

n i e u w e n te h u u r . 
H E I M A C H I N E S , S T O O M K R A N E N e n 

D O N K E Y P O M P E N van API 'LKII Ï B R O T H E R S 
n i e u w e n te h u u r . 

C E N T R I P U G A A L P O M P E N vau v e r s c h i l 
l e n d e a f m e t i n g e n n i e u w e n te h u u r 

V I J Z E L S . D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , G E R E E D S C H A P 
P E N . S T A L E N S C H O P P E N , gegnraml de 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , S T O O M -
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N en 
G A R N I T U R E N voor stoom- en wuterwerktni-en, 
D R I J F R I E M E N . Alles voorradig. 

Prima P O R T L A N D C E M E N T uit de fabrieken 
der ber.ieni.le I U R H A M C O M P A N Y tegen eoneur-
leerende prijzen. 

Alles prima ktealiteit en tnllijke prijzen. 

~B. HOLSBOER te Arnhem. 
F A B R I E K en M X O A U I J N van I n s t r u m e n t e n 

v • wetenacbappelyk gebruik: Alle soorten van 
B a r o - en T h e r m o m e t e r s V e l d . M a r i n e - en 
T h e a t e r k i j k e r s . B r i e f b a l a n s e n , enz. enz. 

G A S - Z U W Ë R I N G ^ 
dooi- bet gebruik van ijzor-uxyde, geleverd door de 
Gas Purification und Chemical C». Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
l » E . I O \ < „ | | & € » . 

C i v l e l - l n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogclijken tijd alle soorten van S t o o m u a g g e r m o l e n s in bout, of 
ijzerronstruclie, volgens eigen .y»teem, gesr.hikt vair elke diepte en opbrengst van 1511 t„l •21100 M> per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. Locomobielen, Heimachines 
•teen- en Tegelvormmachines, IJzeren Kap- eu Brugcon.truct lën en/ 

C . H O P P E , M a c h i n e f a b r i e k , 
B E R L I J N . N . G a r t e n s t r a s s e 9 , 

b e v e e l t z i c h a a n t o t d e n U O U W v a n U I T W A T E I U N I J S W E U K E N 

V O O R L A A G L A N D . 
C E N T R I P U G A A L P O M P E N , S T O O M M A C H I N E S m e t t o e b e h o o r e n w o r d e n 

t o t d e g r o o t s t e a f m e t i n g e n g e l e v e r d , e n o p v e r l a n g e n o o k o n t w e r p e n o p g e 
m a a k t . N a d e r e i n l i c h t i n g e n s t a a n d o o r h e r h a a l d e u i t v o e r i n g v a n c r o o t e 
w e r k e n t o t 3 0 0 C b m . p e r m i n u u t , t e n d i e n s t e . 

Neuchatel Asphalte Company L , d. London. 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL IDE! TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A 11 E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & Co. t« Amsterdam, 
door wie ook tol bet l e g g e n van V l o e r e n inlichtingen vv.nden veistrekt en orders vuur geheel Neder
land aangen.iineii op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N " . 8 , to Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bjj (J, V V . V A * . UEI1 W I E L S 0«, u i n h a m , — A l l e «lukken en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F . W . V A N O E N D T JGsn . te Arnhem. — Uitgave van U . A . T H I E M E . 

Veertiende jaargang. J«. 37. 
• 

Zaterdag 13 September 1879. 

D E O P M E R K E R . 
" W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A N GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vmclnjnt Zaterdag, l'ry, por S inaanikii f 1.05. Meu abonneert ïicli .oor 

Mo jaaryatiK. Afzonderlijke nommerB bij TOOruitbeatellinK 15 cent,. 

Alle stekken en advertentien te adresseeren aan 

de Redactie te Arnhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

V u L—6 rageii A.— , verder TOOT eiken regel plaatsruimte 20 centi cn 10 cent» 
vooreen nommer van het blad. Advertentien voor het buitenland gScenUperregel. 

R E C T I F I C A T E U R . 
Na al hetgeen reeds over bet stutirtoestel van den 

beer V R H Ruijven in ons bind werd medegedeeld, 
willen wij ten slotte nog met een enkel woord van 
eenige toepassingen gewagen. 

Hoewel san den inaebinist bet besturen van een 
spoor trein is toevertrouwd, /on men evengoed n o r 
eiken trein een at/onderlijken stuurman kunnen aan
wijzen. Wanneer men bijv. op de locomotief vóór 
den seboorsteen een slum-stoel SSnbracht, zon de 
boolUcoudiieteur daar Ier plaatse , in nog betere male 
dan thans plaats vindt, zijne surveillance kunnen 
uitoefenen; bij /ou dan geschikt als stuurman kun-
in-ri ontreden, aangezien bij den weg en dus alle 
voorkomende wissels , seinen, en/.., onmiddellijk vóór 
net) zou hebben. Daardoor zou bovendien op den 
ti-ein de onderlinge gemeenschap tusschen dien be
ambte en den machinist aanmerkelijk verbeterd, en 
d u voor den trein de waarborgen voor de veiligheid 
verhoogd worden. 

Niettegenstaande de vele veiligheidsmaatregelen, 
die men bij groote beweegbare s|>Kii'wegbruggen 
beeft, kan door ongesteldbeid van den brugwachter, 
door eenig defect aan bet brugsein, of andere oor
zaak, een vreeselijk onheil ontstaan. Met den Ilecti-
Ocateur /ou men nog bet middel l« / i t teu om, op 
koiten afstand vóór de brug, op een dood spoor 
uit te wijken, en daardoor kunnen voorkomen dat 
eeu trein, in het bedoelde geval, iu de rivier stort. 

Evenzoo zou uien in dergelijke onverhoopte gevallen 
bij sterke krommingen, ingravingen, tunnels, en/ . , 
op een hulnspoor kunnen uitwijken. 

Voorts kan de besturing in rechte lijn van groot 
•MS ' i j " voor f.\|ins-, liulp-, vxLin- en andere buiUsn-
gewone treinen, en bij mistig weer. Wanneer 
men slechts bet rechtdoorgaande sjmor vrijlaat , kau 
er i E eene botsing plaats liebben, hoe ook de 
stand der onderscheiden wissels zij. 

Wanneer men aan de veelbesproken besturing op 
uitgebreide wijze toepassing wilde verleenen, zou 
ook de rangeerdienst in vele opzichten vergemakke* 
lijkt kunnen worden. daar de machinist voor elke 
riclitingsverandeiiiig, wanneer de locomotief aan 't 
hoofd vau een trein is, de wissels zelf zou kunnen 
verzetten. Het nmgeeren zou daardoor natuurlijk ook 
bespoedigd worden. Dat hierbij, door eene snelle uit
wijking, ook dikwerf ongelukken kunnen voorkomen 
worden, zal elkeen inzien. 

Maar genoeg. — Door bet gebruik van den Rectifica
teur zullen de voordeelen vanzelf aan den dag komen. 

Daar nagenoeg alle brevetten in het bezit van den 
uitvinder zijn , hopen wij spoedig de geheele construc
tie en dus de geheimen der uitvinding in dit blad 
bekend te maken. 

VEILIGHEID V A N S P O O R W E G V E R K E E R . 
Meer en meer vestigt zich ten opzichte van de 

exploitatie van spoorwegen de overtuiging, dat de 
verhoogde snelheden van vervoer eene toepassing 
van behoorlijke remmiddelen vorderen, om die snel
heid zoo noodig in zeer geriugen lijd en afstand on-
schadelöL te rnnken en dat in het iianweiiden daar
van meer voortvarend gehandeld moest worden. 

In ile meest*! beschaafde landen beginnen de re-
geeringen bij de spoorwegmaatschappijen er sterk op 
aan te dringen, dat zij de remmiddelen toepassim, 
die in de laatste jaren werden uitgevonden , beproefd 
Sn goed bevonden. 

De groote kosten echter, aan het aanschaflen en 
toepassen van dergelijke toestellen verbonden, I -
«len vele maatschappijen terug en zijn oorzaak dat 
zij talmen met het invoeren van verbeteringen die, 
bij de tegenwoordige ontwikkeling van beschaving 
en industrie, als onmisbaar moeten beschouwd wor
den bij een vervoermiddel, waaraan dagelijks zoo
vele duizenden menschen levens woitlen toevertrouwd. 
Met genoegen wijzen wij erop, dat Nederland op 
dit punt en over het algemeen in zake publieke vei
ligheid niet achterblijft, en dat de Regeering de be
langen der ingezetenen behartigt. 

Revindt men zich in de nabijheid eener fabriek waar 
met stoom wonlt gewerkt, dim draagt dc Regeering 
zorg dat de fabrikant het leven zijner werklieden en 
buren niet roekeloos in gevaar brengt, daar zij een 
streng toezicht uitoefent op de wijze, waarop hij zijne 
stoomketels onderhoudt en van veiligheidstoestcllen 
voorziet. Dit vercischt zeker groote kosten voor den 
industrieel, maar blijkt ten slotte eene goede inrichting 
le zijn, waarop het publiek met recht aanspraak maakt. 

Woont iemand in de nabijheid vaneen onzer groote 
rivieren, ook daar wordt een Streng toezicht ge
bonden op den toestand der dijken, waartos een 
BBtr kostbanr korps van bekwame ingenieurs noodig 
Js ( en groote onderhoudskosten gevorderd wonlen, 
<lie iiieeiüiideels ten laste van de belanghebbenden 
koiueii. 

Maakt iemand gebruik van eenig publiek middel 
van vervoer, zoo verplicht de Regeering den onder
nemer terecht het vervoermiddel zóó iu te richten en 
te onderhouden, dat de i-eiziger zonder gevaar daar
van gebruik kau maken. Zonder dergelijk streng toe
zicht op de spoorwegmaatschappijen, werd men stellig 
blootgesteld aan de niet onbegrijpelijke zucht der on-
dernetnei-s om zooveel mogelijk te bezuinigen. 

Sommigen zijn van meening, dat de maatschap
pijen iu haar eigenbelang zooveel mogelijk doen OU 
bet publiek te behagen, en zoolang men het oog 
houdt Op schei-|i-concutTeerende banen is dit tot zekere 
grens juist; ofschoon ook de concurrentie voor het 
publiek ongerieven afwerpt, waartegen de Regeering 
moet waken. 

Urn slechts een enkel voorbeeld te noemen: velen 
herinneren zich misschien nog hoe bij sommige dienst
regelingen het Staatsspoor van Utrecht vertrok op 
het/ültdu oogenblik, dat de reizigers van Arnhem bet 
station binnenreden. Dit voorbeeld zou met ontel
bare te vermeerderen zijn, en deze spruiten voort uit 
onderlinge oueenighedeii van coneurreerende banen , 
waarvan hot publiek de dupe is. 

Sluit men het oog voor lijnen ontbloot van con-
cun-entic, dan komt men al s|iocdig tot de overtui
ging, dat de mini mum-voorwaard en door de Regeering 
gesteld, bijna zonder uitzondering door de maatschap
pijen als maxima worden beschouwd, die zij hoogst 
zelden oversell rijden. Hij algeheele vrijheid van 
handelen zou men dan ook dergelijke ondernemingen 
weldra zien afdalen tot hoogst gevaarlijke primi
tiviteit. Wi j wijzen daarom met genoegen op de 
neiging der Regeering om zorg te dragen voor een 
veilig en snel verkeer op de spoorwegen , en vindon 
daaromtrent het volgende in het verslag van den 
Raad van Toezicht op de spoorwegdiensten, uitge
bracht aan den Minister van Waterstaat, Handelen 
Nijverheid, blz. 6 9 : 

uEene hoofdzaak waarin onze voorstellen ver
schillen ran de vroegere, is hierin gelegen, dat 
wg gemeend hebben in dit ontwerp eene wettelijke 
uiting te mogen opnemen van de meer en meer 
in Europa veldwinnende overtuiging, dat bij de 
toenemende zwaarte en snelheid der treinen het 
evenwicht voor de veiligheid alleen te verkrijgen 
is door VERSTERKING VAN H E T REMVEKMitUEN CU 
door de daarvoor gebruikte toestellen DOORGAAND 
en Z E E K W E R K E N D te maken." 

En verder; 
«Het door ons ontworpen artikel in overeen

stemming met ile desbetreffende voorschriften van 
de Hoard of Trade in Engelontl luidt als volgt: 

Op 15 Mei 1880 moeten alle treinen voor per
sonenvervoer voorzien zijn van remmen die: 

1° Den trein snel tot stilstand kunnen brengen, 
zonder tijdverlies in iverking komen en geschikt 
zijn, om zonder bezwaar zoowel door dc machi
nisten als door de conducteurs in werking te 
worden gebracht; 

2 B bij eenig ongeval oogenblikkelijk zelfwer
kend zijn; 

3 U gemakkelijk kunnen worden aangedrukt 
en losgelaten, zoowel vanuit de locomotief als 
vanuit elk voertuig van den trein; 

4 " geregeld in den duyetijkschen dienst ge
bruikt worden ; en 

5". uit materialen beslaan, wier duurzaamheid 
een gemakkelijk onderhoud verzekert." 

Wij bespraken in dit blad reeds meermalen dc 
inricht ing van de in het verslag genoemde doorgaande 
zelfwerkende remmen. 

Zooals bekend is, heeft de Rijnspooi wegmaat-schappij 
deze toestellen voor het een>t ingevoeld en als proef 
toegepast op sommige treinen tusschen Arnhem en 
Amstenlam, en daarmede zeer gunstige uitkomsten 
verki-egen. Het svsteem, dat door den Rijnspoorweg 
is toegepast, woidt genoemd: de automatische lucht-
drukrem van Westinghouse, wiuirmede onlangs 
eenige zeer belangrijke proeven op de Noord-Oost-
baan iu Engeland genomen werden. 

De uitvinder heeft nog eenige verbeteringen aan
gebracht, die den rem meer en meer geschikt maken 
voor algemeene toepassing. 

Dc proeven voldeden in alle opzichten aan de 
verwachtingen en er wenlen uitkomsten verkregen , 
zooals totheden nog door geen enkel stelsel waren 
bereikt. 

Deze gunstige uitslag gaf aanleiding tot een zeer 
uitgewerkt rapport, uitgebracht door den hoofdinge
nieur van die baan, den bekenden E . Hnrrison, 
waaraan wi j , uit Engineering, de volgende sterk-
sprekende beoonlecling ontleenen: 

«Aan Directeuren der Noord-Ooster-spoor-
wegmaatschappij. 

»Mijne Heeren! 
«In het begin van 1878 heb ik u mijne overtuiging 

blootgelegd met betrekking tot de doorgaande remmen 
toen in gebruik, en ik beval U aau den autoniati-
schen luebtdrukrem van Westinghouse op al het 
rollend materieel toe te passen, hetgeen gij naderhand 
hebt goedgekeurd onder de bepaling, dat de Smith 
rem zou worden toegepast op de wagens die op d-
Noorderlijn loopsn. zoolang als tleze Maatschappij 
dat stelsel van rein blijft gebruiken. 

«Sinds dien tijd heb ik uan dit onderwerp bijzon 
deie aandacht geschonken, en de gedane onderzoo 
kingen dringen er mij meer toe mijne vroegere gun
stige overtuiging omtrent den Westinghouse-rem te 
handhaven ; want ofschoon er geene veranderingen in 
bet beginsel vau dezen rem zijn gekomen , zijn er 
toch eenige kleine en eenvoudige verbeteringen aan
gebracht, die veel bijdragen tot de gelijkmatigheid, 
de zekerheid van zijne werking. — — — — — 

»lk behoef u nauwlijks te herhalen, hetgeen ik 
reed- dikwijls zeide, n l . dat ik geheel met den Hoard 
of Trade overeenstem ten opzichte van de eischen, die 
zij hebben vastgesteld als onmisbaar voor goede 
doorgaande'- remmen, aan welke eischen de Wes-
tJngboOSS rem geheel voldoet. 

»Ik twijfel bovendien niet, of de Westinghoiise-reiu 
zal geringer onderhoudskosten veroorzaken dan de 
vacuum-rem; alle gegevens en mijne datrelijksehe on
dervinding bevestigen deze zienswijze meer en meer. 

j>Ik heb liet wenschelijk geacht dit verslag uit te 
brengen, aangezien ik cenc groote verantwoordelijk
heid op mij genomen heb toen ik u aanraadde deu 
Westinghouse-rem voor uw materieel te gebruiken. 
De dagelijksche ondervinding overluigt mij meer eu 
meer van de juistheid mijner zienswijze daaromtrent, 
en ik heb het vaste Vertrouwen, dat er geen rem 
bestaat, die deze overtreft in stopknicht, in econo
mie van aanleg en onderhoud, of in zekerheid van 
werking. 

Ik verblijf enz. 
(geteekend) Tnos. E . H A R R I S O N , 

Hoofdingenieur van de Noord - Ooster-
spoorweginaatscliapptj." 

Wij uiten ten slotte den wensch, dat het voorbeeld, 
dooi- de Rijnspoorwegmaatschappij gegeven, weldra 
door anderen zal worden gevolgd, en de Regeering 
aan deze belangrijke aangelegenheid al de aandacht 
schenke die zij verdient. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— § De British Association for the advance
ment of science hield ditmaal hare jaarlijksche ver
gadering te Sheffield. In de Afdeeling voor scheikunde 
sprak de heer Thomas Hlair over de afscheiding van 
phosphorus uit ijzer, met het oog op de vervaardiging 
van staal. Verreweg de grootste hoeveelheid van het 
in Engeland eu de meeste andere landen gewonnen 
ijzererts bevat zooveel phosphorus, dat het ongeschikt 
is voor de vervaardiging van staal. Vooral in de 
ovens vau Üessemer en Siemens wordt de moeilijk
heid, met het lastige lichaam rekening le houden, het 
levendigst gevoeld. Men is er onlangs in geslaagd 
ijzer, dat anderhalf ten honderd phosphorus bevat, 
hiervan te ontdoen. De Qserervasn die weinig kiezel-
zuur bevatten verdienen de voorkeur. De kosten 
zullen vermoedelijk de som van vier en halvcn gulden 
per ton vervaardigd staal niet te boven gaan. 

In de Afdeeling voor werktuigkunde sprak de heer 
J. Robinson over de toeneming van het staal verbruik. 
Ongeveer veertig jaren geleden, toen de uitbreiding 
van het spoorwegnet iu Engeland algemeen werd, 
was liet gebruik van staal daar hoofdzakelijk beperkt 
tot werktuigen voor mechanische doeleinden, veeren 
voor voertuigen, wajienen van verschillende soort en 
gereedschap voor den landbouw en in huis. Het 
gebruik is nu zeer toegenomen, terwijl de voortbren
gingskosten zijn verlaagd. Vóór vijf en twintig 
jaren was de prijs van gegoten-stalen radbanden 
twee en zeventig gulden |ier centenaar, nu elf tot 
vijftien gulden. Vóór twee en dertig jaren slaagde 
Krupp, te Essen, erin een kanon van gegoten staal 
te maken, en de stalen kanonnen zijn nu zeer ge
wild bg de gouvernementen, die zulke dure wapens 
kunnen betalen. Sinds den aanvang heeft Krupp 
ongeveer twee duizend kanonnen geleverd; het zwaarste 
was van twee en zeventig tons (zestien Eng. dm.). 
Dc ontdekkingen van Armstrong, Whitworth, Siemens 
en Hessemer zijn de groote factoren geweest iu de 
verlaging van den prijs en de uitbreiding vau het 
gebruik der staten radbanden, assen, ipoontaven, 

enz. De stalen gietsels hebben drie- of viermalen 
de sterkte van ijzeren gietsels. Men mag verwachten, 
binnenkort cilindrische stalen stoomketelplaten uit 
één stuk te verkrijgen, gelijk men stalen rudbaiiden 
wint. De verzwakking van de ketelplaten dooi voegen 
of naden , die aaneeiigeklonken moeten worden , zal 
men alsdan kunnen vermijden. 

In de Afdeeling voor wis- cn natuurkunde sprak 
Dr. Grabham over zijn waarnemingen van luchtelec-
triciteit op Madera, en over de geschiktheid van zulk 
een standvastig klimaat als dat van dit eiland voor 
werkzaamheden vau dezen sard Hij beschreef de 
electriciteit van onderscheidene winden en stroomen 
en wees op een lange reeks sub-tropische verslagen 
vau groote waarde. 

— } Het comité van het Hrilsche Lagerhuis, be
noemd om een onderzoek in te stellen naar de waarde 
van electrisch licht, heeft zijn arlieid len einde ge
bracht en zijn verslag het licht doen zien! Volgens 
het Engebche weekblad Nature van ÜU Mei bevat 
het niets nieuws. Het kan de Nederlanden troosten, 
die niet zeer ingenomen zijn met hun volksvertegen
woordigers. De gas-ingenieurs zullen er hunnen on
dergang kalm iu beschouwd vinden, terwijl er om
trent den gas-fahrikant in gezegd wordt, dat hij 
niets te maken heeft met electriciteit. Gas, en niets 
dan gas, is zijn zaak. Ofschoon hij in zijn tijd de 
toenmaals beste lichtstof gaf, mag hij nu niet aan 
betere verlichting denken, want hij zou de ontwik
keling vau de nieuwe lichtbron storen, Het is alsof 
een wijnkooper, die veel sherry verkoopt, geen bier 
mocht verkoopen, of ecu boer geen ezelinnemelk , 
omdat hij koeien houdt. Zulk een stelling iu een 
parlementair verslag is bedroevend. Nog erger is 
het, dat aan de gemeen teraden gezegd wordt, dat 
zij alle gas-belatigen kunnen vernietigen zonder eenige 
vergoeding. 

Ofschoon het electrisch licht op zee uitstekende 
diensten kan bewijzen, en reeds bewijst, wordt over 
dit punt gezwegen en eveneens over de ongerijmde 
beperkende bepalingen van The Board of Trade. 
De bewering, dat het arbeidsvermogen van één paar
dekracht , overgebracht in gaslicht, slechts twaalf 
kaarsen vermogen geeft en in electrisch licht zes
tienhonderd kaarsen, is treffend, ZOO zij waar is. 
Misschien werd geen rekening gehouden met het 
feit, dat de kolen niet uitsluitend lichtgas leveren, 
maar ook coke, teer en andere destillatie-voortbreng-
selen. 

De gevolgtrekking luidt, dat men nietsdoen moet 
om de ontwikkeling van de eleetrische verlichting 
te storen. Men had waarlijk geen parlementaire 
commissie noodig om zoo iets te leeren. 

— A De wedstrijd tusschen gas en electriciteit 
heeft reeds ertoe geleid, dat de verbranding van gas 
per carcel of licliteenheid is afgenomen als volgt; 

de oude brandei1 140 liter 
de nieuwe met (I vlammen 100 « 
de brander Gautier 85 D 

» i Coze 67 " 
» » Sugg 53 B 

— A Het beste stoomwerktuig verliest nog steeds 
vijf zesden van de warmte die eraan geleverd wordt. 
Dit verlies schijnt onvermijdelijk. De ingenieui s be
rusten erin. De heer Testud de Heauregard heeft 
een boekje geschreven, Revolution industrioUe, 
waarin hij een nieuwen motor beschrijft, den hy-
dro-dynamischen. Hij wil een (imaiOK/einachine, 
gelijk de hydraulische motors bijna allen zijn. Het 
weggevloeide water komt in den ketel terug. Er 
z a l , zegt h i j , theoretisch geen andere warmte ver
loren gaan dan die, waarvan partij is getrokken voor 
mechanise hen arbeid. 

— A Nauwlijks zijn driemaanden verloopen sinds 
de voltooiing van Der Waseerbau door Fraueius en 
Sonne, het lijvige derde deel van Ileusinger von 
Waldegg's voortreffelijk Handbuch der Ingenieur-
Wissenschaften, of reeds verschijnt (en dat nog wel 

in het doods seizoen!) de eerste aflevering der tweede 
helft van bet eerste deel: Vorarbeitcn, Erd-, Stras
sen-, Grand- und Tunnelbau. D e n aflevering 
loopt van bl. 417-880, bevat de platen X V I tot 
X L I I I , benevens 14ii houtsneden iu den tekst, en 
de hoofdstukken: Bauleitung, door Guslav Meyer, 
Stütz-und Fultermauern , door Raeseler, Strassen-
bau , door Laissle, Grundbau , door Gustav Meyer , 
en Tunnelbau, door Mackensen en R. Richard. 
Het is streelend voor bet vaderlandseli gevoel, dat 
Stieltjes' kaaimuren te Fijenoord erin beschreven eu 
afgebeeld zijn, maar het is minder opwekkend, dat 
de Nederlandsche ingenieurs er niet meer pleats iu 
beslaan. Nederland onderscheidt zich door slappe 

ronden; vroeger was onze waterstaat de eerste der 
wereld. Zijn wij ook In dit laatste opzicht ontaardP 
Leveren wij in de kunst vau fundeereii en kaaimuren-
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bouw niet veel oorspronkelijks meer, dat vermelding 
venlient/ Aan opzettelijke miskenning kan bezwaar
lijk gedacht worden , want in Der H'asserbau wordt 
onder andere Ruysing's Waterbouwkunde nu en 
dan de eer der vermelding waardig gekeurd, b. v. 
zijn hoofdstuk over houten sluizen. Verdienden 
Delprnt's en Froger's boeken minder vermelding dan 
die vun Ran kin e, Culmann, Winkler , enz.? 

— § In da zitting van de Académie des inscrip
tions et belles-lettres, dd. 22 Augustus j l . , heeft 
de heer E . Desjnrdins een nota van den heer Pélagaud 
medegedeeld omtrent de ontdekking vuu een meting 
in Romeinsche voeten in een waterleiding te Bologna. 
Deze leiding, die mm het oude Feloina de wateren 
der Apennijnen toevoerde, was twintig kilometer 
lang. De heer Zannoni, belast met herstellingen 
waaraan men in dit oogenblik bezig i s , heeft op 
de wanden strepen op gelijken afstand van elkander 
ontdekt. Deze oude meting bevestigt de bepaling, 
die men vroeger gemaakt beeft van de waaide van 
den Romeinse hen voet, naar voeten gegrift op ver
schillende geilenkteekenen. De Romeinsche voet is 
0,"2*J63, de Romeinsche mijl 1481 , " 5 , het officieele 
Gallisch. Romcinsc.h uur gaans 1} mijl of 2222,n,2.">. 

Men heeft veel verhandelingen geschreven over den 
waren GalUschen standaardvoet, en de heer Aurès, 
uit Nlmes, heeft bewezen dat deze voet niet juist 
overeenkwam met den Romeinschen. De Fransche 
koningsvoet van 0,™3248 was de Gallische en is be
houden gewonlen tot de invoering van het tientallig 
stelsel. Het Gallische uur gaans vóór de verovering 
door de Romeinen was 7500 Gallische voet of 2430 
M . en niet 2228,50. 

— G De Fransche Association pour l'avancement 
des sciences hield ditmaal haar jaarlijksche verga
dering te Monl|M'llier. De heer T i élat sprak er over 
den bouw van scholen. Hij wil o. a. het licht slechts 
van ééne zijde toevoeren, bij voorkeur van het noor
den. De ramen aan de zuidzijde, die gedurende den 
ontspanningstijd geopend worden tot luchtverversching, 
moeten dus in den leertijd met luiken worden ge
sloten. 

— a Bij Baumgartner, te Leipzig, verscheen: 
L . Klascu, Die Blitzableiter (74 b i , 33 houtsn., prijs 
drie marken). De schrijver doel aanwijzingen voor 
goede en goedkoo[ie afletten, die zelfs een gewone 
smid zal kunnen vervaardigen. Men behoeft niet de 
t/ievlucbt te nemen tot het dure koper aki het goed
koops ijzer gelijke diensten bewijst, en zal zich voort
aan de onnutte, kostbare platina-puuteu niet meer 
willen aanschuifel). 

— De Moniteur heeft eene inschrijving geopend 
VOOT het oprichten van een monument ter eere van 
Cham, den uitstekenden caricaturist van de Charivari. 

B I N N E N L A N D 
' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch Oost-Indië zijn de volgende besrhik-
kingen genomen: 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, aan den ambtenaar op wachtgeld .1. P . van 
der Ploeg, laatstelijk ingenieur der 1' klasse bij 
den Waterstaat enz., thans tijdelijk gesteld ter be
schikking van tien directeur der Burgerlijke Openbare 
Werken; 

benoemd: hij den Waterstaat enz.: tot hoofdin
genieur der 2e klasse, de hoofd ingenieur der 2e 
klasse-titulair bij dien tak van dienst J . A. de Gelder, 
met bejialing dat hij bij het korps ingeuieui-s van 
don Waterstaat enz wonlt gevoerd a la suite; tot 
opzichter der l e klasse, de ambtenaar op nonactiviteit 
M de Boer, laatstelijk die betrekking bekleed heb
bende; tot opziener der l e klasse bij het Bosch
wezen op Java en Madoera, dc opziener der 2e 
klasse Th . G. van Velthovcn ; 

ontslagen: eervol, uit *s Lands dienst, de adjunct-
ingenieur der 2* klasse bij tien dienst der Staats
spoorwegen li. J . Duhuurcq ; eervol, uit zijne lie-
trekking, wegens ziekte, de opziener der l e klasse 
bij het Boschwezen op Java en Madoera H . J . te 
Mechelen. 

— De Staatscourant van 9 dezer bevnt een 
koninklijk besluit, waarbij bewilliging wonlt verleend 
tot verlenging van den duur der naamlooze ven
nootschap: Maatschappij tot droogmaking van een 
gedeelte der Legmeerplassen, gevestigd te Amster
dam, voor den tijd van twee jaren en alzoo tot31 
December 1881. 

— Door Z. M . is J . M . Timmerman, thans 
buitengewoon opzichter, met 1 Oct. benoemd tot 
sluismcester op het kanaal van Neuzen. 

— De »S}iectator" meldt, dat de heer Koelman 
thans het kleimodel van zijn beeld van Vun der 
Werff heeft voltooid en dat het iu pleister is afge
goten. Het kolossale beeld, anderhalfmaal de 
grootte van het leven, vertoont Van der WerlTs 
kloeke cn fiere gestalte in een ernstige en waanlige 
houding, die de gedachte goed uitdrukt. De klee
ding en alle bijzonderheden zijn met groote nauw
keurigheid zeer uitvoerig geboetseerd ; het geheel is 
eenvoudig en natuurlijk, zonder eenige gemaaktheid. 
Dc vier groote bas-reliefs zijn reeds in brons gego
ten bij de firma Enthoven te 's-Gravenhage. Ook 
deze, Uifereelen uit den nood en de bevrijding van 
Leiden voorstellende, zijn eaar fraai. Het gedenk-
teeken zal in 1880 gereedkomen. 

— Bij ministerieele beschikking van 10 September 
is aan de firma lloutzaager en Van Veen te Amers
foort , Uit wederopzegging, vergunning verleend voor 
een itoombootdienst tot vervoer van personen, goe
deren, geld en vee, tusschen Amersfoort en A m 
sterdam. 

— De Minister van Waterstaat enz. heeft tor 
kennis gebracht van den bear J . C. Jager, dat de 
Minister van zijne aanvrage om concessie voor den 
aanleg van een kanaal tot verbinding van Amsterdam 
met den Ifijn voorloopig kennis heeft genomen, en 
dat deze aanvrage thans nader zal wonlen onderzocht 
BMt die belangstelling, welke een zoo belangrijk en 
veelom vattend plan vendscht. 

Amsterdam. De algemeene vergndering van 
aaiuli-elbouders, op Woensdag LX door deu Baad 
van Commissarissen der Maalschup|HJ tot Exploitatie 

van Staatsspoorwegen in het Odéon alhier bijeenge
roepen, heeft geen besluit kunnen nemen op de beide 
voorstellen tot wijziging van de statuten der Maat
schappij en tot de uitgifte eener leening van zes 
inillioen. 

Ban nieuwe algemeene vergadering zal over 14 
dagen wonlen nitgeschreven. 

— De kunstnijverheidsschool wQuellinus" werd 
Maandag j l . geo|>end. De school telt 4C leerlingen, 
waarvan reeds drie hij gelegenheid van een wedstrijd 
prijzen hebben gewonnen. Het onderwijs is opgedra
gen aan de heeren E . Colinet (directeur), N . II. 
Trautwein eu If. W . Wierink. 

De referendaris, Jbr. Mr. Victor de Stoers, die 
namens den Minister van Binneiilundsclie Zaken de 
plechtigheid bijwoonde, deelde mede, dat de tegen
woordige Minister van Bimienlandsche Zaken een groot 
voorstander is van het teekenonderwijs, 

— Aan het verslag der Nederlandsch-Indische 
Stoomvaartmaatechappy over 1878 ontleenen wij het 
volgende: 

De lusteloosheid in den handel, die zich gedurende 
de laatste twaalf maanden bijna overal elder* deed 
gevoelen, heeft zich ook uitgestrekt tot den Indischen 
Archipel , en d i t , gevoegd bij een mindere vraag 
naar transportgolegenheid door het Gouvernement, 
heeft geleid tot een aanzienlijke vermindering van 
ontvangsten , vergeleken bij het vorige jaar. 

Uit de gewone rekeningen zal blijken, datnabe-
toling van alle onkosten en afschrijving voor de
preciatie, er een beschikbaar bedrug overblijft van 
£ 24452,17/10d\ exclusief het interim-dividend van 
ö pCt . , in November II. betaald. 

Directeuren stellen voor een venier dividend uit 
te koeren van 0 pCt. voor het halfjaar , eindigende 
31 December 11., makende 12 pCt. over het geheele 
jaar, en bovendien een bonus van 8 sh., gelijk aan 
2 | iCt. per ieder volgefourneerd aandeel, en naar 
verhouding voor dc andere aandeelen. Hiervoor zal 
beiioodigd zijn £ 20040 , zoodat een saldo van 
£ 4412,17/10d op nieuwe rekening zal wonlen 
overgehnicht. 

— Volgens ondei-scheidene dagbladen zullen eenige 
der tijdelijke opzichters van den waterstaat, bij ge
mis aan werkzaamheden, met 1", Jan. aanst. eervol 
uit 's Rijks dienst worden ontslagen. 

Amsterdam. Bij gelegenheid van het Interna
tionaal congres ter bevordering van de Geneeskundige 
Wetenschap weid Dondenlag 11. in een van de bo
venzalen van Nat urn Artis Magistra door den 
eere-voorzitter Edwin Chadwick de algemeene ver
gadering geopend van de Association Internationale 
pour /Van potable. Ken aanttl belangstellenden 
waren aanwezig, waaronder de oud-minister Heems
kerk. 

De Voorzitter gaf het woonl aan den heer J. G. 
Jager, die aldus zijne rede aanving: 

Mijne heeren, i-egeereii bestial in vooruitzien. Dat 
is het emblema der hygiene, de lijfspreuk van de 
internationale Vereeniging voor drinkwater. 

Voorzorg is beter dan genezing. Ziedaar liet 
welbekende spreekwooid der Engelschen, een woonl 
dit practische volk waardig. 

Vergunt mij onder de hoogc bescherming van deze 
heide regels u onze dankbaarheid te betuigen voor 
uwe tegenwootdigheid te Amsterdam en op deze 
plaats. Wee-i welkom in de zalen vun den zoölo-
gischen tuin , wiens bekoorlijkheden tevens van groot 
algemeen nut ziju en waar wij ons zoo gezellig ver-
eenigd hebben, dank zij de gastvrijheid van zijn 
geachten en gevierden Directeur. 

Wccst welkom in de hoofdstad van het land, dat 
velen van u slechts uit de verte kennen, maar waar 
uwe werken reeds menigen geest voor u gewonnen 
hadden. 

De internationale vereeniging voor drinkwater dankt 
haar eerste ontslaan aan dit land. Gij begrijpt dus 
het verlangen om tot u eenige woorden over haar 
doel en haar werken te spreken bij gelegenheid dat 
dc hoofdstid van dit rijk de eer en het geluk heeft 
de zetel te zijn van een internationaal congres van 
geneeskundige wetenschappen. 

Spreker schetst daarop het ontstaan der Vereeni
ging en ontvouwt hoe ter gelegenheid van de clw-
lera-epidemie in 1866 de noodzakelijkheid bleek eeu 
onderzoek in te stellen naar den invloed van het 
drinkwater op de epidemie; het gevolg daarvan was 
de samenstelling van eeue commissie om de quaestie 
te In'-nnl<'eren, samengesteld uit een inspecteur van 
den waterstaat, professoren in de organische schei
kunde, in de toxicologie en in de medicijnen, nevens 
een aantal anderen, allen onder voorzitterschap van 
den Minister van Bimienlandsche Zaken. De ver
deeling van deze commissie in 2 secties, een voor 
het theoretische, de ander voor het pracÜKche gedeelte 
en hun werkkring weiden daarop door spreker na
gegaan. Aan alle burgemeesters van steden , waar 
de cholera zich vertoond had , werden inlichtingen 
gevraagd omtrent locale toestanden, en het Water 
van die plaateen onderzocht Op eene algemeene 
vergadering wenlen door beide secties rapporten uit
gebracht handelende over: 

het verhand tusschen de cholera cn het drinkwater; 
de analyse van het water in de meest bezochte 

streken gedronken; 
den oorsprong vuu het water in den Hollandschen 

bodem; 
de middelen tot verbetering ; 
de waterleidingen, en 
het wettelijk toezicht op het drinkwater uit le 

oefenen, 
De conclusie, waartoe het rapjiort komt, is, dat 

zuiver drinkwater de cholera niet voorkomt, maar 
dut daar, waar het water slechter i s , de cholera 
altyd in heviger mate optreedt, onafhankelijk van 
elke andere uitwendige omstandigheid. 

Op het t Congres d"hygiëne , dc sauvetage et 
d'économie sociale" in 1876 te Brussel, kwam het 
werk van de Koninklijke Nederlandsche Commissie 
het eerst ter sprake, doch er waren nog 2 jaren 
noodig alvorens veertig mannen zich vereenigilen 
tot het stichten dezer Vereeniging. 

Spreker las daarop de akte voor die op het 

nCongres d* hygiene te Parijs wenl geteekend en 
het reglement van de Vereeniging , zooals dit door 
het bureau weid opgesteld en waarvan het eerste 
artikel als doel van dc vereeniging aangeeft; d'èmi
le r dans chaque état la sollicitude dn gouverne
ment sur la gualitë de t'eau potable destinée 
aujn habitants." 

Na alzoo de geschiedenis van deze Vereeniging te 
hebben uiteengezet, gaat spreker eenige mededeelin-
gen geven over hetgeen zij reeds totstand bracht in 
verschillende landen, met vermelding welke middelen 
gebezigd waren om het l«st te geraken tot het 
doel dat zij zich voorstelt. Hij noodigdo daarbij de 
aanwezige afgevaardigden uit om elk zoo mogelijk 
rapport uit te brengen over het in hun vaderland 
in den geest der Vereeniging verrichte. 

Van Dititschland , België , Engeland, Ruincnië, 
Sweden, Rusland, Portugal, Spanje en Italië wer
den door den spreker korte berichten voorgelezen 
over de weikzaamheid van de Vereeniging aldaar; 
het bericht uit Griekenland, in de taal des lands 
gezonden, was nog niet in eene meer algemeen ver
staanbare vertaald. Alleen uit Sydney wenl geen 
rapport ontvangen. 

De heer Jiiger noemde vervolgens Turijn als de 
plaats, waar de vereeniging haar volgende vergade
ring zal houden en sprak eindelijk over de toekomst 
die zij tegemoet gaat. Langzaam voort werkende, 
evenals de druppel die het mamier uitholt, tracht 
zij haar doel te bereiken, niet langs den weg der 
revolutie, maar langs dien der reformatie. Daartoe 
verlangt zij den steun en de medewerking van de 
Regeering in het belang van deze zelve en niet als 
een gunst Ongetwijfeld zal de Vereeniging veel 
strijd te voeren hebben tegen voonxndcelon en onwe
tendheid, togen geheime en bijzondere belangen, 
tegen under-current streams. 

Maar, zoo eindigde de heer Jager zijne onderhou
dende voordnicht — laat de overtuiging ons sterken 
dat hetgeen wij doen VOOT het algemeen welzijn ge
schiedt. Het leven uit zich in bandelen, welnu laten 
wij leven en ook toonen dat wij leven. 

Nadat de heer Jager door den eere-voorzit ter voor 
zijne nmóedeelingen was dank gezegd, his Dr. De 
Chaumont een bijzonder uitvoerig verslag voor over 
de verrichtingen van de Vereeniging in Engeland. 
Daarin werden een menigte lieschouwiugen medege
deeld over den toestand van het water in Londen 
en in andere streken van Engeland, met opmerkin
gen over de gesteldheid van den bodem en den in
vloed , dien deze op het water als drinkwater kan 
oefenen. Daarna behandelde het rapport de wijze 
van water verspreiding door de steden, den aanl der 
filtrums, het nadeel van stilstand van het water in 
de blusleidingen en het ahsorbtie-vennogen van het 
water, veroorzakende dat men tegelijk met het water 
ook de lucht drinkt waarmede het water in aanra-
king was. 

Meerdere rapporten van buiteiilandscho leden wer
den heden niet vernomen. 

Na de bezichtiging van eenige kaarten, die de 
waterverzorging der stad Brussel eu omgeving voor
stelden, weid de vergadering gesloten. 

Arnhem. De uitslag der bekroningen van den 
Internationalen Wedstrijd , gevoegd bij de Tentoon
stelling van Nationale en Koloniale Nijverheid, is 
voor de volgende afdeelingen: 

VII . Afdeeling henneptouw. 
A. Koninklijke Nederlandsche Marine, gouden 

medaille eu /"100; J . J . WollI te Mannheim, zilve
ren medaille eu ƒ 5 0 ; B. Koninklijke Nederlandsche 
Marine, g. m. en f 100; W. de Gruyter en J . de 
Gruyter te Lekkerkerk, z. m. en ƒ 5 0 . 

In deze rubriek is nog toegekend een z. in. aan 
J. B . Reinere &. Co. te Brake a. d. Wener. 

X . Afdeeling watermeters. 
A . C. Spanner te Weenen, g. ut. cn / 1 0 0 ; 

Teirich Sr Leopolder te Weenen, g. in. en /"100; 
terwijl alsnog aan de Societé Générale d'Electricité 
te Parijs voor het electrisch licht is toegekend tie 
gouden medaille. 

— Naar men verneemt heeft de jury van de be
proeving der brandkasten aan het bestuur der Ten-
toonstelling*, vereeniging in huar rapjiort te kennen 
gegeven, dat geen der beproefde brandkasten aan 
al de eischen van het programma heeft voldaan , 
zoodat de uitreiking der medailles niet in dien geest 
kan plaatshebben. Dat echter, indien de commissie 
eene bekroning wenscht te doen plaats hebben , daar
toe in volgorde de heeren P. Neppen cn E . Traan-
boer, alhier, en ten derde de heer Voge l , te Mid
delburg, in aanmerking komen. 

Leiden. De gasfabriek, alhier, doet zulke 
uitstekende zaken , dat voorgesteld is om den prijs 
van het gas, nu reeds 8 cents, op 7 cents te brengen. 

De bloei van deze gemeente-nering — want het 
is eene zuivere gemeente-zaak, waarvan de opbrengst 
in de algemeene kas gestort wonlt — kan niemand 
bevreeinden, die met hel vLcidscbc gas" bekend is. 
Het gas toch is zoo slecht, dat de verbruikers veel 
grooter hoeveelheid moeten verbranden om behoorlijk 
licht te krijgen, dan wanneer het goed ware. Op 
die wijze kan men het we] goedkoop stellen. 

Vele gasverbruikers /.elven uiten daarom den wensch 
om liever den prijs te behouden , desnoods te ver-
hoogen, maar in elk geval goed gas te geven. Of 
de directie der fabriek deze zienswijze zal deelen, is 
iets, wat later blijken zal. 

Ambt-Delden. In de jongste vergadering van 
den Rand dezer gemeente is behandeld een schrij
ven van de commissie uit grondeigenaren te Wierden, 
Stad- en Amht-Almeloo, belast met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de inrichting van een water
schap de sRegge" , hetwelk zou wonlen uitgevoenl, 
in hoofdzaak althans, naar het door wijlenden heer 
Stieltjes in 1872 op hwt der provincie ontworpen 
plan. 

E r werd geene commissie gevormd, doch liesloten 
dc betrokken grondeigenaren in deze gemeente met 
het plan der hierboven bedoelde commissie in keu
nis te stellen. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maan*»!-, 15 Nept. 

Amsterdam, to 12 uren, door de Amstcrdanische 
Roei-eu-Zeilvcrecniging De Hoop, iu het lokaal A m -
stelhoek: het bouwen vau een houten societeitslokaal 
voor die verecuigiug, in deu Buiteuamstel, voor de 
BoerhaavcsLraat, eu het vlotmnken vau eene gie-
kenloods. 

Meppel. te 12 uren, aan het huis van E . H . Stahh 
het docu van eenige vertimmering aau genoemd huis. 

Uren Ingen, te 12'/, uren, door burg. on weth.: 
bet aanleggen van een voetpad, ontgraviug voor de 
speelplaats, het plaatsen vau plnukcttingcn enz. ten 
behoeve VAU het schoolgebouw bij de Kademarkt. 

Middelburg, tc 2 ureu, door het bestuur der Gods
huizen, in liet burgerweeshuis: de uitvoering van 
eeuige herstellingen, benevens eenig schilderwerk aau 
de tot die instelling behoorende gebouwen. 

Hardenberg, tc 2 ureu, iu het loifement-Vau Munster: 
het bouwen vim een woouhuis te Heemse voor notaris 
ü . de Meiiier. Inl . bij den architect S. J . H . Trooster 
Ui l / . . . te Zwolle. Aauw. tc 12 ureu. 

iHiK.ct.|j, i n Mept, 
WaddinkHveen, te 11 uren, door het H . K . paroch. 

kerkbestuur van den II Victor, bij II. Spithoven: 
het houwen eener kerk. Inl. den architect E . J . 
Margry, te Rotterdam. 

D e i n , te 12 uren, door dcu directeur der artillerie
stapel- en coiistructiemagazijnen: cio levering van: 
perc. 1, 100 kisten met hangslot en sleutel, 100 roodc 
seinvlaggen; - perc. 2, 100 onderstckeu, 100 urinalen, 
200 drinkbekers, 100 seinfluitjes; — perc. 8, LOG lan
tarens; — perc. 4, 100 beniaude glazen waterkruiken, 
ten gebruike bij het ziekenvervoer langs spoorwegen. 

A«a«n, te 12 uren, door het ministerie van water
staat en/., aan liet gebouw van het prov. best: het 
driejarig onderhoud van de Rijksstoomgomalen langs 
bet Noord-Willemskanaal, prov. Dreute. Ramiug 
/ 3205. 

Utrecht, tc 2 ureu, door de maatschappij tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraafburcau: het 
makeu van een gebouw voor waterstoven op het station 
Mcppel, met daarmede iu verband staande werken, 
ten behoeve van den spoorweg Arnhem -Leeuwarden. 
Inl. bij den sectieingenicur.te Meppel. Raming ƒ3300. 

Wori-Hlieden, te 2 uren, bij K . J . Noy, in Dr 
Koskam: het afbreken vau hot aanwezige hecrenbuis 
en het bouwen van eeue villa op het landgoed De 
Kruishorst. aldaar. Bil j . inz, hij den architect M . K . 
Smit, te Dieren, 15 Sept. 

YAaemtdag, 17 Heat. 
l i iut t ei tt . te 8 uren, in het Café Pas Buiten: 

het maken van eeu gebouw, dienende tot vergader
zaal, op een terrein aau de Cornclis-de Wittstraat, 
voor het Deed rechtse lie Schil de rsbond. Int hij W. C. 
van liije. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
bouwen van 2 goederenlood son op het goederenstution 
in de Stadsrictlanden te Amsterdam. Inl . bij deu 
hoofdingeuieur le Amsterdam. Aanw. S en 10 Sept., 
telkeus te 11 uren. Raming / 113,000. 

Rein, te 12 ureu, door den directeur der artillerie-
stapel- cu constructie magazijnen; dc levering van: 
perc. 1, 39 stuks of 10.7 M»eiken platen, lang 4.00 
5.50, breed 0.47, dik 0.124 M . ; - perc. 2 , 189,8011 
K G . gietijzer van het merk Uurtsherrio no. 1; msm 
3. 8000 K G . plat staafijzer, breed 0.098, dik 0.02'. 
M . (le leveren in 80 staven lang 5 M ); — perc. 4, 
4733 K G . nieuw gegoten roodkoper iu blokken; — 
perc. 6, 5(J5 K G . Banka-tiu, tot den aanmaak vau 
raderen tot affuiten, belegering Y , van 15 eu 12cM. 
s t en projectielen, ten behoeve van het vestinggeschut 

Crave, te 12 ureu, door den ontvanger der rcg. 
en dom., in De Eenhoorn: het maken van een aarden 
dam in dc buitengracht der vesting builen de voor
malige Brugpoort, net iu verbaud daarmede verleggen 
van den bestoandeu weg buiten do Brugpoort eu hel 
afbreken vun eene houten brug niet hare gemetselde 
landhoofdcn. Aanw. IC Sept., tc 9 uren. 

Hallerdam, le 1 uur, door burg. en weth.: het 
maken vau oen machine cn ketelhuis mot toebchooren, 
op het terrein uabij den Zwaan.slialsclieweg in deu 
polder Uloinmersdijk. Inl . aan het Timmerhuis. Aunvt 
15 Sept., te 10 ureu. 

t « s t e r d a m , te 2 uren, door dc directie der brood
fabriek De Haan, in het Café Panorama: het stichten 
van gel* ui wen enz. voor eeue machinale brood bakkerij, 
op een terrein in de Valketibiirgrrstraat, tc Amster
dam. Inl. hij den architect-werktuigkundige J . W. 
Meijer. 

Ratterdam, ten kantore van de Rotterdamsebe 
Handelsvereeuiging: het maken vau 4 dukdalven in 
de Binnenhaven en 2 anti den mond dier haven, be
nevens het versterken van 2 beslaande dukdalveu 
aldaar. 

Danderdag, I* Nept. 
Ede, le 10 ureu, door burg. en weth.: het schil

deren en Hommeren van ruim 200 zinken huisnommer-
ploatjes. 

D e i n , le 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en construclieniagazijnen: de levering van 
15000 M . lichte kardoeszijde (bourctte), ten behoeve 
van voorschreven magazijnen, en 8350 M . idem, te 
behoeve van het vestinggeschut. 

w i z e n , te 12 uren, door bet bestuur van dcc 
Zuid wij kermeerpolder, in het Hotel Appeldoorn : 
het verbreeden un verdiepen vau eenige tochton 
den polder; 2o. het schoonhouden der ringsloot om 
den polder tot uit. Dec. '80. 

SIJmrgen, te 12 uren, door den dijkstoel van he' 

raiderdistrict dc Circul van de Ooy, in het Geërfden 
uis: de levering van 1125 stère grond; het knotrt 

van wilgeboomen per vim in 2 pure; het rcitiigci' 
der tochtsloutcn, iu 7 perc. 

' « L M , te 1 uur, door den rentmeester van lif' 
kroondomein ' t L o o : het doen van eenige herstelling^ 
aan de bouwhoeven Asselt, Ilullemausgoed eu Uddr 
lermcer, aan de slaghoomcn iu het Soerenschebosch, eu: 

Rrakel, te 1 uur, door burg. eu weth.: het Opho*J 
gen enz. van hol bouwterrein, het bouwen van eeS< 
school voor gewoon lager onderwijs met 5 lokalen 
het leveren en stellen van het schoolameublement BS* 
Inl . bij den architect A . M . A . Gulden, te Zalt-Bon 
mei. Aanw. te 11 uren. 

Haarlem, te 2 ' , uren, door het ministerie van « -
terstaai enz., aan het gebouw van hot prov. best. 
hut makeu van een peilput met gebouwtje voor e* 
selfregistreerendcn getijmetcr te Enkhuizen. Kami»? 
ƒ3470. 

Vrijdag, If) Mept. 
Naatderp, le 11 uren, door het gemeentebr< 

van Nootdorp-en-Stompwijk, ten gemeonlehuize: 
begrinten van dc molen-, kerk- eu overwegen om 
die gemeenten, ter gezamenlijke lengte van 4518 M 

met liet vernieuwen der brug in deu Kerkweg, in 
2 perc. 

D e i n , te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructicmagaiijuen: de levering van: 
Ie perc. 100 stuks eiken naven, ruwe; 2e perc. 27 st. 
of 0.2 M ' eiken platen; 3e perc. 15 st. of 6.0 M 1 

idem; 4e perc. GO st. of 12 M 1 idem; 5e perc. 20 st. 
of 4 M ' essehen platen; 6e perc. 4700 K G . bandijzer, 
1800 K G . plaatijzer, 21,700 K G staafijzer; 7e perc. 
1496 K G . nieuw gegoten roodkoper in blokken, voor 
den aanmaak van ponton- cn schraagwagens. 

A r n h e m , te 12 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
de uitvoering van werken tot normaliseering vau de 
Waal te lirakei in kiloinelcrruai 88. Aanw. 15 cn 16 
Sept. Kaming ƒ5300. 

Zwol le , te 12 uren, door het gemeentebestuur van 
Zwollcrkerspel, op het gemeeutehuis: de herbouw van 
het afgebrande schoolgebouw te Mastenbroek. Inl . 
bij Gerrit Kragt Jr., aau de Mastcnbrockerkcrk. 

Makhlnga, te 1 uur, door burg. eu woth. van 
Ooststcllingwerf: lo . verfwerken te Donkerbroek, Haulc 
en Haulerwijk, in 2 perc; 2o. het vervoer van grint 
eu steen langs do wegen, iu 3 perc. 

Zul ren. te l ' / j uren, ten raadhuize: lo . het lier-
stellen eu gedeeltelijk vernieuwen van den vloer iu do 
vestibule en dc stoep bij het gemeentehuis; 2o. het 
ophoogeu cn ogaliseeren van het stationsplein. Auuw. 
16 Sept., resp. te 11 cn te 2 uren. 

Zaterdag, ï o Sept. 
Amnlerdam, te 12 uren, ten kantore der Amster-

danische Kanaalmaatschappij; het leveren van minstens 
8000 en hoogstens 4(K)0 tons Westfaalscliosteenkolen, 
ten dienste vuu den stoom watermolen te Schcllink-
woudc. 

Leeuwarden, te 12 uren, door het gemeentebest: 
hot doeu van eenige hcrstellingeu aan den SchooiwHl 
langs deu trekwog te Dronrijp. Bil j . inz. 10 Sept., 
vóór 's avonds 8 uren. 

Lelden, te 12 uren, door dijkgraaf eu hoogheem
raden van Rijnland, in het Gcmeenelandshuts i het 
verdiepen vau dc Houtvaart, gelegen op de grens der 
gumeenteu Haarlem, Bloemendaal en Heemstede, in 1 
perc. Inl . bij deu ingenieur van Rijnland, te Leiden. 

Hemeldlnge, te 4 uren, door burg. cn weth.: het 
vcrgrootcii der openbare lagere school aldaar, niet 
eenige bijkomende werken aan de bestaande eu neven
gebouwen, mei bijlevering van materieel, ameublement 
enz. Iul . hij den burg. on dcu weth. C. Lindenbcrgh. 
Aanw. van Ü—3 uren. 

Maandag, SS Mept. 
Hen Rurg (op Tessel), te 11 ureu, door het wuter-

schap der 2'J Gemeenschappelijke Polders, ten raud-
huize: lo . het opbreken, vervoeren en opnieuw leggen 
van een brug en 2 kokers, door den eersten dwarsweg 
in deu polder Het Noorden; 2o. het doen vuu eeuige 
aardwerken ; 3D. het leveren van 10 stuks iepenhouleu 
rullen 15 palm eu 70 azijnhoulen kommen en een 
grenoii pomp met stok en zuiger voor den water
molen ; 4o, het vervoeren van p. m, 75 stire grint 
van af de haven te Oudeschild naar de verschillende 
grintwegen. Aauw. 20 Sept., te II ureu. 

Amsterdam, ten kantore van de directie der Hui l . 
IJzereu-spooi *egmaalschappij: de leveri.ig vat: 2500 
tous grove kaohelkolen. 

HlnNdag, S3 Sept. 
Kamerik, te l i uren, door het bestuur van hel 

waterschap Kamerik-Mijzijdc, in het gemeentehuis : het 
maken vau eeu gebouw niet schoorsteen en verdere 
inrichtingen voor een te stichten stoomgemaal. 

Kaarden, te 11 uren, iu dc kazerne Oud-Molen: 
het verbeteren van de forten : a. Tienhoveu (Raming 
r*W,*O0), b. Spion {Raming ƒ58,600) , c. Kijkuit (Ra
miug ƒ57,700) . Bilj. inz. 22 Sept., vóór 3 uren, op 
bet hureau van den geniecommandant in dc 2e stel
ling, te Naarden. 

Ratterdam, le 12 uren, vanwege het departement 
van financiën, door den prov. inspecteur der directe 
belastingen enz., aan zijn bureau: het onderhouden 
vau- en hel doen van eeuige herstellingen aan de 
terreinen, de haven, de gehouwen cu aanhoorigheden 
van het Rijks-cntrepót op de voormalige Marinewerf 
te Botterdam, ged. '79, '80 cu '81. Aanw. 10 Sept., 
te 10 uren. 

Waensdag, S4 Aept. 
Am-terdaui, te 11 uren, aan het koioninal etablis

sement: dc levering, i a 40 perc., van: divers ijzer; 
Kngclsch gietijzer: ijzeren water, olie- en geldkisten 
(gewijzigde voorwaarden): divers koper; vlampijpen; 
lood, zink, enz.; conduclorketting en standaards; 
draaislijpsteenen . vuurvaste steunen; glasruiten, pa-
tentglazeu, enz.; hoosvaten, pagaaiers cn sloepsriemcn; 
divers leder; imitatie-leder; vi l t ; ravensdoek(imitatie 
collitas); vlaggedoek; saai cu groen dumast, zeil-
docksche kotten, matrassen, kussens, enz.; poetskatocn; 
vouw- of kruisstoeltjes; roode menie, loodwit, zinkwit, 
enz.: lijnolie eu Iroan; ptearmekaarsrn; blikken bussen: 
houten kisten. 

Zljpe (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur der wa
terkeering Bruinissc, in de Herberg: het leveren en 
storten van 1040 scliecpstons gewone Doorniksche-, 
Lessineeschc- of bazaltsteeD, en 1840 scliecpstons puin. 

'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie vau bi li
neal, zaken: dc levering van het papier in onder
scheidene soorten, henoodïgd voor den dienst der 
Algemeene Landsdrukkerij, ged. '80 en '81. 

Danderdag, SE Mept. 
WlatcrawIJk, te I uur, door de Neder!.-Westf. 

Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: overwcgsluitin
gen en waarschuwborden voor het Pruisisch gedeelte 
van den spoorweg (lijn Wiaterswijk— Gelscnkirchen). 
Inl . bij den directeur-ingenieur der Maatschappij, te 
Winterswijk. 

I'irecht, te 2 uren, door dc maatschappij tot Ex
ploitatie vau Staatsspoorwegen : lo . het herstellen der 
toogangswegen naar de stations Nicuwcschaiis, Schoem-
da, Hongezaud, Zuid hum. Grijpskcrk en Dc Punt, teu 
behoeve van dun spoorweg van Hurlingcn naar de 
Hannoverschc grens en van Mcppel naar Groningen 
en 2o. de verlenging der tusschen perrons op de sta
tions Krabbend ijkt', Kruiningen, Biczclinge, Goes en 
's Heer-Arendskerke, teu behoeve van den spoorweg 
van Roosendaal naar Vlissingen. 

Haarlem, te 2 l/t uren, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het maken van een peilput, terp cu gebouwtje voor 
een zclfregistrccrenden getijmetcr op Vlieland. Aanw. 
20 Sept. Raming ƒ 5700. 

Vrijdag, St Nept. 
Middelburg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat euz., aan het gebouw van het prov. best: 
het maken en iuhaugen van een paar sluisdeuren eu 
de uitvoering van bübehooronde werken voor het 
kanaal van Neuten. Aanw. 20 en 22 Sept. Raming 
ƒ 6705. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie vnn wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het aanbrengen cn onderhouden van eene beplanting 
van opgaande linden en eiken heesters langs den 

Rijks-grooten weg 2e k l . no. 3, van Westervoort naar 
de Pruisische grenzen. Raming /*840. 

Saterdag, S7 Sept. 
Ratterdam, te 11 uren, door dijkgraaf en heem

raden van den polder Prins Alexander, in het Alge
meen Verkooplokaal: l o . het uitbaggeren van 4 ge
deelten locht in den polder; 2o. hot verlioogcu cn 
verzwaren van eenige gedeelten ringdijk van den 
polder. Aanw. 24 Sept., te 10 uren, aan het beneden-
stoomgemaal centrifugaal no. 1. 

Dinsdag, SS <tepl. 
D e i n , tc 12 uren, door den directeur der artillerie

stapel- en constructiemagazijnen: dc levering van: 
perc. 1, 12 stel brandspuiten V M , verbeterde, niet 

toebchooren (elk stel bustaat uit 2 stuks); 
perc. 2, 15 hand brand spuiten met toebehooren; 
„ 3, 30 nauwe en 10 wijde slangen tot brand

spuiten, 10 lange tot handbrandspuiten, 471 M . slangen 
d. i . o. 0.107 M - , 150 M . idem idem 0.225 M , 00 
M . idem idem 0.115 M. ; 

perc. 4, 15 nauwe eu 4 wijde zuigbuiz.cn; 
„ 5, 156 brandzeilen, lang S.0 M . , br. 4.2 M. . 

20 idem „ 6.0 „ „ 3.0 „ 
beide met ophaaltouwen, 180 hrandzeilophaaltouwen, 
lang 20.00 M , d. i . o. 0.035 M . . ten behoeve dier 
mngozijnen. 

Aflnen, te 12 uren, door het miuisterie van water
staat euz., aan het gebouw van het prov. best: het 
éeujafig onderhoud vau het verbindingskanaal van du 
Drentsche met de Friesche wateren. Aanw. 23 Sept. 
Raming ƒ 4210. 

Waensdag, S Oei. 
's-Hage, tc II uren, door het ministerie van water

staat enz.: hot doen van baggerwork in dc Niouwe-
llaae, tusschen de kilometerraaieu 187 en 138. ter 
verbetering vau deu toegang naar de voorhaven der 
schutsluis te Detfshaven. Aanw. 27 Sept. Raming 
ƒ 4070. 

kniHterdam, tc 12 uren, in hel eentraalmaga/ijn 
van kloiding, uitrusting enz.: de levering vau 30,000 
M . donkerblauw ordinair laken (nieuw model), in 6 
perc. elk van 6000 M . , 1000 M . lichtblauw onderof-
licierslakcn (nieuw model), in 1 perc, en 100 M . 
lichtblauw uitmonstcriuglakcu, in 1 perc. 

Vrijdag, R «et . 
Ramele, tc 10 uren, door het bestuur der water

keering van hel cal. waterschap Ellewoutsdijk cn den 
cal. polder Borsele, iu hot gemeentehuis: het makeu 
van werken tot oeververdediging aan den cal. polder 
Borsele. Aanw. 20 en 30 Sept. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van wutcr-
sta.it enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
bouwen van eeue schutsluis in het Apeldnoruschc 
kanaal, en het verrichten vau bij behoorende werk
zaamheden te Koudhoorn, onder dc gein. Apeldoorn. 
Aauw. 27 en 20 Sept Raming ƒ 75,000. 

Waenadag, 8 Set. 
Kreda, te 12 uren, door den ontv. der rcg. en 

dom.: a. het slechten der omwalling van het terrein 
der Kon. Mi it. Academic eu der voorliggende werken; 
h. het voltooien der rondom dc stad ontworpen Sin-
gelgracht; c. hel doortrekken der oostelijke Kasteel-
gracht, tot in dc Singelgracht, het graven eener 
coupure vau de zuidelijke Kasteelgracht naar het 
Spaansche Gat ; het afgraven van eeu deel der 
buitenwerken tot verbreeding der rivier dc Mark. 
Aanw. 4, 0 en 7 Oc t , telkens tc 9 uren. 

V4 urn-dag, 15 S)ct. 
Aaelanderveeat, door het gemeentebestuur: de le

vering voor hot jaar '80 van ongeveer 500 stère grint 
voor de wegen, te leveren aan den Rijn of aan het 
Kanaal. 

Allooj» van Aanbestedingen. 
Gaea, 20 Aug.: het leveren ou storten van Door

niksche steen voor dc Breedc-Watering-bewesteu-
Yersuke; minste inschr. was L . F . Willemsen, te 
helaneto, I ƒ 0.50 per last. 

(.innia, 26 Aug.: het maken van eene reiuïgini;s-
iurich'ing bij- en het aanbrengen van verbeteringen 
in de kazerne; minste inschr. was II. J . Nedcrhorst, 
te Gouda, voor ƒ 4543. 

Nrherpeiilase, 20 Aug.: het verdedigen van den 
ondorzeeschen oevor van Scherpenisse door steenhe-
storting aan de waterkeering; ingek. 5 bilj., als: 
1). dc Jong Az„ te Neuzen, / 4979 
I>. Bolier ( V . „ Rilland, „ 4600 
P . P. Seret, „ Sliedrocht, „ 4503 
F. MoilI haan, „ Zieiik/ee, „ 4170 
J . Ceulemuns, „ Niel (België), „ 4468 
gegund. 

« i n - r i i o t r n , 28 Aug.: het vergrootcn van dc be
huizing der gemeente bij het gymnasium gclegcu; 
ingekomen 2 bilj., s is : 
E . v. d. Voort en 

W. .1. Smit, te Winschoten, ƒ 4502 
II. Dik cn J . Numann, „ idem „ 453S 

Xrvenaar, 30 Aug.: het houwen van een kantoor 
in den tuin achter de woning vau notaris Pliesler; 
ingok. 3 bilj., nis: 
L . Ledeboer, te Zevenaar, ƒ 225Ü 
Th. Korthsus, „ idem „ 2221 
G. Polman, „ idem „ 1891 
gegund. 

KroiniiiPii ie. 2 Sept.: bet bouwen van een pakhuis, 
enz.; iugekomen 16 bilj., als: 
J . Kieviet, te Haarlem, ƒ 5135. 
H . F. Wcsterveld, „ Purinerend, „ 4240. 
P. Hazenberg, „ Krommenie, „ 4200. 
W . Meijer, „ Amsterdam, „ 4200. 
I). Vcrlnnn, „ Zaandijk, „ 4090. 
H . van Ks, „ Haarlem, „ 4035. 
Vredenduin en Co., „ Koog a d Zaan, „ 4025. 
D. Luijt, „ Krommenie, „ 3939.39 
P. Leguit, „ idem „ 3880. 
H . Klaver, „ Hncndam, „ 3800. 
M . Stam, „ Wormervcer, „ 3772. 
J . Klerks, „ Dirkshorn, „ 3758. 
C. de Jager en 

A . Valendonk, „ Haarlem, „ 3709. 
K . Luijt, „ Beverwijk, „ 3034. 
P. Dans eu J . Rem, „ Worinor, „ 3590, 
F. Wolzak, „ Krommenie, „ 3424. 
gegund. 

Aasen, 2 Sept.: het bouwen vau 2 burger- cn 5 
arbeiderswoningen van A . van Oosten; gegund aan 
W . Bijzeit, te Assen, voor ƒ 4641. 

Kwalle, 3 Sept.: het veranderen van het gebouw 
van den vischafslog; ingek, 4 bil i . , als: 
P. Disselhoff, te Zwolle, ƒ 1450 
A . v. d. Bild, „ idem „ 1429 
L . Meijer, „ idem „ 1333 
G. Sohutte, „ idem ,, 1275 

luldharn, 4 Sept.: het verbreeden cn verdiepen 
van het Wulddiepic of de Matsloot, met eene door
graving naar het Laugsdiep eu het maken vun eene 
draaibrug over die doorgraving; ingekomen 16 bil
jetten, als: 

P. P. Holster, te Akkrnm, / 31,700 
i l . A . Smit, „ Ulrum, „ 21.397 
J. W. Hingenoldus, „ Gorrcdiik, ,, 29,997 
ü . de Hoog ('/., „ Amsterdam, „ 28,150 
D . Kramer, „ Appingedam, „ 27,924 
J. J. de Vries, „ Burum, „ 20,990 
W. Bos, „ Zuidbroek, „ 25,820 
G. C. M . Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 24,437 
B. de Jong. „ Groningen, „ 22,980 
W. B. Harkema, „ Warfhtiieen, „ 22,290 
J. Lubscn, „ Zuidwolde, „ 22,250 
A . H . Te o i o-a. „ Grootegast,' „ 21,484 
A . J- Bcnninga, „ Bedum, „ 21,350 
G. T. Praamstra, „ Veenwoudcn, „ 21,111 
J. Veldkamp, „ Bedum. „ 20,400 
B. H . Harkema, „ Groningen, „ 19,293 
gegund. 

stellendam, 5 Sept.: het maken van werken tot 
verbetering der haven; ingekomen 15 bilj., als: 
P. v. d. Wende, te Goedereede, ƒ 40,000 
L . Lokker, „ idem „ 39,760 
P. van Wijngaarden, „ Sliedrccht, „ 39,600 
B. de Wacrd, „ Nieuwcnhorn, „ 39,100 
L . Brand, Hardinksveld, „ 38,700 
S. van Bern Ben, „ Ouddorp, » 37,600 
A . ft d. Menden, „ Hardinksveld, „ 36,200 
T. Volker, „ IKirdrecht, „ 36,090 
I). Bolier, „ Scherpenisse, „ 36,638 
W. Blokland Az.. „ Ilardiuksvcld, „ 32,948 
L . Kalis, „ Sliedrccht, „ 32,840 
W. van Leeuwen, „ Hellevoetsluis, „ 32,190 
.1. van Noordennen, „ Sliedrecht, „ 32,000 
G. Vlot Gr,., „ Hardinksveld, „ 31,685 
J . v. d. Velde, „ Papcndrccht, „ 29,293 

's-llage, 5 Sept.; het onderhouden en herstellen 
van hot Rijks-post- en telegraafkantoor te Oosterhout, 
ged. '79, '80 eu '81; ingek. 2 bilj., a ls : 
J . de Vos, te Oosterhout, ƒ 558 
C. A . Oomen Az. , „ idem „ 535 

Amelde, 5 Sept.: de levering der benoodigde steen
kolen; minste inschr. was P. G. J . dc Jong, trAmeidc, 
ft ƒ 0 . 0 0 por H L . 

Arnhem, 5 Sopt: het houwen vau een nieuw gei-
verhuis aan de gemeentegasfabriek; ingekom:en 8 
bilj., als: 
H . v. d. Saud, te Arnhem, ƒ 17,987 
H . Heuvels, „ idem „ 17,400 
T. Eibers, „ idem „ 16,993 
J . II. Stevens, „ idem ,. 15,820 
H . G. Knoops C.Oz., „ idem „ 14,470 
G. van Berkiim, „ idem „ 14,374 
G. Liofting, „ idem „ 12,868 
A. W. Lcusiuk en 

G . H . v. d. Heijden, „ idem „ 12,170 
gegund. 

Zu i i i i e , 5 Sept.: het bouwen van eeu heereuhnis 
aau het Stationsplein; ingek. 2 bilj., als: 
G. F . Pater, to Zwolle, ƒ 16,250 
J. Willighagen, „ idem „ 15,679 
niet gegund. 

D e i n , 5 Sept.: hel bouwen van een heerenhuis, 
koetshuis met stal eu bovenwoning; iugekomen 5 
bilj., als: 
J . van Hees, te Delft, f 35,600 
A. den Ouden, „ idem - 34,132 
Qabr. Huurmau, „ idem „ 32,523 
T. Vos, „ idem „ 27,700 
C. P . W . Dossing, „ Gouda, „ 27,000 

AiiiHtcriinm, S Sept.: het maken van eene ijzeren 
wegbrug tuin de Nieuwe Vaart, aldaar; minste inschr. 
was J . P. Cornelissen, te Amsterdam, voor ƒ 5 9 7 7 . 

i ' i r r d i i , 9 Sept.: het uitvoeren van uenige werken 
aan de toegangswegen der stations Maastricht, Bunde, 
Beek-Elsloo, Sustcron, Echl, Maasbraclit, Roermond, 
Swttlmen, Reuver, Tegelen eu Horst, ten behoeve 
van den spoorweg Maastricht—Breda; ingekomen 3 
bilj., als: 
J . Hillen, te Grave, ƒ 12,900 
P . EL Creemers, „ Maastricht, „ 12,830 
J . Laudy, „ Sittard, „ 12,820 

Arnhem, 8 Sept.: liet leveren cn leggen van trot
toirs met trottoirbanden langs een gedeelte van de 
Bergstraat en de Oude-Kraan; ingekomen 8 bilj., als: 
G. van Berkum. te Arnhem, 10 pet. bov. het tar. 
J . P. Welsing, idem, 5 m m » 
G. J . lloogers, idem, 4 „ „ „ „ 
H . Heuvels, idem, 4 ' , „ ben. „ „ 
l>. W . Magendans, idem, 6 „ „ „ „ 
Th. Eibers, idem, 6 3/, „ „ „ „ 
11. G. Knoops C.Oz., idem, 8 „ mm 
].. Hasscl bach, idem, l O ' / i mm M M 
gegund. 

Ratterdam, 10 Sept.: het makeu van eene vaste 
brug ter vervanging van do Hocnderbrug; ingekomen 
14 biljetten, als: 
L . Hollander, te Capclle a/IJ , ƒ 13,306 
P. G. Winters, „ Kralingen, „ 13,195 
J. Zaaijcr, „ Botterdam, „ 13,100 
S. H . Tasscmeijer Jr., „ idem „ 12,936 
H . Wienboven, „ Schiedam, „ 12.S00 
P . A . A . v . Regenmorter, „ Rotterdam, „ 12,800 
A . J . Stal, „ idem „ 12,780 
W. P. v. d. Laan, „ idem „ 12,577 
A . Langejan, „ Kralingen, „ 12,000 
Burgerhout en Zn., „ Rotterdam, „ 11,905 
A . Gennisse, „ Rotterdam, „ 11,925 
A . Piena, » Kralingen, „ 11,885 
W . Zonneveld, „ idem „ 11,291 
M - Schreuders, „ Uselmonde, „ 11,258 

Vtrerkt , 10 Sept.: l o . het maken der gebouwen 
voor het stoomgemaal van „De Lange-Vliet ' ; hoogste 
inschr. was W . lemmers, tc Strijeu, voor ƒ 2 6 , 9 0 0 , 
minste inschr. M . Schreuders, tc IJschnoude, voor 
ƒ 17,472. 

2o. hot leveren eu stellen der werktuiglijke inrich
tingen; hoogste inschr. was B. Kuchen, te Bielefeld, 
voor ƒ 35,200, minste inschr. H . Böllinckx, te Brussel, 
voor ƒ15,650. 

I i reehi 10 Sept.: het in 2 perc. levereu van uiken-
houtcu dwarsliggers en van eiken wissolliout, ingek. 
12 bilj., als: 

l e perc. 2e perc 
H . Jauscn, te Didam, ƒ 88,780 
B. L . Bnijvoets, te Onlmarsum, 34,366 

idem idem 34,124 
Beimert cn Tassbcnnert, te 

Antwerpen, 39,069 
J . A . van der Eerden We., tc 

Bokstel, 38,018 ƒ 75,978 
J . J. vnn der Eerden IV., tc 

idem, 30,600 74,600 
J. N . de Haas und Söhne, te 

Wesel, 89,760 89,660 
J . H.vanl logcrwou, tc Bokstel, 36,774 73,074 
F. Clercs, tc idem, 37,900 
B . H . Clercx cn I . Clercx, 

te idem, 75,750 
.1. B . Groothuis, te Ihun-Lamp, 31,475 
B. H . Clercx. te Bokstel, 30,750 

Haern, 10 Sept: hot bouwen der fundamenten eeuor 
kerk voor het l i . K . parochiaal kerkbestuur St. Cyria-
cus, zonder de voornaamste levering van steen en 
hout; ingek. 17 bilj., als: 

P. Schmidt, to Amsterdam, f 15,900. 
J . Zeilemaker, „ Hoorn, „ 14,888.88 
Gebr. Van Bcrkum, „ Amsterdam, „ 14,279. 
W. Versluis, „ idem „ 13,968. 
.1. Bakker, „ Valkoog, . 13,931. 
•I. van Doornik, „ N.-Niedorp, „ 13.900. 
H , Stieltjes, „ Amsterdam, „ 12,779. 
P. J . Cornelissen, „ idem „ 12,640. 
,T, Rustenburg, „ Hoorn, „ 12,245. 
.1. Hoogcndijk, „ Medemblik, „ 11,722. 
II. J . Meekers, „ Amsterdam, „ 11,378. 
B. Jansen, „ idem „ 11,047. 
H . L . L. inbrandt. „ idem „ 10,990. 
J . Wijnands, „ Hoorn, „ 10,925. 
J . Bakker, „ idem „ 10,819. 
G. J . Blauw, „ idem „ 10,849. 
I). Tool, „ idem „ 10,695. 
gegund. 

Wageningen, 10 Sept.: het bouwen eener secieteit; 
hoogste inschr. was G. Liofting, te Arnhem, voor 
ƒ43 ,100 , minste inschr. was II. de Vries Rz., te 
Wageningen, voor ƒ29 I3SÜ. 

Aardenbtirg, 10 Sept.: het maken van een keiweg 
iu den Isabclhipolder; minste inschr. was 1'. Monjé, 
tc Breskens, voor ƒ 1508. 

tirenlngrn, II Sept.: het bouwen van 2 woningen 
ouder beheer van den architect N . W. L i t ; ingek. 8 
bilj., als: 
II. J . Meuge, le Groningen, f 2380 
.1. Spin, „ idem „ 22S3 
E . W . Wietzema, „ idem „ 2243 
D. .1. Diddeus, „ idem „ 2117 
K. Fekkcs, „ idem „ 2094 
D. Dooijeson K . Fekkes, „ idem „ 1938 
1). van Dellen, „ idem „ 1750 
.1. Wallinga, „ idem „ 1620 
gegund. 

firenlngen, 11 Sept.: het maken van een gemel-
selden onderbouw voor eeue draaibrug over het 
Damstenlicp; minste inschrijver was K. Wnssiug, te 
Groningen, voor ƒ 1 9 4 8 . 

2o. het bouweu van eene ijzereu draaibrug op djeu 
onderbouw; minste inschr. was J . J . Driessons. te 
Groningen, voor ƒ 2 7 7 7 . 

3o. de levering van p. m. 400 str. M . ra WC onbe
werkte Naainsche vloeren; minste inschr. was P. H . 
Korst, tc Groningen, voor 91 cent per sir. M . 

Vervolg der Iterichten en Mededeelden. 
B U I T E N L A N D . 

— De schilder Jan BHerts, Belg van geboorte, 
laatstelijk bestuurder van de Academie van Bcboooe 
Kunsten te Praag is aldaar op 16 Augustus gestorven. 
Hij bad er onlangs muurschilderingen voltooid in tie 
ka[nd van St.-Anna. Swerts was metzyn geestverwant 
Gulfens een van degenen, die in België de kerkelijke 
muurschilderkunst hebben bevorderd en met veel 
talent uitgeoefend. Jaren geleden zijn kartons van 
Gulfens en Swerts ook in Amsterdam tentoongesteld 
geweest en hebben zij daar veel bijval gevonden. 
Zijne beste werken , meest in vereeniging met Guffens, 
zijn de muurschilderingen in de kerk St-Nicolas , in 
tie Kamer van Koophandel te Antwerpen, vooral in 
de Schepenkamers te Yjieren en te Kortrijk , in den 
St.-Joris te Antwerpen. 

Met Gulfens gaf hij in 1858 een werk u i t , ge
titeld : «Souvenirs d'un voyage arüstwpie en Alle-
magne". Hij was iu 1820 te Antwerpen geboren. 

B I N N E N L A N D . 

's Gravenhagö Tusschen De Stoompost en 
De Nederlandsche Industrieel wonlt eene polemiek 
gevoerd omtrent het tijdstip, waarop de stoom als 
trekkracht gebruikt werd. Eerstgenoemd weekblad 
verkondigt de stelling, dat het 28 October 1870 
vijftig jaren zal geleden zijn, dat d l'sle locomotief 
voor het vervoer van reizigers over de mils rolde en 
De Nederlandsche Industrieel wijst erop, dat het 
vijftigjarig bestaan der sjioorwegen in Engeland reeds 
in September 1875 te Darlington gevierd wenl on
der de leiding o. a. van den heer Henry Pease wien 
eenigeu hij 't leven gespaarden dergenen (zoo las 
men in de verslagen dier feestviering), door wie, te 
midden eener algemeene verwondering en bewondering, 
de vermaarde moeder van alle spoorwegen, cn de 
vader van alle locomotieven, nu vijftig jaren geleden 
iu vruchtbaren echt verecnigd werden." Daar lazen 
wij nog: 

• Vijftig jaar gateden lag het denkbeeld van spoor
wegen, dat nu over den gansehen aardbodem ziju 
onvrearstoanbaren scepter zwaait, nogboelotenmsgo 
eerste kiem. Die breedgewiekte vogel kwam te Dar
lington in 1825 uit deu dop, door een Edward 
Pease en een George Stephenson met zoo uitnemende 
zorg cn vlijt geeenapen cn gekoeeterd. Feestelijk 
werd in de afgeloopene week deze gebeurtenis ter 
plaatse herdacht." 

Vooral voor ccn blad, dat zich den naam van 
Stoompost geeft, wekt het bevreemding dat de re
dactie onkundig is omtrent de voorname feiten, die 
op het gebied van stoom voorgevallen zijn. W y 
erkennen gaarne dat zij in eeu inoeielijken toestand 
verkeert, nu zij eerst het plan van een sjKwrwegjubi-
laeuni besproken en geen acht geslagen beeft op de 
vermaningen van De Nederlandsche Industrieel", 
al schijnt hel ook dat zij daarin niet op eigen uute-
riteit gehandeld, maar het voorbeeld van andere 
landen gevolgd heeft. 

Wij ontleenen het onderstaande aan de terecht
wijzing : 

oDe Stoompost verklaart niet geweten te heb
ben, dat op den Darlington-Stockton spoorweg da
delijk stoom als trekkracht zou gehe/igd zijn. Het 
zij zoo, doch dit niet weten doet het feit niet te 
niet. Ook betwist niemand dat dezelfde George 
Stephenson den prijs van 500 p, s, (naar wij nuvnen 
in 1826 uitgeloofd) nn aan wedren of proefneming 
tegen drie mededingers, op 20 Oct. 1829 behaald 
heeft, en wel voor zijne locomotief, de Rocket, 
die een Inst van ± 250 centenaars met eene snel
heid van H eng. mijlen in het uur voorttrok; maar 
dit feil r egt vaardigt o. i . de stelling niet, dat van 
het tijdstip dezer bekroning zou dagttvkenen tie 
exploitatie van spoorwegen door middel van stoom 
als trekkracht. 

DDaarop komt o. i . aan, als men «preekt, zooals 
De Stoompost vau 12 Aug. II. deed, van de eerste 
locomotief, die voor het vervoer vnn rei/igwa over 
de rails rolde." 

http://zuigbuiz.cn
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• De locomotief die de Darlington-Stockton spoor
weg bij zijn ojiemng in Sept. 1825 heeft gebezigd, 
(bovendien men kan zich hieromtrent beter Op de 
plaats zelve vergewissen, dan uit de beste Hand
boeken) was een stoomwagen , en wel door den/elfden 
George Stephenson gebouwd. 

• W i l men nu het tijdstip der bekroning vau 
Stephensons locomotief in 1839 , 25 October e. k. 
ook te Utrecht feestelijk berdenken, wij heblien er 
niets tegen: alleen blijven wij protcsteereti tegen de 
benaming van spoorweg-jubilaeum, dewijl het iu 
onze oogen eene ongerijmd beid is een half-eeuw feest 
te wijden in October 1H70 aan een feit, dat reeds 
van September 1825 dagteckent en iudedaad op de 
plaats en in het land waar het is voorgevallen, in 
September 1875 plechtig en o|ienlijk wenl herdacht. 

..Wat wij niet wisten, is d i t : dat Nederland, 
omdat Duitschland en Oostenrijk van plan zijn een 
dwaasheid te begaan, dit voorbeeld zou moeten 
volgen. Daartegen alleen hebben wij willen waar
schuwen." 

— Tot ons leedwezen kan bet verslag van de 
vergadering van het Koninklijk Instituut van Inge
nieurs, Dinsdag j l . gehouden, eerst in het volgende 
nommer worden oj-geiiomen. 

— Den 20 Juni is de hjii Soorabain— Pasoeioean— 
Malang geopend; eene cories|>onilentie, in De Loco
motief geplaatst, geeft eene uitvoerige beaoh rij ving 
van de eerste rit en het grootsche der l i jn , waarin 
tal van viaducten gebouwd zijn. Het artikel eindigt 
met een woord van dank aan de Regeering voor het 
totstandkomen van bel groote werk cn den wensch, 
dat sjmeilig geheel Java in het belang van land en 
volk door een sjiooi-wegnet verbonden wonlt. 

M a k k i n g a . De gemeente-opzichter, dc heer A . 
A . Kooistra, is benoemd tot opzichter van den veen-
polder ide Tienje" bij Gonedijk, op een jaurhjksch 
inkomen van f900. zoodat in Ooststellingwerf neder 
eene vacature vun gemeen te-ai-chitect bestaat. 

Montfoort. Op eene dezer dagen gehouden ver
gadering der ingelanden van den polder Heesvvijk 
werd met 01 tegen 58 stemmen besloten , een stoom
gemaal op te richten. 

A D V E R T E N T I É N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming vun oponthoud, te adresseeren aan de 

H. edaotlo 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i j * l i t i f - i i v o n d n o p - i i u r e n 

worden adver ten t i én voor bet eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

Advertentie).. 

Ministerie van F i n a n c i ë n . 

D E ONTVANGER D E R R E G I S T R A T I E E N D O 
M E I N E N U B1IEDA, zal op Woensdag den 
8sten October 1879, des middags [e twaalf uren, 
iu hst lokaal liet BI IOF V A N H O L L A N D " te Ilreda, 
in het openhaar 

A A N B E S T E D E N : 
«. het slechten der omwalling van het 

terrein der Koninklijke Militaire Aca
demie en der voorliggende werken; 
het voltooien der rondom de stad ont
worpen Singelgracht; 
het doortrekken der oostelijke Kas
teelgracht tot in de Singelgracht, 
het graven eener coupure van de zui
delijke Kasteelgracht naar het Spaan-
sche Gat, en 
het afgraven van een deel der bui
tenwerken tot verbreeding der rivier 
de Mark. 
De te verwerken hoeveelheden aarde
en baggerwerken bedragen te zamen 
ongeveer 210,000 M \ 
liesteding geschiedt bij enkele inschrijving. 

Het b e s t e k zal van af 22 September 1879 lei-
inzage liggen aan de kantoren der Registratie cn 
Domeinen te llertogenbosch, Bergen-op-Zootn, 
Dordrecht eu Breda, en aan laatstgemeld kantoor 
tegen betaling van / 2 per exemplaar verkrijgbaar zijn. 

De a a n w i j z i n g i n l o c o wonlt gegeven op 
'Zaterdag, Maandag en Dinsdag den 4dcn, Oden 

OU "den October 1870 , des voormiddags te negen 
uren, door den Hoofdopzichter I'. V A N DE E R V E 
te Breda, bij wien tevens nadere inlichtingen te 
bekomen zijn. 

De Ontvanger voornoemd, 
L E U R S . 

.1. 

NB. 

De 

B e k e n d m a k i n g . 
B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S der ge-

meente DOODS, zijn voornemens op Woensdag 
den 8 October aanstaande, des namiddags ten 1 y j 
un ' . ten Raadhuize dezer gemeente, publiek aan te 
bestetien : 

het dempen en rioleeren van een ge
deelte der buiten- en binnengrachten 
te Hoorn (raming ƒ143000). 

De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden 
af ter inzage ter Secretarie en ten kantore van den 
Gemunte architect, van des voormiddags 10 tot des 
namiddags 3 ure, en zijn tegen betaling van ff,— 
verkrijgbaar ter Gemeente-secretarie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag den 
1 October e. k. des namiddags ten een ure, aan tc 
vangen bij de Doelen. 

"AANBESTEDING. 
R o t t e r d a m s c h e H a n d e l s v e r e n i g i n g . 

H E S T E K N o . 71. i 
Tot het maken van vier ducdalvenin 

de Binnenhaven en twee aan den 
mond dier haven, benevens het ver
sterken van twee bestaande ducdal-
ven aldaar, 

worden vóór of op den • | 7 d o n September 1870 
inschrijvingen ingewacht ten kantore der R O T T B R -
[lAMst-jiK H A N I . E I . S V K H E K M G I N U , Roouipjes 4 0 , te 
liotterdam. 

De Bestekken zijn van heden af aldaar te ver
krijgen tegen betaling van f 1.—. 

D E DIRECTIE. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
Op Donderdag den 2 5 , , « September 1879 , des 

namiddags ten 2 ure, aan bet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek ii°. 242. 
De verlenging der tusschenperrons óp 

de stations Krabbendijke, Kruinin
gen, Biezelinge. Goes en 's Heer-
Arendskerke, ten behoeve van den 
spoorweg van Roosendaal naar Vlis
singen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 17 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 1 1 * " September 1879 ter 
lezing aau het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en uan het bureau van deu Sectie-Ingenieur te Ber-
gen-op-Zoom en is op franco aanvraag op gemelde 
plaatsen tc bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door deu Sectie-Iiige-
nicur te Bergen-op-/.oom. 

Utrecht, den 10 d '» September 1879. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Donderdag den 2.V«' n September 1879, des na
middags ten 2 ure, aan het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n*. 243. 
Het herstellen der toegangswegen naar 

de stations Nieuweachana, Scheem
da, Hoogezand, Zuidhorn, Grijpskerk 
en de Punt, ten behoeve van den 
spoorweg van Harlingen na-r de 
Hannoversche grens en van Meppel 
naar Groningen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 10 van het bestek 

Het bestek ligt van den l 1 J * n September 1879 lei-
lezing aan het Centraal bureau bij de Moreelse Laan 
en aan bet bureau vau den Sectie-Ingenieur Ui Gro
ningen en is op franco aanvraag up gemelde plaat
sen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven tloor den Sectie-
Ingenieur te Groningen. 

Utrecht, den IO1*"1 September 1879. 

Mozalk Tegels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I U U L E S , CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N O van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G r . J. OOR, 
F i r m a A X T . D E WILD, 

Seheepmakershaven A v . ti'2 en Ju/ferstraat JV". 50. 

ROTTERDAM. 

E e n Z u i g - en Perspomp 
met Sloouivermogeii wordt te huur gevraagd voor 
den tijd van 5 dagen. 

Brieven franco onder Lett. I'. P. bij tien Boek
handelaar A . J O N A S S E Jr. te Umuiden. 

~ GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomt iminerlabriekanten. 

Amsterdamsche 

K a ii ii a I in a a I s c li a p i» i j . 
A a n b e s t e d i n g ; . 

Op Zaturdag 20 September 1879 , des middags ten 
12 uur, zal van wege de Directie der Amsterdam-
sche Kanaalmiiatschappij , onder nadere goedkeuring, 
aan het Bureau van de Amsterdamse!ie Kauiuilmaat. 
schappij, Keizei-sgmrht 033 te Amsterdam, worden 
aanliestced: 

Het leveren van minstens 3000 en 
hoogstens 4000 ton (van 1000 kilo
gram leder) Westfaalsche steenkolen, 
ten dienste van den atoomwatermo
len te Schellingwoude. 

De aan besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Art . 8 van het bestek. 

Het bestek ligt ter lezing aan het Technisch l i u -
reuu van de Kanaalmaatschappij te Amsterdam en 
aan het Sectiebureau te Velsen. 

Het is voorts aan bet Technisch Bureau te Am* 
stcnlam op franco aanvraag te bekomen, tegen 
overmaking van 50 cent of één Reichsmark per 
exemplaar. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Eerstaun-
weaandan Ingenieur, Keizersgracht 688, en tien 
HiHifdopzigtet- O L I V I E R , Rozengiacbt 65, beiden te 
Aiiistenhiin. 

Amsterdam, 1 September 1879. 
De Directie, 

J I T T A , 
Footvftfer. 

M . F. D E M O N C H Y , 
Secretarie, 

Nederlandsch-Westfaalsche 

SPOOBWEG-lAAfSGHAPPUL 
(Lijn WINTERSWIJK—GELSENKIRCHEN.) 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Donderdag den 25 September 1879, 

des namiddags ten één ure, ten Raadhuize te 
Winterswijk. 

Bestek N*. 38. 
Overwegsluitingen en Waarschuwbor-

den voor het Pruissisch gedeelte van 
den Spoorweg 

De inschrijvingsbillelten moeten uiterlijk vóór het 
uur der besteding vrachtvrij worden beaorgd ten 
Raadhuize le Winterswijk. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Diieeteur-
Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk, bij wien 
tevens de bestekken met bijheb*wren op framu aan
vrage en tegen betaling van ƒ 2.40 van ui'den |i>> 
September a. s. verkrijgbaar zijn. 

D E D I R E C T I E . 
Winterswijk, tien l « Septemlier 1879. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbauill-itroeveii 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ-
Sieuwehaven N.zijde 5 5 , R o t t e r d a m . 

HECTOGRAPH ËÜ 111,1101,11. IVKTKN. 
Onmisbaar voorHH. Ingenieurs, Architecten, Fa

brikanten van werktuigen enz. ter reproductie van 
plannen, teekeniiigen van machines enz., waarvan 
niet een zeer groots oplage noodig is. Onze Violet-
inkt levert van één origineel 200 a 300 duidelijke 
afdrukken op onzen Nederl Koud-Water Hec 
tograaph, dien we bijzonder aanbevelen. Wij 
leveren de verschillende machines tegen concurree-
rende prijzen, ook warm-water Hectographen, 
Polygraphen, Chomographen, Centigra-
phen, Multiplicators. euz. enz. 

I 'rij SOM ran ten gratis en franco. 
De Autographische DrukinrJchting 

(Damrak 50 , I* étage) AMSTERDAM. 
Leveranciers van: de Sedert. Rank; Nederl. 

West ph. Spoor w. Maatsch.; Koninklijke fabriek 
van Stoom- en andere Werktuigen; Rechter
lijke cotlcgiën; Plaatselijke-, Centrale- cn Ker
kelijke Besturen; Notarissen; Advocaten; Archi
tecten ; verschillende Handelskantoren, enz. enz. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWENS. 
ROTTERDAM. 

ROIIEV & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
tnet Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROIIEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I Y IIROTIIERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. DOMMEKRACHTEN, K A L K 
MOLENS, POMPEN, GEREEDSCHAP
P E N , STALEN SCHOPPEN, gegarei rde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM 
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en miterwerktuiireii, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig, 

Prints PORTLAND C E M E N T uit de ntbrieken 
der beroemde H l l t H A M C O M P A N Y tegen concur-
reerende prijzen. 

Allen prima kwaliteit en billijke prijzen. 

D E S T E R N - C E M E N T 
VAN STETTIN, 

uitmuntende door groote sterkte en weerstand
biedend vermogen. is uitsluitend te bekomen aan 
l e i H O O F D D É P O T van ds NEDERLAND
SCHE KUNSTZANDSTEENFABRIEK, Am
sterdam , over het Paleis voor Volksvlijt. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktnigen, 

de HoUandMche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekends typen 
en reparation aan bestaande K K T K L S worden in 
den keitst mogelijken tijd geleverd en ui tgevent 

B A K S T E E N - E T A L A G E 
T e n t o o n s t e l l i n g A r n h e m . 

Oiidcrgeteekende vestigt de aandacht van H U . 
Architecten en aannemers op l-ovengenoemd.- eta
lage van profiel-, trottoir-en extra bewerkte 
gevelsteen, welke door te late opstelling hinten 
mededinging is gebleven. 

J . H E L D E R P z Fabrikant hij Dokkum. 

II. IIOI.NltOI-.lt le Arnhem. 
FABRIEK en M A G A Z I J N van Waterpas- as 

Hoekmeet instrumenten. alle soorten van 
Equerres. Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

LOUIS GOFFIN & C,E~ 
R U E D A R T O I S I O . 

L U I K . 
Eigenaar* en exploitanten van H A R D S T E E N 

van KEIJENGI1ÜEVEN. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-ox yde, geleverd door de 
S « Purification and Chemical C». LimÜed London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndie 

W. Hoven en Zoon, liotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
JDJE J O M O I I & c ° . 

C l v l e l - i n g e n l e u r s t e O u d e w a t o r , 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van Stoombagx-armolens in hout- of 
ijzerconstruetie, volgens eigen .ysteein, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 lot M M M ' per 
werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken. Locomobielen. Heimachine., 
•teen- eu Tegelvormmachines. IJzeren Kap- en Brngconstructiën enz. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL r>£3 TRAVERS, 
geeft l. 'rigt ilut door haar tot eenige A ü E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn eiafsttsld: 

F O L K E R S &. C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van vloaren inlichtingen wonlen verstrekt en orders voor geheel Neder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Itcltweg N " . 3, Is Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 
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Zaterdag 20 September 1879. 

D E O P M E R K E R 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A N OENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vcndojat HM>SJI Pr*, fee 3 • 
een ja.rg.ng. Afzonderlijke i 

. . . i . f L U . M.a jboimsert zich .oor 
urnen bij roüruitbeatellinic 15 cent.. 

A l l e s t e k k e n e n a d v e r t e n t i é n t e a d r e s s e e r e n 

d e R e d a c t i e t e A r n h e m . 

A D V E R T E N T I É N : 

Van 1—ft regelt f\.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 rent* en lOeenii 
voor een nummer van het blad. Advertentién vour het buitenland eenti pcrrcgel. 

H E R W O U D I N G DER BERGEN. 
Het Fransche He wind heeft aan ile Kamer 

een wetsontwerp op de bcrwoiiding van de bergen 
gezonden , dut aim Le Temps aanleiding beeft ge
geven tot eeuige beschouwingen, waaraan wij voor 
unie Indische ingenieurs en bestuurders bet volgende 
ontleenen : 

Wij behoeven ons slechts le verplaatsen in de 
Aljten om on?' te overtuigen van de waarheid, dat 
<le wouden den volken voorafgaan en dat de woestij
nen hen vulgen. 

Tengevolge van de gewoonte der Alpenbewoners, 
om granen aun te kweeken , inplaats van planten 
tot voeder voor hun vee, manen /i j het noodige om 
hun kudden des winters in het leven te houden. Iu 
de eerste dagen der lente haasten zij zich roei Is ze 
naar dc vroegst groenende weilanden te drijven. 
(Daarna schetst de schrijver tie door de kotden , scha
pen eu geiten aangerichte schade, ook ann de wor
tels.) De bodem, dien de winter bereid beeft en die 
nog doortrokken is van vocht, mist samenhang. De 
aardlagen, lieroofd van wortels, gehoorzamen aan 
ile Viet tier zwaarte of worden door bet water me-

Toen hel thans vernielde woud den grond BOg bedekte, 
tornde bet eene soort van [«.'schermende blindeering. 
De regen , gezift door de bladeren der boomen , ver
dampte teu deelt- op hunne tukken; bet overige viel lang
zaam op den grond , waar het een dikke laag ont
moette , voor een groot gedeelte bestaande uit humus, 
waarvan het opslorpend vermogen zoo groot i s , dat 
een laag van tien centimeter dikte voldoende zou 
zijn om de helft vuu het water tegen te houden, dat 
in aan jou»* te Parijn valt ' ) . 

Daar de wrijvingsvlakkeii zich tot in het oneindige 
vermenigvuldigden , liep het water van de oppervlakten 
langzaam weg, en dc bodem, op de pliuils gehou
den door de wortels der boomen. bood weerstand 
aan de hevigste onweders. 

Met hel woud verdwijnt de samenhang van den 
bodem. De aardlagen, de steenen, losgerukt van 
tb; beningen der bergen, boopen bet bed tier rivie
ren op, en de kansen van oversii-ooming vermeer
deren , omdat liet wegvloeien vau hel water iu de 
hooge streken onregelmatiger en sneller wonl t , ter
wijl het langzamer en moeilijker is in de vlakten. 

In dc gemakkelijk los te woelen terreinen vormt 
zich eeu uitschuring volgens eeu der lijnen van groot-
Sta helling van den bergwand; zij neemt van dug 
tot dag in doorsnede toe eu wonlt een ravijn, waarop 
andere , minder aanzienlijke ravijnen komen uitloopeii. 

Het water van de bergglouiing, dat iu den oor
spronkelijke!] toestand van den boden zou zijn weg
gestroomd langs ver van elkander verwijden!»1 lijnen 
van grootste hell ing, veronvjgt zich in een enkel 
kanaal en liezit de kracht, niet alleen om «len bo
den Uit groote diepte uit te graven, maar ookon 
een ontzettende hoeveelheid stollen verre te vervoe
ren. Het ravijn is een bergstroom gewunlen eu 
beslaat, met zijn vertakkingen, een aanzienlijke 
oppervlakte, die onophoudelijk wordt losgewoeld, 
spoedig ongeschikt Uit voortbrenging wonlt en waar
aan de heer Sundl den nana geeft van ontvang-
bekken. 

Gedurende een enkelen was heeft de bergstroom 
l-'aucou, bij Uarce Ion nette (llenedeii-Alpen) 109,000 
teerliug-ineter vaste stoffen afgevoerd, en toch is 
bet ontvaligljekken van dezen stroom slechts onge
veer MO hokten) groot. 

De ravijnen, in dezen ontgrondingsgordel gegra
ven , |oo]ien uit op een punt, vanwaar men slechts 
-•'•ii kanaal met steile wanden en snel verhang 
vindt, dat het outvangkanaal is. 

Het water vindt , na iu dit kannul de stoffen te 
hebben medegevoerd, die het iu de hoogere sti-eek 
heeft weggerukt, bijna altijd bij bet verlaten van 
bet gebergte - vu meer of min lange vlakte , tlie het kan 
doorloopcn alvorens den stroom te liei-eikcn, die in 
<leu Thalweg van het hoofddnl loopt. Het hint dun 
een gedeelte van de steenbitikkeu , van de keien , 
van het zand en van deu modder, van alles wat 
bet meegesleept heeft, achter en vormt door op-
hooping van deze stoffen een ontlastiugskegcl van 
soms aanzienlijke uitgebreidheid, temidden waarvan 
de bergstroom gedwongen wordt zich onophoudelijk 
een doortocht te banen. 

Zoolang de Stroom niet verzwakt zal zijn gewor
den door de bewouding van het ontvangbekkeu, zal 
de onllnsüngskegel gestadig toenemen, en zonder tc 
spreken van de aanzienlijke schade, veroorzaakt dooi
de afwijkingen cn de wassen van het water, wor
den kostelelijke bouwgronden bedolven onder gruis; 
•Ie gemeenschap op de groote wegen eu s|iourbnnen 
wonll gestremd ; rivieren wonlen soms ojigestuwd. 

Dit ! . ilni.h /, kir een laag huum- vau gelijke opper-
Vluktu nis l'urij-'- f 

Het water hoopt zich op stroomopwaarts van tien 
hinderpaal eu doet. dezen ten laatste zwichten voor 
den druk; alsdan stort het zich in het benedendeel 
van het dal , alles iu zijn loop verwoestende en vree-
selijke rampen aanrichtende, zooals iu 1HIH inhet 
Itagnes-dal, in Zwitserland. ( a) 

Het geneesmiddel voor het kwaad is gelukkig be-
kend. Men moet, gelijk de heer Slirell gezegd heeft, 
opnieuw doen wat de Natuur vroeger gediuin hail, 
en met behulp van herwoiiding de orde herstallen , 
die door de vernieling van dc oude bosschen werd 
verstoord. 

Het bestuur van het Fransche bosehweze-n , dooi
de wetten van 28 Juli 1860 en 8 Juni 1801 belast 
met de uitvoering van dezen arbeid, Inheit uitkom-
sen verkregen, die alle verwachtingen heblien over
troffen. Het is alzoo gei-oe|ien om onschatbare 
diensten aan het land te bewijzen door uitgebreide 
landstreken te beletten in woestenijen te verkoeren. 
en tevens de vlakten te beschermen tegen de 
plaag der ovarstroomlngen. Inuners, mode herwoii
ding machtig genoeg is om een bergstroom te 
vervormen tot een onschadelijke beek, moet men 
noodwendig aannemen, dat het uitsterven van alle 
Stortvloeden op gelukkige wijze deu loop van al het 
waterzuil regelen, dat iu dc hooge streken ontspringt. 

Dit jaar heeft een commissie, belast met de taak 
Op de plaats zelve de maatregelen te bestudeeren 
ttit verbetering der haven van Bordeaux, dc Ga
ronne en ile Gironde, de noodzakelijkheid erkend om 
de hooge gedeelten van het Garonne-bekken te lie-
wouden en mat gras te bezaaien , teneinde de 
hoeveelheid door het water medegevueiile stoffen te 
verminderen en tevens de verzanding der haven en 
de vorming van ondiepten te voorkomen. 

Tegenover de pogingen der Nutuur tot ontgron
ding of outblooting, is bet inderdaad noodig, een 
even werkzame natuurlijke kracht te stellen: den 
plantengroei. 

Ongelukkigerwijze miskennen de veehoeders van 
het gebergte, ofschoon minder dan vroeger vijandig 
gezind jegens het werk der herwouding, nog te 
/.eer hun waar belang, eu zijn zij maar al te vaak 
geneigd deze herstellende kracht te belemmeren door, 
in hel voordeel van het Ivegenwoordige geslacht, het 
erfgoed «Ier vaderen te misbruiken, dal toch aau 
alle opvolgende geslachten behoort. Vandaar groote 
moeilijkheden, «lie overwonnen moeien wonlen. 

Men moet ook erkennen, dat de wetten van '2H 
Juli I80O eu 8 Juni 1801 verre van volmaakt zijn. 
Tengevolge van de verplichting, aau de gemeenten 
iu bet gebergtt! opgelegd, de geheide waanle der 
door het boaehwesen op hare gronden uitgevoerile 
werken terug te betalen of aan den Staat den eigen
dom van een gedeelte dezer gmnden af te staan , 
li'-. 'ii men met eenig recht kunnen zeggen, dut het 
gebergte het behoud vau de vlakte betaalt. 

De altossing vau de door de gemeeuteii aangegane 
schuld zou bovendien aanleiding geven tot onover
komelijke bezwaren. Bij de onmogelijkheid, waarin 
»|e meeste gemeenten zich zouden bevinden, »le voor-
geschoten, dikwijls vrij hooge sommen, die in bijna 
alle gevallen de meerdere waarde uit de werken 
voortvluidende overschreden, terug te betelen, zou 
het noodig zijn tot venleeliiig van de gronden over 
te gaan. Maar hoe dit totsland te brengen zonder 
bel werk der herwouding inde waagschaal te stellen? 

l ie t is iii.-t voldoende mui bergwand tabewoodon 
om zijn grond stevig te maken. De ju ra-formatie, 
b.v., die bet grootste deel der Alpen uitmaakt, 
bestaat, gelijk men weet, uit eeu opeenvolging van 
mergel- of kleilagen, afwisselende met kulklagen van 
meer of minder .aanzienlijke dikte. De talrijke Op
heffingen , die deze streek liet onderstboven heblien 
gekeenl eu de aanraking met de rotsen vun vulka-
nr-ilii'ii oorsprong, heblien deze lagen allerlei ont
wrichtingen doeu ondergaan en tiaar het metu-
uiorphisch karakter doen aannemen. De leilngen, die 
de klei vervangen, zijn dikwijls zeer weinig weerstand-
biedend , en bet water, iu haar massa dringende, 
verweekt ze soms zoo, dat zij niet meer kunnen 
blijven staan en in bet dal Ineenstorten. Do 
hoogere kulklagen hangen over of glij»len langs den 
bergwand, of breken en geven alsdan het iianzyn 
aan reusachtige steile hellingen. 

Dikwijls ook kan het water van eeu bergstroom, 
terwijl het den voet van zekere glooiingen afknaagt, 
lagen over tdkander doen glijden en het dal uphoopen. 
Tengevolge vnn dergelijke verschijnselen geraakte 
iu 1800 , in een Zwitsorsch dal (*) eensklaps een 

(*) Ik Mini in llaedekt-r Hli-chta reu Val dc Hagnc, ten 
/iinli.iMiii van den Munt tU&nc en U-u uwrdwctvtcn vau 
Auttta, maar dit jrebictl itt Italiaanach. i 

i ' i Zouden zulke maatregelen ook niet aau tc bevelen siju 
tut verbetering vau de hnven van Scmarang cu tot voorko
ming vau de oventroom ingen aldaar 'f 

(') Goldau, vóór vijf jaren reed» iu dit weekblad vermeld, f 

mnssa van meer dan vijftig millioen teerlingmeter 
van den Rossherg los, na een zeer regenachtig sei
zoen, en vcrpiettenle vier dorpen 

Ken ongeluk van deuzellih'ii aard heeft plaats ge
had in 1809 , iu Tarentuise (Savuye), na de ont-
woiuling van een berg van lei- en kalkachtige sa
menstelling, die de gemeente Le liois beheei-schte. 

Om dese bewegingen van het terrein te beletten 
is het noodig, verscheidene werken uit te voeren tot 
drooglegging van den grond, tot allciiling van d»?ii 
stroom, en tot bevestiging van tie hellingen , wier 
VOOt afgeknaagd is door bet water ( 5). 

Wij zullen ons slechts bezighouden met deze 
laatste werkzaamheden. Men bevestigt de glooiin-
gen, die het bed van een bergatrnom omaoomen, door 
dual 's in bet bed zware stuwen aan te leggen, ste
vig gefundeerd en in de oevers gevat. Deze werken 
heblien een dubbelt' roeping te vervullen : zij moeten 
den modderi de g r in t , tie steenblokken tegenhou
den »>n hun beletten op den niithtsthigskegel te ko
men; zij moeten, door stroomopwaarts een groote 
aanslibbing Ie bewerkstelligen, »lie het lied vult eu 
de oevers steunt, den voet der glooiing aan alle 
loswoeling onttrekken. 

De aanslibbingen en stuwen vergrooten overigens 
de doorsnede van den bergstroom en verrmnderen 
de snelheid en medcshwpemle kracht van het water. 

Men beijvert zich vervolgens de alzoo verkregen 
uitkomsten te verzekeren, door het nieuwe bed en 
de nieuwe oevers te onttrekken aan ontgronding door 
r i L i I -1 > -1 van drempels, rijswerk overdwars en in de 
lengte, fascines, banketten, steunmuren. 

Hoe zou men de uitgaven voor al deze kunstwer
ken kunnen verdeelen tussclien de verschillende eige-
II.I i i'ii van gronden, bcgrejM'ii in den omtrek der 
lierwuudlng? Wat zouden stuwen wonlen, die een 
deel zouden uitmaken van de aan de gemeenten 
toe te kennen peroelen F Zou het niet te menen 
zijn dat deze stuwen, aan zich zeiven overgelaten, 
bezweken door gemis van onderhond.' 

Vcisi-heidtMie gewestelijke raden, met name die 
vau hel departement I sè re , verlangen dut de weide
gronden onder een strenge en beschermende regeling 
worden geplaatst, gelijk de bosschen. De heer Ma-
t l i ieu, hoogleeraar aan de school voor het boschwesen 
te Nancy, beweert, dat alleen onder die voorwaarden 
de AIJH'II in hun vi-oegeren toestand kunnen wonlen 
teruggebracht. 

9 Sept., 1879. 

( s i Of door het i;ravcu vau rundeeriiiitwlruveu. t-

K O N I N K L I J K INSTITUUT VAN' I N G E N I E U R S . 
Het Instituut hi"!'l den Oden September in het 

lokaal Diligentia te 's-Gravenhage eene vergadering, 
die door eeu negentigtal leden WOrd bijgewoond. 

De notulen der vergadering van 3 en 4 J u l i , 
reeda in druk aan de l»*len bekend, werden zonder 
lieraadslaging goedgekeurd. 

Wederom waren talrijke geschenken ontvangen, 
weerouder het derde deel van bet schoone werk 
Fbrn uiaritimes de la France. 

De waarnemingen aan Den Helder over de maan
den Juli en Augustus 18"9 , opgemaakt door het 
lid W . Pb. de Kiuyir, waren, als naar gewoonte, 
door den hoofdingenieur van den waterstaat in Noonl-
Holland ingezonden. 

Door de t weede commissie voor het normaal steen-
formaat , in het jaar 1877 door den Raad vnn Be
stuur benoemd, was het verslag harer werkziuim-
heden ingezonden. 

Van het lid A . C. Broekman was eene verhande
lint: ontvangen, getiteld: «Bepaling van max. verti-
runikrncliL eu max. uangrijpiugsiuometit , bij gecon
centreerde M a s t i n g . " 

Het lid J. K. W. Conrad, zoo door het Aardrijks
kundig Genootschap als door deu R;ia»l van Bestuur 
van hel Instituut indertijd uitgenoodigd om die in
stellingen te vertegenwoordigeu up het tc Parijs te 
huilden congres ter beoordeeUng van de onderaohefnene 
ontwaqmn tot het maken \au een kanaal door de 
Aiiieriknanscbe landengte (Panama), en die deze op-
dr.iiht welwillend had aanvaard, verkreeg het woord , 
om, overeenkomstig de toezegging, door hem iu de 
Juli-veigadering gedaan, meer uitvoerig tlie r.uak 
te beapreken. Hij hield eene voo ril nicht, die met 
Onverdeelde Irelangstelling werd aangehoord en, door 
tal van kaarten en schetsen toegelicht, den aanwezigen 
leden een zeer helder overzicht gaf van hetgeen iu 
den boezem van het congres was verhandeld. 

Het lid J . G. Jager bood eenige gedrukte stukken 
aan betreffende eeue verbetenle gemi'enschup te water 
van Amstenlnm met Duitschland , zijnde bijlagen van 
een adres omtrent deze aangelegenheid, door hem 
aau de Regeering ingediend. 

Het lid Ch . T. Uernur protesteerde, ook uit naam 

van zijn medestander het lid C. M . do Bruyn Kops, 
hl een krachtig schrijven tegen de wijze, waarop de 
bouwkundige commissie der Vereeniging van Handel 
eu Nijverheid te 's-Gravenhu^e omtrent de w a a g : 
"Welk rioolstelsel is vour Den Haag het luwte/" ge
meend heeft zieh tegenover de heeren Liernur en 
De Bruyn Kops te moeten gedragen, bij welk schrij
ven eenige mededeelingen omtrent het tweeledig 
rioolstelsel waren gevoegd. 

Door het li»l It. P. J . Tiitoin Nidtle-niiis was eene 
verhandeling ingezonden, getit.-M: «Onderzoek om-
tmnt waarde en bruikbaarheid der oudere stroomme
tingen op den on verdeelden Rijn en zijne takken." 

Bij een uitvoerig schrijven weid door het lid J, 
D. C. M . de Roos geprotesteerd tegen de in eene 
vorige aflevering van hét Tijdschrift geplaatste be
schouwing van het lid 0. A . A . Middelberg, be
trekking hebbend»! tot zijne mededeel ingen omtrent 
het vtwlliesproken vraagstuk van het slipjien van de 
drijf wielen der locomotieven. 

Van den heer G. Kapp, te Londen, was eene 
verhandeling ontvangen, getiteld: sToestel tot het 
meten vau de hoeveelheid water, die dour centrifn-
ganl|winpen uit judders wonlt ojigevoerd." 

De heeren VV. Hoven »m Zoon bedden onder
scheidene stukken aangelroden betreffende eene nieuwe 
verfstof, genaamd Griffith's Patent White. 

Ken brief van den Secretaris van hel Bestuurder 
Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam, waarin 
o| u lie/uek vau de leden aau die inrichting wenl 
aangedrongen , werd door deu Secretaris voorgelezen. 

Deze deed ook voorlezing van een schrijven van 
het lid G . van Diesen, aan den Koud van Bestuur 
gericht, betrekking hebbende tot de in de vergade
ring van 8 Apri l j l . gevoerde discussie over de 
oe verven lediging van deu Oiuhdandschen Zeedijk in 
Zeeland. O J I voorstel van den President en oji ver
zoek vau het lid Conrad wenl de beraadslaging over 
dit belangrijk schrijven tot eene volgende vergadering 
uitgesteld. 

De aangeboden stukken zullen aau het oordeel 
van commissien worden onderworpen, terwijl de 
begeleidende brieven als bijlagen tot de notulen ter 
keunis van de leden zullen worden gebracht. 

Nadat wedeiom eeuige nieuwe leden waren aan
genomen eu anderen als zoodanig voorgesteld , sloot 
de President de rargadering. 

Tengevolge van een verzoek van den ('resident 
had de beer C. J . van der Oude mie uien , lid van 
hel Instituut , de beleefdheid gehad ter gelegenheid 
van deze vergadering zijn nieuw gebouwd kasteel 
Oud-Wassenaar, te Wassenaar, ter liezicbtiging van 
belangstellende leden oj«eu te stellen. Ken vijOigtal 
leden maakten van die welkome gelegenheid gebruik. 
Op de meest voorkomende wijze werden zij door den 
eigenaar ontvangen en hun tie gelegenheid aangebo
den om het fraaie geitouw U> bezichtigen , terwijl 
ook de heer architect C. Muijsken aanwezig WILS 
eu . i l l ' verlangde inlichtingen gaf. 

Dit bezoek was een zeer aangenaam slot van de 
vergadering. 

I N t! K Z O N D E N . 
Waarde lieer Reilaeteur, 

Met belangstelling las ik uw stuk over de nood
zakelijke invoering van remmen op spooi-vvegtnateriivl. 
Ik geloof dat ge de quaestie op het ware terrein 
hebt gebracht en u niet hebt laten alleiden door zaken 
van ondergeschikt belang. 

Aan bet slot van bedixdd stuk wordt melding ge
maakt van de liehmgrijke proeven, die onlangs op 
den Noord-Ooetersrioorweg met den Wesihighoooe-
rem werden genomen, eu aangezien ik de eer had 
daarbij tegenwoordig te zijn, hen ik instaat u daar
over een en ander mede te deelen, dut tevens kan 
dienen o m , heter dan vi-oeger, te doen uitkomen op 
welke wijze stojjpingen in het algemeen met elkan
der behoorcii vergeleken te wonleni 

In mijn stuk over snel remmen (') zeide ik reeds: 
••il.it twee remmen, die denzelfden trein onder 
volmaakt dezelfde omstandigheden (als snelheid, 
weersgesteldheid, staat der rails enz.) in dcnzelfdcn 
afstand tot rust brengen, daarom nog niet detelfdê 
jiractische waarde bezitten." 

Dit wordt duidelijk door de opmerking, dat som
mige remmen in het begin der stop|>iug weinig eu 
legen bet einde veel kracht hebben, terwijl anderen 
Voortdurend met ongeveer constante kracht werken. 
Hit-ruit volgt , dat iu het midden der sto|>|iiug de 
tweede rem de treinsnelheül meer kan verminden! 
hebben dan de eerste, eu dus casit guo eeu minder 
hevige ImtsiiiL; voortbrengt. 

Deze finesse wordt echter door vele zoogenaamde 

(») Zit- het „Tijdschrift vau Iul koninklijk In-tituut v u 
Ingenieurs' , notulen l lU.i. in '.']*•. 
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practici als kinderachtig beschouwd en verwaarloosd, 
eu bij hen geldt alléén de betrekking tusschen snel
heid en stop-afstand als maat. 

Gemakshalve wil ook ik voor heden met deze 
laatste beschouwingswijze genoegen nemen. 

In die omstandigheden is de gemiddelde remkracht 
de toetssteen en moet zij wonlen uitgedrukt iu per
centen van bet ireingewicht. Immers, de gemid
delde remkracht hangt af van de snelheid en den 
O^OOrloopen afstand (zij bevat derhalve dc hoofdter-
luen tier stopping), en geeft tevens een maat, die 
Instaatstelt om de toegepaste remkracht terstond uit 
te drukken in verstaanbare eenheden (kilogrammen). 

Ken paai- voorbeelden ter opheldering. 
Gesteld een trein van 130 ton, die bij 00 kilometer 

snelheid wordt gestopt in i 1H meter: eene eenvoudige 
berekening (*) wijst aan, dat alsdan de gemiddelde 
remkracht 15800 kÜogr. bedraagt of 1 2 . a percent 
van het treingewicht (130 torn. 

Gesteld eeu andere trein van 170 ton , die bij 90 
kilometer snelheid wordt gestopt in 271 meter: dan 
bedraagt de gemiddelde remkracht 19800 kilogr. ot' 
11.7 |wrcent van het treingewicht (170 ton). 

Uit de vergelijking van deze percenten volgt tor-
stond, dat de eerste stopping de beste was, in ver
houding van de percenten 1 2 . 1 tot 11.7. 

Dit vei Weende, blijft alleen nog over, den in
vloed der hellingen weg te nemen. Ook hiervoor 
komt ile logische uitdrukking in [lercentcn ons tc hulp. 

Immers (*), bij het oprijden van hellingen geeft 
elke 1000 kilogram van het treingewicht één kilogram 
tegenstand Voor eiken millimeter helling per me
ter. Met andere woorden: elke millimeter klimming 
veroorzaakt een tegenstand gelijk aan het nfon' 
van het treingewicht of -,\r percent. 

Hij daling verandert deze tegenstand van teeken 
en treedt op als trekkracht. Men sal dus voor eiken 
millimeter helling de remkracht met fa percent 
moeten vermeerderen of verminderen, al naarmate 
de trein hij het stoppen daalde of eene helling opreed. 

Nemen wij b.v. aan, dat de snoeven genoemde 
stoppingen waren geschied, de eerste bij eene stij
ging van 7 millimeter per meter, en de tweede bij 
het afrijden van eene helling van 13 millimeter per 
meter, dan waren de zuivere remkracht en 12.* — 
0.7 = 11 .5 en 11.7 + 1.3 = 1 3 percent van 
het treingewicht. 

Ten slotte dus was de tweede stopping toch beter 
dan dc eerste. 

Na dese uitweiding die, ik erken het, waarschijn
lijk voor velen overbodig was, wordt de volgende 
label zeer duidelijk. 
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Du gt-uiithlilile rem krach ( iu elke stopping is uit geil rukt 
iu percenten vnn bet ttvhujewiebt, <I«J invloed der hellingen 
iu mt u merk ing glimmen. 

Htm itellc het treisgewkiht iit-lijk I ' , dan is dc rem 

met den •• ,|. JI-I.I:,.] /. gelijk nan tie tnhi energie. 
1» »» • , x 

vuur F iu inriep* en 
la 100 

II.. , * I'/ 
100 

tg 
knulit iu psrossten 

uur p in IdloButen per uur, waaruit tie reni-

O J U —* - ' 

<-\i Wanneer I0IK) kilogram op eene helling van één 
millimeter {ter meter, wonlt viiortlieHo^en 'iver ile lengte 
vun een meter, dan zijn ileze 1001) kilogr. één millimeter 
hoog i>p̂ <;lieht, en ïs er dus et-u nrbeitl verricht vuu één kilo-
irrnminrter; deze arheid getlei-ld ihmr den iluorluopeii weg 
(een meter; geelt uls tcgt-tMaiid: één kil»gniiii. 

Kolom n° 5 geeft de remkracht in percenten van 
het treingewicht, en tie daarin vermelde cijfers kun
nen derhalve, zonder meer, als vergelijking voor dc 
stopkracht dienen. Met vergete echter niet, dat de 
setién A en It gewone station-stoppingen waren, 
waarbij de voorhanden remkracht slechts gedeeltelijk 
werd toegepast, wat ten duidelijkste aantoont, dat 
de Westinghoiise-roiii evengoed matig als met veel 
kracht kan wonlen gebruikt. (*) 

Zooals uit kolom I 1 blijkt, was tie proeftrein voor
zien van wrijvingsklcppen ( 5), die naar willekeur ('H 
of buiten werking konden gesteld wonlen, en wier 
doel hoofdzakelijk was, bet deepen der wielen ever 
de rails tegen te gaan. 

In het algemeen moet men zooveel mogelijk trach
ten het sleejMJii der wielen to vermijden, en wel lo 
omdat dit minder remkracht geeft dan tornaiiwemnod 
draaiende wielen, So omdat bet een onaangenaam 
gevoel geeft voor de reizigers, eu 3o omdat hierdoor 
platte kanten nan tie wielen slijten, wat. een menig
vuldig kostbaar afdraaien der wielbanden noodig maakt. 

De mindere remkracht van sleepeude wielen hlijkt 
al terstond uit kolom n" 5 serie F, in verband met 
kolom n". 9, tlie deu luchtdruk aanwijst. Men/.iet, 
dat bij het toepassen van hoogeren luchtdruk. (54, 
74 en 85 lbs) de remkracht daalde van 16,, 15° 
tot I 4 4 pereent, 

Dit werd veroorzaakt door het vroeger sleepen 
van tie wielen bij honger luchtdruk. ZcH's heeft tie 
wrijvingsklep |zooals die to York w'as ingericht (")], 
het sleejrcn van de wielen niet geheel kunnen voor
komen , daar in serie K de remkracht 1 3 . ' ; 16 . ' 
en 18." bedroeg bij luchtdnikkingen vas 50, 74 en 81 
lbs. Men leert daaruit, dat 50 lbs. niet voldoende 
was om bet grootste nuttige effect u bereiken, maar 
tlat 81 lbs. to veel was en tie wielen sleepton, zoo
dat voor die wrijvingskleppon 75 Iba ongeveer de 
liesto aan te wenden luchtdruk was. 

Nog moet de aandacht gevestigd wonlen op de 
proeven, die betrekking hadden op den tijd die er 
noodig is om de remmen mat halve en volle kracht 
aan te drukken iu verschillende gedeelten van den 
trein. 

De wensclielijkheii! toch, tlat de rem gelijktijdig 
en gelijkmatig op alle wielen in den trein werkt, is 
in zich zelf te evident, dan dat ik daarover behoef 
uit to weiden, 

In de eeisto plaats is snelheid van werking noodig 
voor het bereiken vau een hoog nuttig efl'ect, en 
ten tweede is gelijktijdige werking noodig om schok
ken te voorkomen, die zich voordoen indien het ach
terste deel van een trein aanmerkelijk later wonlt 
geremd dan het voorste. 

De volgende tabel wijst aan welke uitkomsten 
men bereikte niet een trein vau 24 rijtuigen. 

Seconden noodig vuur het iu werking brengen van deu reu 
in verschillende gedeelten van den trein. 
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iniu uf near sterk ;inudnikkeu der reiiiuu-u. 
Men ziet daaruit, dat er een verschil van ongeveer 

i y a seconde is tusschen het begin van tie werking 
van den rem op het 1' rijtuig vergeleken met bet 
vier-en-twintigsto, terwijl bij een trein van 14 rijtui
gen dit tijdsverschil slechts •''ƒ,) seconde bol raagt tus
schen het eerste voertuig en het laatste. 

Deze snelheid van werking is eene uitnemende 
eigenschap van tien Westinghousc-rem, en de resulta
ten met andere stolsels verkregen blijven daarbij 
nog verder ten achteren, dan hunne stopki".ic.htsi«r-
ceuten. 

In de hoop u binnenkort een cn ander te kun
nen mededeclen over vergelijkingen met andere rem* 
stelsels en over de bijzondere inrichting van tien 
Westinghoiise-rein , noem ik mij met hoogachting 

Varijs, Uw Dv. Dienaar, 
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lugr.-Werktuigkundige. 

(*) [)i iiiaehinisteu verliezeu dit uu en dan uit bet oog, 
en remmen bij de stations alsof zij zich plotseling voor een 
gevaarlijk punt bevonden, iets dat natuurlijk niet aangenaam 
voor de reizigers is en waarop strenge boete diende gesteld 
tc wonlen. Ou sommige banen is die dan ook ingevoerd 
eu levert uitstekende resultaten. 

(Lj tiet begiustd wourup deze klep berust is geheel juist; 
alleen de uitvoering beeft nog niet die vohnakiug als wen-
seheliik is. Itoveudieu wordt deze jfSMM door vete practici 
terzijde gesteld en verworpen, ..nutrit dergelijk orgaan eeue 
nieuwe samenstelling teweegbrengt, die zij liever vermijden. 

Het is dan ook omdat velen de wrijvingskleji op rekening 
vnn deu Westiiighouse-rtiii stellen (ofschoon zij evenzeer toe
passelijk is op andere itelselsi, dut voorloopig van de vcnlere 
taapaeefsg VN dit mtettmieel refinement wordt afgezien. 

(*) He reden dat zelfs met de wriivingskleppeu de wieleu 
sleepten, moet gezoeut worden in tie bijzondere inrichting vau 
de kleppen te Vork, waarbij de luchtdruk zelf eentegrooten 
iuvi<led had op dc belasting van de klep, zoodnt bij hoogcreu 
druk de klep meer tegeustuud bood en zieb niet opende voor
dat het wiel sleepte. Hieruit vulgt, dat de middellijn vau 
de klep te gruot was, en waarschijnlijk ware bet beter de 
klep onafhuukelijk vau tien luchtdruk te maken. 

Berichten cn mededeelingcn. 
B I N N E N L A N D . 

'a-Gravenhage. M . heeft D. A . C. Artz 
aangewezen tot afgevaanligtle der Nederlandsche 
kunstenaar in de Jury der Internationale Kunstten-
toonstelling van Miinchen, gehouden iu 1879. 

— Bij beschikking van 11 September 1879, n". 
4 0 , afdeeling Handel en Nijverheid , is aan de 
Drentse he StoumbootuuuiUdiappij te Assen, tot we

deropzegging , vergunning verleend voor een stoom-
bootdienst tot vervoer van personen, goederen en 
vee tusschen Meppel en Zwolle. 

— Bij beschikking van 12 September 1879, no. 
5 1 , afdeeling Handel en Nijverheid, is aan A . W . 
van W e l , to Wamel , tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een stoomliootdietist tol vervoer 
vau goederen eu vee, en een etoomslespdienat tus
schen Rotterdam en Gennep en tusscheiigelcgen 
plaatsen. 

— De Nederlandsche commissie voor de interna
tionale tentoonstolling te Melbourne heeft het plan 
gevormd, in eenige centra tier industrie van ons 
land vergaderingen te beleggen, teneinde met de 
intlHstrieelen in overleg te treden over tie te nemen 
maatregelen voor de deelneming aan die tentoonstel
ling. 

— Wij ontleen en het volgende aan de Middel-
burgsche Courant. Twee nuttige inrichtingen zul
len , naar wij vernemen, met den aanstaanden 
wiiiterilienst op de StaataapOOrWOgOn (zuiderlijn) 
beproeft] wonlen, ui. een nieuw verwanningssysteem, 
dat van Uelleroche, en een nieuw rem werk, het 
bekende van Westinghouse. 

Bij het systeem-Belleroche geschiedt de verwarming 
door middel van heetwator uit tie locomotief, dat 
tloor buizen loopt en in den tonder wonlt terugge
voerd. Men behoudt daardoor natuurlijk meest 
altijd dezelfde temperatuur in de rijtuigen, hetgeen 
bij de tegenwoordig in gebruik zijnde waterstoven 
niet hot geval is. Eeu ander groot voordeel is, dat 
ook de rijtuigen 3 ' klasse en de bagagewagens ver
warmd moeten worden. Dit toch is vooral van ge
wicht als men nagaat, dat er veel meer reizigers 
3* klasse dan l e en 2 ' klasse vervoerd wonlen en 
vele dezer laatsten beter gekleed en gevoed zijn dan 
tie eersten. Uit een philanthropise)! oogpunt is de 
invoering van den Westinghousc-rem zeer aan te 
bevelen, daar het toch reeds gebleken i s , dat door 
de krachtige werking van tien rem meer dan eens 
eene botsing van twee treinen geheel voorkomen ot 
minder belangrijk geworden is. Het verslag van den 
Kngelsrhen Board of Trade over tie ongevallen op 

de spoorwegen iu het Tereenigde Koninkrijk in 1878 , 
levert daarvan een paar zeer opmerkenswaardige 
voorbeelden, 

Hetzelfde bind verneemt tevens, dat er . naar bet 
schijnt, weder onderhandelingen zijn aangeknoopt 
over de overneming van de lijn Breda—Hosendaal 
en Kosendaal—Mocnlijk, van den Grand-Central, 
door de Explnitotie-maatsc.happij. Het blad hoopt 
tlat het den togenwoordigen Minister vergund zal zijn , 
die onderhandelingen tot een gewenscht resultaat te 
Mden. Hij zal daarin wellicht des te beter slagen, 
omdat de Kamer, door ondervinding geleerd, Iwter 
dan vroeger zal bananen, welkt- opoffoing men zieb 
mag getroosten, om den lijnen uit vreemde handen 
te krijgen. Men herinnert zich dat de Tweede Ka
mer in 1873 een ontwerp tot naasting der lijnen 
verwierp. 

Amsterdam. Omtrent tie uitbreiding dezer ge
meente wordt o. a. het volgende gemeld: Het ge
deelte weiland, vroeger in gebruik hij den heet Harft, 
is men bezig te bebouwen. De Swaminenlaiiistraat, 
een dwarsstraat tier Boorbasveatraat, wonlt thans 
in verbinding gebracht met de Weesjterzijde. Me 
weg daartoe is reeds bijna gereed. Naar men zegt, 
zullen het alle flink ingerichte huizen worden, in 
den geest zooals thans reeds een paar bij tie Boer-
haavestraat staan. Een der meest sclioone getlcelten 
iler stad ondergaat hierdoor weder eene verfraaiing, 
met het Ainstolhótol als centrum, zootlat de geheele 
omgeving ihuirmede in overeenstemming wonlt ge
bracht. 

Utrecht. Omtrent tie restauratie van de Dom
kerk wordt aan het Utreehtsih Dagblad liet vol
gende medegedeeld: Bij het noodige uitbreken van 
slechte stukken uit de boeren van den kooromgung, 
zijn nog verscheidene stukken van de vroeger op de
zelfde plaats gestaan hebbende Ronaaanache kerk 
gevonden; bepaald als zoodanig kenbaar zijn twee 
voetstukken van kolommen, waarvan een met hoek
blad, en een, hoewel zeer besehadigdje, georneerde 
lijst, terwijl aan andere stukken sporen zichtbaar 
zijn van oude vormen, die gewelddadig zijn afgesla
gen , om de stukken weer in den nieuwen Opbouw 
dienst te kunnen laten doen. Hieruit blijkt dus, 
dat ook de oorspronkelijke gothische Dom niet vau 
geheel nieuwe materialen wenl opgetrokken, maar 
alles, wat bruikbaar was uit de oude afbraak, weer 
gebezigd is. Daar deze methode hij de tegenwoordige 
restauratie opnieuw wordt gevolgd en zich reeds 
enkele stommen daartegen bobben verheven, zoo kan 
echter uit deze mededeeling blijken, hoe ongegrond 
het afkeuren daarvan was, want niet alleen dat het 
hij de zeer beperkte middelen, ter restauratie aan
wezig, meer dan overdadig sou mogen hoeten, goede 
oade materialen weg te vrerpen, zou men bovendien 
nog aan het gebouw het karakter van een geheel 
nieuwen bouw geven, wat het ongetwijfeld niet mag 
bezitten en niet eens overeenkomstig de oude methode 
van werken zou zijn. 

Leiden. In navolging van verse bil lende dagbla
den wenl (Mik tloor ons beticht, dat besloten zou 
zijn het monument van Van der Werff opdc Hoog
straat alhier te plaatsen. 

Dit bericht is voorbarig. Een liesluit omtrent de 
plaats der oprichting is nog niet genomen, en het 
is minstens twijfelachtig of de keus op de Hoogsti-aat 
zal vallen. Daar toch zou het noodig zijn een zeer 
kostbaren onderboni* in den Rijn Op te trekken; en 
ook de omgeving schijnt voor het bedoelde beeld 
niet zeer ge|ttst. 

Kampen. In de fabriek van den heer H. Dal-
huisen alhier is onlangs een hooiberg met luchtkoker 
van ijzer-constructie vervaardigd. De inrichting van 
dezen hooiberg woidt veel doelmatiger geacht dan 
die tier gewone met bergroeden. 

G o u d a . De oprichting van een gedenkteeken 
ter eere van Gebr. Houtman zal binnenkort alhier 
plaats hebben. Maandag 29 September heeft eene 
algemeene vergadering plaats van boofdcomité, eere
leden en sub-comite's, om eene keuze te doen uit 
de voor genoemd gedenkteeken ingeleverde modellen. 

Aankomlknn^n van Aanhesledin^en. 
Haatidag, 22 Nept. 

Ben Huig (op Teasel), te 11 aren, tloor het water
schap der 89 Gemeenschappelijke Polders, ten rnad-
huizu: lo. het opbreken, vervoeren eu opnieuw leggen 
van een brug en 2 kokers, door den eersten dwarsweg 
iu den polder Het Noorden; Sa het docu vnu eenige 
aardwerken; Ho. het leveren vnn lOsUiks iepenhouteu 
rollen 15 palm cn 70 uzijnhontcn konuncu en ecu 
grenen pomp met stok en zuiger voor den water
molen ; 4(1. bet vervoeren van p. m. 75 stère grint 
van at tie haven te Oitdcschili! nuar de verschillende 
grintwegen. 

>ijnieaen, te 1 uur, door den dijkstoel vnn het 
polderdistrict Rijk-van-Nijuiegeu, op het raadhuis: dc 
levering van noodhout eu grint. 

Iliitileltitiric, tc 1'/, uren, door burg. ea weth.: het 
VOranderen vuu een gedeelte van de voormalige wo
ning behoorende bij liet gymnasium en het inrichten 
tot woning voorden concierge, benevens eenige andere 
werkzaam lieden aldaar. 

Amstenlam, te uren: de bouw coucr machinale 
paasebbroodbakkcrij aau de Uilcnburgcrstraat aldaar. 

Aiiioterditiii. ten kantore van dc directie der Hul l . 
IJzeren-spoorwegmaatschappij: de levering vau 1500 
tons grove kaehclkolcn. 

UlnaSag, » ftepl. 
Rrummtn , te 11 uren, door het gemceiitebesluur: 

tie bestrating van dc Am bach tsst mat ter lengte van 
52 M . 

kom er ik , te 11 uren, door bet bestuur van het 
waterschap Kamcrik-Mijzijdc, iu liet gemeentehuis: hot 
makeu van een gebouw met selioorstoen en verdere 
inrichtingen voor een te slichten stoomgemaal. 

Saai-drii. te II uren. in de kazerne Oud-Molen: 
het verbeteren vnn de forten: a. Tiuithovcn (Raming 
r*59,400), 6. Spion (Haming/68,000), e. Kijkuit (Ra
miug ƒ57 ,700) . Bilj, inz, 22 Sept., vóór '.S aren, Op 
het bureau van tlou geniccoimnandiuit in de Üc stel
ling, te Naarden. 

Itoiienhtm, lu 12 ureu, vanwege het departement 
van financiën, door den prov. inspecteur der directe 
belastingen enz., anti zijn bureau: bet onderhouden 
van- en het doen van eeuige herstellingen nun de 
terreinen, de haven, de gebouwen cu aanboorigbeden 
vau het Rijks-ent re pot op dc voormalige Marinewerf 
tc Rotterdam, ged. 'ï 'J, '80 cn 'SI . 

\è jmege i i . te 5 uren, door de commissie voor de 
B. K . parochiale St-Joscphsehool: het afbreken vnn 
ecu oud gebouw, staande aau de zuidzijde vau den 
tuin der genoemde school iu do St.-Jorisstruut, eu 
het stichten vau een nieuw schoolgebouw, verdeeld in 
12 schoollokalen. Inl. bij Th. J . vau tier Waarden, 
in de Houtstraat. 

Wotnadaa-, 24 NepC 
Am-tertliim, te 11 uren, aan het koloniaal etablis

sement: de levering, in 49 perc, vau: divers ijzer; 
Engelsch gietijzer; ijzeren water-, olie- cu geldkisten 
(gewijzigde voorwaarden): divers koper; vlampijpen; 
lood, zink, enz.; eoudnctorkettiiig cn standaards: 
draatslijpsteeiien; vuurvaste stcoucn; glasruiten, pa-
tcntglazeu, enz.; hoosvaten, pagaaiors cu slorpsrieiucn; 
divers leder; imitatie-leder; vilt ; rnvrnsdoek (imitatie 
collitas); vlaggedoek; saai eu groen damast; zeil-
doekschekotten, matrassen, kussens, enz.; poetskatoen; 
vouw- of kruisstoeltjes; rondo incnio, loodwit, zinkwit, 
enz.; lijnolie cn traan; stearinekanrsen; blikken bussen; 
houten kisten. 

SUpe (Zeel.), te 11 uren, door het bestuur der wa
terkeering Bruinisse, iu de Herberg: het leveren eu 
storten van 1910 schcepstons gewone Doorniksche-, 
Lessinecsche- of hazaltstecn, cn 1S40 schcepstons puin. 

Kaam N**itli, te II uren, iu het Hof van Holland: 
het bouwen van een heeren hu is. 

Omlertleiiiliim. te 11 uren, in het waterschapsbuis 
van lluusingoo: lo . het herstellen van ka naai boord en 
en uitlKiggcren van ondiepten; 2o. het opgraven van 
bet Hoormaar, lang 645 M . cu het makeu van 2 raste 
bruggen. 

BaUward. te 12 ureu, door het gemeentebestuur: 
het verven van de bruggen in die gemeente. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van hin-
nenl. laken: de levering vau het papier in onder
scheidene soorten, henoodigd voor den dienst der 
Algemeene Laudsdntkkerij, ged. '80 en '81. 

Kuttentitm. te b' ureu, door het burgerlijk armbe
stuur, in hel Oudc-manneulinis: o. s. dc levering van 
steenkolen, linnen cu katoenen stollen. 

hi.niii r . i . ig, SS Nept. 
D e i n , te 12 uren, door den directeur ilerartillerie-

stapel- eu const ritctieinagazijtien: tie levering van 
3400 K G . messiugplsAt, dik 0.0013 M . 

.Villier-wijk, te I uur. door de Nederi.-Westf. 
Spoorwet'iuaatschappij. ten raatlbiiize: ovcrwcgsluitin-
geu en waarschuw burden voor het Pruisisch gedeelte 
vau den spoorweg (lijn Wistcrswijk -GclsctikircheiO. 
Inl. bij den directeur-ingenieur der Maatschappij, te 
Winterswijk. 

Ilrerht, te 2 uren, door de maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen i l a het bentellen der 
toegangswegen naar de stations Nieuwesehans, Schccin-
da, Hoogezand, Znidhoru, Grijpakerk on Dc Punt, ten 
behoeve vau den spoorweg vau I ladingen naar tie 
Hanuoverschc grens eu van Meppel naar Groningen 
en 2o. de verlenging der tusschenperrons op de sta
tions Krabbendijke, Kruiningeu, Biezelingc, Goes eu 
'alleer-Arendskerkc, ton behoeve van dun spoorweg 
van Roosendaal naar Vlissingen. Raming ƒ4285. 

Haarlem, te 2 ' / i uren, door bet ministerie vau wa
terstaat enz., aau bet gebouw van het prov. bestuur: 
het maken vau een peilput, terp en gebouwtje voor 
een zclfregistreerenden getijmetor op Vlielaud. Ra
ming ƒ 5700. 

Vrijda*-, IS Mept. 
Middelburg-, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat en/.., aau het gebouw van het prov. best.: 
het maken cu iubangen van eeu paar sluisdeuren cn 
dc uitvoering vnn bijbehoorende werken voor het 
kanaal van Neuzen. Aauw. 22 Sept. Raming ƒ 5705. 

Arnhem, te 12 ureu, door liet ministerie vnu wa
terstaat euz-, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het aanbrengen cn onderhouden vau eeue beplanting 
van opgaande liuden cn eiken heesters Inngs den 
Rijks-grooten weg 2e kl . no. 3, van Westervoort naar 
de Pruisische grenzen. Raming f 840. 

V l l a g e , te I uur, door het ministerie vnn water
staat ens.: het herstellen en verbeteren vaa Riikstele-
graaflijuen iu de afdeeling Arnhem. Ramiug ƒ1509 . 

Ilrerht: het afbreken en wederopbouwen vnu stal 
en koetshuis op villa Zorgvliet, te De Bilt. Bilj . 
ine. onder uo. 512 bij Daunenfelser cn Co., aldaar. 

Saterdag, « SeS*. 
Hottrrdi im, te 11 uren, door dijkgraaf cn heem

raden van den polder Prins Alexander, iu het Alge 
mceii Verkooplokaal: l o . het uitbaggeren vau 4 go-
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deelteii tocht in den polder: 2o. liet verhoogen en 
verzwaren van eenige gedeelten ringdijk van deu 
polder. Aanw. 24 Sept., le 10 uren, aan hetbencden-
stoomgcuiaal centrifugaal no. 1. 

'a-Hage, door den ontvanger der successierechten 
en domeinen, iu De Vcrecuiging: het, maken van 
kasten iu de nieuwe kouinkl. stallen aldaar. Inl . bij 
den architect II. P. Vogel. 

ninadag, 3S Sept. 
Xaardeti, tc II ureu, in dc kazerne Oud-Molen: 

het verbetereu van het fort Hinderdam. Bil j . inz. 
29 Sept., vóór 3 uren, op het bureau van den genie
commandant in do 2e stelling. 

H e i n , tc 11'/t uren, door burg. cu weth.: dc be
strating met. Waalklinkers der llcnrieus- of Brassers-
kade, ter lengte van 3406 M . 

Helft, te 12 uren, door deu directeur der artillerie
stapel- cn constructiemagazijnon: de levering van: 

perc. 1, 12 stel brandspuiten V M , verbeterde, met 
loebelmoren (elk stel bestaat uit 2 stuks); 

perc. 2, 15 handbrandspniten met toebchooren; 
,, 3, 30 nauwe en 10 wijde slangen tot brand

spuiten, 10 Innge tot handbrandspuiten, 471 M . slangen 
d. i . o. 0.167 M . , 160 M . idem idem 0.225 M . , 90 
M . idem idem 0.118 M. ; 

perc. 4, 15 nauwe eu 4 wijde zuigbuizen; 
„ 5, 156 brandzeilen, lang 8.0 M . , br. 4.2 M„ 

20 idem ,. 6.0 „ „ 3.0 „ 
beide met ophnaltouweu, 180 brandzcilophaaltouwen, 
lang 20.00 M . , d. i . o. 0.035 M . , ten behoeve dier 
magazijnen. 

Aaaen, te 12 uren, door liet ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: l o . het 
éénjarig onderhoud van het vcrbiiidiiigskanaal vau de 
Dreatache met de rMeaohe wateren. Aanw. 23 Sept. 
Raming ƒ 4 2 1 0 ; 2o. vanwege het ministerie van justitie: 
het verbreeden eu verdiepen van de Eerste Wijk, en 
het bouweu van 2 steenen duikers bij de Rijksgo-
slichten te Vcenhuizen. 

Mrhellulnen, te 12 uren, door burg. eu weth.: eene 
gedeeltelijke vergrooting en verbetering van het 
schoollokaal. Aanw. 27 Sept., te 12 uren. 

(tre< h l , (e 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
ven Staatsspoorwegen (voor rekening van de Nederi -
Wcstf. spoorwegmaatschappij), aan het centraalbiireau: 
de verlenging van dc perron-overkapping aan de 
oostzijde en het stellen vau eenige lantaarnpalen op 
bet midden|>crron van het gemeenschappelijk stntion 
Zutfen. Inl. bij den secticingenieur te Zutfen. Aanw. 
22 Sept. 

Oiialand, te 2 uren, door burg. en weth.: lint af
breken van dc bestaande onderwijzers wou ing en het 
bouwen eener nieuwe met verbetering vau bet school
lokaal, enz. Aanw. 26 Sept., te 11 uren. 

Waenadag, I Oct. 
•.-Huge te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het doen van baggerwerk in de Nieuwe-
Maas, tusschen tie kilomctcrraaien 137 en 138, ter 
verbetering vau deu toegang naar de voorhaven der 
schutsluis te Dclfshavcn. Aanw. 27 Sept. Raming 
f 4070. 

AntHlerdam, te 12 uren, in het centraal magazijn 
van klucdiug, uitrusting enz.: de levering van 30t(HK) 
M . donkerblauw ordinair laken (nieuw model), iu 6 
perc. oik van 50(H) M„ 1000 M . lichtblauw ondornf-
licicrslaken (nieuw model), in 1 perc, en WO M . 
lichtblauw iiitmonsteringlnkcn, iu 1 perc. 

Vrijdag, S « e t . 
iiui-eifj, tc 10 uren, door bet bestuur der water

keering van bet cal. waterschap Ellewoutsdijk cu den 
cal. polder Borsole, in het gemeentehuis: het maken 
van werken tot ocvcrverdediging aau den cal. polder 
Botseto. Aanw. 86 en 80 Sopt. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van bet prov. best.: 
bet wegruimen van grint uit de buitenhaven van 
Nessen. Aanw. 27 en 29 Sept. Raming ƒ75,000. 

Hellevaetalula, te 11 ljt uren, door den commandant 
der marine: lo . het schilderen en teren vau liet 
staande werk der kappen voor monitors, die van het 
kouinkl. stoomjacht />>• feeuw, eu bet builctimuurwrrk 
vnu het mariuegehouw op de binnenplaats; 2o. het 
vernieuwen der ramen aan de lantaren van dc mari
tieme ziekeninrichting, en het aaubrengen van ijzeren 
waterpijpen naar tien regenbak bij de stcenkolenloods. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aan het gehouw van het prov. best-: het 
bouwen van eene schutsluis in het Apcldoornscbe 
kanaal, eu het verrichten van bijbeliooreiido werk-
zaninhcden te Koudhoorn, ouder dc gem. Apeldoorn. 
Aanw. 27 en 2lJ Sept. Raming ƒ 75,000. 

Maandag, O «et. 
'•-Hage, t e l l ' / t uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
de levering van steenkolen, ged. '80. ten behoeve van 
dc Rijksstoomgemaleu aan den Arkclschedaui en aau 
bet kanaal van Stecneuhock. 

ttoen*dag, 6 Oct. 
'a-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat ons,: l o . het bouwen van een dijkhuis met ma
gazijn te Pannerdcn (ooatsijde). Ramiug ƒ 1 3 , 9 6 0 ; 
2o. de vernieuwing vau een gedeelte van het rijsstorte-
bed in den Baard wij kschen overlaat. Raming fU,800. 
Aanw. van beide 4 en 6 Oct. 

Breda, te 12 uren, door den ontv. der reg. en 
dom.: a. het slechten der omwalling vau het terrein 
der Kon. Mil i t . Academie cu der voorliggende werken; 

het voltooien der rondom tie stad ontworpen Sin-
gclgrucht; c. het doortrokken der oostelijke Kasteel-
gracht, tot in de Singelgracht, het graven eener 
coupure van dc zuidelijke Kasteelgracht naar het 
Spaaosche Gat ; '/. het afgraven van eeu deel der 
buitenwerken tot verbreeding der rivier de Mark. 
Aanw. 4, 6 eu 7 Oct., telkens te 9 uren. 

Vrijdag, 10 etrt 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vau 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het doen van buitengewone vernieuwingen cn her
stellingen aan de havenwerken te Breskens. Raming 
ƒ 4 1 4 0 ; 2o. het herstellen vnn dn iianlegpontou iu de 
buitenhaven van het kanaal door Walcheren. Raming 
/ 7500. Aanw. van beide 4 eu 6 Oct. 

Zwalle, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aau het gebouw van het prov, bestuur: 
het driejarig onderhoud van het Moppelerdiep cn bij
behoorende werkeu, iu de prov. Drente cn Ovcrijsel, 
in 2 perc. Aanw. 2 en 3 Oct. Raming: perc. 1 
ƒ 8435, perc. 2 f 2650 per jaar. 

Saterdag, II Oct. 
ttarlnehem, te 10 uren, op het stadhuis: het ver

beteren van het verdedigingswerk bij Aspcren. B i l j . 
inz. 10 Oc t , vóór 3 uren, op het bureau der genie. 
Raming ƒ138,000. 

Dinsdag, 14 « e t . 
Ituermuini, le 3 uren, door regenten over dc cell, 

gevnngenis: de levering der heaoodigdhedeu voor het 
onderhoud der gevangenen over '80. 

Woensdag, IS « e t . 
Aarlanderveeu, door het gemeentebestuur: de le

vering voor het jaar '80 van ougevoer 600 stère grint 
voor de wegen, te leveren aau deu Rijn of aan het 
Kanaal. 

Afloop van Aanbestedingen. 
Ilarllngen, 8 Sept.: het uitvoeren van verschillende 

herstellingen aan den Leeuwarder-— Harlinger trekweg 
met aanhoorighedeii; ingekomen 8 biljetten, als: 
J . de Jong, te Harlingeu, / 4825 
J . Langcuhorst, „ idem „ 4400 
K . R. Kuipers, „ idem „ 4289 
D, v. d. Zee, „ idem „ 4269 
J . P. Schaafsma, „ idem „ 4246 
J . Torenheek, „ idem „ 3877 
A . S. Schaafsma, „ idem „ 3572 
W . Bonnoma, „ idem „ 2875 

Nleuwe-Pekela, 'J Sept.: het bouwen ccner winkel-
behuizing onder bijlevering van alle bouwstoffen, be
halve een gedeelte afbraaksteen; ingekomen 13 bil
jetten, als: 
H . Voorwoud, te O. Pekela, 

N.-Pekcla, 
„ O.-Pekela, 
„ idem 
„ idem 
„ N. :Pekela, 
„ idem 
„ idem 
„ O.-Pckola, 
„ N.Pekela , 
„ idem 
„ idem 
,, idem 

ƒ 1865. 
„ 1864.93 
„ 1855. 
„ 1850. 
„ 1689. 
„ 1688. 
„ 1676. 
„ 1656. 
„ 1595. 
„ 1555. 
„ 1550. 
„ 1549. 
„ 1500. 

f 1145 
,, 1125 
„ 1095 
„ 976 

f 1700. 
„ 1643. 
„ 1530. 
„ 1522. 
„ 1500.99 

Voorwoud, 
B E . Holthuis, 
R. Beijering, 
G. U . Kuiper, 
J . 11. Winters, 
A . Heijerman, 
R. 1'ruinmel, 
S. Hekman, 
K . Ij. Hmisema, 
K. H . Holthuis 
J . R . Mcijeriug 
11. Ostcrmauii, 
P. Beugel, 
gegund. 

Velp, 9 Sept.: het makeu vau een ijzeren hek met 
toebchooren voor het landgoed „VVellenstein", onder 
de gemeente Arnhem; ingekomen 4 bilj., al: 
H . Burgers, te Deventer, 
W . G. Muidcnnan en Zn., „ Zutfeu, 
D . J . Bokslag, „ Deventer, 
E . J . N . Steentjes, „ Velp, 
geguud. 

Lean-ep-Xand, 9 Sept.: het bouwen van een bur
gerwoning; ingekomen 5 bilj., nis: 
Th. Siinous, te Oosterhout, 
N . van Hest, „ Tilburg, 
C. Pijnenburg, „ Loon-op-Zand, 
P . v. d. Pas, „ Waalwijk, 
P, Krols, „ Ijoou-op-Zand, 
gegund aan N . van llest. 

Vlieland, *.l Sept.: het verrichten van eenige her
stellingswerken aan de pastorie en kerk op bet eiland 
Vlieland; ingekomen 7 bilj., als: 
St Daalder, te Helder, ƒ 3S95 
D. v. d. Meer, „ Harlingeu, „ 3780 
J . P . Schaafsma, „ idom „ 3736 
1). v. d. Zee, „ idem „ 3569 
P . Spruit, „ Nieuwediep, „ 3200 
A . Graaft „ idem „ 2860 
L . v. d. Zaag, „ Leeuwarden, ., 2674 

tirenlngen, 10 Sept.: het houwen van lager-, ijs-
en gislkclders voor eene bierbrouwerij; ingekomen 
5 biljet teu, als: 
K . W. Wictsema, te Groniugen, ƒ 17,327 
J . Vink, f i idem „ 16,750 
B . de Jong, „ idem „ 16,550 
J . de Vries, „ idem „ 10,432 
M . Mammen, „ idem „ 15,834 
gegund. 

Breda, 11 Sept.: het rJolecreu mot het loggen der 
trottoirbanden in de Mauritsstraat en een gedeelte 
van den Stationsweg; ingekomen 5 bilj., als: 
A . v. d. Heide, te Breda, f 3364 
B . Verlcgh, „ Ginneken, „ 3174 
J- Mol , „ Breda, „ 3168 
Th. Kessels, „ idem „ 3155 
J . v. d. Loo, „ Ginueken, „ 3048 
gegund. 

Amaterdam, II Sept.: het maken vnn een gemet
selde fundatie voor eeu uimuriumgebouw in de Plsntage-
Miidellaau (Natura Artis Magistra), onder beheer 
vau deu architect G. B. Salm; ingekomen 9 bilj., als: 
J . van Haltereu, te Amsterdam, ƒ 13,784 
De Zwaan Jr. en Koper, ,, idem „ 13,506 
J . H . Braskamp, „ idem „ 12,948 
C'erlün en Zn. eu De Haau, „ idem „ 12,640 
G. Wendt „ idem „ 12,221 
P . N . WolfT, „ idem „ 12,077 
II. J . Meekers, „ idem „ 11,764 
D. R. vau Dartelen, „ idem „ 11,670 
Gebr. van Berkum, „ idem H 11,431 
gegund. 

Arnhem, J2 Sept.: bet bouwen van 3 pakhuizen 
met bovenwoningen aan de nieuwe straat achter de 
Parkstraat, volgens het ontwerp der architecten Van 
' : ' * — Nieraad aldaar; ingekomen 8 bilj., air Gcudt 
G . van Berkum, te Arnhem, " ƒ 18,991 
A . Elipse, n idem „ 17,360 
H . v. d. Sand, „ idem „ 16,487 
E . Weiiers, „ idem „ 15,599 
G. Lielting, „ idem ,, 15,397 
J . P. Welsing, „ idem ,, 15,188 
1). Nijvelt cu Kok, „ idem „ 13,181 
Th. Eibers, „ idem „ 12,673 
gegund. 

Uelft, 12 Sept.: do levering aan de artillerie-stapel
en constructiemagaEijnen van: 

le perc. 8500 K G . messingdraad, dik 0.036 M„ 
1000 idem idem, dik 0.028 M . en 2000 idem idem, 
dik 0 017 M . ; ingek. 8 bilj., als: 
Gubr. Abrahams, te 's-Hage, ƒ 0.85486 
Merrem en L a Potte, „ Amsterdam, „ 0.7874 
W . Heven en Zn., „ Rotterdam, „ 0.70 
J . H . W. v. d. Polder, „ Delft, „ 0.693 
H . de Heus eu Zn., „ Rotterdam, „ 0.6S55 
L . J . Entboven cn Co., „ 's-Hsge, „ 0.6795 
R. S. Stokvis en Zn., „ Rotterdam, „ 0.6665 
G. J . Leeuwenberg, Delft, „ 0.662 

2e perc. 900 K G . Banka-tin; ingek. 5 bilj., als: 
R. S. Stokvis en Zn., 
I.. J . Enthovcu en Co., 
G . J . Leeuweuberg, 
J . H . W. v. d. Polder, 
Wed. G. Dooremnns en Zn. 

te Rotterdam, 
's-Hage, 
Delft, 
idem 
Rottcrdai 

j 0.919 
„ 0.913 
„ 0.9099 

0.8990 
n 0.1 

3e perc. 5512 K G . nieuw zink in blokken; ingek. 
3 bilj., a ls: 

te Rotterdam, / 0.2615 
„ 's-Hage, „ 0.2546 
„ Utrecht, „ 0.234 

hot bouwen van een houten 

R. S. Stokvis en Zn., 
L . J . Entboven eu Co., 
A. D. Hamburger, 

Maaaalula, 12 Sept.: 
iishuis; ingek. 8 biljetten, als: 
Wed. K . Spruit, te Wilsveen gem. 

W . van Re us wou de, 
J . Slot, 
M . Vel te naar, 
J . P . Wiaimers, 
l i . v. d. Endt, 
A . de Neef, 

Stomp wijk, 
„ Charlois, 
„ Maassluis, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
, Bridle , 

K. Oosterleeen P. Quack, „ Rozenburg, 
Middelburg, 12 Sept.: l o . bet bestraten vsn deu 

ƒ 9869 
„ 9400 
„ 9322 
m 9247 
,, 8999 
,, 8999 
„ 8888 
„ 8500 

bennweg langs liet kanaal door Walcheren, van den 
Singelweg* te Middelburg tot aan den Abeelscfacn 
straatweg; ingekomen 90 niliottcn, ah 
A. Douw, 
P. van Wijngaarden, 
J . Dubbeldam, 
W . Ringhout, 
L . Luijk, 
I). Bolier, 

J . M . Zietsc, 
J . Hubregtsc, 
I. vau Male Dz., 
C. L - van Sorge, 
1>. Volker, 
P. Monjé, 
C. de Wilde Az. , 
B. den Exter van deu 

Br ink , 
B. de Waard, 
I). Bolier Cz., 
P. J . Visser, 
Dezelfde, 
W . van Uijo eu Zn., 
J . v. d. Hoek, 

te Middelburg, 
„ Sliedrecht, 
„ Dordrecht, 
a Hontcnisse, 
„ Hansweert, 
,, Scherpenisse, 
„ Vlissingen, 
,, Oost-Souburg, 
„ Breskens, 
„ Middelburg, 
„ Dordrecht, 
» Breskens, 
„ Kattendijkc, 

„ Krabbendijke, 
„ Nieiiwenhoorn, 
„ Rilland, 
„ Hansweert, 

ƒ 19,398 
„ 18,945 
,, 18,888 
„ 18,753 
„ 18,000 
„ 17,948 
„ 17.940 
„ 17,889 
„ 17,878 
„ 17,824 
„ 17,600 
n 17,168 
„ 16,885 

„ 16.S30 
» 16,777 
„ 16,747 
„ 16.698 
„ 16,398 

16,179 
15,900 

Middelburg, 
„ idem 

2o. het opruimen eeuer ondiepte voor de binnen-
reede van Brouwershaven; ingek. 2 bilj., als: 
C. Kroon, te Sliedrecht, ƒ 9440 
I). Volker, „ Dordrecht, „ 8500 

*materdam, 13 Sept.: het bouwen vsn een bomen 
societeitslokaal voor de zeil-en-roeivcrceniging De 
Hoop; minste inschr. was J . N . Scheltema, te Am
sterdam, voor f 14,690. 

V l l u v r h . 18 Sept.: het maken der aardebaan mot 
kunstwerken, hot gedeeltelijk begrinteu en met klin
kers bestraten cn het éénjarig onderhond van den weg 
van den Grooten Hekel naar St. Michielsgestel; iugek. 
7 bilj., als: 

Oost het land- West het land
goed Hemelrijk goed Hemelrijk. 

G. Straatman 
Linne, 

F. N lessen, tc 
Roermond, 

J . Hillen, te Grave, 
F . v. d. Berg, te 

Heessj 
L . van (iaal, te 

Gcldrop, 
W. Derks Schoenma

kers, te Uden, 
W . F . Weijers, te 

Tilbnrg, 

/ 70,000 

65,000 
63,000 

61,278 

60,100 

59,000 

58,900 

ƒ 68,000 

63,500 
61,200 

58,569 

57,360 

57,000 

56,614 
gegund voor do westelijke richting aau W . F . Weijers. 

(.ruilingen. \u Sept.: het aanleggen van een voet
pad, ontgraving voor dc speelplaats, het plaatsen van 
plaukettingon enz. voor het schoolgebouw bij de 
Rademarkl; minste iusehr. was P. II. Dopheide, te 
Groningen, voor ƒ 1414. 

Ilpendam, 15 Sept.: het vernieuwen van den straat
weg in het dorp Ilpendam; ingekomen S bilj., ah 

f 4522 
4389 
4299 
41^7 
3981 
3V.IO 
8680 
M94 

tc Stru/gcrtla, / 37U5 
„ 3070 

„ Stcctiwijk, „ 3144 
„ Ksppsl , „ 5898 
„ idem „ 3:1411 
„ Kampen, „ 3275 
„ filoase, „ 324'.l 
„ Koekitnge, „ 3-23(1 
„ Meppel, „ 31117 
„ Zwolle, „ 3150 

„ 31011 

A. Eisenbergcr, " te Purmerendc, 
K . Bonman, „ Becmster, 
L . Postma, „ Sloterdijk, 
C. Blaukevoort, „ Monnikendam, 
J . do Vries, „ Purmerendc, 
K . Alblas, „ Ilpendam, 
A . Kiineveld, „ idem 
H . Klaver, „ idem 
gegund. 

l i rei l i l , 16 Sept.: het maken van een gebouw voor 
waterstoven op het station Meppel, mot daarmede in 
verband staande werken, ten belioevc vnn don spoor
weg Arnhem- Leeuwarden; ingekomen 11 bili.. sis : 
O. Rcinders do Boor, 
G, Withaar, 
F. Abersou, 
R. Bruintjes, 
H . Timmier, 
J . van Nispen, 
J - G. Hofman, 
J . Ho l ties, 
J . Otten, 
G. F . Pater, 
Dezelfde, 

Dein, 16 Sept.: de levering aan de artillerie-stapel* 
on constructiemagazijnon van: 

le perc, 100 kisten met hangslot en sleutel; miuste 
inschr. was W. Grutter, te Delft, i i ƒ6 .75 per stuk; 
100 roodc seinvlaggen; dezelfde, ïi ƒ 1 . 6 0 per stuk. 

2e perc, 100 ondersteken; minste inscbr. was G. J . 
Leeuwenberg, te Delft, a ƒ 5 . 5 9 per st.; 1(H) urinalen, 
deselfde, ii ƒ1.26 p. st ; 200 drinkbekers, dezelfde, a 
/ 0 . 2 0 s p. st.; 100 seinfiuitjes, dezelfde, a /*0.29 p. st. 

3e perc., 100 lantarens; miuste inschrijvers waren 
Rencken en Zu., te Utrecht, a ft p. st. 

4e pcrc, 100 bemande glazen waterkruiken; minste 
inschr. waren W . Hoven eu Zn., te 's-Hage, ii f2.85 
per stuk. 

's-llage, 17 Sept.: het bouweu van een goederen
loods op het goederenstatiou in de Stadsrictlandcn 
te Amsterdam, ten behoeve van don spoorweg Nieuwe
diep— Amsterdam; ingek. 42 bilj., als: 
J . van Doornik, te N.-Niedorp, 
J . J . Mekker. ,, Leut en 

A . D . v. Scters cu Co., „ Nijmegen, 
G. Woud, „ Amsterdam, 
L . J . v. d. Steonhoven 

Dordrecht, 

ƒ 141,100 

140,700 
140,500 

en Co., 
J . Schoonenburg cn 

C. J . Maks, „ Amsterdam, 
J . Bakker, M Valkoog, 
A . S. Schaafsma, „ Harlingeu, 
J . v. d. Vlagt Jr., „ Dordrecht, 
11. Dalhuisen, „ Kampen, 
Dc Zwaan Jr. en Koper, „ Amsterdam, 
E . Wansink, „ Arnhem, 
L . <te Rooy, 
D. Tamminga, 
W. Westerhof, 
1). Ileijink, 
A . Wienhoveu, 
L . Kalis K z . , 
A. A alders, 
L . Westmaas, 
L . Hollander, 

(i. Vlot Gz., 
Qebr. Van Berkum, 
M . Dcutekom, 
H . van Rhijn, 
W . van Doornik, 
J . J . Boekholts, 
J . P. Cornolisscn, 
E . Slaap, 
,1. 11. Braskamp, 
A . Kramers, 
J . M . v. d. Made, 
J . Monster Jz., 
W . L . Leibbraudt, 
B. Janse, 
C. Bos As. , 
H . .1. Meekers, 
B. v. d. Weerden, 
C. Hoogendoorn kz., 
P. van Essen, 

, 's-Hage, 
, Amsterdam, 
,, Weesp, 
, Amsterdam, 
, Schiedam, 
, Sliedrecht, 
, Amsterdam, 
, St rijen. 
, Capelle a / U . oi 
, Neder-Hardinks' 
, Amsterdam, 
„ idem 
,, Naarden, 
„ Bnarn, 
,, Amsterdam, 
„ idem 
, idem 
„ idem 
,, idem 
„ idem 
„ Puttershoek, 
„ Amsterdam, 
„ idem 
„ Dordrecht, 
,. Amsterdam, 
„ idem 
„ Giesendam, 
„ Houtrijk-en-

Polaneu, 

, 139,900 

, 139,780 
, 138,980 
, 137,800 
, 137,500 
, 137,000 
, 136,873 
, 136.600 
, 135,100 
, 135,000 
, 134,800 
, 133,900 
, 133,800 
, 133,240 
, 133,100 
, 132,000 

, 131,490 
, 130,800 
, 130,000 
, 129,949 
, 189,818 
, 129,600 
, 128,500 
, 128,418 
, 128,300 
, 188,000 
., 127,500 
, 127,400 
., 125,560 
., 184,500 
„ 124,500 
„ 124,468 
„ 123,880 
„ 123,300 

, 120,896 

/ 119,800 
„ 119,600 
„ 118,200 

. 115,940 

te Botterdam. f 1 3 , 4 8 9 
„ Krimpen a lek,,. 12,992 
„ Charlois, 1 2 , 5 8 9 
„ Rotterdam, 11,900 
„ IJsolmondc, 11,297 
„ Rotterdam, 10,609 
,, idem 10,600 
„ Delta haven, 10, L M 

„ Kralingou, 10,321) 
„ Rotterdam, 

H 

10 ,269 
„ Leiden, 10,267 
„ Rotterdam, 

n 
9 ,990 

„ kralingcn, „ 9 ,979 
„ Rotterdam, 9 ,950 

9.7 6 8 „ Kralingen, 
9 ,950 
9.7 6 8 

„ Rotterdam, 9 ,726 
„ idem 9.: ,70 
,, idom 9,547 
M idem » 9 . 5 5 0 

F. K . Ozinga, te Amsterdam, 
J . Kooy „ idem 
D. R . van Dartelen, „ idem 
Mascliinetibaii Acticn-

Gtisollschaft Union, „ Essen a/d. Rub 
Batterdam. 17 .Sopt.: bet maken van een machine 

en ketelhuis enz. nabij den Zwaanshalscïioweg; inge
komen 19 bilj., a ls : 
K . A . Mathlcucr, Loderus 

en G. N . Luükc, 
P . v. d. Weijdcu, 
N . J . Netten, 
A . J . Stal, 
K . v. d. Sluijs, 
J . de Bruijne, 
J . Zaaijer, 
J . de Meulmeoster, 
A. Langejau, 
A. Houkemans, 
G. J . W . Haarman, 
O. A . van Roede, 
W . Zonneveld, 
F . W . Keijzer, 
P. G. Winters, 
A. v. d. Spiegel, 
A. Gennisse, 
Th. L . Kantors, 
A . fiijsherts, 

li 'rave, 17 Sopt.: het makeu van ecu aarden dam 
in dc buitenuracht der vesting builen tie voormalige 
Brugpoort, hot in verband daarmede verloggen vnn 
den hestaasdan weg builen de Brugpoort on bet af
breken van eene houten brug met hare gemetselde 
landhoofden: iugek. 1 bilj. als: 
J . Lnmers, te Grave, / 1000 
H. van Laarhoven, „ M i l l , „ 1530 
A. van (iomert, „ Grave, „ 980 
A. Abols, ,, idem „ 892 

Helft, 18 Sept.: de levering aan de artillerie-stapel
en eonatruetiemagasrjDen van lichte Inurdoeasnde 
(bourclto); minste iusehr. was H.Bambach, te Berlijn, 
perc. 1, 16,000 M . cn perc. 2, 8350 M . , heide h 
f 0,87" per M . 

Haarlem, IS Sept.: het maken vnn oen peilput, 
met gebouwtje voor een zelfrogistreerciiden getijmetor 
te Enkhuizen; minste inschr. wns W. Riendernof, te 
Bukkuisen, voor ƒ 8 1 4 7 . 

Arnhem, 18 Sept.: de uitvoering vnn werken tot 
uormaliseering van de Waal Ie Brakel iu kilometer-
raai 88; minste inschr. was K. vnn Wijngaarden U z „ 
te Sliedrecht, voor ƒ 4180. 

Vervolg der Uericliteii cn Meildwliii^n. 
B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e . De dviel-irigenieurs P, T. L . 
Grin wis Plaat, A. G. Lamminga, C. W . Weys en 
J. Scheller zijn gesteld ter lu'schikking van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-Indiè, om te 
worden benoemd tot ndspirant-ingenieur bij den wa
terstaat en tie burgerlijke ojienbare werken daar to 
lande. 

— De heeren E. van de Roemer en E . Dudok 
van Heel zijn gesteld ter beschikking van tien Gou
verneur-Generaal van Neilerlaiitlsch-Indie om te worden 
benoemd tot technisch ambtenaar bij nel boechwesen 
daar te lande. 

" V - c t i r l c a , 

Het grootste houtvlot, dat ooit de Mississippi 
afdreef, kwam dezer dagen voorbij de stad Daven
port in [own. liet bevatte 3,538,924 kubieke voet 
werkhout en droeg daarenboven 1,000,000 blokken 
brandhout en 9,000,000 latten. 

Advertentiën. 
Maatschappij tot Exploitatie van 

Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van den Staat der Nederlanden.) 

Op Dingsdag den 7im October 1879 , ties na
middags ten 2 ure, aau het Centi-aatbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n° . 245. 
Het herstellen van de toegangswegen 

naar de stations Deventer, Olst en 
Dedemsvaart, ten behoeve van den 
spoorweg van Arnhem naar Leeu
warden. 

De liesteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens art. 10 van het bestek. 

Het bestek ligt van den 1 9 J p n September 1879 ter 
lezing aan het Centraalbiireau bij de Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te sfep-
pei en is op franco aanvraag op gemelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-
Ingeuieiir te Meppel. 

Utrecht, den 18*" September 1879. 

Nederlandscli-Westfaalsche 

S P O O R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
(Lijn WINTERSWIJK—GELSENKIRCHEN.) 

A A N B E S T E D I N G . 
dp Donderdag den 25""" September 1879, 

des namiddags ten één ure, ten Roadhuise te 
Wintersivijk. 

Bestek N°. 38. 
Overwegsluitingen en Waarschuwbor-

den voor het Pruissisch gedeelte van 
den Spoorweg. 

De iiischrijvingsbilletten moeten uiterlijk vóór het 
uur der besteding vrachtvrij wonlen bezorgt! teu 
Rsadhuise te Winterswijk. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Diivcteur-
Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk, bij wien 
tevens de bestekken met hi jMiooivu op franco aan
vrage en tegen betaling van ƒ 2 . 4 0 van af den 10*» 
September n, s. verkrijgbaar zijn. 

D E DIRECTIE. 
Winterswijk, den 1«' September 1879. 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 September 1879. 

\ 'oorloopige \< 
OOIlStcl-üoor bal BESTUUR der Arnhemsche T 

Hng-Vereeniging /.uil™ na 15 October op nader te 
bepalen dag lor pobnek worden v e r k o c h t : 
de verschillende GEBOUWEN der Tenl.ion»telling, 

E N T R E E GEBOUWTJES, RETIRADES 
enz. em., terwijl iulusschen nlles tot 1"> Octobor 
ui l de hand t e K o o p b . 

Tc beiragan hij het Bestuur. 
Onder de Gebouwen zijn er verschillende geschikt 

vuur Fabrieken, Magazijnen en Landbouw-liedt-ijl' en 
gemakkelijk verplaatsbaar. 

HET BESTUUR. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van de Nederlandsch-Westfaalsche 

Spoorweg-Maatschappij.) 

Op Dingtdag tien 90*m September 1879 , dea 
namiddags ten Ü ure, tuin bet Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van StaatMpottrwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 244. 
De verlenging van de perron-overkap

ping aan de oostzijde en het stellen 
van eenige lantaarnpalen op het 
middenperron van het gemeenschap
pelijk station Zutphen. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens § 37 van het bestek. 

Het bestel; ligt van den 15*" September 1H70 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aau het bureau van tien Sectie-Ingenieur te /((I'
ll/leu en is tip franco aanvraag op gemelde plaat-
san te Irckomeu. 

Inlichtingen worden gegeven door de Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
22"'«' September 1879. 

Utrecht, den 13"» Septemlicr 187'.». 

Z E S D E V E I L I N G " 
GESLECHTE 

V E S T I N G G R O N D E N 
T E B R E D A . 

DK O N T V A N G E R IIER R E G I S T R A T I E K N DO
M E I N E N TK nilEIIA, zal iu het Komjhui» het 
.Hof van Holland" , bij J . LOOS te B r e d a , ten 
uverstaan van den Notaris t i E R B I T S , bij inzet nji 
Dinsdag den 7 October 18711 en finaal o|i Dinsdag 
den 21 Octulier 187Ü, telkens des voormiddags ten 
I U uix', in hel openbaar 

V E R K O O P E N : 

eenige perceel 
verdeeld in 4 

ggrond onder Breda geslechte! 
kavels a ls : 

11, ten Oosten van den straatweg van 
Breda naar Ginneken, zijnde het blok 
waarop de molen de Vier Winden" 
staat; 

17, ten Westen van gameiden straat
weg , tusschen dien weg en de Mark: 

3, langs den Zuidbuitensingel van af 
de Mark tot aan Lunet A: 

11, tuaschen den Nieuwen Haagdijk , 
de Westbuitensingel, de Nieuwe 
Mestvaalt en den weg genaamd het 
Dijkje; 

2, aan de Zuidzijde van den weg het 
Dijkje; 

1, ten Oosten van het huis van C. van 
Meer, en 

1, onder Princrnhage, afkomstig vanPe-
tronella Monden, tusschen den weg 
het Dijkje en het huis van Martens 
(zijnde Kavel 46). 

<i.-drukte voorwaarden, pemielsbescl.rijvingen en 
kaa i t , zijn van af'22 September 187 'J , voor 25 Cents 
te verkrijgen ten kantore van voornoemden Ontvanger, 
bij wien ook luidere inlichtingen te bekomen zijn. 

Aanwijzing geeft de Hoofdopzichter V A N D E E R V E 
le Breda. 

KL00S & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van /uilen- • TalHbazall-nrnera 

in RIJNPRUISSEN, 

Handelaars in Ouitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BRIllSStEES, VOORVASTE STEENES, ENZ. 
Xieuiceliaven S.zijilc 5 5 , H o l t ? r d n n i . 

G A S - Z U I V E R I N ( T 
dooi- het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
(.Vis Purification and Chemical C. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 

en Oost-lndiê 

W. Hoven en Zoon, llotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg-

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

(fe HollandMche T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S vun alle bekende typen 

eu reparation aau bestaands K E T E I . s worden in 
den koil.st mogelijkcn tijd geleverd eu uitgevoerd. 

B e k e n d m a k i n g . 
B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S der ge-

meente HOOItS, zijn voornemens op Woensdag 
den 8 October aanstaande, des namiddags ten I 
u n , ten Raadhuize deter gemeente, publiek aau te 
besteden : 

het dempen en rioleeren van een ge
deelte der buiten- en binnengrachten 
te Hoorn (raming ƒ 143000). 

De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden 
af ter inzage ter Secretarie eu ten kantore van den 
Gemeente arch neet, vau des voormiddags 10 tot des 
namiddags 3 ure, en zijn tegen betaling vau ƒ ! . — 
verkrijgbaar ter Geiuwnte-secretarie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag den 
1 October e. k. des namiddags teu één ure, aan te 
vangen bij de Doelen. 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R U E D A R T O I B Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars, eu exploitanten van H A R D S T E E K - cn 

van K E I J E N G R O E V E N . 

B. ROLSBOKR te Arnhem. 
F A B R I E K en MM1A/.1.IN ran Instrumenten 

oor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld, 
Theaterkijkers, Briefbalansen, 

Marine- • 
enz. enz. 

M RIETSCHOTEN & HOL WE.\S. 
ROTTERDAM. 

ROIIEV & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN vun FOX W A K K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van IIOISEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - nderc K E T T I N G E N , STÖOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N cn 
GARNITUREN voor stoom- en waterwrrktuiOTl, 
DRIJFRIEMEN. Alle» voorradig. 

I'riinu PORTLAND C E M E N T uit .Ie rubrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen cencur-
raerende prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

IIE4:TOI;K%PHE\ Ï\ 
Onmisbaar voor M i l . Ingenieurs, Architecten, Fa

brikanten van werktuigen euz. ter reproductie van 
plannen, teekeningen van machines enz. , waarvan 
niet een zeer groote oplage luxwlig is. Onze Violet-
inkt levert van één origineel 200 a 300 duidelijke 
aldrukken op onzen Nederl. Koud-Water Hec-
t O g r a a p h , dien we bijzonder aanbevelen. Wij 
leveren de verschillende machines tegen coiicurree-
rende prijzen, ook warm-water Hectographen, 
Polygraphen , Chomographen, Gentigra-
phen, Multiplicators, euz. euz. 

Prijscouranten gratie en franco. 
De Autographische Drukinrichting 

(Damrak 5 0 , \* étage) eiMSTERDAM. 
Leveranciers van: dc Sedert. Bank; Nederl. 

Weetph. Spoorw. MaatscK; Koninklijke fabriek 
van Stoom-en andere Werktuigen : Hechter-
tijke collegiën; Plaatselijke-, Centrale- en Ker
kelijke Besturen; Notarissen; Advo*aten ; Archi
tecten ; verschillende Handelskantoren, enz. enz. 

PIIOTO-MTIKIGRAPHIK. 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te reproduceeren. 

I'ros|)ectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. (iebs, RKIMKWN'liKB. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Slooiii l l i i i i i icrlalu'h 'kaiilen. 
1 NI . ICHTIXCiKN liK'l'HKI'FKNDK 

W i m l i N f l i en Kunzp'tj 

STEENVORNNACHINES, 
FOURNIKRS MOTEURS, 

Wiirr en L e w i s Zaagmachines , 
„Kmpress1' Wateniiolcurs, 

Verlohr's B r a n d k a s t e n , 
allen hier ter stede ten toon gesteld, 
geeft gaarne 

L O U I S N A G E L , A r n h e m . 

l e PRIJS. IJ'01".1™ * * * L l ' PRIJS 
Tentoonstelling Parijs 1B7B 

BOULET Mafhine-I'abrikantt'ii 
28 rue des Ecluscs St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van |K>rcelein en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machine* y.ijn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

De geïllustreerde Catalogus wonlt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

Moziiik Tegels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën. 

«3-. <T. OOR, 
F i r m a A M T . D E W I L D , 

Scheepmakershaven ,V". G'J en Jufferstraat jV". 56. 

R O T T E R D A M . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E J O I C I H & € « . 

Civiel-lngenieurs te Oudewater, 
inligen in den kortst 
volgens eigen systeem 

logelijken 
geschikt 

jd alle uien 
diepte 

S t o o m b a g g e r m o l e u i i iu hout- ot' 
opbrengst van 150 tot 2000 ftp per 

werkdag, en verder Stoomwerktuigen, Ketels, Drijfwerken, Locomobielen. Heimachines. 
Steen- en Tegelvormmachines, IJzeren K a p - en BrugoonstruotlVn enz. 

C . H O P P E , M a c h i n e f a b r i e k , 

B E R L I J N . N . G a r t e n s t r a s s e 9 , 
beveelt zich nnn tot den B O U W vnn Ü I T W A T E R I N G S W E R K E M 

V O O R L A A G L A N D . 
C E N T R I P U G A A L P O M P E N , S T O O M M A C H I N E S met toebehooren worden 

tot de grootste afmetingen geleverd, en op verlangen ook ontwerpen opge
maakt. Nadere inlichtingen staan door herhaalde uitvoering van groote 
werken tot 300 Cbm. per minuut , ten dienste. 

R A C H M A N N & V A N L E E U W E N , 
M o z a ï k - C e m e n t - T e g e l - , K u n s t m a r m e r - e n B o u w 

m a t e r i a l e n - F a b r i e k . 

SLOTERDIJK. *>ij Amsterdam. 
Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde C e ment-Tegels aan iu alle kleuren en dessins, 

enkel en in Mozaikvorin, lot het bevloeren van Kerken, Gewelven', Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen. Galerijen, Kustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

C e m e n t - d a k b e k l e e d i n g e n in alle kleuren, tegen alle weersgesteldheden bestnnd en 1/T> Lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van C e m e n t v l o e r e n op BeUm-oudei lagen voor Sj«oorweg-Stat ion*, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zoldeis, Magazijnen, Terrassen; byzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, in alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstum-iner) in alle klem-en eu dessins; voort-s geribde vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, Hofsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Konleinkommeii, Paarden- en Koe-kribben , Itadkuipeu , School
st een-steenen , Mozaik-Cement-Tegels voor Wand- eu Zuilenbckleeding. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorwerjien, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken wonlen, zoowel van ondei-scheidene Bevloeringen, Dakbekleodingen. 
Terrassen, enz., op directe aanviage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te bekomen aau de Fabriek. 

* li I ̂ sTP» 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A M 

VAL OEJ TRAVERS, 
•li lierigt dat door haar tot eenige A (I E X T E N voor den 

verkoop van ASPHALT i n brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, C". te Amsterdam, 
door wie ook b)t het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en Orders V • geheel Meder-
lund aangenomen o|i gelijke voorwaarden als uan de Fabriek, Heilweg N". 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

G o t M l g e k e u r d b i j K o n i n k l i j k h e s l n i t v a n d e n Ï O S e p t e m l K ' r l c * 7 7 . 
Hoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 

A P P E L B L O E S E M , KOODE, G E L E , B L A U W E , HAKDUKAUWE en GKIJZË KLEUKENHOIJIJENDE METSKLSTEENEN. zoomede 
PKOKILSTEENEN in allo gewenachta PHOKIELEN, zuoals steuda nnn diverse gebouwen vuor versiering door ons geleverd worden. 

Alle jirtikelen welke lijj den bouw van Huiz.en, Kerken en/, jrewoonljjk van steen worden nailgewend, als KOLOMMEN . SLI i ITSTKENEN , 
CONSOLES, LIJSTEN, HANDEN, PILASTERS, HOOSItAMEN, CAPITEELEN enz. enz. worden door ons vnn KUNSTZANDSTEEN in 
elke order vervnardi)rd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN: l iEKLEUHDK PAKKET- eu MOZAïK-VLOKItEN eu (iKKIHDE 
TUOTTOIHSTEENEN, KOTSWEKKEN, B E E L D E N , VAZEN en GKAPMONIJMENTEN. 

Groothandel in le ijiwliteit POKTLAND-CEMENT, ouder anderen de POUTLANÜ-CKMENT vnu het merk » S m t N " der oudstî  l'ubriek 
te Stettin. 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van E C H T . 

Inlicht ingen ook tc b-koinen 
bij den Heer P. M 0 U T 0 N . 

. » . S N I J D E B S V A N G E F F E N . 
• 1 . 1 1 . II. B E L T M A N . 
v de Heeren C E U R S . E K 

tc Arnhem bij de Heeren T . V A N IJER B A C H & C" . 
. Groningen » den Heer K . SWI' ITKIIS. 
• Nijmegen » * a J . VAN M E E L . 
t, Rotterdam . ,1.' 11,-crcn v. n. B E R G 8c W I L L E B B A N D 

de. l i ukt bg G . W . \ A.N D E R W I E L & C° . te A r n h e m . — A l l e utukkeu en advertentien te adresseeren aan den Redacteur F . W . V A N G E N D T J G i n . te Arnhem. — Uitgave van II. A . T H I E M E . 

Veertiende Jaargang. IT0. 39. Zaterdag 27 September 1879. 

D E ' O P M E R K E R 
W E E K B L A D 

V00B 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K H A Z E N . 

Redacteur: F . W. V A N GENDT JGte. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 
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LIJST 
van liekrooml*; inienders ter Tentoonstel

ling van NedtM-lumlsrhe en Koloniale 

Nijverheid te Arnhem in 1879. 

I) i p l o m u's 1 s t e G r a a d . 
G R O E P I. 

Bouwkunde, openbare Werken , ingenieurs
wetenschappen. 

Collectieve naamlooze inzending van VVaalsteenen. 
Nederl, Knnstzandsteeiiliibriek bij IJmuiden, direct. 
Jacob Swart. G. T. Coei's te Arnhem. P. A . tb' 
Leeuw le Arnhem Gebr. Sodekamp te Utrecht. 

G l t O L P II. 
Meubelen en huisraad. 

G . C. Amizeiiins te VHage . J . B. Bleesing & 
Zoon te Amsterdam. II. F. Jansen ft Zonen te A m 
sterdam. II. P. Muiters Sc Zoon te 's-Hage. Jee-
kel , Mijiissen Sc Co. Leerdam. Joost Tlttoft, tinna 
Pioèard ft Co. te Helft. W . A. Franse & Zoon te 
Haarlem. Ktienne Oelaunoy te Amsterdam. A . J . 

I. nttekes te Amsterdam. 
G H O E P III. 

Cesponnen en geweven stoffen. 
Koniukl. Deventer Tapijtlabriek, directeur \ V . F . 

Kronenberg. J . C. Zaalberg & Zoon te Leiden. 
G K O E P IV. 

Voedingsmiddelen en tabak. 
.Maatschappij De Korensehoof te Utrecht. N . J . 

Wouda te Sneek. Firma T. Duijvis Jzn. te Koog 
a/d. Zaan. J . II. Nieuwenhuijs Jr. & Co. tc A m 
stenlam. F i ima A. Driessen te Rotterdam. J . Veen 
Sc Co. tc Sneek. J . vau Fmbden te Arnhem. Hoek 
& Co. te Amstenlam. G. L . Verwar & Zoon te 
Sneek. Amersfoortsehe Bierbrouwerij. B. en VV. II. 
Cost Builde te Deventer. Van Duiken. Weiland Sc 
Co. te Rotterdam. Weriliemaim en T ü r e t i g t e A r n 
hem, Vun Ziiijlekom, Levert Sc Co. te Amstenlam. 
VV. Reinout}) van l laga te Sneek. A . .1. Iteijnvaan 

te Amsterdam. C. Ul rkb & Zoon te Rotterdam, 
Nederl. Gist- eu .Spiritusfabriek, directeur J . C. van 
Marken Jr. te Drilt. 

G R O E P V . 
Chemische nijverheid, 

Amhenisclie Eau-de-colognefabriek, direct. Van 
den Bergh en Verwaaijen. G. T. Ketjen Sc Co. te 
Amsterdam. J . C. vau Marken Jr. te Delft. J . 
Vis Pzn. te Zaandijk. Firma II. G. van Bloinme-
stein Powalky le Apeldoorn. W . Leur te Schooten. 
II. Vettewinkel Sc Zonen te Amsterdam. Leidsclie 
Melkinrichting te Leiden. Gebr. Dubbelman te Nij 
megen. J . Duyvis te Utn-cht. V. Heumann & Oo. 
te Rosendaal. N . Verwey & Co. te Tiel. J . J . 
Beekhuis te Sneek. Gebr. Ter Linden te Velp. Gebr. 
Nasf te Lochem. Gebr. Pracke te Eihergen. C. L , 
Planten te Doetichem. A. G. Terwindt te Arnhem. 
N . Verwey te Tiel. 

G R O E P VI . 
Papier, drukwerk, onderwijs. 

Van Gelder Sc Zonen te Ainsteidam. Paunekoek 
& Co. te lh'.'1-11111. Firma E . J . Bri l l te loeiden. 
Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem. A . VV. Sijt-
liolT te Leiden. Firma J . B. Wolters te Groningen. 
Henri Bogaerts te 's-Bosch. J . Ephraim te Arnhem. 
J. Smulders Sc Co. te 's Hage. Firma Tresling & 
Co. te Amsterdam. F . VV. Rinck te 's-Hage. Cuy-
pen & Stoltzenberg te Roermond. J . J. Halm en 
Dr. V. G. Groneman te Groningen. II. A . Tjeeuk 
Willink te Arnhem. Ambachtsschool tc Arnl iem, 
directeur F. Berghuis. Instituut tot onderwijs van 
blinden te Amstenlam. 

G R O E P V I L 
Muziekinstrumenten. 

G . Hanken & Zoon te Rotterdam. 
G R O E P VIII. 

Wetenschappelijke instrumenten. 
Ii. Holsboer tc Arnhem. Firma A . llohwu te 

Amstenlam. 
G R O E P IX . 

Werktuigen en gereedschappen. 
Backer eu Rueb te Breda. Walker , Stronck en 

Van Delden te Buitenhui. J . L . Nering Bógel & 
Co. te Deventer. Becker's Sons te Rotterdam. 

G R O E P X . 
Bewerkte metalen. 

Jozef Audi lessens te Roermond. L . J . Enthoven 
& Co. te 's-Hage, A . D. Hamburger te Utrecht. 
Louwniuiis Sc Co. te Sneek. T. Regout & Co. U ' 
Maastricht. J . C. Stelling te Amsterdam. Wed. 
P. Sterkman & Zoon te V H a g e . Gebr. Van Praag te 
Amstenlam. Firma A. D. Verschuur te Amsteidam. 

G R O E P X I . 
Vervoermiddelen. 

Ingenhot^ Buitenweg & Co te Bilt. 

G R O E P XII . 
Land- cn tuinbouw. 

Jac. Juiïssen te Naanlen. P. Noppen te Arnhem. 
Nederl. Vischkweekeiij te Velp. 

G R O E P XIII. 
Verzamelingen. 

Topografische inrichting nGenerale Slat' vnn Ooi-
log" te V H a g e . C. A . Eckstein, directeur der To
pografische inrichting, Ie 's-Hage, Nederl. Zendeling
genootschap te llotterdam. J . G . van den Bergh, 
hoofdingenieur der Stnstsspoorwegen te Arnhem. 

G R O E P X I V . 
Koloniën. 

Billitoii Maatschappij VIInge. Mevr. J. van Hoek 
Wilson Ui Brussel. Koloniaal Museum der Nederl. 
Maatschappij van Nijverheid. 

D i p l o m a ' s 3 d e g r a a d . 
G R O E P I. 

Bouwkunde, openbare werken, ingenieurs-
wetensch appen. 

C. van den Broek Dz. te Utrecht. G . J . Dibbets 
le Arnhem. J. van Hulst le Harlingen. Macdoiiald 
Sc Imane te Amstenlam. Stoom pannen fabriek le Echt. 
II. de Ridder Fzn. te Utrecht. Sleijster en Wol-
tersom te Arnhem. R. Steenbruggen Sc Co. te Olst. 
G. eu J . Cool te Amstenlam en Sneek. F . en A . 
van der Linden te Dordrecht. F, te Poel en V. Stol-
tefus te VHage . J . C. Stoeller W z . te Arnhem. 
D. Beek te Wageningen. II. Evers te Ellekom. J . 
Paijens te Nijmegen. J . Strootmau le Groningen, 
J. Svvets Az. te Kampen. 

G R O E P II. 
Meubelen cn huisraad. 

S. T. Bakker te Brummen. E . W . Fredcriks te 
Zutfen. J . J . Terburg te Arnhem. P. H . A . van 
Aken te Westervoort. Schim van der LoefT Sc Co. 
te Aarle-Rikstel. F . J . M . Gresnich te Arnhem. W . 
Iwes Sc Zn. te V H a g e . Gebr. De Ridder te Am-
sterdam. Boei-s Sc Co. te Delft. J . J . B . J . Bouvy 
te Dordrecht. I'. Goedewatigen te Gouda. G . van 
der Lugt te V H a g e . Wed. F. Zeegeis & Zn. te 
Amsterdam. .). T. Schollen te Amsterdam. II. J . 
van Brussel Wzn. te Utrecht. P . A . de Gi-aaff te 
Arnhem. J . Hendriks Sc Zn. te Arnhem. R. Kerk
hoven te Vnursche. J . A . Koopmans te Nijmegen. 
0 . H. Lommen te Roermond. D. ter Malen le 
's-Hage. F. L . Wianli le Gmningen. Wed. J . de 
Briiiju en Zn. le Arnhem. A. G. Overes te 's-Bosch. 
W . I». M . Zalmc te 's-Hage. W . F . van Vliet te 
VHage. 

G R O E P III. 
Gesponnen en geweven stoffen, klcedingstukken. 

Enschedésche Katoenspinnerij, directeur G. II. F. 
de Bruijn. Van Heek & Co. te Enschedé. De Leid
sclie Saaietfabriek , directeur A . H. Eigemau. Wed. 
Cool Sc Zoon te Rottejiinm en Kralingen. Ter 
Horst & Co. te Rijssen. D. Jonlaan Sc Zonen te 
Haaksbergen. J . van Oerle Sc Zoon te Bokstel. D. 
Paap te Arnhem. W. Travaglhio te Haarlem. Velt-
man & Co. te Amsterdam. De Vogel van Calrar 
& Co. te Zwolle. J . Zuurdeeg & Zn. te Leiden. 
F . Knottenbelt te Amstenlam. Cuijpers Sc Stoltzeu-
berg te Roermond. Gez. Olivier te Arnhem. M . S . 
de Jong te Arnhem. F . I'auwels te VHage . 0 . 
Flipse te Arnhem. 

G R O E P IV. 
Voedingsmiddelen en tabak. 

Jb. Bussink te Deventer. J . Haga te Sneek. Klop-
uian-Bacrsclman te Deventer. G. N . Wils tc A r n 
hem. Poesse Wansink Sc Co. te Hengeloo. C. Doncker 
te Haarlem. Wed. Lievegoed -lorden & Zn. te Breda. 
E. H . Mcursing Jr. te Alblasserdam. D. & M . 
Grootes te Westzaan. R. C. van Hangen te Utrecht. 
J . Verwaaijen Dzn. te Arnhem. Van Gorkum Sc 
Witteveen te Sneek. Cutz & Zn. te Pekela. B. 
Lans Sc Zoon te V H a g e . D. Oolgaanlt en Zoon te 
Harlingen. D. Visser & Zonen te Schiedam. Van 
Zuijlekom, Levert Sc Co. te Amsterdam. Firma J . 
II. van Hulst te Kam|>en. C. G . van der Post te 
Gouda. P . Versteeg Pzn. te Amerongen. B. J. ter 
Marsch te Hengeloo. 

G R O E P V . 
Chemische nijverheid, 

A . E . van Roijen te Heemstede, Wed. S. van 
der Held & Zn. te Rotterdam. F . J. ter Maat te 
Arnhem. II. A . Sillevis te Kuilenburg. A . Tom 
Sc Zn. te Rotterdam. C. J, Cockuijt Sc Co. te Jut
faas. D. Kruijsimilder Czn, te Amsterdam. Firma 
M . A . Mills te Amsterdnm. J . Boustpiet & Co. te 
Delft. Baltst & Co. te Zwolle. II. Sinnige te Veen
dam. M. K . Honig te Koog a/d. Zaan. Chcrnac, 
Sliehtenbree Sc Co. te Deventer. Geb. Van Heijst 
te Bokstel. Otto Kets te Rozendaal. J . A . M . 
Leenarts te Velp. Hoogeudijk, Frouiberg Sc Co. le 
Apeldoorn. Firmu J . C. Rahder te Hoogevceu, 

G R O E P VI. 
Papier, drukwerk, onderwijs. 

Firma B. Cramer te Ootmanum. W . Hiss'mk U 
Zutfen. Firma llooites en Heukema te Hoogezund 
J. van Iloutiim Azn te Apeldtmni. K . A . Sanders 
te Laagsoei-en, Geb. Van Es te Amstenlam. A 
van Oostei?ee te Amsterdam. P. Gouda Quint U 
Arnhem. J , I), A . Rahder te Leiden. G. J . Thieme 
te Arnhem. Emrik Sc Dinger te Haarlem. A, Greiner 
te Amstenlam, .1. G. Hameler te Dordrecht. Gtiallh. 
Kollf te Leiden Firma N . Tetterode te Amsterdam. 
J. Alex, de Vries le Arnhem. VV. A . Al»ds te 
Utrecht J . H . Botischolte te 's-Hage. J . S. J . de 
Jonglï W.lzn. te Arnhem. C. L . vnn Langenhuijsen 
te Amsteiilam. II. J . Halting Banck te Utrecht 
P. van Lnoij .Ir. te Haarlem. W. E. .1. Tjeenk W i l 
link te Zwolle. II. J. Kok Ankersmit te Apeldoorn. 
Ambachtsschool te Amstenlam. AmlKuhtsschool ie 
tijoningen. 

C R O E P VIL 
M u z iek i n str umcnlen. 

B. Kuch ft Zonen te Arnhem. C. F. Rijken & 
Cu. te V l l a g o . 

G R O E P VIII. 
Wetenschap}ielijke instrumenten. 

1. W Giltay te Dordrecht. A . 11. van Bergen 
te lleiligerlee. H . Olland te Utrecht. J. Broeker te 
Utrecht 

G R O E P IX. 
Werktuigen en gereedschappen. 

E. ÏI. Begemnnn te Helmond. II. J . Koopman 
te Dordrecht. D. W. van Reimes te Utrecht. Dik
kers & Co. te Hengeloo. A . II. vun Bergen te 
lleiligerlee. A . Bikkers Sc Zoon te Rotterdam. J . 
II, Pothmann te Arnhem. W . Beijer te Pannerden. 
Christie, Nolet en De Kuypsr te DeU'shaven. Firma 
Onnes, De Boer en Coers te Arnhem. II. Jonker 
Sc Zoon te Amsterdam. G. Watson ft Zoon te Hot
tenhui!. C. R. Verheij tc Arnhem. Holtzinuller en 
Sleheus te Alkmaar. P. J . Travaglino te Haarlem. 

G R O E P X . 
fiewerkte metalen. 

Firma Gebr. Doppler te Maastricht. Van der 
Horst en Abei-son te Keppel. L. van Gelderen te 
Arnhem. Firma Cramer, Elsenhurg & Co. te A m 
sterdam. E. Claessen le Amstenlam. J . C. Dek
kers 8c Zoon te Breda. E . G . Traanboer te A r n 
hem. J . B. Citroen te Amstenlam. 

G R O E P X I . 
Ver voerm iddeten, 

J . van den Berg te 's-Hage. Langeler & Co. te 
Arnhem. J . S. Lehman & Zoon te Rotterdam. B. 
Veth J r . te Arnhem. 

G R O E P XII . 
Land- en tuinbouw. 

1. C. Smit te Arnhem. W , C. Boer te lïoskoop. 
J . Copijn, te Velp. J . Ph . Galesloot te Amstenlam. 
C. de Visser & Co. te Arnhem. II. J . Wilke Sc Zn . 
te Arnhem. 

G R O E P XIII. 
Verzamelingen. 

Gemeentebestuur van Arnhem. Artillerie s t a l l 
en constructiemagazijnen te Delft. P . W . Pfeiffer, 
kapitein der artillerie, te Delft. Geweerwjnkel, in
spectie der draagbare wajienen te Deltt. Rijks-gie
terij van bmnzen geschut te 's-Hage, Koninklijke 
Nederlandsche Marine te Amsterdam. Van Heeften, 
kapitein ter zee, te 's-Hage. Artillerie constnietic-
winkcl te Soerabuia. Pyrotechnische werkplaats te 
Soeiabaia. Kapitein F . W . II. K i l h n , directeur dei-
ge weermakersschooi te Meester Cornells. Pyrotech
nische school te Delft. W . P. ltuijsch te 's-llage. 
P. J . Kaiser, verificateur van 's Rijks zee-instruinen-
len tc Leiden. 

G R O E P X I V . 
Koloniën. 

A . J . van Helden, G. F. Enger, mevr. de Wed. 
Vnn Vloten, allen te Arnhem. 

D i p l o m a ' s 3e g r a a d . 
G R O E P I. 

Bouwkunde, openbare werken, ingenieurs
wetenschappen. 

Janse Mooleuburgh te Gorinchem. II. II. Beltman 
te Deventer. II. J . Slinkers te Utrecht. Sluiter & 
Hlok te Amsteniam. Wed. A . de Vries & Zoon te 
Zaandam. J . F . Falise te Wageningen. G, Hawiukels 
te Swalmcn. D. M . G . Hordijk tu Amstenlam. J . 
Stofberg te Mijdrecht. 11. C. van der Houven van 
Oonlt Sc Co. te Olst. II. Hutjes te Arnhem. A . J . C . 
Klijsen te Zwolle. 

G R O E P II. 
Huisiaad en meul>elen. 

E . B. dc Bruin te Arnhem. Moritz Meijer te 
Arnhem. F. J. Sehoomaker Sc Zonen te Zwolle, W, 
Tennissen Sc Zoon te Zevenaar. Firma C. 11. Tsur-

lincx ft Meijers te Oirschot. Gebr Teurlincx te 
Oirecaot K. Zeelenborg te Delft. M . F . van Zeijl 
te Arnhem. B. Deus* le Roermond, De Culenbnrg-
sche Glnsfabriekmaatsi-happij, directeur A . .1. vau 
HojtemS. Gebr. Tichelaar te Makkum. Wed. J . 
Bekkers & Zoon te Dordrecht. G. Beriidsen te Arnhem. 
H . J . Cnro te Velp. S. N . A . Holsutn te Arnhem. 
W . vau Merkesteijn te Amsterdam. W . Smit te 
Groningen. , l . Wenning Vz te Leeuwarden. Van 
Driest Sc Co. tc Ainbcm. Van Engelenburg en 
Üeibd te Arnhem. A . VV. Schollen te Amsterdam. 
Moll Sc Bergsma te Hengeloo{0). Pott, Nanninga Sc 
Co, te Nieuwe Pekela. W. Vermeulen te Amstenlam. 
M , Jansen te Arnhem. W. F . Landeweert te Zutfen. 

G B O E P III. 
Gesponnen en geweren stoffen, kleedingslukken. 

H. F . G . Krntzenstcin te Amsterdam. Terkuile Sc 
Simink te Enschedé. J. & A . le Poole te Leiden. 
Firma H . J . Raijmakers te Helmond. Gebr. Schol-
ten Sc Co. te Almeloo. Gebr. Ten Doesschate te Goor. 
Firma J . Elias te Strijp. J . Heinen le SeberpettseeJ. 
Gebr. Rath te Veghel. P. C . & II. J . van de Ven 
tc Bokstel. Gebr. Van der Heijden tc Hilversum, 
liane Sc Bodde te Geldrop. J . Bremer & Zoon tc 
Arnhem. Arnhemsche Handwerksschool voor meisjes. 
Mej, S. H. & II. .'. Schuiiring te Ruurloo. Neder
landsche Vrotiwenvcreeniging uTesselsi^.u.e". Ben-
dien & Levison te Almeloo. A . A . Knuijver te 's-Hage. 
R. II. Mathijsseu te Botterdam. Firma John Elias 
te Amsterdam en Rotterdam. M . Schenkels te Waspik. 

G R O E P IV. 
Voedingsmiddelen. 

.1. M . Turnhout te Nijmegen. Borctiloosche boter-
fabriek van J . Grutterink & F . \ V . van Dassen. J . 
de Bruijn te Arnhem. T . Groot ft Co. te Edam. 
A . ten Cate te Borne. J. F. DallUSSDII te Driel. J . 
Meuwese te Arnhem. .1. .1. Bal te Middelburg. II. F. 
Dijkman te Tie l , firma .1. H. Briiijnis & Co. J . F . 
Elierson te Arnhem. Verlee & Guy de Coral te 
Amsterdam. Gebr. Van Best te Valkenswaard. De 
Hartogh 8c Vau Li th te Arnhem. Gebr. Philips te 

Maastricht 
G R O E P V . 

Chemische nijverheid. 
Klinkert & Co, tc Zwolle. Gebr. Lommen te 

Tilburg. 
G R O E P V I . 

Papier, drukwerk, onderwijs. 
P. C. J . Faddegnu .fc Co. tc Amstenlam. Fran

cois & Schilfer te Amstenlam. Erven J. J . Tij l te 
Zwolle. G . J . Eilander te Deventer. J . Groeneweg 
te Amsterdam. II Briels tc Tilburg. Industrieschool 
te Doetichem. 

G B O E P VII . 
Muziekinstrumenten. 

Geen bekrOOningen iu dezen graad. 
G R O E P VIII. 

Wetenschappelijke instrumenten. 
F . J . Klous te Rotterdam. 

G H O E P IX . 
Werktuigen en gereedschappen. 

Keiler & Bakker te Helder. O. H . Kerbel te 
\msterdam. Sepp St Co. tc Enschedé. Maatschappij 
Ie Zwolsche fabriek van stoom- en andere werktui

gen, directeur P. II. ter Meulcn. Gebr. Kronenberg 
te Kuilenburg. E . J . Smit Sc Zoon te Hoogeznnd. 
F . 11. Pijttcrscn te Sneek. F . ten ZijtholT 8c Zoon 
te Deventer. C. Ernens te Noonlerhoogebrug bij 
Groningen. P . Rikkelmnu tc Buniiik. H . C. Preller 
te Arnhem. J . B . Witte tc Zutfen. A . J . Verkerk 

V H a g e . 
G R O E P X . 

Bewerkte metalen. 
Asser ijzer- cn inetaalgieterij , directeur R. Hunse, 

te Assen. G L . Burgers te Arnhem. G . Klep de 
Bruijn & Zoon tc Breda. L . F , II. Steding te Arnhem. 
R. Bullingn te Ssppemser. B. Corton te Rotterdam, 
U . A . Faber P m . te Sneek. J . Kemp tc Schiedam. 
W . Slotboom & Zoon te 's-Hage. F. van VVijk te 
's-Hage. Jan Braven tc Leiden. T. II. Cox Geelen 
tc Roermond. L . Frnnses Sc Zoon tc 's-IIage. A . 
van Hulzen te Utrecht. Leon P. Tijdemaii, leerling 
van de Koninklijke fabriek van stoom- cu andere 
werktuigen te Amsterdam. M . Gielingh & Zoon tc 
Arnhem. J . Klomp te Veghel, A . Knoop te A r n 
hem. W . G . Miiijderman Sc Zoon tc Zutfen. II. I. 
van der Slooten te Arnhem. J . K . F. Timmerbans 
vau Alk-oude te Arnhem. F . J . B. Kruis te A m -
sterdain. A . Kooiman & Co. te Schoonhoven. 

G B O E P X I . 
I 'er voerm iddelen. 

II. Burgei-s te Deventer. J . van Kooten te L i u -
SChoten. J. II. van Kmbdcii te Arnhem. Wed. S. 
ter Bont St Zoon te Arnhem. G . van 't Hui l te 
Arnhem. F . Pahlm le Amstenlam. J . P. Rokkcr 
te Arnhem. K . P. Wihemee te Utrecht 
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G R O E P XII . 
Land- en tuinbouw. 

Biets & Co. ie Weesp. J . G.- Jansen te Arnhem. 
W . Wenckebach tc Utrecht. 

G H O E P XIII. 
Verzamrlin gen. 

Cellulaire gevangenis te Utrecht Instituut voor 
doofstom II Ie Groningen. Koninklijk miliiair in-
valklenhuis Bronbeek tc Anihetn. Maatschappij vau 
Weldadigheid Fnileriksnord. 

G R O E P X I V . 
Koloniën. 

Jhr. II. J . A . S. de Meij van Gcrweu tc Han-
joewangi. A . II. .1. Dieuionl te Arnhem. 

Iu de bestuursvergadering van Zaterdag 20 Sep
tember jl. is nog besloten, aan al de In-kroonden in 
de drie graden een bronzen medaille l< M- te kennen. 

VERGADERING EN BIJEENKOMST 
VAN 1>E 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

De 30ste buitengewone algemeene vergadering en 
de 35ste algemeene bijeenkomst van de Maatschappij 
tol Bevordering der Bouwkunst werden Donderdag 
SS September gehouden onder liet voorzitterschap 
van den lieer ('. Muijsken. Een hondenhui leden 
waren uit verschillende plaatsen samengekomen en 
ile vergadering had in een der bovenzalen van bet 
nieuwe sociëteitsgebouw van de Rotterdainsehe Dier
gaarde plaals, iu welk lokaal de teekeningen van 
de Willemsbrug, der werk >p l-'ijenoord, vau de 
drinkwaterleiding en verschillende anderen aan de wan
den prijkten. 

De Voorzitter heette de leden welkom in Rotter
dam, waar eene belangrijke Afdeeling der Maat
schappij gevest igil is en bij de vermelding der «amen-
stelling van het Bestuur, waarvan de leden reeds hij 
circulaire was keunis gegeven, werd hulde gebracht 
aan den oud-Insluunier Mnuthaan voor de U-lung-
rijke diensten, die hij zelts na het aftreden als be
stuurder aan de Maatschappij bad bewezen. Na hel 
doen van eenige mededeelingen omtient de uitgave 
van het Tijdschrift en de uitschrijving van prijsvra
gen bracht spieker iu herinnering, dat in Mei ••. k. 
de vvelsherzieiiing aan de orde is en dat vooral eene 
tijdige toezending van voorstellen tot wijziging wonlt 
aaulievolen. Na het uitspreken van een woord van 
buide aan de nagadachtenis van Viollet-le-Duc, die 
dezer dagen overleden is en als ecreliil tol de Maat
schappij in betrekking stond, opende de Voorzitter 
di- vergadering en wenl hel woord iu de oeiste plaats 
verleend aan den beer W . C. van Goor, Voorzitter 
van de atdeeling Botterdam. 

Dc heer Van Goor wees op hel eigenaardige ver
schijnsel, dat vóór acht jareu Rotterdam door het lot 
werd aangewezen als plaats voor de eerste Septemher-
bijeeiikomst en dat het lot dit jaar iu gelijken zin be
slist had , nu de verschil lende plaatsen, waar afdeelin
gen gevestigd zi jn, aan de beurt geweest waren en 
eeu tweede rooster aan de orde was. Spreker galden 
aanwezigen de verzekering, dal de Afde l ing hen iu 
liefde en lust ontving, en dat er maatregelen getrotfi 
waren om, na afloop der vergadering, een bezoek 
te brengen aan verschillende bouwwerken, inricht 
gen en musea. Bij de keuze onder het vele, dat iu 
de laatste acht jaren en alzm na de voorgaande li 
eenkomst in Rotterdam is totstandgehracht, heeft 

de Afdeeling geineend de keuze te moeten bepalen 
tot de werken, waaraan de namen van Van der Tak 
en Stieltjes verbonden zi jn, om daardoor een.' stilli 
hulde te brengen aan de nagedachtenis van U-irit 
geniale mannen. Voor beu. die met deze werkei 
meer bekend zi jn, staat de gelegenheid open lot het 
bezoeken der ambachtsschool en vau eenige musea, 

De Voorzitter bracht in de eerste plaats het or 
derwerp ter sprake, waarvoor meer bepaald deze 
buitengewone algen ne vergadering was opgeroe|ieii 
op de laatste s i i i i enkoi i i s t lo .b , in Mei j l . te Amster 
dam gehouden, was onderandere de l gs| belangl'ijki 
vraag U-hanrielri of de wijze, waarop inden laatsten 
tijd de stichting vau velschillende o|teiibare gehouwen 
door den Staat was voorbereid en ondernomen, als 
de meest ge wenscht e mocht beschouwd worden. Er 
wenl toen liesloten het belangrijke antwoord, door 
de Atdeeling Rotterdam op deze vraag gegeven, 
doen drukken en aan de verschillende afdeelirigcn 
advies toe te zenden, om daanloor het Bestuur in 
de gelegenheid te stellen op deze vergadering 
runcept-udivs ter tafel te brengen , waaruit de Be
geering de eiiing der Nederlandsche bouwmeesti 
kou leeren kennen. De spreker betuigde den dank 
van het Bestuur aan de afdeolingcti, die iu deze 
belangrijke quaes tic hare meening hadden doen ken 
neii en verzocht deu Secretaris daarvan lezing torioeii. 

Vooral een enkel woord over het antwoord van 
Rotterdam, dat aau de afdeelingen oin advies was 
toegezonden. In dit rapport vindt men een overzicht 
en beoordeel ing van de wijze, waarop reeds lang bij 
het Bijk is le werk gegaan, met vermelding van een-
reeks bijzonderheden aangaande de lx;werk ing 
plans voor sommige gebouwen als die voor de ver 
gaderiiigen der Staten-Generaal, voor de Leirischi 
lloogesc] | .'ii hei Rijksmuseum tc Amsterdam. 
Nevens genoemde rijksgebouwen wordt de aandacht 
gevestigd op de Koninklijke stallen in Den Haag 
de kazerne op Damlilst te Utrecht, het pos|-cn tele
graafkantoor te Rotterdam, eenige dergelijkegehoii 
wen 'ui kleinere gemeenten, eene menigte stations
gebouwen enz., waarbij verschillende vormen en geest 
in het uiterlijk domineeren. Deze zijn dan eens pa: 
send aan onzen tijd en onze gewoonten, dan weder 
worden wij vergast op die uit vroeger tijden, welke 
men oiid-llollainlsch gelieft te noemen. 

De rupfrorl.-iir geeft in de volgende zinsneden zijne 
gedachten omtrent die wijze van houwen te kennen 

II Deze geest straalt voornamelijk door il l dc ge
bouwen, die in de laatste jaren zijn of thans worden 
gesticht. Hei ligt misschien aau mi j , waarschijnlijk 
heb ik er de noodige vatbaarheid en de gevorderde 
geestesrichting niet voor om hei in te zien, maar 
iels werkelijk monumentaal schoons schijnt mij toe 
daaruit niet te spreken. Zij maken op mij een som -

l i e i i ' i i , naargeestigen indruk en Itovendicn komen zij 
mi j , door de opeenstapeling van deelen en deeltjes, 
vrij gi l l ig voor; niets dan verbrokkelde massa's. 

Wi l t ge weten wot ik voor ecu week of drie 
lacht toen ik bet justitiegeboow in Deu Haag zag, 
uitwendig zoo goed als voltooid en na het niet ge

in lc hebben, nadat het gebouw weinige meiers 
boven den grond was opgetrokken, zoodut ik onver
wacht den indruk kreeg van het geheele bouwwerk, 
laar ik niet was gewoon geraakt door het steen 
voor steen te zien vorderen.' Nu dan , ik dacht d i t : 
hoe klein, hoe rammelend, wal een nietige ingang 
voor zulk gebouw, wat sombere kruiskozijnen eo 
kozijnijes, wat doen die spuiers aan de kroonlijst, 
die toch zeker niet den dienst vau snulêrs zullen be? 
hoeven te verrichten, bo*' keutelachtig is het met
selwerk der boogvulling boven de kozijnen , welk met 
een scherpe punt in de lucht stekend dak, dat inc-
nigen slrijd met onze liefelijke.iioord-westensloiineii 
zal le verduren hebben; hoe somber moet het daar
binnen wel zi jn, wat moet liet er onaangenaam in 
die kamers uitzien door dat zware staande en lig
gende hout in de lielito|ieningen. Kom! ga been cn 
laat u niet langer in uw negentiende-ecuwsehe over
tuiging door dat gebouw bespotten. Maar ga niet 
heen voor dal ge iu het aanzicht er van hebt ge
vraagd, hoe het mogelijk is dal er mannen zijn, 
die alleen in liet helnng der kun si, voor het Ne
derland aan het einde der ll le eeuw, zoo iets m a 
ken. Als alle nevelen zijn weggevaagd, al> een hel
der licht de duisternis onzer dagen zal hebben over
wonnen , dan zal de geschiedenis uitspraak doen 
tusschen hen. die op deze wijze thans monumentale 
gebouwen stichten eu zij die daartegen strijden, iu 
de innige overtuiging dat löe-eouwschebouwvormen 
lined en in overeenstemming waren met den mensch 

der 16e eeuw, evenals de milde] twsche hij den 
iniddelecuwschen mciisch pusten, maar dat. om te 
voldoen aan de behoefte vnn den tegenwoordigen 
mensch, de toepassing vau die vormen, zacht si ge
nomen, niet op haar plaats is ." 

Wel-is-vvaar mag a l . wal in een anderen geest 
gebouwd werd, niet schoon genoemd wonlen. En 
toch gevoelt men zich tegenover dien geest vrijer, 
meer op zijn gemak, daar in verstaanbare laai lot ons 
gesproken wonlt. Intusechen heeft totnogtoe in de 
voorbereiding der stichting van rijksgebouwen stelsel
loosheid gebeerscht; vroeger waren het meestal be
kwame, maar niet op de hoogte der zaak staande 
mannen, die dc ontwerpen leverden en later werd 
nu eens een beperkt, dan weder een algemeen Con
cours uitgeschreven. Hel vroeger iloininoerenrie wo-
terstaats-slelsel heeft weinig of geen schoone vruchten 
voor de kunstmatige stichting van Rijksgebouwen 

afgewor|>en, en Ittoh had il loen bet voordeel op 
de tegenwoonlige stelselloosheid. dat er eene vaste 
wijze van behandeling der burgerlijke bouwzaken van 
den Staal bestond Indertijd is er e -n stap iu de 
goede richting gedaan door aanstelling vaneen paar 
bouwkundige nmhtenare laar liet bleef een binken 
op twee gedachten. Het Departement van Justitie 
droeg aan ecu bouwkundige bel Uuiwen der gevan
genissen en later ook dat der ree htsgehouwen Op, 
terwijl ccn ander U-last werd met de Rijksgebouwen 
iu Deu Haag. Dank zij deze regeling werd het ont
werpen v i n een gebouw, teu behoeve van het De-
purtemcitl van Justitie, niet opgedragen aan den bij 
dezen lak vau dienst verbonden ambtenaar, maar de 
hulp van een particulier architect ingeroepen om 
gevels te ontwerpen voor reeds gemaakte plans, liet, 
zal voor een bouwkunstenaar wel geen betoog be
hoeven, dat het oiitvvei|n-ii van gevels bij het plan 
vau een ander minder aangename arbeid is , 
dat na 1874 geen orde en regel hebben bestaan cn 
alles zoowat iu 't honderd is geloojien. 

Voor hel algemeencoocoursstelsel, heizijnatiotia.il 
of internationaal, valt veel le zeggen; wenschelijk 
komt het voor daarbij te liepnlcn dat de inzenders 
der lust gekeurde ontwerpen op vooral' vastgestelde be
looning aan een nieuwen wedstrijd kunnen deelnemen, 
als er geene volledige bekroning plaals vindt. Een 
Insloten concours wordt voor het Rijk ontraden, 
daar dit van partijdigheid getuigt en in de keuze 
gefaald kan worden. De wijze, waarop naai het 
gevoelen van de Afdeeling Rotterdam gehandeld moet 
wonlen, komt hierop neder. 

Men stelle bij elk departement van algemeen he 
stuur, waaronder veel gehouwen ressorteeren, eei 
architect aau, eu voor de overige departementen wor 
den één of twee urchitivteii benoemd, waartoedege
lijke pnictische mannen, toegerust met voldoende I he 
oretischc kennis, moeten gekozen worden die door d< 
uitvoering van werken getoond hebben le weten, wat 
bouwkunst is. Aan hen zou het ontwerpen en he 
hoofdtoezicht over de uitvoering van allo burgerlijk 
bouwkunstige rijkswerken kunnen worden opgedragen 
terwijl bovendien een meer uitsluitend theoretisch 
gevormd man zich onledig kou houden met builen 
gewone construction en het maken van ontwerpen 
voor verwarming, ventilatie <-u machines. Deze amb 
tetiaren zouden op bepaalde tijden kunnen samen
komen i'ii een Raad vau Rijkslmuwmoesters vormen, 
waaraan de beoordeeling van alle belangrijke zaken, 
binnen vooral omschreven grenzen, kon worden o|i-
gedragon. Aan den Baad moest etui Univvkunrii; 
nis vasie secretaris, met de noodige tcckennars, 
sehrijvei-s en opzicht ei-s worden toegevoegd cn boven-
dien zou hel raadzaam zijn, bij de lienoeming de 
keuze tc vestigen op architecten van versehilloiiri< 
richting. 

Uit de adviezen, door de afdeelingen omtrent dit 
sink uitgebracht, bleek het volgende: 

Arnhem had , bij gebrek aan belangstelling, tic 
zaak tot geen punt van behandeling kunnen maken 

Sehagen was overtuigd, dat de stichting van Rijks
gebouwen niet beantwoordt aan dc eist-hen van den 
tegen woordigen tijd en gaf in overweging, bij dt: 
Hooge Regeering op afdoende regeling van het Rijks-
bouwwezen bij de wet aau tc dringen. 

Rotterdam vond hel voor gebouwen van eanjgen 
omvang verkieslijk, dat daarvoor prijsvragen wer
den uitgeschreven eu dat de commissie van beoor 
d.-eling der ingekomen anl woorden door de Regee
ring benoemd werd naar aanleiding van oen voordracht, 

opgemaakt door de Maatschappij lol Bevordering der 
Bouwkunst en bet Koninklijk Instituut van Inge
nieurs. 

Rij niot-liekrouiug konden de vervaardigers van 
de bestgekeurde ontwerpen nltgenoodigd worden ach 
te verstaan , om langs dien weg tot een goed en 
litvoerbaar geheel te komen en de uitvoering van bet 

ontwerp moest, steeds worden opgedragen aan deu 
ontwerper van het antwoord. dat door de commissie 
van hooordeoliiig als het lieste gekeurd werd. De 
Ontwerpen voor gehouwen vau minder lielungrijkoii 
omvang konden opgedragen worden aan de bouw
kundige ambtenaren bij de Departementen vun A l 
gemeen Bestuur. 

Wat het instandhouden der vele Rijksgebouwen 
aangaat, kwam het geraden voor eene commissie 
te benoemen, uitsluitend belast inct dc zorg, dat 
leze gebouwen blijven, zooals zij oorspronkelijk zijn 
ontworpen. 

f.eiilen verklaart volkomen adhesie le schenken 
aan de beschouwingen en vooral aait het resultaat 
daarvan, vanwege Rotterdam ingekomen, Niette
min wenscht zij een stap verder te gaan, daarin 
bestaande: dat het Hoofdbestuur der Maatschappij 
of eenigen barer leden, eene commissie van advies 
zouden vormen, welke commissie, als zoodanig van 
Rijkswege erkend, inzage van de voorgestelde 
Rijkswerken verkrijgen cn daarover aan hel lietrok-
ken departement rap|N>rteert-n zou. 

Amsterdam geeft als hare meening le kennen, 
dat in de stichting cn het instandhouden der Rijks-
gehouwen op de volgende wijze hel lust kan wor
den voorzien : 

a. Aan het hoofd van allen iu den lande tc 
slichten eu le onderhouden Rijksgebouwen worde ge
steld eene Commissie van Rijksadviseurs, bestaande 
uit mannen, iu verschillende deelen van hel Bijk 
woonachtig, bekwaam op het gebied van weten
schap en kunst, oni aau de Regeering advies uit te 
brengen omtrent de plans en hunne uitvoering, 
•betreffende de oprichting of heistelling van geitou
wen . ten koste van het Rijk te ondernemen. 

b. Deze Commissie, bestaande uit minstens 15 
leden, waarbij de grootste helft Bouwkundigen, zou 
alleen adviseerend werkzaam moeten zijn, en geen 
der leden zou alzoo zelf eenig werk/aam aandeel 
mogen hebben bij de uitvoering van bouwplans, die 
ten koste van het Rijk ondernomen mochten worden. 

Een der letlen zou tevens als Secretarie werk
zaam kunnen zijn. 

e. Behalve vergoeding vau reis. eu verblijfkosten, 
zouden zij genieten een salaris van minstens f 2 0 0 0 . 

tl. Zij doen voordrachten tol benoeming van ar
chitecten, opzichters en ttvkenaais eu stellen, voor 
belangrijke werken, programma'»: van prijsvragen 
samen. 

e. Zij stellen huilen- en hiimenlaudsche corres
pondenten aan, eu nemen alle maatregelen, o. a. 
door lijdelijk'! assiiuilic, om hij voorkomende geval
len op tie hoogte te zijn vau inrichtingen, hoiioodigd 
hij postwezen, telegraphic, schoolwezen, enz. 

ƒ. Staande ouder den Minister van Binnenland-
sche Zaken, zou de Commissie echter ook beschik
baar kunnen zijn voor elk der overige departementen. 
Il.ii '- werkzaamheden kunnen bij huishoudelijk re 
glemenl, onder goedkeuring van meer genoemden 
Minister, vastgesteld worden. 

Ren Haaf/ keurde dc tegenwoordige wijze van 
handelen af, maar kon zich met hel denkbeeld vau 
Rotterdam niet vereenigen. Zij achtte hel boter iu 
elke provincie een architect aau hel hoofd van bur
gerlijk Iwuwkundige zaken te plaatsen, die zich dan 
met deu Minister en deu Commissaris des Koniugs 
in betrekkin.'' kon stellen en boven deze architecten 
een directeur, die tc 's-Hage zou moeten wonen, 
om don Minister steeds van advies te dienen. De 
Afdeeling beloofde zich van deze regeling veel goeds, 
wanneer deze bouwkundigen luinsieus iweemaal per 
jaar te 's-llage bijeenkwamen om de meest belang
rijke zaken te regelen; zij achtte hel verblijf der 
architecten in do residentie verkeerd, daar tleze tech • 
iini spoedig iu dc bekende sleur tan het ambte-
naarsloveii zonden vervallen, terwijl het wonen iti 
do verschillende provinciën het practised nut heeft, 
dat men zich de wijze vau werken en de liehoeflcn 
van zijn district eigen maakt. 

Het Hoofdbestuur kon derhalve c insta toeren, dat 
allen bet eens zijn omtrent, de noodzakelijkheid van 
verbetering, maar dat de wogen, die de atileelingen 
hiertoe willen inslaan, irïleenloopen. Onder deze 
omstandigheden heeft bel Hoofdbestuur gemeend, 
dnt wanneer het zich — gelijk het doel w a s — t o t 
de Regeering wendde, hel niet in détails motst 
treden, maaralleen de hoofdgedachte moest aange
ven. I'M.o.un deed het alsnu ecu voorstel in dien 
z in : dal hot namens tie Vergadering bij d u Minister 
vau Biunenlaudsehe Zaken zou aandringen op verbe
tering van den toestand, met verzoek een commissie 
van preadvies le benoemen, meest uit Nederlaiidscho 
bouwkundigen, aan te wijzen uit de velschillende 
kunstven-onigingoii iu Nederland, o m , gebruik ma
kende van de thans ingekomen antwoorden der of-
deelingon en na venier grondig onderzoek, «Ion Minister 
de noodige voorstellen tot eene algemeene regeling 
tier zaak te doen. 

Dit VOrtrstel wenl no eenige toelichting bij accla
matie aangenomen, waarna de Voorzitter, alvorens 
'Ie algemeene vergadering le sluiten, nog een har 
telijk woord van dank bracht aan Ion oud-bestuur
der Mout haan , die zich mettet woon naar De|(t 
gevestigd had cn iu weerwil daarvan de beslouime 
ringen van het sscretarlaat waargenomen en de 
vvekelijksehe bestuursvergaderingen bijgewoond had 
op grond waarvan hij het voorstel deed den heer 
Moiilhaan uit dc kns der Maatschappij eene tege 
moelkoming voor reis- en verblijf kosten te geven 
waarmede de Vergadering zich ouder applaudisso 
ment vereenigde. 

Hiermede wenl de algemeene vergadering geslo
ten, waarna de algemeene bijeenkomst ter U-hande
ling van verschillende vragen wenl geopend. 

De eerste luidde: tDoor rijks-ambtenaren en 
particuliere bnuwcorporaliën wordt een scheikun

dig onderzoek omtrent de verralsehingen en tot 
keuring ran tras toegepast, line wordt dat OH* 
dertoeh gedaan, en geeft het eeu genneg:aam 
vertrouwbaren maatstaf om als officieel voor
schrift Ie dienen ?" 

Vnn de zijde der Afdeeling Rotterdam wenl door 
don beer Van tier Goes medegedeeld, dat tic verhar
ding berust op oen scheikundige verbinding en tlat. 
het chemisch onderzoek strekken moet om do hoe
veelheid te bepalen der tmtloedbare silicaten ; cement, 
waarvan 0 0 % iu zoutzuur ontleedhaar i s , mag als 
deugdelijk beschouwt) worden. Omtrent hel onderzoek 
werden eeuige détails gegeven en nadere technische 
bijzonderheden medegedeeld omtrent de analyse, die 
hij ile keuring van cement voor de werken der Rot-
tenlanisohe llandelsvoreeuiging steeds-had plaats ge
vonden. Spreker schonk aan deze wijze van ondersoek 
de voorkeur hoven die met de nan ld proef en gemet
selde bakslecnen, eerstens wijl eene scheikundige 
onalvse in 3 a i dagen kan gedaan worden en een 
pmotisch onderzoek minstens l i dagen vnilert en 
tweedons, daar tie practische proeven geheel afhan
kelijk zijn vau den persoon , die ze neemt en nok van 
de wceisgestelhoid. 

De hoer Nieiiweiihuis las een rapport vau den 
heer Dinse uil Utrecht, waarin do bezwaren, aan 
hot onder/ook van cement verhonden. wonlen uiteen
gezet onder aanhaling van feiten, die de vertrouw
baarheid der proefnemingen in twijfel trekken. 

Dc heer Tirion trad als verslaggever voor de Af
leiding 's-Hage tip, en vond in tleze zaak ook niet 

U'vesligd, wal in hol eerste deel dor vraag als axioma 
scheen te zijn gesteld. Nadat de wording en sa
menstelling van cement zijn omschreven, en oen en 
inder omtrent de verschillende wijzen van onderzoek 
in hel midden is gebracht, komt deze Atdeeling lol 
Ie conclusie, dat scheikundige analyse ennaaldproe-
ren geene aanbeveling verdienen , en dat aan de niotst-1-
-II belastingpntof waarde kan worden gehecht, waar
bij mei nv l i g . maar zeker le werk gaat. 

|)e heer .1. II. Leliman herinnerde, dat sedert tie 
eerste bijeenkomst der Maatschappij op elke verga
dering over cement of tras gesproken is: hij waar-
ichuwdc ervoor, dat men de zaak niet te great 
noest opvallen, daar cement op kleinere werken hij 

geringe hoeveelheden aaugevoonl wonlt eu het dik
wijls van belang is, dat zij dadelijk gebrtrikl wordt 
zoodal ilo keuring of b rrieeliiig zich tot de scherpte 

kleur moet U-palen. Iu zulke gevallen rekent 
hij op tie goede trouw van onze werkbazen. 

Do heer Berderwellen beval op grond van onder-
viniling het .heikundig onderzoek ten zeerste aau. 

Do tweede vraag luidde: \>Is zander beperking 
toepasselijk de bepaling van sommige bestekken , 
tlat de aannemer verplicht is het werk in alle 
deelen en in volkomen arde. te voltooien , zander 
hijbetaling te kunnen vorderen voor de levering 
tan in het bestek vergelen of niet genoemd werk 
of materialen 

Vau verschillende zijden word erop gewezen, tlat 
het. vooral bij groote werken, onmogelijk was, in 
een bestek letterlijk alles vast le stellen, maar werd 
hol levens als eene immoraliteit beschouwd, alle 
vergelen [Kisten ten laste van «Ion aannemer le bren
gen. Daar het echter aau d.-u anderen kant ook 
veer moeilijk werd geacht, dat de aannemer letterlijk 
alles van zich zon kunnen afschuiven, werd er een 
middelweg aangewezen, waarbij de aannemer alles zou 
moeten verriehten wat uit hot bestek ou do teekeningen 
kan worden afgeleid, eu er van hem niet meer mocht 
worden gevorderd dan hetgeen uit eeue gezonde opvat
ting van die slukken volgt. Wol-is-waar, een U-stok kau 
niet zoo wonlen gemaakt tlat men alle kleingeestige 
aanmerkingen van een aannemer zou kunnen voor
komen, maar toch blijft het onredelijk, hem te ver
plichten tot kostelooze levering van iels, wat. er niet 
iu is genoemd. Evenwel, de grens is hier moeilijk 
te trokken, en alles komt erop aan, dat von lieiilc 
zijden eerlijkheid wonlt 'machtgenomen. Den I laag 
meende onder andere nog, tlat do architect bij hel op
maken van hot bestek een juist voor onvoorzien werk 
moest vaststellen; doch hiertegenover werd wederge-
steld , dal daanloor het hierbedoeldo bezwaar onopge
lost zou blijven, omdat wanneer hij een zeker bedrag 
voor exlra werk wilde rekenen, er eeist zou moeten 
woitlen uitgemaakt, waarin dit sooal zou kunnen 
Instaan. Nadat hieromtrent van andere zijde dc 
opmerking was gemaakt , dat bet wel een onmoge
lijkheid zal zijn , bij do uitvoering van een U-stok 
alle qoaesties te voorkomen, maar dat gelukkig in 
Nederland do goede trouw nog niet is geweken. 

wenl hot debat over dit punt gesloten. 
Omtrent tleze vraag werden antwoorden der Af 

doolingon Rotterdam en 's-Gravenhage voorgelezen 
en de heeit-n Sanches en Kok namen aan de discus
sion deel. 

De dorde vraag was: »Krachtige walcrkatkcn 
worden in het buitenland verwerkt , zonder bij-
voeging van eenige cement. Iu Sedcrland word' 
soms officieel voorgeschreven , hel bijmengen van 
tras voor betonwerken. Is die bijmenging te i 
dedigen , en wat leert de ondervinding otnlrent 
het beu-eren , dat [uateekulk na afloop van tijil 
haar kracht verliest f 

Do heer Tirion nam het wot uil namens de Af
deeling 's-Gravenhage om in herinnering te brengen, 
dat bij hei branden van kalk koolzuur verjaagd wonlt 
en tlat het overblijvende of hel residu na verloer-
van tijd verandering ondergaat, zoo»lat hei von balanj 
geacht wonlt waterkolk spoedig na hot branden i> 
verwerken om van het effect zeker te zijn. Volgen-
dit antwoord kon tie toevoeging van tras beschouwd 
worden ols dienende om op deze wijze liet verhar
dend vermogen, tlat waterkalk bezitten moet, maar 
ten dcele tloor ouderdom verloren gegaan is , tege
moet te komen. 

De hoer Nieuwenhuis las een opstel van de" 
lieer Linse, volgens hetwelk tic toevoeging vau tr:i" 
non waterkolk slechts don te verdedigen is, als dt 
kolk tc zwak is. In het buitenland, vvnor de w;i 
terkalk verse h gebruikt kau wonlen, is nimmer vu" 
bijmenging vau tros sprake eu onze voorliefde VO* 
dit materiaal is wellicht oorzaak, dot lot deze hij' 
menging nu ou dan tie toevlucht genomen wordt< 

De lieer Sanches haalt als voorbeeld aan, tlat aiP 
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hel Rijks-museum bij de waterkalk tras gevoegd is 
eil tlal het metselwerk, dat daarmede gemaakt is, 
oen»' buitengewone hardheid beeft 

»0p welf; standpunt staan heden de bouwkunst 
cn hare voortbrengselen bij die ran voorjaren ?" 
was tbr vierde vraag, die door dc Afdeeling 's-Gra
venhage bij monde von tien heer Tirion beantwoord 
wenl. 

Den Haag meende de benaming bnuwku}>st h'wrh'i} 
niet iu den eiigeu zin van kunst, maar ook in die 
van kunde te moeten opvatten. In het nader ge
detailleerd anlwoonl dezer Afdeeling wenl gewezen 
op de tegenwoordige bevordering van vrijheid van 
hel individu bij het onderricht, de vele boek- en 
plaatwerken , de vele photogrophicen vau bouwstukken 
en andere vruchten von onzen tijd, wier plastisch 
resultaat uit vele kunstwerken blijkt, de vele wijzi
gingen in constructie, waaruil weer nieuwe kunst
vormen voortvloeien. met nlwol overigens lol eene 
meerdere waardeering en ontwikkeling beef. mede
gewerkt, en zeker nog moer zou bijdragen, als men 
niet maar al Ie dikwijls tloor liiiancietdc eischen 
werd belemmerd. 

Noor aanleiding van hetgeen li ierhij nader werd 
aangevoerd, ontstond er een debat over de quaestie, 
uit welk oogpunt rie oudheidkunde met bei rekking tot 
de bouwkunst moest Worden lieschouvvd. De eene 
spreker betoogde, rial in de Ihciri de wijsheid 
moest worden gejocht. Ken ander slelde hiertegen
over, dal wat men in do Uiuwkunde ook al nan tie 
archeologie verschuldigd is, de archeologen inch 
geen oicbitcclcii , maar slechts pioniers dezer klot
sten zijn. Zag dc eene spreker in de bouwkunst 
een afdruk van de beschaving des volks, tic ander 
U s l r | ilit , op grond dal iu de eeuw van Pericles 
hot volk zelf toch ruw en onbeschaafd was eu men 
in tie middeleeuwen, iu weerwil van al hare mindere 
Usehuving, lorh prachtige gebouwen wist le stich
ten. Terwijl do oen hierop aanmerkte, dot kunst 
niet tloor het volk, maar tloor de kunstenaars wordt 
gemaakt en dus bij de Grieken in een tijd van ruw
heid de houwkunst zich toch kon veredelen, meende 
i i - under le u len volhouden, dal daarom de bouw
kunst niet kon boelen de uitdrukking dcc beschaving 
von horen tijd. Moor, zoo luidde de repliek, zijn de 
kunstenaars don niet de kern tier beschaving.' Ui l 
tlit debat ontwikkelde zich liet volgende: Men heeft 

rekening te houden mei de oudheid, de middel
eeuwen ou tic renaissance. Elk dezer heefl hare af
zonderlijke bouwkunde, hare eigene construction en 
vormen, en nu is bet onze roeping, uit dit; tl rie 
een goed gehoed te vormen, een Nederlandsehen 110-
tioiialon bouwstijl, geen amalgama, dat dikwijls be
wondering maar ook veelal afkeuring wekt. Het 
overig gedeelte van het rifhal over dit punt liep 
meer U'paaldelijk over de vraag, of men hij een ge
itouw in de eeiste phmts naar stijl of naar i 
struct ie motst vragen. 

Do laatste vraag, die aan rie unie wenl gesteld, 
was rie vijfde, luidende: 

B Wat is er gedaan en wat behoort er nog ge-
tlaan te worden, ooi bij bet atye meen het acsthe-
tiseb gevoel op te w-kken :'" 

liet eenig ingekomen, maar zeer breedvoerig ant
woord op tlie vraag was van tie Atdeeling Den Haag. 
Terwijl daarin word aangetoond hoe de schoone 
kunsten tie voorname middelen van opwekking zijn , 
wenl het belreurd, tlal men zich echter van den 
IIivloetI der beoefening van kunst op hel publiek niet 
le veel mocht voorstellen. Velen letten nog altoos bij 
hel U-schouwen van schilderwerken moor op kleur 
dan op vorm; bovendien wonlt het historist:' n 
decoratieve genre te weinig beoefend, is de beeld
houwkunst nog te zeer achteruit cn ontbreekt er nog 
te veel aan teekouoi uier wijs ; men zorge dal .museums 
en tentoonstellingen niei tip bazars gelijken en tlat 
aldaar geen goed beschrijvende catalogus ontbreekt, 
waardoor dc U-zoeker kau loeren wat hij ziet; kort
om, er moot voor tie bevordering van esthetisch 
gevoel nog op veel wonlen gelet. Na hieromtrent 
verschillende wenken te hcblieu gegeven, eindigde 
do rappirteiiiniet aanbeveling van de uitgave van volks-
geschrifien over knust, bibliotheken met litteratuur 
van kunstnijverheid, veredeling van het volksgezang, 
U'vortlering van goede declamatie enz. 

Het het oog op het voorgenomen bezoek aau Kij-
euoonl, rie Musea euz. moesten rie werkzaamheden 
geslaakt wonlen. nadat rie schriftelijke antwoorden 
van tie Hoagsche Afdeeling op vraag O cn van tien 
hoor Brans te Rotterdam op vraag s aau hei Bureau1 

gedep erd waren, om ze in hel onVieele verslag 
ie kunnen dpnemen. 

De Voorzitter bracht woorden van dank aon dc 
Afdeeling Rotterdam voor de wijze, -waarop zij rie 
ontvangst had voorbereid; aan de aliht-lliigen, die 
door beantwoording der vragen getoond haddon lot 
lie vordering van den bloei der Maatschappij Ie willen 
medewerken, vooral aau do Afdeeling 's Gravenhoge, 
die zich op deze vergadering zoo dapper gekweten 
had; aou tic loden tier Maatschappij voor hunne 
getrouwe opkomst, en eindelijk non de studenten der 
Polytechnische school, die tleze samenkomst bij-
wimnden. 

Nadat tic heer Lelimon tien Voorzitter Muijsken 
voor tic leiding bedankt hod, wenl de Vergoderhig 
gesloten en de leden begaven zich per rijtuig deels 
naor de Willemsbrug , tie werken op l-'ijonoonl cn 
den Watertoren, deals naor het Maritiem Museum, 
het Oudheidkundig Museum, het Ratuofsch Genoot
schap en rie Ambachtsschool, om zich na bezichti
ging daarvan wet Ier iu het geUmvv dor Diergaarde 
te vereenigen tot het houden van eeu gemeenschap-
|H'|ijken maaltijd. 

B A K E N H O L M A N D E N . 
Voor rie constructie van holmanden, tlie op lange 

s|>arhakens aan de oevers tier rivieren geplaatst, 
dienen om aan de scheepvaart den koen der diepste 
geul vau hot vaarwater te wijzen, wonlt over 't 
algemeen gebruik geipaakl vau gcschihlo of ongeschilde 
tiHml wijgen. Deze soort van vlecht materiaal is we
gens zijn jeugdigen groeilijri — iiuis la l eenjarig — 
weinig geschikt om langen tijd stand te houden. Dc 
jeugdige sapjieii, die hel bevat, wonlen door de op

gebrachte verflaag totaal opgesloten en tlaanltnn- wonlt 
eene spoedige verstikking van de teen bevorderd. 

I'll gaf De Korte, hnlinanricnuiakcr Ie Brouwers
haven, aanleiding, om dergelijke voorwerpen tc 
vlechten van zoogenaamde rotting. 

Bij de vernieuwing der holmanden moeien telkens 
de sparren met schoren, waarop zij zijn geplaatst, 
worden weggenomen cn herplaatst; zooi Int, bij ge
bruik van Udmanilcn gevlochten van ro l l ing , d-> 
kosten aon dit wegnemen en herplaatsen verbonden, 
zeer dalen, wijl eene Uihuand van rottingsekerwel 

maal langer lijd dienst kou doen dan eene van 
teen gevlochten. 

De prijs van de roltingbohuontl is wol booger, 
doch deze wordt ruimschoots opgewogen door haar 
langoren duur, en daardoor wonlt nok veel aan veif-
kosti-n uitgewonnen. 

Bedoelde De Korte te Brouwershaven vervaardigt 
ze, vau allerlei afmeting eu vorm, die uitmunten in 
solieih nstriictio, en voor zeer billijken prijs. 
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Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D. 

's-Gravenhage. Door den Gouvereeut̂ Genéraal 
van Nederlaiirisch Oosl-Indie zijn dc volgende U-schik
kingen genomen -. 

verteend: een tweejarig verlof naar Europa, we 
gons ziekte, aan deti opziener der 2e klasse bij het 
Mijnwezen P. .1. L . Nagel ; 

ontslagen: uit d"ii dienst der Bataviasche haven
werken, de derde werktuigkundige bij dien dienst 
W . Dupper. 

— De jaarlijksche algemeene vergadering van aan
deelhouders iu do Algemeene Nederlandsche Gasver
lichting- en Verwarming-maatschappij zal op I IJ 
October u. s., 'savonds te 7 uren , worden gehouden 
ten kanton; der Maatschappij, Lange-Beesten markt, 
« 5 3 , alhier. 

- Blijkens toelichting van de StaalshcgriNiting , 
zal de onderhouden verruiming van de doorgraving 
van dou Hoek van Holland uil .Ie iu 1870 toege
stane fondsen wonlen voltooid. In hel voorloopig 
verslag der Staatscommissie van 1877 wordt voort
zetting tier verruimingen van rie werken aanbevolen. 
De Minister acht. zich U>zwaanl do daarvoor bo-
noodigrie 'A millioen aon te vragen, vóórdat hom vau 
do denkl Men en inzichten tier Staatscommissie 
omtrent don toestand en de eischen van hot werk 
op meer stellige wijze is gebleken. Daarom is thans 
de |HIS| ; voortzetting dor werken, voor memorie uit
getrokken. De Minister hoopt ech er op zóó tijdige 
voorlichting door de Staatscommissie, dat het hem 
vóór rie vaststelling tier liegr.totiiig mogelijk zal zijn 
deti post in tc vullen. 

— Omtrent den dienst van dc telegraaf bevat hel 
aan den Koning over 1878 uitgebrachte verslag de 
Volgende beci jtt-l'illgen : 

Hot Rijkstelegranfnel U-stond tien I Januari II. uil 
3Gi:t kiioineter telegraaflijn cn 13,358 telegraaf
draad, wijzende in bovengenoemd jaar oen vermeer
dering aan van 134kilometer lijn cn 476 kilometer 
draad. 

Hel aantal seintoeslellen vermeerderde met 15 en 
bedroeg 4 2 5 , verdeeld over 175 Rijkskant oren, 
waarvan er 7 in 1878 wenlen geopend. Van tleze 
175 kantoren waren er H ' i mei veroeiiigdon post
en telegraafdienst. Naast de Rijkskan toren stonden 
U>vcuriii-n 181 kantoren van bijzondere ondernemin
gen, waarvan drie opgericht in 1878. 

Van rie I 75 Rijkskanton-n hadden er 3 nachtdienst. 
12 verlengden dagdienst, 16 gewonen dagdienst, 

gewonen dog- en bcjiei-kten Zondagsdienst eu 
101 beperkten dagdienst. 

Hel |M-isoiioel von de Rijkstelegraaf bestond uit: 
I hoofdrih-eeteur, chef tier afdeeling Telegraphic aan 

' l Ministerie van Waterstaat enz.; 2 ius|too.teurs, 
chefs der mulei -afriooliiigen ; \ commiezen ; 5 arijutict-
conimiezeii; O lijiiiiis|«vteuis; 1f!7 directeuren: 36 
onder-directeuren; 105 telegrafisten; 127 klerken; 
11) leerlingen; 48 Dunden beambten, en 306 ho
stellers. 

Hol aantal behandelde telegrammen bedroeg iu 
1878 , verzending en ontvangst, der uitsluitend bin-
neiilindscho belden gerekend, 4.058,246 cn dat der 
U-taalde telegrammen 2,303,442 met eeu geheele 
opbrengst vau ƒ 8 2 6 , 3 4 0 . 1 2 togen oen uitgaaf van 
f 1,311,929.66*. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën, 
van . len'20 September 1870 , is dc heer W. Horst 
Pz.. hoofdopzichter hij tic Ainsterdamsehe Kanaal-
maatschappij, gesteld ter beschikking van den Gou
verneur-Generaal van Neilfrlaiiriseh-Inriie, om tijdelijk 
te worden benoemd tot hoofdopzichter bij tie Bata-
viasche havenwerken. 

— Bij Uïsohikking van 22 September 1870 (Han
del en Nijverheid), is ann de Gebroerieis Van der 
Schtiyt te Kratingen, tot wederopzegging, vergun
ning verleend voor een Ktooius|oe|iriienst op tic rivicien 
OU kanalen van Noord-llollend, Zuiri-llollanri, Utrecht, 
Noord-Brabant, Gelderland en L imburg , waar sleep" 
booten wonlen toegelaten. 

— Door den hoor J.J, L . van Poel voorde, te Rot
ten hun , is concessie aangevraagd voor een schroef-
stoombootdiensi tol vervoer van goederen en vee tus-
sclicu Rotterdam, Dordrecht, Zierikzee, Middelburg, 
Vlissingen en Breskens. 

's-Gravenhage. Z . M . de Koning-Groot hertog 
heeft benoemd tot ridder iu de orde van de Eiken
kroon den heer J. P. C. Swijscr, architect te 's-Hage. 

— Van Rijkswege zijn onlangs afgietsels genomen 
van eenige der fraaie gebeeldhouwde kl aogstukken, 
welke den gevel van het Raadhuis in Den Haag 
versieren. Voor deze bewerking was het nootlig do 
verf welke het lieeldhouwwork bedekte, te verwij
deren. Het is toon gebleken, dat dit beeldhouwwerk 
veel fijner cn scherper is dan men vroeger vermoedde. 
Details, voorheen door de zeer dikke verflaag ver
borgen, zijn tc voorschijn gekomen. Tegelijkertijd 
is bevonden . tlat dit beeldhouwwerk oorspronkelijk 
grootoudeels verguld was. 

Op do gemeentebegrooting voor 1880 is een som 
van / ' 6213 uitgetrokken tot voortzetting van dc 
rcslauroti - van hel raadhuis. Luidens de toelichting 
schijnt men het gebouw met toren en bijbehoorende 
perceelen te willen schilderen. Indien tlit schilderen 
ook hot steen werk lietrel't, is het te hopen, dat 
men nog tijdig dit plan zal wijzigen en rie voorkeur 
zal geven aau het wegnemen van dc dikke verflagen 
cn het herstellen vau hol oorspronkelijk verguldsel. 

Wonl t hel Hoagsche Raadhuis verstandig gores-
taureertl, dan zal hel een waar juweel van houwkunst 
blijken tc zijn. 

Men herinnert z ich , dot een zevental jaren geleden 
geprotesteerd werd togen liet kostbaar waiirialisrno 
van hot Haagschc Gemeentebestuur, toen het den 
steenen gevel van den schouwburg verttle. Het heette 
toen dat hot gebouw niet werd geveild, doch slechts 
ogesillicaliseord", lino do naam luidde, is vrij on
verschillig, wijl hot resultaat wos, dat het aanzien 
van het gebouw deerlijk werd bedorven, 

— De Secretaris der Nederlandsche Commissie 
voor de Internationale Tentoonstelling, lo Melbourne 
in 1880 te houden, meldt, dat tic Corombmevoor
loopige schikkingen betreffende de plaatsruimte ge
troffen heeft en inlichtingen aangaande de vrachtprijzen 
heefi Ingewonnen, waarvan de Secretaris de hoer 
H. .1. F. de Waal op aanvraag gaarne belangstel
lenden kennis zal geven. 

Do termijn von aanvraag om plaatsruimte is voor
loopig van 15 September tot I November a. «.ver
lengd. De goederen, voor tie tentoonstelling heslomri, 
zullen per zeilschip ongeveer Maart IKXO en (ter 
stoomUmi ongeveer iu Mei afgezonden moeien wonlen. 
I'e Commissie is vanplan in eenige centra onzer 
industrie vergaderingen te beleggen, om mot tie in
dustrieelen over oen Holland woonlige inzending van 
gedachten te wisselen Do plaateruimte op de ten-

|iH>nstelling wordt geheel en stoom- eu waterkracht 
lot oen zeker bedrag kosleloos verstrekt ; de inzenders 
nloeten op eigen kosten zorgdragen voor kasten, 
lateis, enz., waarbij valt opto merken, rial rie Com-
ini-sie le Melbourne bereid is vitrines tot een bepaalden 
[trijs tc leveren. 

Wij hn|»'ii. il.it de belangstelling onzer fabrikanten 
oil kunstenaars rie ijverige pogingen der Commissie 
naar waaide zal weten le belootn-n. 

— De Minister van Waleistaat heeft een gunstige 
beschikking genomen op het adres van rie heeren J . 
Maarschalk en • 'urn. Bok, oni concessie tui den aanleg 
van eeu sin nutrauiwav tusschen Leiden ou Woerden 
over A l l e n , Zwammen! im en Bodegraven, mits bin
nen één jour overleggende uitgewerkte plans en tee
keningen, benevens rie vergunningen ib-r betrokken 
gi'Uiei'lllehesliiren. 

A m s t e r d a m . Woensdag 21 dezer wenl eene 
buitengewone algemeene vergadering gehouden van 
aandeelhouders iu de Maatschappij tol Exploitatie 
van Siaaissj rwegen waarop 765 aandeelen verte-
genwoorriigri waren, recht gevende op 78 stommen. 

Achtereenvolgens werden twee wijzigingen in de 
statuten goedgekeurd; aan art. 4 , tien werkkring 
der Maatschappij hel rellende, werd toegevoegd : 

If-: oprichten , overnemen , uitoefenen , U-vorde
ren van- eu deelnemen in zoodanige diensten cn on
dernemingen , als waartoe de Maal schappij volgens 
de mol tien Staal gesloten >'ii rionr rie Algemeene 
Vergadering von Aandeelhouders goedgekeurde over
eenkomst U-treffende de exploiiutie der Staatsspoor
wegen niet onbevoegd k " 

Dc tweede wijziging was eene toevoeging als laatste 
alinea van ar:. 6 ; 

sNadat het recht van voorkeur tloor aandeelhou
ders en oprichters zal zijn uitgeoefend, hoeft rie 
Maatschappij het recht van voorkeur tot het nemen 
van zoovele der eventueel overblijvende obligation, 
als zij vooi- tie geldbelegging van dc tloor haar op
gerichte of nog op ti- richten fondsen noodig acht, 
voorzooverre namelijk de mei don Staat geslolon 
en door rie Algemeene Vergadering van Aaurieelhoii• 
tiers goedgekeurde overeenkomst hetrolleilile de exploi
tatie der Staatsspoorwegen zulks toelaat." 

Hel vooistot om, behoudens koninklijke g Ikt'il-
r ing , eene 4% leening, groot 6 millioen gulden, 
iu 6 seriën vau 1000 obligation groot / I uit 
le geven, was daarna aan tie orde. Tot toelichting 
riii-ne, dat bet onlangs genomen U-sluit omtrent den 
linaiieieelen steun, dor Stoomvaartmaatschappij: «Zee
land" te verleenen, spoedig moet w o n l e n uitgevoerd 
en tlal de Maatschappij zich tie middelen daartoe 
moet verschaffen. 

Ofschoon van rie 5% leeniug van f 7,000,000 een 
bedrag van l */. millioen DOg niet uitgegeven wenl , 
was het Bestuur vau meening, dal de belangen der 
aandeelhouders meer Itcvonrricclil zouden wonlen tloor 
de uitgifte eener nieuwe \nJa leening. dan door uitgifte 
van het voormelde bedrog van 1 millioen legen 
5 ' / u . Terwijl voor het oogenblik met eene leeniug 
van 1 millioen gulden volstaan kan wonlen, was het 
raadzaam, mot hol oog op rie 300 a 400 kilometer 
spdatWSg, riie in rie volgende jaren aan tie Maal-
schappij nog lor exploitatie worden overgedragen , de 
nieuwe leeniug tot hol bedrag van 6 millioen te be-
palcn cn in deu vorm van cent-eerste serie von 1000 
obligation, het thans noodige kapitaal, groot I mil
lioen . op lc nemen. 

Do uitgifte dezer 4 pCt. leeniug beval de Directie 
mat gerustheid aan, lettende op de •oliede grond
slagen, waarop door do nieuwe overeenkomst met deu 
Staat het financieel bestaan der Maatschappij thans 
verzekerd is. 

Met algemeene stemmen wenl tiaarna het. locuiugs-
voorslc) aangenomen. 

Tot lid van deu Raad van ('omniissai issen wenl 
benoemd Mr . G. de Vries A z . , te 's-Hage, in de 
vacature ontslaan dom hot bedanken van Mr . E. N . 
Rohiisi-n, ler vorige jaarvergadering benoemd in tlit 
collcgie. 

A m s t e r d a m . Iu het laatst der voorgaande week 
wenl von tie werf van tic hcerou C. on T. von Lin-
riern, oan tic overzijde van het IJ , mol goed ge
volg ie water gelaten het eerste van de vier drij
vende droogdokken, die door hen voor rie Norior-
luudschü Droogt luk maatschappij gebouwd wonlen. Dit 

dok heeft cenc hoogte van ruim 40 meter eu eene 
breedte von 22 motor. Het tweede dok zal binnen 
ecu paar maanden lo water gaan, cn rie beide ove
rigen zullen zoo sjmeriig mogelijk volgen. 

R o t t e r d a m . Het Gemeentebestuur heeft aan 
rie letlen von don Raad een voorstel rondgedeeld . 
botiolfetiilo den aanleg vau oen ijzeren droogdok , 
aan den linker Maasoever, iu den huilonriijksehcn 
grond, geit-gen tusschen tie scheepstimmerwerf van 
den heer Jan Smit en de haven von Charlois. Ui l 
deze stukken kunnen rie volg |e gegevens worden 
i legedeetd: 

Den 2 Mei 187S heeft de Gemeenteraad besloten: 
voor rekening tier gemeent n droogdok te stichten 
on tic exploitatie tc doen plaats heblien in eigen be
heer der gou nto. Naar aanleiding van dit besluit 
gaf tic Commissie voor de plaatselijke werken le 
kennen, riat, wegens den geheel hijzonrieren aard 
van het werk , eene spoedige uitvoering hef best zou 
woitlen bevorderd tloor het ontwerjiou van een plan 
aan twee deskundigen op te dragen, met bet voor
nemen om lot hot beoordeelen vau hunne plans 
eenige rier voornaamste, met de inrichting van droog
dokken U-kende, |»eisofien uit lo nooriigen. Daarop 
is aan de boeren D. A. Wittop Koning, destijds op-
zichtvoerend ingenieur bij den bouw der Willemsbrug, 
cn II. J. Bonn, sch.-epsUiuwineestcr tc Charlois, ver
zocht, zich ieder met hel opmaken von oen plan te 
willen belasten, overeenkomstig de daaromtrent ver
strekte gegevens. 

Door den heer Bonn word de opdracht aangenomen, 
doch niet door den 1 • Wittop Koning. Diens be
zwaren vloeiden voort uit de Uiveiibedoelilc gegevens. 
De kiellengle dor grootste in hel 'lok te U-dienen 
sehojieu was daarin namelijk aangegeven op 145 
meier, onder bijvoeging, dal bel wellicht overwe
ging verdiende, het dok in twee of meer afdeelingen 
lo maken, zooriat het niet alléén voor groote, maar 
ook voor twee kortere schepen Iegelijk zou te ge
bruiken zijn. Speciaal het laatste achtte de heer 
Wittop Koning verkeerd , terwijl hij tevens in zijn 
desbetreffend schrijven hot bewijs trachtte te leveren, 
dal rie aangegeven lengte tc gmot wos. 

Op grond van het daarop ingewonnen advies der 
Commissie voor de plaatselijke werken, hebben Bur-
genii-ester ou Wethouders geen vrijheid gevonden hei 
denkl ld Ie laten varen, om hot rink ook voor kleinere 
schepen geschiki Ie maken. Alléén hebben zij de 
kiellengle van 145 fcf., die wel wat ruim genomen 
was, verminderd tot op 137 M . 

Nadat daarop van den heer Bonn een tloor hein 
opgemaakt plan was ingekomen, hebben Burgemees
ter en Wethouders rie hoeren Prof. N . II. Ilcnket, 
I gleoraar le Delft, Dr. B. .1. Tirioman, hoofdinge
nieur en adviseur voor scheej»sUiuw bij do Marine 
te Amstenlam en J. Si root man , I friingoiiieur van 
den Waterstaat te Groningen, verzocht als Commissie 
vau ondersoek en beoordeeling te willen optreden. 
Mot rit? i ste bereidwilligheid hebben deze dc op
dracht aanvaard, waarna Burgemeester cn Wethou-
ilets hun het ontwerp van den heer Bonn en een 
door de Directie tier Neriorlanrisohe. Stoombootmsat-
schappij wol wil lom I aangeboden plan hebben toege
zonden. Later is nog, echter builen roede werking 
van lJurgemeester en Wethouders, een door den heer 
Witfop Koning gemaakt plan hij die Coi issie in
gekomen. 

Van tlie Commissie is vervolgens tic mededeeling 
ontvangen, dat geen dor bedoelde ontwerpen aan 
rie dezerzijds gestelde eischen voldeed, en tlat zelfs 
met terzijdestelling daarvan, haar ook tie uitvoering 
van oen dezer untwerpcii, ongewijzigd, voorloopig 

ao.lzaam toescheen. Nadat vervolgens het ont
werp door Burgemeester eu Wethouders met naar in 
eene conferentie besproken was, gaf zij nader te ken
nen, dal terwijl Burgemeester en Wethouders do 
voorkeur geven aan een z-ingenaainri seetinnee] dol, 
ou daardoor de in één geheel ontworpen plannen 
van do Directie der Xcricrluiirischc Stoombootmaat
schappij on van den | r Wittop Koning vervielen, 

h.-i wijzigen vau hei plan-Bonn, in zoodanigen zilt 
.lat hei aan de door Burgemeester en Wethouders 
gestelde eischen beantwoordde en aan rie technische 
eischen dor Commissie zou voldoen, gelijk zou slaan 
mot het opnieuw ouiworj van een dok. Daarop 
hebben Burgemeester en Wethouders aan de Com
missie voorgesteld, zich met rie opmaking van zoo
danig ontwerp ie belasten, waartoe zij zich heeft 
bereid verklaard. Dientengevolge hebben y.ij van 
haar het ontwerp onivongoii voor oen groot ijzeren 
droogdok iu sectien, riat thans, met rie riaarbijlie-
hooronde stukken eu begrooting van kosten, den 
Baad wordt voorgelegd. 

Hot dok zal beslaan uit 8 sectiën van 17 meter 
lengte ieder. Do kosten, met inbegrip vau het 
graafwerk, wonlen begroot op f | ,233,200; doch 
wanneer aanvankelijk (i section worden gebouwd, 
dan zullen tic kosten hel voorgestelde eijtéi- van I 
millioen niet overschryjde i . Men heeft dan eene 
doklengte van ten hoogste 100 meter. Burgemeester 
en Wethouders achten tlit voorloopig voldoende, daar 
toch vooralsnog geen schepen van grooten- almetiug 
alhier binnenvallen en , zoo noodig, de ontbrekende 
sectiën zonder bezwaar later kunnen wonlen ver
vaardigd. 

Ton aanzien der plaats was rie aauriacht gevesligd 
op den buitengrond aan den liukenwver dor Maas, 
ten westen van de scheepstimmerwerf van den heer 
.1. Smit Czn. Doch de zeer hooge eischen, welke 
tloor een der huunlois van den belcnriendeo grond 
wenlen gesteld voor do vergunning om oen gedeelte 
von zijn toegangsweg, waarin het dokbassiu wos 
ontworpen, te vergraven, hebben aanleiding gegeven 
de vraag tc overwegen, of het mogelijk zou zi jn , 
door eene andere richting voor gemeld, bassin te 
kiezen, hol vergraven van den bedoelden weg te 
vermijden. Volgens daarop verkregen advies van do 
Commissie voor tic plaatselijke werken zal hel bassin 
nu westwaarts wonlen begrensd dooi do haven van 
Charlois eu in zuidelijke richting loopen, 

Naar aanleiding vau een en ander geven Burge-
ni-ester ou Wethouders in overweging: 

l o . Tot rie uitvoering van het droogdok te be
sluiten volgens hei ontwerp hiervoren vernield, aon-
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vankekjk beetaande uit tf sectiën, en daartoe een 
openbare nanlwstediiig uit te schrijven, nadat het 
bestek, wol den vorm aangaat, m l zijn gewijzigd 
en aangevuld om het te doen ovm-eenstennmen mei 
de bepaiingen, die hij de gemeente voor het houden 
van aanl tested ingen iu gebruik zijn. 2o. Te bepalen 
dat het dok ml wonlen geplaatst op het terrein ten 
.Misten der haven vau Cliurlois, zooals dit op do 
situatie-teekeuing is aangeduid. 

A D V E R T E N T I Ë N 
bestemd voor Dc Opmerker gelieve men, tor voor
koming van oponthoud, tc adresseeren aan de 

n. o cl actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V r i i * l a « f - u v o u « l H e f f e n a r e n 
worden adve r t en t i ën voor net aeratvolgend num
mer aangenomen. 

Advertentiën, ~ 
DE COMMISSIE tot het bestuur over de Kerkge

bouwen, Goederen, Fondsen en Inkomsten der Ned. 
Hervormde Gemeente te Amsterdam verlangt een 

O P Z I G T E R 
over de Kerken en Gebouwen dezer Gemeente, tegen 
eene jaarlij ksrhe bezoldiging van ƒ 1200.—. Sol-
licitanlen, die bekwaam zijn voor deze betrekking, 
wonlen nitgenoodigd zich schriftelijk tot genoemde 
Commissie te wenden met franco brieven aan «Ie 
Kosterij der Nieuwe Kerk. 

B e k e n d m a k i n g . 

AANBESTEDING. 
R o t t e r d a m s c h e H a n d e l s v e r e e n i g i n g . 

1 S K S T K K N o . . " ) - . 
Tot het maken van de fundeering en 

den bovenbouw van een houten Goe
derenloods op het Entrepotterrein 
op Feijenoord, 

wonlen vóór op den 2 9 « " September IK7U 
inschrijvingen ingewacht ten kantore der R O T T R R -

ItAMSCHK IUNI»KI.SVKIiKKNlUlN(i , HuOlll|>jes i ' . l , I.' 
Hotter dam. 

I V Meslekken en teekeniiieen /ijlt van ln'ilen al' 
alrlmir le vei ki -ijurn tegen Imlalinj! van f i.'M. 

Aan belanghebbenden wordt tevens ken
nis gegeven, dat de termijn van oplevering 
voor de werken van bovengenoemd bestek 
met 1 weken is verlengd en dus van I O 
op « O weken is vastgesteld. 

IIK D I R E C T I E . 

O P E N B A R E 

A a n b e s t e d i n g . 
UL'ltl'.KMKK.STK.It KM W E T H O U D E R S v»-i HOT-

TE/t li AM zijn viKiniemens »|i Vrijdag den tOOcto-
Ier 1K7II. <i>'< iiiuniilila^s ten l int!, ten Raad
h u i » aldaar aan te besteden! 

Het bouwen van een WOONHUIS en 
een KANTOOR met WONING, als
mede het maken van een AFSLUIT
H E K , HEININGEN en eenige andere 
werken, op het terrein der Gasfa
briek op Fijenoord. 

Alles nailer umselireven in liet liretek en tic voor
waarden, 'lie met ile teekening ou de gewone dagen 
en uren tel' le/injr l i ^ ' e l l <>|> ile Plaatselijke Secre
tarie en net Stade Timmerhuis te Rotterdam, 
en onk voor ilen prijs van f \.— verkrijgbaar zijn 
liij Wed. 1'. V A N W A E S B E R G E en ZOON, ISoek-
ihukkers In den Houttuin, n". 73. 

Nadere inlielitinprcn zijn te liekoineii aan gemeld 
Timmerhuis, lie minwij/inc: in loeu K I ! plants hebben 
<I|I Zatui-dng den 4 October 1879, des vourmiddngs 

l i l 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

l U R I I E M E E S T E R EN W K T I I 0 U D E H 8 van ROT-
TEIIIIAM zijn voornemens, ,.|. Vrijdag den 10 Oc
tober 1879 , ties namiddags ten 1 ure, ten Raatl-
lini/e aldaar aan te liesteden: 

Het maken van T W E E VOORRAAD 
BASSINS, op het terrein der Drink
waterleiding aan de Oostmaaslaan 
nabij de Oude Plantage. 

Alles nader omschreven in liet bestek en de voor-
waaiden die, ..pile gewune da^en en m e n , ter lezing 
liggen up de Plaatselijke Secretarie en liet Sli.ils 
Timmerhuis le Rotterdam, en nok vuur den prijs 
van ƒ 0 , 2 0 verkrijgbaar zijn bij Wed .P . V A N W A E S -
ÜERGE en Z O O N , Boekdrukkere in den Houttuin 
n". 73. 

Nadere inliibtiiigen z(jn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing In loco aal plaats hebban 
op Vrijdag den ',i October 1879, des vuormiddilgs 
len 10 ure. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op den 7 d™ October 1870 aal door den Architect 

t l . IE. S A I . M immens zijne Principalen gevaceerd 
worden, tot het iu ontvangst nemen der inschrij-
vingebiljetten 

voor den bouw van een Café in de 
Vijzelstraat te Arnhem. 

Jleslekken ad / 1.50 zijn verkrijgbaar iu het per
ceel Bakkerstraat N°. 77 bij den heer J . W. T E R 
DEItG , alwaar txik de toeken ingen Ier visie li^-gei^ 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S der ge-
imi'iite 1IOOHS, zijn voornemens op Woensdag 
den K October aanslaande, des namiddags ten 1'/ 2 

ure, ten Raadhuize dezer gemeente, publiek aan te 
besteden: 

het dempen en rioleeren van een ge
deelte der buiten- en binnengrachten 
te Hoorn (raming ƒ 143000). 

De voorwaarden van aanbesteding liggen van holen 
af ter inzage ter Secretarie en ten kantore van den 
Gemeente-architect, van des voormiddags 10 lot des 
namiddags 3 ure, en zijn tegen In-taling vaii /*t.— 
verkrijgbaar ter Gemeente-secretarie. 

Aanwijzing zal worden gedaan op Woensdag den 
1 October e. k. des namiddags ten één ure, aan tc 
vangen bij de Doelen. 

M i n i s t e r i e v a n F i n a n c i ë n . 

DE O N T V A N G E R HER R E G I S T R A T I E E N DO
M E I N E N te BIIEDA, zal op Woensdag d e n 
Ssten October 1879, des middags te twaalf uren, 
in het lokaal het .HOF V»N HOLLAND" te llreda, 
in het openbaar 

A A N B E S T E D E N : 
a. het slechten der omwalling van het 

terrein der Koninklijke Militaire Aca
demie en der voorliggende werken; 

b. het voltooien der rondom de stad ont
worpen Singelgracht; 

r. het doortrekken der oostelijke Kas
teelgracht tot in de Singelgracht, 
het graven eener coupure van de zui
delijke Kasteelgracht naar het Spaan-
sche Gat, en 

d, het afgraven van een deel der bui 
tenwerken tot verbreeding der rivier 
de Mark. 

NB. De te verwerken hoeveelheden aarde
en baggerwerken bedragen te zamen 
ongeveer 210.000 M 1 . 

De besteding ges. hiedl bij enkel.' inschrijving 
Met b e s t e k zal van af SS September 1879 ter 

inzage liggen nau de kantoren der Registratie en 
Domeinen le \s llerlogenbasclt, Bergcn-op-Znöm, 
llordrecbt en llreda, en aan laatstgemeld kantoor 
tegen betaling van f2 par exemplaar verkrijgbaar ziju. 

De a a n w i j z i n g i u l o e o wur.lt gegeven op 
/.alerdag, Maandag en Dinsdag den Men, Men 
en 7den October 1879 . des v„,.imiddags te negen 
ureu, door den tloolilnpzichler I'. V A N DE E R V E 
le llreda, bij wien tevens nadere inlichtingen te' 
bekomen zijn. 

Le Ontvanger voornoemd, 
l .EUHS. 

N e u c h a t e [ A s p h a l t e C o m p a n y LM. L o n d o n . 
E X P L O I T A T I E D E R G R O E V E N 

SI 

J a i i k o n d i i ï i n g . 
Dour het BESTUUR der Arnhemschc Tentoonxlel-

ling-Vereeniging zullen nil 1!) October up nader te 
bepalen dag en uur publiek wonlen %v r k « M * l l l : 
de verschillende GEBOUWEN der Ten nslelling, 

E N T R E E GEBOUWTJES. RETIRADES 
enz. enz., terwijl iiitilsseben alles tot 15 Octut,or 
uit de hand t l ' k o o p is. 

Te bevragen bij het Bestuur. 
Onder de Geitouwen ziju er vers.billen.le geschikt 

voor Kabrieken, Magazijnen en l.undbonwbedrijf cu 
gemakkelijk verplaatsbaar. 

HET BESTUUR. 

D E S T E R N - C E M E N T 
VAX STETTIN, 

uitmuntende duur groote sterkte en weerstand
biedend vermogen, is uitsluitend te bekomen aan 
bei HOOFDDÉPOT van dc NEDERLAND
SCHE KUNSTZANDSTEENFABRIEK, . lm-
sterdam, over het Paleis voor Volksvlijt. 

A A N B E S T E D I N G . 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente AHMILM /al , 

Donderdag !» Oclohcr 1871», "s namiddags 1 uur, in 
het openbaar, ten Gemeentehuize, aanbesteden: 

lo. Het herstellen en vernieuwen van 
eenige K A S T E N , K O L K E N , ROOS
T E R S enz. der openbare Pompen 

Aanwijzing Donderdag 2 October, 's voorniidilags 
10 uur, Bureau Publieke Werken. 

2o. Het doen van BORINGEN VOOR 
DRINKWATER. 

3o. De levering van S T E E N K O L E N 
en GRUIS ten behoeve van de Scho
len en andere Gemeente gebouwen, 
in twee perceelen. 

Monsters liggen ter visie op het Korean der Pu
blieke Werken 

Hestekken tegen In-taling ter Secretarie verkrijglMtai'. 

D E COMMISSIE voor de Gemeentelijke Gasfabriek 
te AltSHKM is voornemens om op Donderdag den 
2''*" Oclohcr 1N7H, des namiddags ten één ure, ten 
hare Kantore aan den Westervoortschen dijk aan te 
besteden: 

Het maken van eene AANHECHTINGS-
KRIB en een S T R E K D A M in de ri
vier den Neder Rijn voor de voor
malige Ijzergieterij boven de stad. 

De aanwijzing zal geschieden op Mmindag den 
29"" ' September te voren, des voormiddag* ten 
elf ure. 

De bestekken zijn tegen betaling van 2."J cents op 
franco aanvrage ten Kantore voornoemd verkrijgbaar. 

• V A . 1 L . D B T H A V B R S , 

geeft lierigt dat door haar Uit eenige A G E N T E N voor den 

Jgfc'è*" nriuop van A S P H A L T in b r o o d e n zijn aangesteld: 

F O L K E R S &> C«. te Amsterdam, 
door wie ook tot bet l e g g e n V a n V l o e r e n inlichtingen winden verstrekt en O r d e r s W N T geheel Neder-
tand aangenomen op gelijke voorwaarden als aan do Fabriek, Daliwag N " . 3 , tc Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

1 N L I C H T J N G E N B E T R E F F K N D K 
W i n d i w l i e n l i i i n / . r ' - . 

STEENVORMMACHINES, 
F O U R M K R S M O T E U R S , 

W I I I T rn L e w i s / . a a g i i i a r h i n f * . 

„Empress'' Walrriiiolciirs, 
Verlohr's B r a n d k a s t e n , 
nlleu hier ter Htede ten toon gentelil, 
geeft tfniirne 

L O U I S N A G E L , A r n h e m . 

l U Ü . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de MoUund*ehe T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende l.vpeu 
en reparatien aan licstaaiulc K E T E L S worden in 
den k.utst inogelijkeli tijd geleveiil en uilgevuei.l. 

illojuilk Trst'ls voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S . V E S T I B U L E S , CORRI
DORS , W A R A N D A ' S . S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

L'itsluitt'iiil Agentschap vonr Neder-
liiml en deszelfs Koloniën. 

O. J. OOR, 
F i r m a A N T T . D E V V I L , n , 

Scheepmakershare), .V". l\i en Jujferslraal .V". .Mi. 

R O T T E R D A M . 

VAN RIETSCHOTEN *& KOUWENS. 
ROTTERDAM. 

R O R E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
mei Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van KOX W A L K E R St Co. 
LOCOMOBIELEN van ROIIKY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van APPLI' . IIY BROTHERS 
nieuw en te huur. 

C E N T R I F U G A A L P O M P E N van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , ST00M-
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- cn waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen ronrnr-
ris'rende prijzen. 

Alles prima ku-alileit en billijke prijzen. 

FABRIEK DE HOLLAXDSCIIE IJSSEL 
1 1 E J O I G I I & O * . 

C l v l e l - I n g e n l e u r s t © O u d e w a t e r , 
leveren cn vervaardigen in den kortst gelijken lijd alle sourlen von s t o o m b a i r a ; e r m o l e n . in I t- of 
ijzeirolistrurtie, volgens eigen «vsleem, ges.'-bikt v.«ir elke diepte en opbrengst van ISO tut ÜOOI) M ' per 
werkdag, en verder s t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l » , D r i j f w e r k e n . L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s , 
s t e o n - eu T e g e l v o r m m a e h l n e i . I J z e r e n K a p - sa B r n g c o n s t r n o t l ë n enz. 

i e P R " s T £ * ; s » i i p r i j s 
BOULET J " "ai'liiiif-l'abfikanlrn 

28 rue des Ecluscs St.-Martin 
P A H I J M . 

Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 
soorten van pofceunn en aardewerk. Meer ihin 
duitend dezer machine.Z^jn zoowel in 1'rankrijk 
als in het Riiiteulan.l in werking. 

De ïcilliisinwlt' Catalogus wonli op franco 
aantrap' tranco IHI'HT/.OIIIII'II. 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R L I F . D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Kigenaars en exploitanten van J l A l t D S T K K N - en 

van KKUENtjItOEVEN. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleveiil diMir de 
Ga* Purification and Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-Indië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en |irijsojigr.vim verkrijg
baar zijn. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
KöewKu» van /.nilen- rn Toli'lbaza11-tcrueven 

in R1JNPRUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, H11Ü1SSTKEN, VÜUIIVASIK STKKNKS, ENZ. 
Sieuiceharen N.zijde 5 5 , I t o l t . ' r d i i i n . 

II. IIOLSmiEK (e A r n l i c i n . 
F A B R I E K en M A G A Z I J N van Waterpan- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerrea, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. en/,. 

G O U D E N M E D A I L L E , A R N H E M 1 0 7 9 . 

1 . d o l I I . - . 
• r e . l n u 

I . i p l f i u i a A , 
r e r . l r P r l j . 

v o o r 
u l l . t e h e n . l e . l i ' n c i l . ' l l J k h i ' l d 

K i i . M ' l I 8 N . 

M r d i t i l l r 
. a u V r r d l r n . t r 

« . • . • o . - . . t a n . 

P O R T L A N D - C E M E N T 
D Y C K E R H O F F & S Ö H N E , 

van de grootst bekende bindingsknuï i t , steeds volkomen gelijkmatig en bijzonder geschikt voor Beton-
werken, Waterleidingen, Kanaal werken, Waterbouwwerken van welken aard ook, Fon
damenten voor Machines. Waterdichte Bakken, Kunststeenbuizen, Gaskuipen. Orna
menten, Figuren enz. Het enorme verbruik sedert meer dan vijftien jaren van onze iVirtlniid-Ceiiiciit 
voor bovenstaande doeleinden, zoowel iu het Binnen- als iu bet Buitenland, bevestigd dooi' voortrell'elijke 
attesten, geeft de grootste garantie voor hare gmote biudingskraeht en absolute deugdelijkheid. A l naai
de wijze van verwerking leveren wij de Portland-Cement geheel naar voorschrift, hetzij sneller of lang
zamer bindend. 

Haar wij tegenwoordig in staat zijn door onze uitgebreide fabriek te Amöucburg meer dan £ 0 0 . 0 0 0 
vaten jaarlijks te jiiotliieeeren, kunnen wij prompte uitvoering, zelfs van de grootste bestellingen, verzekeren. 

AM(i\KIILI.(i luj Itiebrirh ra in MWMII 
Portland-Cementfabriek 

D Y C K E R H O F F c f c S Ö H N E . 
Depothouders voor Nederland en Koloniën de Heeren J . A I» . V,\% I I K H P O T , 

Nicuwehaven 109, Rotterdam. 
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S r l l l l l l 
v a n Z A T E R Ü A C I 27 S e p t e m b e r 1 8 7 9 . 

l a i i koml i j r i ng tMi van AanWstediiiucii. 
N M N 4 « ( , > • *it'pi. 

!*»iijifnii't?r, te 11 uren: liet bouwen van een boe-
rcnhehiimiig tc Oude-IVkela, voor rekening van N . 
Bikkeat. 

A i M i w e H i , te IU aren, door deu architect J . A . 
dc Veer, In het café^N.ouw-Vliednorg;: het bouwen 
vun aan dubbele villa. 

i t . iMi-r. i . i i i i , door de Kolterdaniscbii Mandclsver-
ocuiging: bet. makeu vau de fuiidecring cu dou boven
bouw van eene koeten goederenloods OJJ liet raitrcpöt-
terrein op Fijenoord. 

nffiaicrxwaajc, bij Mr. It. Itarou van Iluriuxma 
tboe Sloolcu: het bouwen van een lijdsliais o[i de 
plaats bewoond door S. f i . SieUemn, te BoorubtTgum. 

D h i . i l . c , 30 «lept. 
i t iu t i - i i , te 10 uren, door den dijkstoel van bet 

nolilerdistrict Ma as-en* Waal, iu het ambtshuis: het 
leveren van 28 dikke vimmen eisen- en waaiden rijs
hout, met ren paxl per boa, om te dienen voornoodhout 
in dc dorpspolders laug» de rivierdijken hinuen het 
district. 

Saai-am, te 11 ureu, iu de kazerne Oud-Molen: 
hel vrrbctcreu van het fort Hinderdam. Bil j . int. 
29 Sept., vóór 'A uren, np het bureau vau den genie-
conimuudunt iu de 2e stelling. Kaniing f 36,001). 

i i i - i i i , te 11 Vi uren, door burg. cn weth.: de be
strating met Waalklinkers der Ilenrieus- of Brassers 
kade, ter hngte vau 340b' M , 

V l U f f r , te 12 uren, doorliet ministerie van justitie: 
dc leveriug aau de Kijksgestichtcn Oaimerscnans en 
Vocnliuizen, o. a. van: steenkolen, 3500 M . ongebleekt 
OA c M . katoeudoek, 2300 \1. ongebl. 80 c M . idem, 
000 M . gebl. linnen hand doek engoed, 300 X G . ma
chinaal linnen werkgaren no. 14, 300 K G . idem idem 
nu. 10, 40 stuks katoenen kettings van garen no. 8, 
fiOO KG. katoeueu inslag van garen no. 3, 4 stuks 
blauwe-dookcn-kel lings van garen no. 30, 250 K G . 
ruw machinaal vlassengaren no. \H, 1000 K G . wollen 
inslaggiiren, 450 K G , voorgespinkatoen, 540 K G . wol
len vetgareu no. 3 (inslag), 290 K G . idem no. fi 
(ketting). 

U * i n , tc 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- en constructiemagaEJjiien: de levering van: 

perc. 1, 12 stel brandspuiten V M , verbeterde, met 
toebchooren (elk ate] beslaat uit 2 stuks); 

perc. 2, 15 handbrandspuilen met toebehooren; 
„ 8, 30 nauwe en 10 wijde slaugcn tot brand

spuiten, 10 lange tot hand brandspuiten, 471 M . slangen 
d. i. o. 0.1(17 M - , 150 M . idem idem 0.225 ML 90 
M . idem idem 0.115 M. ; 

perc. 4, 15 nauwe en 4 wijde zmgbuizen; 
„ 5, 156 brandseden, lang 8.0 M , br. 4.2 M . , 

20 idem „ 6.0 „ „ 3.0 „ 
beide met ophaaltouweu, 180 brandseilophaaltouwcn, 
lang 20.00 M . , d. i. o. 0.035 M . , ten behoeve dier 
mngazijneu. 

* • » • " . te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: lo. het 
éénjarig onderhoud van het vcrbindingskanaal van de 
lJrcntschc met de Friesche wateren. Raming ƒ 4 2 1 0 ; 
2o. vnnwege het ministerie vau justitie: het verbreeden 
en verdiepen van de Eerste Wijk, eu het bouwen 
vau 2 steenen duikers bij dc Itijksgcsüchten te 
Vrenhuizen. 

ftrhellulnen, te 12 uren, door burg. en weth.: eene 
gedeeltelijke vergrooting cn verbetering van het 
schoollokaal. 

1'irecht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
f n StaatssjMHirwegen (voor rekening vim de Ncderl -
Westf. spoorwegmaatschappij), aan het centraalbureau: 
de verlenging van de pernm-overkapping aan de 
oostzijde cu het stellen van eenige lantaarnpalen op 
het middenporion van het gemeenschappelijk station 
/.ut len. Inl. bij den secticingeuieur te Zutfen. Ka-
miug /' 33,240. 

« K o l a n d , te 2 uren, door burg. en weth.: het af
breken van de bestaande onderwijserswouing eu het 
bouwen eener nieuwe met verbetering vau het school
lokaal, enz. 

HommrrfM. hij P. J. Oppedijk: het verwijden en 
uilslatten van den Molonaar-Noordermolen-Koevocter-
poldcr, van de hermsloot van 's Rijks weg af tot den 
polderdijk aan dc Dwarsbinge onder Dijken. 

WMaatlaf, 1 « e t 
'••Mag», tc 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het doen van baggerwerk in de Nieuwe-
Maas, tusschen de kilometerraaien 137 eu 138, ter 
verbetering van deu toegang naar de voorhaven der 
schutsluis te Uelfsbaven. Raming f 4070. 

Amsterdam, te 12 ureu, in bet centraalmagazün 
van kleeding, uitrustiiig enz.: do levering van 30,000 
M . donkerblauw ordiuair laken (nieuw model), in 6 

Sere, elk van 6000 M . , 1000 M. lichtblauw ouderof-
cierslaken (nieuw model), in 1 perc., en 100 H . 

lichtblauw uitmonsteringlaken, in 1 perc. 
Kattrrdam, te 1 uur, door burg. en wetli.: de 

levering der steenkolen voor den winter, ten behoeve 
van de verschillende gemeente-adminlstratien en scholen. 

Moreerwi ja , te 1 uur, door het gemeentebest.: 
de levering van beste Kuhrkolen, bestaande uit 225 
H L . gruis en 35 H L stukkon. 

Ilondt-rriaa, B Oct. 
*ri*hcm t te 1 uur, door de commissie voor de 

gomcentegasfabriek, ten haren kautore: het maken van 
eene aanliechtingskrib en een strekdam in deu Ne-
drrrijn voor de voormalige ijzergieterij boven deshui. 
Aauw. 29 Sept. te 11 uren. 

Vrljeac, 9 Ou. 
l U r - c i r ' , te 10 uren, door het bestuur der water

keering van het cal. waterschap Kllewoutsdijk en den 
eal. polder Borsele, in het gemeentehuis: het maken 
van werken tot oeververdedigiug aau den cal. polder 
Borsele. Aauw. 30 Sept. 

Den Burg (op Tessel), tc 10 uren, door het dagel. 
bestuur van het waterschapder 29 Gemeenschappelijke 
Polders, teu raadhuize: lo . het leveren vau 10 iepen-
houten rollen, 15 palen cn 70 azijuhoutcu kammen eu 
eeu grenen pomp met stok en 2 zuigers voor dcu 
watermolen; 2o. net maken van een weg, van af den 
Noonlerdijk, naar dc brug van den Sen in aanleg 
zijmlen dwnrsweg; 3o. hel opbreken, vervoeren eu op
nieuw leggen van een brug lu den eersten dwarsweg; 
•O. het ouder-pioHel brengen vun p. ui. 360 M 1 lcnglc 
van den eersten dwarsweg; 5o. het opruimen van 2 
on leggen van een koker door den hoofdweg; Go. het 
graven van een sloot en verlengen van een koker, 
alles in den polder l iet Noorden; To. het maken vnn 
2 eikenlioutcu deuren in dc haveusluis, polder Don 
Hoorn Aauw. 2 Oct. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie vau 
waterstaat enzM aan het gebouw van het prov. best.: 
het wegruimen vnn grint uil. de buitenhaven van 
Neuzen. Aanw. 29 Sept. Raming / 16,550. 

Hellevaetnluli , te 11 uren, door den commandant 
der marine: lo . het schilderen cn teren van het 
staande werk der kappen voor monitors, die vun het 
koninkl. stoomjacht lie I*ee*u>, cn het buitcumuurwerk 
van het maruiegebouw op dc binuenplaats; 2o. het 
vernieuwen der ramen aan de lantaren van de mari
tieme zickeninrichting, eu het aanbrengen van ijzeren 
waterpijpen naar den regenbak bij de steenkolenloods. 

Daacmi-taart, te 12 uren, bij J . P. Rijkers: het 
bouwen van eeu woonhuis. Bestek en teekening l ig
gen bij den logementhouder Van Urk en bij Joh. 
Aurssen, aau de Balkbrug. Aanw. vóór 12 uren. 

irnliem, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best: het 
bouwen vau eene schutsluis in het Apeldoornsche 
kanaal, eu het verrichten van bijbehoorende werk
zaamheden te Koudlioorn, onder dc gem. Apeldoorn. 
Aanw. 29 Sept Raming / 75,000. 

Ealeraag» 4 On, 
lleufléen, te 12 uren, door dijkgraaf en heemraden 

van den lloogen Maasdijk van Stod-en-Lande van 
Heusden c. a. hij H . Maurik: l o . het beslaau van 
den Huogen Maasdijk boven cu beneden Heusden 
over eene lengte van ongeveer 3209 M . , in 7 perc; 
2o. dc levering van .16,000 bos Hollandsch rijs, 400 
bos Geldersch rijs. 120(1 bos hariugband, 380 bos 
palen, 200 stuks wiepen lang 6 M . zonder blees. 

•urgh, te 12 uren, door het bestuur der water
keering van den cal. polder Burgh-en-Westlaud, in de 
raadkamer: het leveren en verwerken van 2250 
scliecpstons stortstccn aan den onderzecschen oever, 
tusschen de raaien 31a en 34 van dien polder. Aanw. 
1 en 2 Oct., van 9—2 uren. 

Utrecht, te 1 uur, door het gemeentebestuur: do 
levering vaa brandstoffen, ged. '79/'80 bcuoodigd voor 
de gemeeoteinrichtingeu. 

UclTahaven, iu Dc Zwaan: het maken van een 
dubbel woonhuis aldaar. Inl . bij deu architect H . J . 
Kgelic, te Rotterdam. 

Haan-lag, « «et. 
'a-llagc, te l l ' / i uren, door het ministerie van wa

terstaat euz., aan hot gebouw vau het prov. best.iur: 
de leveriug van steenkolen, ged. '80. ten bihoeve van 
de Rijksstoomgcmalen aan deu Arkelschedaui eu uan 
hut kanaal vun Stecneuliock. 

Laclieni, le 1 uur, in H e l Wapen van Leiden: het 
bouwen van 2 villa's met bijgebouwen op groudeu bij 
deu huize Java, aan den Lochem-Zwicpschen kunstweg, 
l u i . bij den architect Bosch aldaar. 

Blnaëag, 7 « c l . 
l .ek.iiHind, te 12 uren, door het gemeentebest.: 

het vergrooten van de opeubare school in die gem. 
Aauw. 29 Sopt., te 12 uren. 

Utrecht, te 2 uren, door de maatschappij totexpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
herstellen van dc tocgaugswegen uaar de stations 
Deventer, Olst en Dedemsvaart, ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Ramiug /"3500. 

Arnhem, door den architect G. B . S*lm: dc bouw 
van een café in de Vijzelstruat aldaar. Teekeningcn 
liggeu bij J . W . ter Berg. 

Waeaadag, * o.t, 
's-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat euz.: lo . het bouwen vau ecu dijkhuis met ma-

f azijn te Pannerdeu (oostzijde). Ramiug /13 ,960; 
o. de verniouwiug van een gedeelte vau het rijsstorte-

bcd in den Baardwijkschun overlaat. Raming /11,800. 
Aanw. van beide 4 en 6 Oct. 

Breda, te 12 ureu, door den ontv. der reg. m 
dom.: n. het slechteu der omwalling vau het terrein 
der Kou. Mi lit. Academie en der voorliggende werkeu; 
h. het voltooien der rondom de stad ontworpen Sin
gelgracht; c. het doortrekken der oostelijke Kasteel-
gracht, tot in de Singelgracht, het graven eener 
coupure van do zuidelijke Kasteclgracht uaar liet 
Spaansche Gat ; </. het afgraven van een deel der 
buitenwerken tot verbreeding der rivier de Mark. 
Aauw. 4, 6 en 7 Oc t , telkens tc 9 uren. 

Remrnburg, te 1 i uren, np liet raad huis ; bet bouwen 
van eene school met woning. Aanw. 4 Oct. 

i ioarn, te 11 , uren, door burg. en weth.: het dem
pen en rioleeren van een gedeelte der buiten- en 
binnengrachten aldaar. Aanwijzing 1 Oct. Raming 
/143,000. 

Daaderdag, O « e t . 
Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: l o . 

het herstullen cn vernieuwen van eenige kaslen, kol
ken, roosters enz. der openbare pompen. Aauw. 2 
Oct., te 10 uren; 2o. het doen van boringen voor 
drinkwater; 3o. dc levering van steenkolen eu gruis, 
ten behoeve van de scholen en andere gemeentege-
bouwen, in 2 perc. 

Vrijdag, IO « e t . 
Mlddelbarg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het doen vau buitengewone vernieuwingen en her
stellingen aau de havenwerken te Breskens. Raming 

ƒ 4 1 4 0 ; 2o. het herstellen van de saulegponton iu de 
buitenhaven van het kanaal door Walcheren. Rnming 
/*7500. Aauw. vau beide 4 en 6 Oct. 

/ « o l i e , le 12 uren, door liet ministerie van water-
slaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hel driejarig onderhoud van het Moppolerdicp eu bij
behoorende werken, in de prov. Drente cn Ovcrij^el, 
in- 2 perc Aanw. 2 en 3 Oct. Raming: perc. 1 
ƒ2435, perc. 2 fWSU} per jaar. 

Ratterdam, te 1 uur, door Burg. en Weth.: het 
bouwen van ecu woonhuis en een kantoor met wo
ning, alsmede het maken van een afsluithek, heinin
gen eu eenige andere werkeu, op hot terrein der Gas 
fabrivk op Fijenoord. Aanw. in loco Zaterdag 4 Oct. 
des voorm. te 10 uren. 

Ratterdam, te 1 uur, door Burg. cn Weth.: het 
maken van twee voornuulbassins, op het terrein der 
drinkwaterleiding aan de Oostmaaslaan nabij de Oude 
Plantage. Aanw. iu loco Vrijdag 3 Oct. des voorin, 
tc 10 ureu. 

Zalerdag, II Oct. 
«erlnrhem, le 10 uren, op hot stadhuis: het ver-

beleren van het verdedigingswerk bij Asperen. Bil j . 
inz. 10 O c t , vóór 3 uren, op het bureau der genie. 
Raming ƒ198,000. 

Waddlnhaveea, tc 12 uren, door het gemeentebe
stuur: het vergrooten vau de algemeene begraafplaats. 

Ili>i«dag, 14 « e t . 
Heermand, tc 3 uren, door regenten over de cell, 

gevangenis: de levering der heuoodigdhetleu voor het 
omleihoud dor gevangruen over '80. 

Weemtdag, IS Oct. 
Zevenbergen, te II uren, door het bestuur over 

de haven van Sassen en Zcvcubergen, bij II. Dolk: 
het makeu vau een ijzereu bosculebrug over de haveu 
hi m Zevenbergen. 

tarlanderveen, door het gemeentebestuur: de le
vering voor hot jaar '80 van ongeveer 600 stère grint 
voor de wegen, te leveron aan den Rijn of aan het 
Kanaal. 

'•-Hage, le II uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo . het vurnieuweu vao den benedeumond 
der Dortsclic K i l en het uitvoeren van eenige daar
mee in verband staande werken ouder de gemecutc 
Dubbeldam. Raming ƒ 137,950; 2o. het onderhouden 
van- en het doun van vernieuwingen en herstellingen 
aan de schutsluis te St.-Andries met de daartoe be
hoorende werkeu van I Jan. l i l Dec. '82. Ra 
ming ƒ6540. Aanw. van beide II Oct. 

Warn.dag, as Oct. 
'••Hage, te 12 uien, door het ministerie van water

staat enz.: het maken van een strekdam cn eun 
dwarskrib in de Beneden-Merwede, beoosten de ont
worpen overbrugging bij ilaanhock, ten behoeve vau 
don spoorweg Dordrecht— Eist. l u i . bij den eerst
aanwezend ingenieur L . J. Kesper, te Gorinchem. 
Aauw. 11 eu 18 Oct., telkens te l l ' / i uren. Raming 
ƒ 43,200. 

Vrijdag, 14 « e t . 
Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van wa

terstaat euz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het doen van eenige herstclliugeu aan's Rijks groolen 
weg van Zutfen over loochent naar Goor. Aanw. 16 
en 18 Oct. Raming ƒ 4000. 

Lecuwardeu, te I . ureu. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud van de zeesluis de Nieuwe-
zijlen onder Ëngwierum, met bijbehoorende gebouwen 
enz., en van het opscheepshoofd te Oostinahorn. Aanw. 
20 en 21 Oct. Raming /*3000 per jaar. 

\il0(»|l U i l A i l l l l l I ' S l l ' l l i l l l i l ' l l . 

Ilaxerftweude, 11 Sept.: liet bouwen eener kerk 
met gedeeltelijken toren, naar de plans van den 
architect Th. Asseler; ingek. 17 bilj-, als: 
K. de Bruin, tc Boskoop, ƒ 50,050 
C. Meiiers, „ 's-Hage, „ 49,780 
Hazenberg, „ Zandpoort, „ 49,213 
P. J . Heesterman, „ Hazerswoude, „ 48,888 
H . van Rhiju, „ Naarden, „ 48,840 
C. Boers, „ Hazerswoude, „ 48,790 
L . de Rooy, „ VHagc , „ 48,770 
C. vau Vliet, „ Oudsfioorn, „ 48,700 
Pi Vlasman, „ Bodegraven, „ 48,066 
P. v. d. Spek, „ Hazerswoude, „ 48,500 
W. Wosterhof, „ Weesp, „ 48,240 
C. Alkemade Jr., ,. N W o V i j k , „ 46,888 
C. P. W . Dessing, „ Gouda, „ 46,600 
P. Riugs, „ Zandpoort, „ 46,530 
A . A. vau Dommelen, „ Utrecht, „ 39,000 
W. Tielens, „ idem „ 39,800 
II. EL Hendriks, „ Oss, „ 35,900 
gegund. 

Zutrea, 13 Sept.: het bouwea vnn een woonhuis 
voor G . J. Meer-tail Jr. in de Spiltoalstraat; ingek. 
14 bilj., als: 
Oosterink en Schut, te Zutfen, /' 3444 
G. Schurink, „ idem „ 33G0 
G. Grooters, „ idem ,, 3115 
G. Boerstoel, „ Brummen, „ 3198 
H . Beker, „ Zutfen, „ 3180 
Gcbr. Landeweert, idem .. 3095 
G. •'• Kerkmeijur, „ idem „ 3060 
W. Uiterwijk, „ idem „ 2985 
J . A . Girveliuk, „ idem „ 2981 
A. W . Welsink, „ idem „ 2936 
R. v. d. Velden, „ idem „ 2909 
I. . Nijland, „ idem „ 2850 

G. Koordeu.au, „ idem „ 2800 
H . Langenberg, „ Idem „ 2796 
gegund. 

v-ede, 13 Sept.: het bouwen ran eeu heerenhuia; 
ingek- 3 bilj., als: 
II. D. Elbriiik, tc Borkuloo, ƒ 8997 
11. II. Blaukvoort, „ Kiher-en. „ 8732 
M . Q. Ijensen, „ Neede, „ 8598 
gegund. 

Wert-Rhedra, 16 Sept.: liet afbreken van het aan
wezige hecrenhuis en net bouwen vau eene villa op 
het landgoed De Kruishorst; iugek 17 bilj-, als: 
BZ. Heuvels, tc Arnhem, ƒ 36.900 
H . G. Knoops, „ idem „ 30,993 
G. Liefting, „ idem „ 30,444 
H . Knkia.ii. . Diereu, „ 28,300 
Firma G. J . Carmiggelt 

en Zn., „ Brummen, „ 27,626 
J . C. Carmiggelt, „ idem . 27,306 
E. J . N . Steentjes, „ Velp, „ 27,100 
II. M . Beremlscu, „ Laug-Kcppel, „ 26,923 
P. .lansen van Galen, „ Vr lp , . 26,859 
H . Stevens, ,, Aruhem, „ 26,777 
W . Vlet-ming, „ Velp, „ 26,742 
II. A. Welsing, „ Brummcu, „ 26,636 
K . J . Noij, „ Wort-Rheden, „ 26,566 
R. Daanen, „ Velp, „ ïit*,497 
A. Klaiiderman, „ Brummen, ,, 25,989 
,T. de Wit , „ Dieren, ,. 24,993 
1). II Kuoef, „ Velp, » 23,986 
gegund. 

tmaterdam, 10 Sept.: het maken vnn wegen eu 
wegslooten in dc droogmakerij vau den Middelpolder; 
minste iuschr. was J . v. d. Heuvel Az., te Haarlem
mermeer, voor ƒ 3 1 4 9 . 

Waddlnkaveen, 16 Sept.: het bouwen eener R . K . 
kerk; ingekomen 16 bilj., als: 
C. Meijers, te 's-Ilage. ƒ 59,352. 
J . Alkemade, „ Noordwijk, „ 53,990. 
C. Dessing, „ Gouda, „ 53,500. 
W. Westerhof, „ Weesp, „ 52,800. 
J . H . He Vos, „ Utrecht, „ 52,200. 
H . Stelwogcu, „ Rotterdam, „ 52,152. 
W. Tielens, „ Utrecht, „ 51,960. 
A . A . van Dommelen, „ idem „ 51,599. 
L . de Rooij, m 's-Hage, „ 49,994. 
P. van ld . „ Waddinksveeo, „ 48,200. 
K. v. d. Weijer, „ I^eidschendam, „ 47,900. 
H . J . Nederhorst, „ Gouda, „ 47,743. 
Wed. G. Camesi & Co., „ Rotterdum, „ 47,667. 
P. Riugs, „ Zandpoort, „ 46,444.70 
I , Mctchers, „ Scliicdam, „ 46,305. 
P. Verbruggen, „ Wnddiiiksveeu, „ 45,160. 

Asaen, 16 Sept.: het onderhoud der Itiiksstoomge-
malen langs het Noord-Willemskanaal gea. '80—'82; 
ingekomen 4 bilj., als: 
H . Winters, te Assen, / 3365 
Harm Winters, „ idem „ 3240 
H . Wessels, „ idem „ 3236 
R- Hunse Jr., „ idem „ 2987 
per jaar. 

D e i n , 17 Sept.: de levering aan de artillerie-stapel-
en constructieinagaziiuen vuu: eiken platen, ijzer, 
koper en tin, tot den aanmaak van raderen tot af
fuiten, belegering IJ , van 15 en 12 M . St. en projec
tielen, ten behoeve van het vestinggeschut, in 5 perc. 

le perc. eiken platen; ingek. 2 bilj., als: 
B. H . Clercx, te Bokstel, ƒ 195 
Eiudhoven en Zn-, „ Zwolle, „ 175 

2e perc. gietijzer; iugekomen 12 bilj., als: 
Crans eu Co., te 's-Hage, ƒ 39.18 
V . d. Berg en Co., „ Amsterdam, „ 38.90 
J . W. Kroemcr, „ Rotterdam, „ 38.85 
V , d. Honert en Punt, „ Amsterdam, „ 38.58 
R. S. Stokvis cn Zn., „ Rotterdam, „ 38.40 
Hotz en Co., „ idem . 38.14 
Gcbr. V . d. Vliet, „ Amsterdam, „ 37.60 
E. S. do Jouge. „ Rotterdam, „ 37.54 
P. C. Bruijnings, „ Amsterdam, „ 37.40 
L . J . Enthoveu en Co., „ 's-Hage, „ 37.40 
W. Hoven en Zn., „ Rotterdam, „ 37.12 

C. Balguerie cu Zn., „ idem ,, 37.112 
3e perc. plat staafijzer; ingekomen 6 bilj., als: 

G J . Leeuwcnherg, te Delft, ƒ 10.49 
W . Barnet en Co., „ Amsterdam, „ 7.99 
Gebr. V. d. Vliet, „ idem „ 7.99 
Hotz cn Co., „ Rollenlam, „ 7.95 
R. S. Stokvis en Zn., „ idem „ 7.70 
E. S- de Jouge, „ idem N 7.65 

te perc. 4733 K G . nieuw gegoteu roodkoper in 
blokken; ingek. 6 b i l j , als: 
J . H . W. T . d. Polder, te Delft, ƒ 88.90 
Gebr. Abrahams, „ 's-Hage, „ 79.735 
R. S. Stokvis eu Zn., „ Rotterdam, „ 78.48 
L . J . Enthoveu en Co., „ 's-Hage, „ 7G.50 
G. J . Leeuwenberg, „ Dellt, „ 76.275 
H . de Heus en Zn., „ Rotterdam, „ 76.73 

5e perc. 595 K G . Ilanka-tin; ingek. 7 bilj-, als: 
Gompertz eu Zu., te Amsterdam, ƒ 93.45 
ü . J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 91.94 
L . J . Enthoven en Co., „ 's-Hage, ,, 90.98 
J . H . W . v. d Polder, „ Delft, „ 89.49 
R. S. Stokvis en Zn., „ Rotterdam, „ 68.47 
Wed. G. Dooreinans en Zn., „ idem „ 88. 
C. Balguerie en Zn., „ idem u 87.88 

Meerdrarht, 17 Sept.: de verhooging der algem. 
begraafplaats dier gemeente; ingekomen 12 b i l j , a ls: 
C. in 't Veld, te Dubbeldam, J 1347 
E. Ijangerak, H Bergambacht, „ 1173 

J . Goudriaan, „ Gouderak, „ 1166 
W. Ruiterveld, „ Moordrecht, 1083 
P. /.aiieu, „ Ammerstol, „ 1075 
J . Dubbelman, „ Dordrcoht, „ 985 
X . van Herk, „ Ouderkerk a IJ . „ 975 
T. Mudde, „ Lekkerkerk, ,, 949 
C. Geneugelijk, „ Moordrecht, „ 925 
J . van Herk, „ Ouderkerk a IJ., „ 900 
J . Heuvelman, „ idem „ 850 
P. Bioerc & A. Offermau, „ Cu{>elle a IJ., „ 774 

Nfjmegen, 18 Sept.: de leveriug van 1075 stère 
ririergrint, te levereu op de verschilleude dijken eu 
we^eii van den Circul van dc Ooy; anngeuomen door 
Th. Moudy en consortcu, tc Ooy, voor /1795. 

•rahel, 18 Sept.: het bouwen eener school voor 
gewoon lager onderwijs met hijlevering vau ameuble
ment; minste inschr. was J . W. Tanison, te Zalt-
Bommel, voor ƒ 17,460. 

VeUea, IS Sept.: lo . het verbreodeu en verdiüjK-u 
vau tochten iu den polder; 
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le perc. iie perc. lepere, massa 
O. Bouterse, te 

Amsterdam, / 4617. 
A . Kuijk, te 

Haarlem, 3670. 
.1. v. d. Heuvel, te 

Haarlemmerm., / 1400 / 1200 ƒ 800 2524. 
II. Meijer, te 

Beverwijk, 990 874 375 2205. 
J. Kramer, te 

Amsterdam, 1128 888 300 1905. 
J . A. Proost, te 

Assendelft, 659 91» 394 1916.50 
G. Buut, te Am

sterdam, 1819.60 
EL de Wcurs, te 

Velsen, 1775. 
t). P, Braun, te 

Beverwijk, 795 680 325 1743. 
S. Blom, tc 

Boboor 1, 81U 662 343 1715. 
L . van ['uilen. 

te Naarden, 672 665 266 
J . Fruitier, te 

Utrecht, 1496. 
J . de Vaal, te 

V inkeveen, 1030 450 300 1305. 
M . VV. Schreuders, 

te Schaffen, 1Ü98. 
V . van Noort, te 

Vel len, 630 
gegund de massa nan M . VV, Sclirmders. 

2o. het onderhouden der ijngsloot om den polder; 
ffegund aan M . W. Schreuders, te Schageii, voor / 535. 

I I .ut 19 Sept.: tie levering een de artJUerie-otapcl-
en constructicniagazijncn van eiken naven, eiken platen, 
csschen platen, ijzer en koper, in 7 perc. 

le perc. eiken naven, ruwe: ingekomen 7 bilj., als: 
B. H . Clercx, te Bokstel, f 8.88 
l>e Goederen en 7.n., „ Linschoten, „ 6.93 

J . Heemskerk, „ Delft, „ 5.93 
11. Jausen, ., Didam, „ 5.40 
Kaalstede eu Van Seters, „ Amsterdam, „ 4. 
A. Kole, „ Delft, „ 3.98 
G. Ketnpermann, „ Silvolde, „ 3.80 

2e perc eiken platen; ingekomen <> bilj., nis: 
B. H . Clercx, te Bokstel, / 240 
Eindhoven en Zn., „ Zwolle, „ 205 
G. Kt'inpermann, „ Silvolde, ,, 194 
De Goederen en Zn., „ Linschoteu, „ 166 
Kaalstede en Vau Scters, „ Amsterdam, „ 160 
11 Jansen, „ Didam, „ I I O 

3e perc. eiken platen; ingek. n bilj., als: 
l i . H . Clercx, te Bokstel, / 240 
Kindhoven cn Zn., „ Zwolle, „ 225 
De Goederen en Zn., „ Linschotea, „ 198 
Kaalstede cn Van Setcrs, „ Amsterdam, „ 1(18 
II. Jansen, „ Didam, „ 110 

4e perc. eiken platenj ingek. 6 bilj-, als: 
B. II. Clercx, tc Bokstel, f 194 
De Goederen en Zn*, „ Linschoten, „ 176 
(i . Kcmpcrmaun, „ Silvolde, „ 151 
Kiudhoven vu Zn., „ Zwolle, „ 151 
Kaalstede en Van Solers, „ Amsterdam, „ 150 
11. Jausen, „ Didam, „ 110 

5e perc. csschen platen; ingck. 4 bilj., als; 
De Goederen en Zn., te Linschoten, / 126 

J . Heemskerk, „ Dein, „ 119 
B . H . Clercx, „ Bokstel, „ 97 
Wed. I). Vrijdag en Zu., „ Amsterdam, „ 00 

6e perc. band-, plaat- en staafijser: lo . bandijzer 
ingck. 5 bilj. als: 
Gebr. V . £ Vliet, le Amsterdam, f 849 
W. Barnet cu Co., „ idem ,. 8.25 
K. S. dc Jonge, „ Rotterdam, „ 8.10 
Hotz cn Co., „ idem „ 8. 
Et S. Stokvis en Zn., „ idem „ 7.98 

2o. plaatijzer ingekomen 5 bilj., nis: 
Gebr. V . d. Vliet. te Amsterdam, „ 12.42 
K. S. de Jonge, „ Rotterdam, „ 11.88 
Hotz en Co., „ idem ,, 11 25 
K . S. Stokvis cn Zn., „ idem » 11.10 
VV. Beroet en Co., „ Amsterdam, „ 8.25 

3o. staafijxer ingck. 5 bilj., als: 
W. Bernet CO Co., te Amsterdam, f 8 25 
HL S. de Jonge, „ Rotterdam, „ 8.19 
It. S. Stokvis eu Zu., „ idem „ 7.98 
Gebr. V. d. Vliet, „ Amsterdam, „ 7.97 
Hotz en Co., „ Kotterdam, „ 7.50 

7c perc nieuw gegoten roodkoper iu blokken; i n 
gekomen 6 bilj., a ls : 
J . H . W. v. d. Polder, te Delft, / 83.80 
(iebr. Abrahams, „ 's-Hage, „ 79 715 
K. S. Stokvis en Zu., „ Kotterdam, „ 77.74 
(i. J . Leeuwenbergt Delft, „ 76.275 
L . J . Enthoven en Co., „ 's-Hage, „ 76. 
H de Heus eu Zn., * Rotterdam, „ 75.50 

Zuollrrkri «pel , 19 Sept.: hot herboiiwcii van het 
afgehrnnde schoolgebouw te Mastenbroek; gegund aan 
A . vau de Wetering, te Kampen, voor /1318. 

Mchrerti4a, 19 Sept.: In het graven eener molen-
watering; ingekomen H bilj., als: 
K. J . Brons, te Wagenborgen, / 2170 

J . Buurkc, „ Noordhrock, ,. 2160 
.1. Vink, „ Garmerwolde, „ 2100 
K. Kuiper, „ Noordhioek, „ 1994 
1. Klaassen, „ Westerlee, „ 1840 
I). Krnmor, » Appïngedam, „ 1780 
J. Stoffers. „ Scheemda, ,, 1700 
C. de Jong, 't Waar, „ 1680 

So. het houwen van 10 duikers en 4 bruggen; in-
gikomru Is biljetteu, als: 
1). Kramer, to Appiugedam, ƒ 4011 
H . Oltbof, „ Noordbroek, „ 8530 
G. 1 Likens, ,. Oostwold, „ 8615 
H . Bodde, „ Scheemda, „ 3495 
J . Vink, M Garmerwolde, „ 3460 

„ N. Scheemda, 
m 

3404 
„ 't Waar, 

m 

3390 
„ Wagenborgen, 

m 

3290 
„ idem 

n 

3280 
„ Stadskanaal, 

m 

3254 
„ \ . Scheemda, 

n 

3050 
„ Scheemda, 3021 
„ Noordbroek, 2900 
„ Bellingwolde, 6819 
„ Noordorock, 2670 
„ Scheemda, 2532 
„ Nienwolda, 2489 
„ VVesterlcc, 

m 

2395 

/ 4600 
„ 4498 
,, 4489 

C. Palts, 
C. de Joug, 
T. Brons, 
E. J . Brons, 
E . Kliphuis, 
O. Schoenmakers, 
I L W . Brons, 
J . Buurke, 
J . G . Sluiter, 
A . Dannie, 
H . Kunst. 
I J . Verwar, 
J . A . Groencveld, 
beide gegund. 

Amsterdam, 2 0 Sept.: de levering aau dc Amster-
damsche Kanaalmaatschappij van minstens 3 0 0 0 cn 
hoogstens 4 0 0 0 tons steenkolen; minste iuschr. was 
J . Faber; te Duisburg, a / 0 . 3 0 per tou van 1 0 0 0 K G . 

Leeuwarden, 20 Sept.: het doen van herstellingen 
aan den schocivtal langs den trokweg te Dronrijp; 
minste inschr. was A . T. Venstra, tc Dronrijp, voor 

/ 2160 . 

Wemeiaince, 20 Sept.: hut vergrooten van de 
openbare lagere school, met bijlevcring van ameuble
ment; ingek. 7 bilj., als: 
J . Bruggcman, te Hansweert, 
J . Liudenbergh, „ Wcmcldiuge, 
L . Molhoek, „ Krabbendijke, 
B . den Êxtcr van den 

Brink, „ idem „ 4 4 0 0 
A. Laven, ,, Wcmeldiuge, „ 4 3 9 5 
A. Goedemont, „ Hansweert, „ 4 3 4 5 
A. J . M . Lummerie, „ Weni'ldiiige, „ 4 3 4 0 

vt ioirr i i .no. 22 Sept.: het bouwen van eene brood
fabriek ; minste inschrijver was 1>. Tamminga, tc 
Amsterdam, voor f 25,200. 

Kampen, 22 Sept.: het houwen van BOM nieuwe 
brug over Int zoogenaamde Oorgat; minsiu iuschr. 
was 1). Zwaucpol, te Kampen, voor / 4340-

Midrirlburg;, 22 Sept.: het veranderen van een ge
deelte vau dc voormalige woning, behooreudo bij het 
gymnasium un inrichten tot woning voor den conciërge; 
ingekomen 3 biljetten, als: 
P. Krijger, te Middelburg, / 2 8 1 9 
M . K. Jeras eu Z n , „ idem „ 2 7 8 5 
H . P. v. d. Ree, „ idem „ 2 5 9 9 

llrerht, 23 Sept.: het verbuteron vnu dc forten 
a. Tienhoven, b. Spion, c. Kijkuit; miuste inschrijver 
was EL van Rhiju, te Naarden, resp voor /"54 ,789 , 

/ 54 ,599 en / 51,349. Dezelfde was minste inschr. 
voor de niassn, en wel voor / 163 ,737 . 

l'trechl, 26 Sept.: lo. dc verlenging der timelien-
perrons op dc stations Kntbhmdijko, Kruinii igen, 
Biezelinge, (Joes cn 's Hecr-Ariaidskcrke, ten hehocve 
van den spoorweg vau Rosendaal uaar Vlissingen; 
ingck. 7 biljetten, als: 
A . le Clercn, te Krainingen, ƒ 4 0 7 9 
D. van Mans Sr., „ Kapidle, „ 4 0 3 5 
P. Dronkers, „ idem „ 4IKH) 
A, Dcurloo, „ Rilland, „ 3 9 8 4 
II. J . Horsten, „ Bcrgun-op-/,oom „ 3 9 6 0 
C. Bastiaanse, „ idem „ 3891 
A . Foudraine, „ Goes, „ 3 7 9 8 

2o. bet herstellen der toegangswegen naar de stations 
Nienwesehaos, Scheemda, lloogezand , Zuidhorn , 
Grijpskcrk on De Punt, teu hehocve vnu den .spoor
weg vnn Harliugeu naar dc llaniniversche grens en 
van Meppel naar Gniniugcu; ingekomeu 11 bilj., als 

tc lloogezand 
„ Grootegast, 
„ Groningen, 
„ Koekatigu, 
„ (iroiiiiiveii. 
„ Nieuweschnus. 
„ Bedum, 
„ Winschoten, 
„ Zoutkamp, 
„ Groningen, 
„ Leeuwarden, 

24 Sept.: lo. het herstellen van 
uitbaggeren van ondiepten; ingek. 

/ 6018 
„ 5986 
„ 5971 
„ 5Ü04 
„ 5875 
„ 5715 
,, 5880 
„ 5380 
„ 5356 
,, 5228 
„ 5041 

A. Schre.idcr. 
A. H . Teninga, 
L . Thórbrugger. 
J . Holtics, 
11. J . Kroon Js., 
G. P. van Balen, 
J . Vuldkamp, 
R. Havinga, 
J . van V.en , 
P. H . Dopheide, 
P. Plukkel, 

Onrlt-rilt'nil»MI , 
kanaalboorden en 
6 bilj., als: 
J . Lub-eu, 
T. Bos, 
A. J . Benninga, 
A . Woldringh, 
IL Bocrsma, 
J. Veendijk, 

i< i. het opgravi 

VV. Doornbos, 
K . R. Danhof, 
T. Bos, 
J . Lubseii, 
.1. Viddkamp, 
J . Veendijk, 
11. A . Smit, 
B. Jansen, 
J. Pott, 
F . Welving, 
G. Wolthuis, 
A. J- Benninga, 
beiden gegund. 

Hnii f . 24 Sept.: de levering van het papier in 
i -J ' l i ! i . i ' J : . 

li Zilidwilüi', f W 7 
„ Heilum, „ :ir>oo 
„ idem „ urn 
„ Zoutkamp, „ 27S3 
„ Warflnmcii, „ 24SO 
„ Obi-rgriim, „ i:t55 

liet i 1 • •• • L • ri • ,. i liet uiakeu 
gek. 1.' bilj., a l . : 
te Oldebuorn, / 4788 
„ l l . , l l , i . , . „ 2989 
„ licduiii, „ -aim 
„ / i i i i iwnMi ' . „ 2775 
„ lidduin, „ 27511 
„ Obernst , ., 2751 
. 1 Ir.ini. „ 27110 
„ Wolnrwi j t* . rf. „ M N 
„ M e d i a , „ 2522 
„ .Midilel.tum, „ 237! 
„ Ik'dum, „ 2:l5S 
„ idem „ 2:U3 

beuoodigd voor dun dienst 
' 8 1 ; 

onderscheidene soorten,, 
der AJgeoweae Ijaudadrukkerij, ged, 
miuste inschr. waren: 

1. Van Gelder en Zonen, a /*24. 
2a Dezelfde, ii / 2 4 ; 86 M . vau Delden, a ' I U ; 

2c De Charro, it /4 .0S; 2d Lutkie en Smit i» ƒ 9.80. 
3a Van Gelder cn Zonen, i t / 2 0 ; V. Van Del

den, a ƒ 13.75. 
la Van Gelder en Zonen, a /17.50; U HUsink, a 

ƒ 1 6 ; 4c llnaalWn. ii f\2. 
5n Van Gelder SS Zonen, a /18; 61 Uyteubosanrd, 

ii fl0.2\; 5c Mentink. ii / 8 . 2 5 ; ld pHunekoek, ii 
/17 .98 ; he Lutkie en Sint , ii / 5.60. 

6« Uytcnbogaard, .ï fSM; B i dezelfde, a r*7.39; 
6c Hisstuk, a / 6 7 4 ; 6rf Lutkie en Smit, a ƒ 6 . 7 3 ; 
6c Uy ten bogaard, t\ /6 .50. 

7ö Hissiuk, a /"6.47; 7b Lutkie en Smit, a / 3 . 4 S 5 ; 
7c dezelfde, a / 3 . 4 8 s ; ?•/ Lutkie en Cranenburg, a 
/"1.60; 7c Ubben en Folkcrs, ii ƒ 3 . 5 0 ; 7 / L u t k i e en 
Cranenburg, h j 1.50; 1g Lutkiu en Smit, « ƒ 4 . 3 8 ; 
Ik Lutkie en Cranenburg, ïi ƒ 10 83. 

8a Buhrmanii, 'a ƒ 3 . 8 3 ; U Van Gelder eu Zonen, 
k ƒ 9 50; 8c dezelfde, ii ƒ8.60» j Sc» Smulders en C o , 
a ƒ 6 . 1 2 ; 8rf Lntkio ea Smit, -\ ƒ 2 . 3 5 ; 8c Lutkie 
en Cranenburg, a ƒ 1 . 8 1 . 

9a Pannekook, I ƒ 7.10; 96 Uytenbogaard, a /6 .08 ; 
9c dezelfde, « ƒ 5 . 4 2 ; 9d dezelfde, a ƒ 4 . 5 8 ; 9c De 
Ruyter en Meper, a ƒ 2.97 5; 9 / dezelfde, a / 3 . 2 4 : 8y 
His.sink, it fÜll U Loebcr, a ƒ 3.73 s ; 9A* dezelfde, 
a ƒ 3 . 9 4 ; 9i Van Gelder cn Zonen, i i ƒ 2 . 4 5 ; 9* de
zelfden, a ƒ 2 . 4 2 ; 9/ Lutkie cu Cranenburg, a ƒ 1.79. 

10. Lutkie en Smit, it ƒ 5.58. 
11. Dezelfde, a ƒ 6 . 4 5 . 
12a Maas en Reese, h f.)M; 12A Dc Ruyter cu 

Meiter ,k f 4.36; 12c Proost, a f 6.95. 
13. Vau Gelder en Zoueo, a ƒ 1 5 . 
'a-Hage, 25 Sept.: dc levering van steenkolen ten 

dienste van bet prov. bestuur; minste inschr. waren: 
Ruhr-schaalkolen, N . S. Pcrquin, a ƒ0 .88 per 

1000 K G . ; 
kachelkolen. dezelfde, ii / 0.54 per H L . ; 
Eug. schopkolcn, dezelfde, „ 0.79 „ » 
cokes, K . P . Aunokkee, „ 0.60 „ „ 
Wintcrawijn, 25 Sept.: het makeu van overweg-

sluitiugen en waarschuw oorden ten behoeve van den 
spoorweg Pruisische grenzen—Gelsenkirchen, iu 3 

B-rcir l r i i : minste inschijver voor perc. 2 en 3 was 
scarSam, te Duisburg, voor /*7549.20 = M . 12,582. 
Ioschrijvers voor de 8 perceelen: 

Gerhard Boeker, te Houfeld, ƒ 17,352 = M . 28,920 
A . Ubbink, te Breedevoort, 15,273 
Rcnnebftiim en Co., tc Clcvc, 14,412 24,020 
A . F . Buitiuk, tc Grocnloo, 11,937 
B. Lichteabcrg, te Winterswijk, 11,474 
Aug. Blundert, te Geinen bei 

Borken, 10,815.60 18,026 
Frans Wessels, te Osterfeld, 10,031.40 10,719 
Connid Bleckmanu, 7,800. 13,000 

Arnhem, 26 Sept.: het aanbrengen cn onderhouden 
vau ccne beplanting van opgaande linden eu eiken 
heesters langs den Rijks-Krooten weg 2c kl. no 3, 
van Wcslervoort naar tic Pruisische grenzen; minste 
iuschr. was J . Arend», tc Opheusden, voor / 099. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

At'liKEl.INd A B M H B M . 

Verifaderiiiif op 17 Sept. '79. 

Nadat de Voorzitter de leden had welkom geheeten 
op de eerste vergadering van dit seizoen, de notulen 
gelezen en de ingekomen stukken behandeld waren, 
bmcht de heer Stoeller verslag uit omtrent de jongste 
Algemeene Vergadering en Bijeenkomst te Amster
dam, waar hij als afgevaardigde vnn de Afdeeling 
tegenwooidig WUS, 

Hierna las de Inter Van Wadenoijen eene vertaling 
voor van de brochure tCiment tie PoHÜ " volgens 
welke ei geen heter vochtwerend middel gevonden wonlt; 
met genoegen nam de vergadering het voorstel van 
den beer Van Wadenoijen aan, om een commissie te 
lienoeinen voor het nemen van eene proeve met deze 
cement, waartoe eene voldoende hoeveelheid tloor den 
voorsteller werd uangclioden. 

De heer Boerbooms deelde mede dat door hem 
met goed gevolg gebruikt wordt tegen vochtige muren; 

2 deelen asphalt 
1 » witte harst 
10 •" steenkolen teer. 

De asphalt moet met de barst nrnNtdurlijk gesmolten, 
de teer goed verwarmd , alles warm dooivcu gemengd 
en warm tegen de afgelakte muren aangebracht worden. 

Als uien iu plaats van deelen kilogrammen leest, 
kan men met deze hoeveelheid 8 ' / , • meier l u 
strijken. 

Hierna werd de vergadering tloor den Voorzitter 
gesloten. 

Vervolg der Berichten en Merieileelingen. 

B U I T E N L A N D . 

— Blijkens de, lijst der Duitsche inzendingen op 
de tentoonstelling te Sydney bedraagt het tutu tal in-
zendei-s uit Duitschland 0 5 8 , daar van de 1124 . 
ilie ziidi aanvankelijk hadden aangenaaid, 408 zich 
hebben teruggetrokken. Ouder de verschillende af. 
deelingen telt men: betreflende mijnwerken eu daar
toe hehoorende industrieën 11 inzenders; lund- en 
bost: beult uur 3 ; consiui) tie-art ikelen (chocolade, meel, 
tabak, wijn , bier, sterkednuiken) 0 0 ; manufactu
ren 107 ; voorwerpen van lader, taoetejoek. metaal, 
bout, glos en steen Vil; lieeldcmlc kunst 2 0 ; we-
tenscbap|ielijke instrumenten 2 0 ; muziekinstrumen
ten 4 4 , enz. In de ntileeling Beeldende Kunst zijn 
geen schilderijen in olieverf, maar wel in oliedruk, 
benevens steendrukplaten , aquarellen, enz. Bouw
kunst, onderwijs, krijgswezen en marine zijn er niet 
vertegenwoordigd. 

B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e . Dc Maatschappij tot droogma

king van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee heeft 

zich deter dagen tot deu Minister vun Waterstaat 
gewend met de verklaring, dat zij volhardt bij hare 
aanvraag om gunning. 

Iu haar adres vestigt de Maatschappij er de aan
dacht op: 

a. dat ter droogmaking van het zuidelijk gedeelte 
der Zuiderzee een voorschot vnn tien staat , in 14 
jaren, gevraagd wordt van 43 millioen, van welke 
echter in de eerste drie jaren slechts ƒ 3 0 0 , 0 0 0 , 
f 600,000 cn / 900,000 gevorderd zou worden; 

!i. dat zij het graven van ecu kanaal door de 
Getderschc Vallei bereid is te ondernemen op dezelfde 
geldelijke voorwaarden als de Zuiderzee-zaak ; 

c. dat tusschen beide ondernemingen bet nauwst 
verband bestaat, daar toch een aanzienlijk gedeelte 
van het gezegde kanaal eeu integieereml deel uit
maakt van de Zuiderzee-onderneming, nimelijk het 
gedeelte Ringvaart Amsterdam—Amersfoort. 

De Maatschappij bestuit haar adres met de hoop 
te kennen te geven, dat de Minister van zijne be
langstelling zal doen blijken in eene onderneming 
als die der droogmaking van het zuidelijk gedeelte 
«ter Zuiderzee, die, uitgevoerd volgens de plannen 
der Maatschappij, door eene bevoegde Staateeommis
sie geacht wordt te zijn neene weldaad voor bet 
vaderland." 

Rotterdam. De Gemeenteraad nam in zijne 
zitting van Donderdag j l . met acclamatie het VOOTStol 
aau van Burgemeester en Wethouders om den neer 
G . Schollen, udjiuict-directeur van de gemeentewer
ken, eene grnlilicutie te verleenen van ƒ 1 5 0 0 — - a l s 
bewijs van erkenning voor den ijver, waarmede hij 
gedurende 14 maanden , sedert het overlijden van 
den heer Van der Tak , de Intrekking vnn directeur 
heeft waargenomen. 

Utrecht. Een nieuw bewijs van de goede wer
king van het drijvend stoomgemaal van de firma A . 
F. Smulders, hier ter stede, levert de beer J . G . 
Becking, rentmeester der domeingoederen van Z. K . 
II. Prins Frt'derik, die bericht, dat dit werktuig ge
durende zes etmalen in werking is geweest in den 
polder De Ouden Moer, onder Hooge-Zwaluwe, en 
in dien tijd dezen [wider geheel ontlast heeft van 
hei overtollige water, dat 0.40 meter boog stond. 
Dit drijvend stoomwerktuig kan aau eiken polder, 
die overlaat van water heeft, ten seerste worden aan
bevolen. (Utr BH) 

Bij de Maatschappij tot eapJewntts van Steete-
sjnjoivvegen zijn benoemd: tot stationschef te Zalt-
Botniuel J Bebelaer, eerste klerk te Rotterdam; 
tot ouder-stationschef te Rotterdam ('. P. de Vos, 
tweede klerk te Venloo; tot lialtechcf te Hooghalen 
II. 11. Luhrs , telegrafist te Rotterdam. 

Tilburg. Aanvangende met den op 1 October 
e. k. te openen nieuwen cui-sus zal aan de stads-
weelschool alhier onderricht worden gegeven : 1". in 
ile ruwe grondstoffen en voorbereidende werkzaam
heden voor het weven; 2". de hooldhindingen : laken, 
linnen, kejter en satijn, de daarvan afgeleide bin
dingen en gemengde bindingen, zoomede de daartoe 
behoorende jmtroiieu en rijgingen; 3". het stalen-
uitrijfelen van geweven sloften en bereiding der 
Ja.II i . i . ' behtMuende rijgingeu en snocriugcu (patronen): 
4". de berekening van geweven sloften; 5U. de Jac
quard-weverij en daartoe behoorende inrichtingen, 
benevens teeltenen van patronen; <>". het uitvinden 
van nieuwe dessins naar eigen ideeën; 7". de prac-
tische weverij , het weven der verschillende bindingen 
en der uitgevonden dessins; 8". bet 'undteekenen 
naar voorbeelden- De kosten voor het bijwonen van 
den cursus gedurende ecu jour bedragen f 00. 

Qouda. Bij den Geuteenteraad is ingekomen eeu 
adres der heeren J. de Vries Robbé en A. Kaptijn, 
verzoekende opnieuw concessie voor eene waterleiding, 
met bepaling, dat de gemeente garandeert •'»'.., pCt. 
rente en tevens de amortisatie van f 135,000, onder 
dezelfde voorwaanlen als vroeger bij de SjurigC ga
rantie is bepaald, en ouder verplichting voor de 
concessionarissen, om binnen 14 dagen het waar
borgkapitaal nd f 25,000 te storten. 

Bij dat adres is een uitgebreide memorie vau toe
lichting gevoegd, waarin wordt betoogd, dat eene 
waterleiding door particulieren , met reiilegainutie der 
gemeente, veordealger is dan eeue exploitatie der 
waterleiding van gemeentewege, waartoe een voorstel 
van eenige raadsleden is ingekomen. 

Almeloo. In de vergadering van den Raad van 
Stad-Alntcloo van Maandag j l . is medegedeeld, dut 
de heer W . J . Backer de opdracht tot het ontwer
pen eener kanaal verbinding door dc stad van het 
kanaal Almeloo—Nordhorn heelt, aangenomen en hij 
trachten zu l , de ontwerpen op den bepaalden tijd 
in te zenden. Bij gunstig weder hoopte hij nog in 
deze week met de terreinsopiuetiiigen ecu aanvang 
te maken. 

Neuzeil. Voor de deide maal , sedert Juli vau 
dit jaar, heeft eene afschuiving van den oever plaats 
aan den Nieuwe-Neuzenpolder; ditmaal zijn opnieuw 
5500 a 5000 M . grond in tie WoStOTsëhnlda ver
dwenen. 
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H E T V R A A G S T U K D E R L O O N E N . (') 

(Uit de Revue Occidentale; uittreksel van de 
English Labourer's Chronicle.) 

De Opmerker heeft zich gedurende zijn bestaan 
niet alleen beziggehouden met wetenschap en kunst, 
maar ook met bet lot van den werkman, dat ieder 
welgeaard fabrikant, bouwmeester of ingenieur ter 
harte gaat. Hij beeft o. a. de dankbeelden van 
Li t t ré over socialisme, die van Thornton over de 
wet van vraag en aanbod en de uitkomsten van een 
enquête over den toestand der Pitryscbe handwerks
lieden medegedeeld. Het zul dus werkgevers en 
werknemers niet onwelkom zijn, als vervolg daarop 
in dit blad do meeiiing van tien beer F. l i . Barton 
over dc honen te vinden. De schrijver had bondiger 
kunnen zi jn, maar voor werklieden is misschien zijn 
stijl doel treffender. 

Om het vraagstuk der toonen juist te beschouwen, 
moet men zich eerst ontdoen van het zeer gewone 
maar allerverkeerdstt' denkbeeld, dat de nrlieid een 
ding is . algescheiden en onafhankelijk van den ar
beider. De stantshuhfcboudkuBMle spreekt van den arbeid 
alsof het ecu voortbi-engsel was, te vergelijken met 
de katoen af het graan, welker waarde afhangt 
van tien staat der markt of van wat men noemt tie 
vet vnn vraag en aanbod, zoodat, als tie katoen of 
het graan overvloedig zijn, de prijs daarvan laag 
is , en wanneer zij schaars z i jn, daarentegen boog. 
Slechts een weinig nadenken zal aantooiieti, dat de 
.irlu'id mef eeu koopwaar is gelijk katoen of graan, 
want bij kan niet van deu arbeider worden geschei
den. Hij is niet een zaak of entitê die onafhanke
lijk is af uit zich zelve bestaat. De arbeid is altijd 
en noodwendig onafscheidelijk van tien arbeider, 
omdat hij de uitkomst is van diens werkzaamheid 
en kennis. Hij moet dus steeds te gelijk mei den 
aiheider wonlen beschouwd. Gij kunt den arbeid 
niet ruilen, gelijk gij doet met katoen of graan. Dus 
van den arbeid te spreken alsof het w n koopwaar 
was, MI ill iaat' gelijk katoen of graan, is uirt alleen 
een grove dwaling begaan , het is tevens zich schuldig 
maken aan een in bet oog toopeude ongerijmdheid, 
cu zelfs aau ecu blijkbare onzedelijkheid. Het is ten 
ceneinule den arbeider zeiven, en dus den men-
sihetijken aard van den arbeider, zijne Ipohoeften en 
zijn ineiischelijk gevoel doodzwijgen. 

Het is indcidaad een fraai voorwendsel voor de 
zelfzucht, die den arbeid minder duur wil maken, 
hem slechts te beschouwen op een abstracte of af
getrokken.' wijze, alsof het slechts een stoffelijk iets 
was, gelijk kattien of graan, en den menseh , die 
arbeidt, met al zijne behoeften eu monschelijk gevoel 
te rerwaerloosen I 

Maai dus hlijkliaar de arbeid niet een koopwaar 
is gelijk katoen of graan, maar onafscheidelijk ver-
bonden aan een menschclijk weren, kan hij bil
lijkerwijze niet worden onderwerpen aan dezelfde 
voorwaanlen als de koopwaren in het algemeen, dat 
is te zeggen aan tie dobberingen der markt of ann 
de beweerde wel van vraag en aanbod. Daar de ar
beid altijd het voortbi-engsel is van den menseh die 
arbeidt, moet hij behandeld worden op nu-nsehelijke 
ea zedelijke grondslagen. Wat de teel van vraag 
en aaitliod betreft, het deert blijkbaar tie kuteen of 
het graan niet, of hun prijs boog of laag zi j ; zij 
zijn gevoelloos en lijden niet. Maar kan men hetzelfde 
zeggen vnn den arbeider, die zijn nrlieid aanbiedt? 
Immers neen. Hel is den arbeider volstrekt niet on • 
vcrschillig of bij goed of slecht betaald wordt, want 
van zijn loon hangen zijn gezondheid, zijn kracht 
eu zijn welvnart af, zoowel als die van zijn gezin. 
Zie «lus eens waarop de wet van vraag en uunhod 
zou uitloopen, zot» zij slipt weiil uitgevoerd, vvat, 
geloof i k , nooit heeft plaats gehad : rechtvnardigheid 
cn mcnschelijkheid toch verzetten er zich tegen. Als 
de werklieden schaars zijn, kunnen zij vijf kwartjes 
tot een rijksdaalder daags verdienen; als zij over
vloedig zijn, zouden zij kunnen worden geluncht op 
zestig cents of zelfs een schelling per dag — juist 
genoeg om een menseh niet te doen sterven van 
honger! Zoo moet de wet handelen als de arbeid 
stipt moet wonlen behandeld gelijk eeue koopwaar, 
zooals katoen of gnmn. Zou men zulk een vermin
dering vnn de loonen beschouwen nis vereenigbnnr 
met de rechtvaardigheid of de mensehelijkheid / En 
welkt' schrandere, handige en nijvere arbeider zou 
zich willen onderwerpen min zulk een vonuuideriiigr 

Maar het is oimoodig stil te staan bij de bcwceitle 
wet van vraag en aanbod, daar zij nu algemeen 
schijnt te zijn opgegeven door de uitstekendste staats
huishoudkundigen , inzonderheid door J. Stuart M i l l , 
die gezwicht heeft voor tic betooggituiden van Thorn
ton en liekend, dat die 9 wet" niet kon worden vol-

('j Zir mik over dc wgxigiug in ilc rUdlingcn dtr slaaU-
liihuuiiJUiiil i / i n dc jutigitlu nlluvering vau l>> Lew**bode, 

gehouden, omdat zij niet lioaiitwoonit aan de voor-
waarde van onveranderlijkheid, aan elke natuur
wet eigen. 

Men moet wel in ' toog houden, dat de groote 
dwaling der staatshuishoudkundigen geweest is het 
li'it van tie vatlmarheid tot wijziging, dat is der 
mogelijkheid tot verbetering van den incnschelijken 
aard, buiten beschouwing te tuten. Hun beweerde 
wetenschap is blijkbaar gegrond op bet geloof iu een 
aangelroien en onveranderlijke zelfzucht van onze na
tuur , die gesloten zou zijn voor alle medegevoel en 
alle mcnschlievendhcid en slechts zou letten op het 
stoffelijk persoonlijk belang. Zij laten dus geheel 
dit door de geschillen is bewezen feit buiten rekening, 
dat ile iiienschelijke natuur geenszins standvastig, 
maar dat zij integendeel veranderend is , en «lat zij 
zitdi in den loop der ecuwen meer en meer ontwik
keld en verbeterd beeft , niet aQeen wat bet verstaiul, 
maar ook wat liet medegevoel of de sympathie en 
de uienscl dievend beid IH'treft, zoodut ham natuurlijke 
zelfzucht meer en meer verzacht is. Deze wet van den 
inaalschappelijkcn vooruitgang, tlie Mil l doet uitko
men , wonlt in vergetelheid gelaten door onze staats
huishoudkundigen, tlie zich schromelijk vergissen, wan
neer zij idtun tegenwoordige ervaring van het men-
schelijk geslacht beschouwen als universeel geldig; 
wanneer zij tijdelijke of plaatselijke pbasen van het 
tuen.'cliclijk karakter verwarren met de meiischelijke 
natuur zelve; wantmer zij weigeren te gelooveii aan 
de wonderbaarlijke buigzaamheid van den inensche-
lijkeu geest; wanneer z i j , 6tH spijt van dc in het 
oog vallende waarheid, het voor onmogelijk hou
den , dat de aarde inenschclijke wezens kan voort
brengen van een anderen type dan dien, welke in 
hun eigen leeftijd liestaat of iu hun eigen land." 

Neem een merkwaardig en welbekend feit: dc 
buitengewone pogingen, die aangewend zijn door het 
Engelsche bewind en volk, om «le lersche en In
dische volken te redden van den hongerdood; deze 
[mgiiigen zonden vóór eenige eeuwen niet iu belwerk 
zijn gesteld: zoozeer zijn in dien tijd het mede
gevoel en de lueuschlievenilheiil ontwikkeld geworden. 
Dezoltde waarheid wordt bewosen door tie afschutting 
van de slavernij, vroeger gerechtvaardigd, en nu be
schouwd als afschuwelijk. De arbeid is bijgevolg niet 
een koopwaar gelijk katoen of graan; hij moet dus 
niet worden onderworpen aan de markt of aan de 
»wet" van vraag en aanbod. Hij kan niet gescheiden 
woiden van «len menseh die arbeidt, en deze moet, 
volgens alle rode, recht en nienscheiijkheid, behan
deld wonlen als een uicuschelijk wezen met meii
schelijke liehoeften eu gevoel, en niet als een bnal 
koopmansgoederen , een stapel brandhout of een steen. 

Men zal nu vragen : wat moet de maatstaf der 
loonen zijn/ Uitgaande van het zedelijk gezichtspunt, 
zullen wij antwoorden , dut het loon tenminste vol
doende zou moeten zijn om aan de noodzakelijke be
hoeften en tie gen lakken van het leven volgens da 
eischen en voonleeleii der nieuwere hoar having te vol
doen, en dat niet alleen voor den arbeider, maar 
ook voor zijn gezin; niemand toch zal beweren, 
dat de arbeider meer dan eenige andere klasse der 
santen lev ing IxToofil moet worden van de reinste 
bron van geluk : bet huiselijk leven. De werkende 
klassen zijn niel onredelijk ; zij vragen niet om weelde, 
muur eenvoudig, dat bare manier van leven niet be
neden de leefwijze z y , tloor onze tegenwoordige 
beschaving gewild. Men moet niet van haar vorderen 
ol verwachten, dat zy zich vergenoegen met het ruwe 
voedsel en tie ellendige huisvesting, die vóór eenige 
eeuwen algemeen wamn. Zij die al het grove werk 
der maatschappij verrichten, moeten buiten kijf deel 
bobben aan tie voonleeleii van tlie beschaving, tot 
ontwikkeling waarvan zij zooveel bijdragen. Zeer ze
ker moeten z i j , die het voedsel voortbrengen, het 
laken weven en de huizen bouwen, goed gevoed, 
goed gekleed en gi»*l gehuisvest zijn. Met minder 
kan de zedenleer evenmin voldaan zijn als de rede. 

Maar er is een andere grief, die betrekking heeft 
op tie loonen, even rechtvaardig als de klacht over 
hun ontoereikendheid, ofschoon zij de oauducht van 
het publiek niet in die mate heeft getrokken als wel be
hoorde. Ik bedoel tie onzekerheid cn de afwisseling 
der loonen , eu dit punt is gedeeltelijk begre|>eii iu hun 
ontoereikendheid; want als zeker loon rechtvaardig 
is, wordt het oiimditvmnttig het te verminderen, 
daar dit ontoereikendheid met zich voert en den 
arbeider lijden verooiTttukt. Het is de algemeene 
gewoonte der ajiatrooiis", de loonen te veranderen 
nuar den stout van den handel en de som hunner 
winsten. Als de handel guudguat eu tie winsten 
hoog zi jn, kunnen de loonen stijgen; gaat daarente
gen de bundel slecht eu zijn dc winsten middelma
t i g , don dalen de loonen. Op die wijze kunnen «Ie 
loonen onlicjmuld afwisselen, zonder het minst to 
letten op tien toestand en de behoeften van den ar-

beider. Er wordt in het geheel geen rekening gi 
houden vnn den arbeider als menseh met zijne be
hoeften en zijn gevoel; hij wordt ondersteld geen 
lichamelijke eischen noch meiischelijke sympathieën te 
hebben. 

Welk een wanonle eu welk een verwarring moeten 
er binneiidrsigeii in het l>estoon van een menseh, die, 
bij een bcjerkt loon en geen kapitaal waarvan hij 
kan teren, zijn inkomen ziet afwisselen naar den 
toestand der markten en de stijging of daling der 
winsten. Dasi' hij nooit zijn inkomen kan weten, 
kan bij zijn uitgaven er niet naar regelen. 

Als de looien hoog zijn, meent de arbeider, dat 
hij instaat is te trouwen. Hij doet b e t . . . . er komen 
kinderen . . . . zijn uitgaven ven neen leren zich . . . . 
li' I.. is.' onvesWachts kondigt uien hem aan, dat zijn 
loon verlaagd zal worden, dat hij slechts de helft 
van den dag werk zal nebben, of, erger nog, dnt 
hij voorgoed ontslagen zal worden! Geen enkele 
consideratie voor den arbeider en zijn gezin; zij 
mogen zich relden zot» goed als zij kunnen temidden 
der angsten vnn armoede en gebrek! Toch is de 
arlieider tie voortbrenger vau 'hm rijkdom van den 
spetroen" alle kapitaal is voorttoengsel van den 
arbeid (bet kastaal toch is opgehoopte arbeid), en 
daar het kapitaal noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van de beschaving, is de arbeider voor tien kapitalist 
een medewerker In tie ontwikkeling van den iiiout-
schnppelijkeii vooruitgang. Moet hij dan behandeld 
worden, als louter koopwaar, als een stapel brand
hout of een steen , of erger dan een dier? want tic 
paaiden en honden wonlen niet prijsgegeven aan 
de kansen van gebrek of hongersnood , en men draagt 
veel zorg voor ben zoo lang zij leven. Hoe groot is 
de onrechtvaardigheid, al de otters te vragen aan 
den arbeider en geen enkel aau den kapitalist! Is 
hierin de geringste inachtneming van deu gulden 
regel: sDoe aan anderen, wat gij wilt dat men u 
doe"? Plaatst de patroon zich ooil in den toestand 
van den arbeider? 

Hoe zou de patroon zijn leven en zijne zaken kun
nen regelen, zijne kinderen opvoeden en hen in de 
wereld vooruit helpen , Z»K> zijn inkomen afwisselde 
in gelijke evenredigheid als dat van den arbeider.' 
Alles zou verwarring, ongerustheid en ongelegen
heid z i jn, soms zelfs ondergang. Let wel op, dat de 
patroon geen enkel offer doet, dat werkelijk zulk 
een naam mag dragen. De vermindering van de 
winsten brengt niet noodwendig eenige vermindering 
in zijne uitgaven mode, noch eenig offer dat hem leed 
doet. Kr is geen bekrhnping in zijn goede leefwijze 
eu zijn weelde. Rij heeft su-eds zijn huis, zijn be
dienden en zijn rijtuig en zijn welvoorziene tafel; bij 
laat geen enkele gelegenheid voorbijgaan om ccn 
reis te doen op het vasteland , cn gaat soms voort — 
hetzij tot zijn schande gezegd! — z i c h over te geven 
aan zijn liefhebberij voor het sjiol en de wedrennen. 

De kapitalist heeft een kapitaal, dal hein iustaat-
stelt te wachten, en zoo zijne winsten minder zijn of 
opgeschort worden, zijn deze uitkomsten slechts tij
delijk en worden deze verliezen ruim hersteld door 
lateien voorspoed. 

Welk verschil met den arl-eider, die geen ka 
pitaal als spaarpot heeft! De plotselinge verlaging 
of het volslagen verlies van zijn loon sluit meer of 
min n["'ll1 'i ini_' en lijden i n , cu S0TOS den volslagen 
ondergang voor hem zeiven en zijn gezin. Waarom, 
vraag i k , moet het offer geheel aan cénc zijde 
wezen, en juist ami tie zijde die hei minst instaat 
is bet te dragen? Wat gebeurt ér, om het ergste 
te nemen, zoo «le handhaving van het loon der 
arbeiders, in de slechte tijden, een vermindering in 
de winsten met zich sleept? Deze vermindering 
maakt voor den patroon geen enkel offer noodigj zij 
heeft slechts len gevolge, dut hij niet roo spoedig 
rijk aal worden als vroeger; zij brengt hem, gelijk 
ik gezegd heb, noch armoede, noch ontslag, noch 
vermindering van eenigen muil in zijne goede leefwijze 
Of iu zijn weelde. 

Slechte tijden heblien voor den kapitalist nood
wendig lijden en ujxilleringen in hun nasleep, maar 
voor den arbeider, die van een onzeker cn wissel
vallig loon afhangt, betcekenen zij armoede, lijtien, 
ellende, ondergang, misschien bet einde van het 
aanzijn, onder de kille liefdadigheid vau het Union 
working house. 

«Maar de werkman behoorde te sparen!" Zoo 
spreekt huichelachtig de zelfzucht. Hoe kan een man 
nieren of geneigd zijn het te doen, die meestal als 
inkomen slechts het noodige heeft om zich zei ven en 
zijn gezin in deu meest liescheiden stoat tc handhaven? 
De werkman heeft geen enkele zekerheid in het 
verschiet, zijn inkomen is veranderlijk en gering, 
hij leeft bij tien dag. En hoe zou bij Bporen, 

(Tj lit het uil -atiri'. dut iltr wurklicdfti tien mkgSVST 
,tbestkcrm/irdi</e" blijvtui inHaticu? 

die man , wiens aanzijn gewijd is aan een gestndigen 
arbeid CO niet zonder gevaar voor zijn gezondheid en 
zijn leven (gelijk, bijvoorbeeld , de arbeid in de kolen
mijnen), wanneer the lns|>aring de opoffering in zich 
sluit, zooal niet van de noodzakelijkste dingen, ten
minste van alle welzijn, vnn alle uitspanning, van 
alle geestIveschnving — dingen die allen onmisbaar zijn 
om de vele moeiten te verlichten, om het bestaan zonnig 
te maken, om de bedervende uitwerking van den 
aanhoudenden liehumelijken arbeid te verzachten, en 
tien menseh te bidetten af te dalen tot den rang 
van dierlijk werktuig? 

Zoo offers noodzakelijk z i jn , zou len zij zeer zeker 
gevraagd moeten wonlen .aan deu kapitalist, die ze 
dragen kun met bet minste verlies, met het minste 
ongemak en lijden, en niet nan den arbeider, wiens 
toestand en gezichteinder zoo geheel anders zijn. En 
wat het sparen betreft, het is juist de bijzondere 
werkkring van den kapitalist, den rijkdom, dien de 
arbeid doet aangroeien, op te hoo|>en, voor het te
genwoordige en voor de toekomst een vergaarkom van 
stoffelijke hulpbronnen te vormen, bestemd tot ont
wikkeling van den ste-flelijken voorspoed der natie, 
en een reservefonds op te richten, dnt steeds in-
staatstelt, ondanks de wisselvalligheid van den handel 
en de dobberiiigen der winst, een billijke belooning 
te veraekeren tuin den arbeid en een gemakkelijk en 
gelukkig aanzijn ann de voortbrengers van den •tof-
felijken rijkdom der gemeenschap. Het kapitaal is 
het voortbrengsel van den tijd en van tic inspanning 
van een groot aantel; het is de uitkomst van den 
arbeid en de onaflbfIngen der voorbijgegane ge
slachten; het inoet dus niet zelfzuchtig, nutteloos 
of buitensporig gebruikt worden, maar wel met de 
gemoedelijkheid en dc rechtschapenheid, die de uit
oefening van een nlgemeeiien werkkring en bet ge
voel van een iuuntschnp[>clijkcn plicht opleggen, met 
een diepe dankbaarheid voor het Verlet len , meteen 
billijk ontzien van het Beden, met een heldere op
vatting van de welvaart en den vooruitgang der 
Toekomst. Vermetel te speculeeren op het kapitaal, 
het gevaar te loopeu van nuttelooze verliezen of zelfs 
van ondergang, panieken en algemeene wanonle in 
den handel te veroorzaken, is even irrationeel als 
onzedelijk, l ie t geeft blijk van een volslagen gebrek 
mm wijsheid, het is de schennis van een eersten 
inaatsiliappelijken plicht. 

Ongelukkig komt tie straf voor deze dwaasheid en 
deze ondeugd zelden neer op het hoofd van hen, die 
er zich aan hebben schuldig gemaakt; tleze slagen er 
over het algemeen i n , zich nagenoeg heelhuids ui l 
de zaak te redden, en dikwijls zelfs vinden zij mid
delen, op welke wijze dan ook, zich in hunnen nf-
tocht (of •verwijdering*', volgens een Nederlandsch 
nül-ernal" euphemisme) een aangenaam leven te ver
zekeren , als zij hun zaken niet kunnen hervatten na 
z ich , zoo niet zedelijk, toch wettelijk te hebben 
doen schoon wasschen. 

Het is de onschuldige cn ongelukkige werkman 
di« het zwaarst lijdt, èn door tie roekolooze verspil
ling èn door het verlies van het kapitaal. Hem 
blijft geen kapitaal over om zijn toestand te her
stellen , noch veelvermogende vrienden om hem te 
halpen, maar hij is blootgesteld aan al de beproe
vingen van armoede, ontslag en ondergang! 

Ik houd v o l , dnt het de kapitalist is die sparen 
moest, en niet tic werkman, dc voortbrenger van 
dien rijkdom, dien de kapitalist soms roekeloos belegt 
of verspilt, want de hcs|>nring door den werkman 
sluit meer of minder afstand in van vele bronnen 
van welzijn, verheffing cn geluk. 

Als rijke patroons cn rijke leegloopers er zoo op 
aandringen, dat zij, wier inkomen beperkt cn onzeker 
is, sparen zullen, bedenken zij niet hoezeer het karak
ter lijden moet van hen, voor wie het sparen een 
aanhoudend element in het leven wordt; hoe het 
stmkt om den geest te vernauwen door onophoudelijk 
de aandacht te vestigen op kleinigheden; hoe het 
de ontwikkeling van ruime inzichten, edele gedach
ten en edelmoedige gevoelens belet, om niet*! te 
zeggen van zijn invloed op bet welzijn en hetngehik 
in het algemeen. 

Dat de vastheid in de verbintenis cn in het loon 
niet onmogelijk i s , wonlt bewezen door de regelin
gen van tien openbaren dienst, waarbij het inkomen 
trapsgewijze aangroeit, waar het nooit wordt ver
minderd, en waarbij ten slotte, met bet afnemen vnn 
de jaren, ]ieusioen wonlt verzekerd, in verhouding 
tet de beweaene diensten. 

Zelfs de soldaat, die wettelijk zijn inedeinenschen 
vermoordt in onrecht vaan! igc oorlogen, door politieke 
hcerschsucht of handclsschraapzucht verwekt, er
langt pensioen. Waarom zou dan de werkman der 
nijverheid , de voortbrenger van den rijkdom , hij die 
zijn leven eu zijn vermogens gewijd heeft aan de 
vermeerdering der stolTelyke welvaart van zijn land, 
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die de grondslag vnn eiken andenm rijkdom, van 
allen verstnndelijken en /edelijken vooruitgang i s — , 
waarom /ou die inaats<'l)uji|»elijkc weldoener opzijdc 
gezet worden, als zijn diensten niet meer noodig zi jn, 
en blootgesteld worden aan de kansen van armoede en 
gebrek? ' t l s waar, hij kan de Openbare liefdadig
heid Inroepen, en na zoovee] moeiten, opofferingen 
en lijden eeu onteerende sehuilplnnts erlangen in het 
annhuis. Men boude in het oog, als het leeken 
vuu een rechtvaardiger zienswijze, die inl iet vraag
stuk der loonen tracht dooi' te dringen, dat zeer 
onlangs de Times, in een artikel over: nDe tvcrk-
lieden, de loonen en de werkstakingen", zieb gun
stig gezind toonde voor de vastheid der loonen. Uit 
blad zeide: oW'ij stemmen ten volle in met bet ver
langen der werklieden, de blijvende hoegrootheid der 
loonen te verzekeren. De vastheid in het cijfer der 
betaling ontwikkelt, als zij verzekerd kan worden, 
orde en zuinigheid. De voorslag, dien zij aau de 
|iatrouns giilann hebben, het bedrag voor de twee 
volgende jaren valt le stellen, wijst duidelijk genoeg 
het oogmerk aan, namelijk de zekerheid te hebben, 
dat hun tijd zeker vitsl inkomen zal opbrengen." 
(Jok Cai iy le , de groote kampioen voor de zedelijke 
rechten der nijverheid, wijdt een hoofdstuk aau de 
vastheid in zijn Past and Present. 

(W ordt vervolijd.J 

Berichten en mededeelingen. 
l i I N N E N L A N I). 

' s - G r a v e n h a g e . De Minister van Waterstaat, 
enz. heeft het plan goedgekeurd van de werken , 
noodig voor het medegebruik van een gedeelte van 
den Oostersi-oorweg te Amsterdam, ten behoeve der 
verbindingslijn tusschen de Rijn- en Staatsspoorwegen. 
De llollandscbe IJzeit>n-s| i'WCgmautsi'bappij is met 
de uitvoering dier werken lielast. 

— In de tweede helft van October a. s. zal voor 
de vervulling der betiekking van adspirant-iugeiiieur 
van den Waterstaat een vergelijkend onderzoek plaats 
hebben. Tot dit onderzoek worden toegelaten Ne
derlanders, die een voldoend examen als civiel-hige-
nieur hehlicti afgelegd aau de Polytechnische school 
te Delft, mits zij op I November e. k. niet ouder 
zijn dan 26 jaar. 

Adres vóór 15 October e. k. aau het Departement 
van Waterstaat. Zie verder de Staats-t'.ourunt no, 236. 

— Blijkens een bij het Departement van Binnen-
landsehe Zaken ontvangen bericht van Burgemeester 
cn Wethouders vun Heusden heeft de Raad dier 
gemeente besloten aan het Ri jk , ter plaatsing iu 
het Nederlandsch Museum tc 's-Gravenhage, af te 
staan twee schilderijen, voorstel lende de eene: Jacht 
van den stadhouder Frothail Hendrik in de omstreken 
van Heusden, tijdens het beleg van 's Hertogenbosch 
in 1029; de andere: Samenkomst van heer Itoiulo-
wijn van Heusden met den afgezant vun den En-
gelschen koning Ethc lml . Deze schilderij heeft be
trekking op de legende vnn het wiel van Heusden, 

Amsterdam. Dotadardeg .ji. is de tramlijn Dam -
Centraalstation geojiend, waardoor het aantal halte 
plaatsen voor tramrijtuigen op den Dam tot zes ge
stegen is. De wagens rijden nabij het Ceulraalsta 
tion een ruime loods binnen , vanwaar men laug 
een trap het station moet bereiken, 

— Aan den heer G. Roodenbiircli, civiel-ingenieur 
alhier, ie opgedragen den totsstand der KeoJecbe 
Vaart te onderzoeken, in verband niet bet. voorge
nomen plan tot verlwlering van dien waterweg. Hij 
heeft dientengevolge bedankt voor de benoeming tot 
leernnr aan de Hoogere Burgei'school voor meisjes 
te Goes. 

Rotterdam. Het bestuur vau de Academie ran 
Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen had 
op een gemeentelijke subsidie voor 1880 van f .'12,500 
gerekend. Met het oog op dc aanhangige v ooi-stel len 
tot reorganisatie van het teekenonderwijs hebben 
Burgemeester en Wethouders echter op de gemeen tc-
begrooting van Rotterdam geen hoogere subsidie dan 
die van het vorige jaar , groot f .'10,725, uitgetrok
ken. Hierop heeft het bestuur der Academie een 
nota bij den Raad ingediend, waarin bel uitvoerig 
de noodzakelijkheid van een verhoogde bijdrage van 
gemeentewege aantoont, zullende, ingeval de Raad 
hierop afwijzend beschikt, niets anders overblijven 
dan inkrimping vun het onderwijs binnen de grenzen 
der geldelijke middelen, die door de gemeente wor
den toegestaan, aangezien de Academie geen eigen 
middelen haait eu de kosten gedekt moeten wonlen 
uit de contribution der leden met de schoolgelden 
en de bijdrage der gemeente. 

Utrecht. Op nitnoodiging van den heer Keltjes 
rijksopzicner bij den Centraalsiionrweg, kwamen iu 
het laatst der voorgaande week een vijftigtal amb
tenaren der spoorwegmaatschap pijen hierlclande in 
het Gebouw voor Kunsten en VS etenscltappen bij
een, teneinde te bespreken of er aanleiding was den 
dag, waarop vóór 50 jaren de eeiste locomotief den 
ijzeren weg bereed, feestelijk te herdenken. 

Bij afwezigheid van den heer Keltjes wenl di 
vergadering door den heer S. Hainelink geleid. Na 
iu korte trekken de geschiedenis van de spoorwegen 
en vnn de locomotief, alvorens Stephenson de zijne 
had uitgevonden, in herinnering gebracht en erop 
gewezen te hebben wat de Maatschappij aan d( 
«poormegen te danken heeft, went de discussie over 
de aan de orde gestelde vmag goo|ieiid. De heer 
Stuus Sloot erkende het feit, dut de locomotief van 
Stephenson roemrijk uit den voor 50 jaren gebonden 
wedstrijd was gestreden , maar was van oordeel, dat 
wanneer men alle belangrijke uitvindingen, die op 
de maatschappij grooten invloed hadden geoefend, 
feestelijk wilde berdenken, er dan zeker geen dag 
van het jaar zou ziju, waarop men geen feest zot 
vieren. Spreker meende dan ook, dat er geen aan 
leiding bestond om den 15deu October a. s. officieel 
te berdenken. Ken ander spieker was dezelfde mea
ning toegedaan en geloofde, dat bier evenmin aan
leiding tot feestelijke herdenking bestond, als men 
dit bijv, gevonden had voor de uitvinding van het 
gaslicht. 

De heer Gcrlarh stelde daarna voor, door de Ver
gadering te doen btttHftfn of het feit vau de uit
vinding van de locomotief door Stephenson voor 
poorwegambtcnaivu gewichtig genoeg is om dien 

dag tc herdenken en feestelijk te vieren. Dit werd 
met 10 tegen I stem aangenomen en daarna eene 
commissie benoemd , die de noodige stap|>cn zal doen 
om eene feestviering op 25 Oct. a. s. voor Ui be
reiden. 

In deze commissie werden benoemd de heeren: 
Eeltjes, rijksopziener, l lauiel ink, chel de bureau bij 
de Staatsspoorwegen, A. M . Buis, controleur van 
den Neilerlaiiilschen Rijnspoorweg, Stolp, adjunct-
ingenieur van den Hollutidschen weg en Van Burkoin, 
chef de bureau bij den Centraal spoorweg. Zij heeft 
zich reeds tot de direction tier vijf Nederlandsche 
Spoorwegmaatschappijen gewend en de wijze, waarop 
zij voornemens is onder dezer mede werking het ge
wichtig feit te herdenken, uiteengezet. Vermoedelijk 
op Zaterdag 25 Oct. a. s. wil men te Utrecht een 
diner houden, waaraan alle vaste spoorwegbeambten 
in den lande voor eigen rekening kunnen deelnemen. 
De prijs van dat diner, die ouder het bereik vau 
velen zal vallen, wordt later bekend gemaakt. Des 
avonds zal er een groot concert plaats hebben, in 
het Park Ti vol i, waarop alle •poorwagambtenmtn 
met hunne familie kosteloos toegang zullen hebben. 
Voor dit laatste ontbreken echter dc middelen, en 
de Commissie richt daarom de Ixwcheiden mag tot 
de direction, of zij voor dit doel op haren Pnaneieelcn 
steun mogen rekenen. 

Arnhem. Bij gelegenheid der vergadering voor 
het houden van het Festival, werden de ïeeren C h . 
F . Rijken tc 's-Hage, W . Hesselink le Arnhem en 
J. J . B. J . Bouvy te Hordrecht in couinissie be
noemd, om namens In eendere met de Coisiuissie dei-
Ten toonstelling te Arnhem in ovei leg te tieilen, ten
einde eene verandering le verkrijgen En de wijze 
van bekronen. 

Er werd eene conferentie gehouden en naden' 
overweging toegezegd, tengevolge waarvin thans het 
besluit schijnt genomen te ziju om aan bekroonden 
eene unilbim bronzen medaille uit te reiken; de 
Commissie uit de inzendei-s heeft echte- geen ant
woord bekomen op hare aanvrage om eenig bericht 
en ontving nu kennis eener oproeping uit Utrecht, 
om aldaar eene vergadering van bekroonden te hou
den, teneinde van de Commissie voor Ie Tentoon
stelling eene gewenschle verandering U verkrijgen. 
De Commissie uit de inzenders, samenwerking in 
deze noodig achtende, heeft zich gewmd tot hen, 
vnn wie die oproeping is uitgegaan, onder aanbie
ding om op de bijeen te roepen verga lering te ver
schijnen en zich met de leiding te belasten. 

— De iiitspi-ank der jury van den Internationalen 
Wedstrijd, gevoegd bij de Tentoonstelling van uatio-
nalen en koloniale nijverheid, is in aldeeling 4 , 
Brand wanrborgk asten , als volgt: 

No. 1. P . Noppen, no. 2. E . G. Traanbocr, te 
Arnhem; no. 3. L . V o g e l , te Middelburg. 

De heer P. Noppen, lid van het bestuur, stelde 
zich wel buiten bekroning, doch niet buiten mede
dinging. 

Leiden. Het hoogheemraadschap Rijnland heeft 
aan de firma wDie Gutc-lloffnungshnttc te Ober-
hauseii" het vervaardigen en opstellen van eeu stoom-
sclieprail-watergemuul auuliesteed, bestaande uit twee 
afzonderlijk werkende compound-! toom werk tuigen, 
acht stoomketels en zes schepraderen, cn zulks voor 
den prijs van ƒ168,900, zijnde het laagste aanbod 
van de 10 binnen- en biiitenlaiiilselie inschrijvers. 

Binnenkort zal wonlen overgegaan tot de aanbe
steding van de noodige ontgraving, het stichten der 
gebouwen, woningen enz., waarvan de kosten ge
raamd zijn op f 330,000, zoodat de uitgaaf vooi hot 
geheele werk f 500,000 zal bedragen. 

Het werktuig zal worden geplaatst naast en ten 
noorden van de binnensluis te Katwijk aan Zee en 
het water uitslaan op het kanaalvak tusschen dc 
binnen- en buitensluiten, en alzoo op de Noordzee 
doen afstroomeii. Het zal de natuurlijke loozingen 
vervangen, wanneer deze wegens den stand der zee 
gestremd zijn en eeu nuttig vermogen hebben 
om gemiddeld 100,000 kul», meter water |*er uur 
te verwijderen ter hoogte van 1.00 JU., of van 80,000 
knli. meter over gelijke tijdruimte ter hoogte van 
2.10 M . 

De voor gansch Rijnland zoo nuttige Katwijksche 
uitwatering, in het jaar 1808 gesticht en in 1844 
uitgebreid, zal hierdoor seer in waarde wonlen 
verhoogd, omdat de loosing op de Noordzee niet 
langer afhankelijk zijn zal van deu invloed der zee-
standen en van den wind; althans de uitmnling zal 
slechts door storm eu buitengewoon Imogen zee-: nul 
belet kunnen worden. 

Het zal alzoo, iu vereeniging met het verbetenl 
stoomwerktuig te Spaarndam en dat te Halfweg, 
heide op het Noord zee-kanaal uitslaande, krachtig 
kunnen medewerken om het overtollige water snel 
te verwijderen, w a l , zoo voor de op den algemee-
neu boezem uitmalende [-oldei-s als voor de huiggel» 
gen boezemlanden van groot belang wordt geacht. 

Door venleeling der kosten over eenige jaren zal 
het waarschijnlijk niet noodig zijn het bumlergeld 
dat thans twee gulden per hektare bedraagt, op 
een hooger bedrag te brengen. Men vleit z ich, met 
1 October 1880 het werk in gereedheid tc hebben. 

Nijmegen. Het bestuur der Spaarbank heeft 
het voornemen opgevat op een door de bank aangc-
kucht stuk land woningen te laten bouwen voor 
handwerkslieden, beambten en dergelijken eu wel 
zoo, dal op een Oppervlakte van 2 aren twee aan-
ccngcboiiwde woningen geplaatst kunnen worden 
die te zamen hoogstens ƒ 2 5 0 0 ü f 3000 mogteu 
kosten en dus voor hoogstens f 100 a 110 'sjaars 
verhuurd kunnen worden. Zij moeten zoo ingericht 
zijn, dat zij ook afzonderlijk kunnen wonlen verkocht. 
Het bestuur notHligt deskundigen uit om daarvoor 
leeken ingen met beschrijving en begrooting in te 
dienen en loofl VOOT het pluu, dat naar zijn oordeel 
ook met het oog op den prijs het lust aan di 
eiscben van sierlijkheid en doelmatigheid voldoet, 

| een prijs van ƒ 2 0 0 en voor het naast daarhijko-
mende een van /"100 uit. 

\aiikoii(li«fingpn van Unbesttdinr;en. 

lie vent er, te 10 uren, door hot R. K. parochiaal 
kerkbestuur, in de kerkekumer achter den Broeren: 
het bouwen van een woonhuisje bij do R K. begraaf
plaats. Auuw. I uur vóór dc besteding. 

•-Hage, te 1 1 ' , uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
de levering van steenkolen, ged. '80, ten bi-hoeve van 
de Rijksstoomgeaialen aan den Arkelschedam cn aan 
hel kanaal vau Steeiienhoek. 

K»tter<iaiii. te IJ ii re a, in het Café Nccrlands 
Wapen, aan de Korte Hoogst rnut: het maken van 
eeu fabrieksgebouw, breed 50.50 M . , diep 14 75 M „ 
op eeu perceel open grond aan den Nieuwen Binnen
weg te Dclfshavon. 

Ti . - i , te 1 uur, door den dijkstocl vau het polder
district Neder-Bet uwe, iu liet Hollandsch Koffiehuis: 
de lavering van houten tuinpalen in dc districts-
magazijnen, als SOOO tc lugen, ' I te Opheusdeu, 
7000 te Doodewaard, 2000 te Och ten. 

i . ini iein. te 1 uur, in Het Wa|>en van Leiden: liet 
Douwen van 2 villa's met bijgebouwen op gronileu bij 
den huize Java, uau den Locheru-Zwiepschen kunstweg. 
Inl. bij dcu architect Bosch aldaar. 

« I n s l a g . ' 0)ct. 
L e e o w H d » , te 9 uren, door dou ijzerhandelaar 

J . II VV. Wachter: het afbreken eener woning enz., 
staande iu dc Sacramentstraat no. IJ, en het danrter-
plautsc bouwen vau een pakhuis. Inl. bij den archi
tect H . I I . Kramer, van 0—3 uren. 

Lrkmnand, le 12 uren, door het gemeentebest.: 
liet vergrooten van de openbare school in die gem. 

Utrecht, te 2 ureu, door de maatschappij totexpl. 
van Staatsspoorwegen, aan liet centraalmireau: het 
herstellen van de tocgaugswegen uaar dc stations 
Deveutcr, Olst cn Dedenisvaart, ten behoeve van den 
spoorweg Arnhem—Leeuwarden. Raming /" 3500. 

Arnhem, door den architect G. B. Salmi de bouw 
van een cufé iu de Vijzelstruat aldaar. Teekeningeu 
liggen bij J . W . ter Berg. 

H'aeMndag, tt «et . 
'n-llage, te II uren, door het ministerie ran water

staat enz.: lo . het bouwen vau ecu dijkhuis mist ma
gazijn te Pauuerden (oostzijde). Raming ƒ 1 8 , 9 6 0 ; 
l o , dc vernieuwing van eeu gedeelte vau het rijsstorte-
bed in den Baardwijkselien overlaat. Raming f 11,800. 
Aanw. vaa beide ü Oct. 

i .ortiiriiem . te II uren, door het hoogheemraad
schap van het kanaal van Steencnlioek, Enden Doele: 
het aanbrengen, onderhouden cu op nader tc bepalen 
tijd wegnemen tan een rietbcslag met palen en latten 
langs de kanaaldijken, op nader aau te wijzen plaatsen. 

Breda, te 12 ureu, door den ontv. der rcg. en 
dom.: a. het slechten der omwalling vun het terrein 
der Kou. Mil i t . Academie en der voorliggende werken; 
b. het voltooien der rondom de stad ontworpen Siu-
gelgracht; c. het doortrekken der oostelijke Kasteel-
gracht, tot in de Siugclgracht, het graven eener 
coupure van de zuidelijke Kastcclgraclit naar het 
Spoauschc Qetj '/• liet ufgraven van eeu deel der 
buitenwerken tot verbrecding der rivier dc Mark. 
Aauw. 6 en 7 Oct., telkens tc 9 uren. 

Ko/i- i ibni 'K, te 12 ureu, op het raadhuis; liet bouwen 
van eene school met woning. 

Delfabaven, te 1 uur, door burg. cn weth.-. het 
geheul of gedeeltelijk vernieuwen van li dukdalven. 
Aanw. Ü Oct., te 3 ureu. 

Haarn, te 1' , uren, door burg. eu weth.: het dem
pen cu i'ioleercu van eeu gedeelte der buiten- en 
binnengrachten aldaar. Raming / ' 143,000. 

llenderdag, O «e t . 
Arnhem, te 1 uur, door den burgemeester: lo, 

het herstellen eu vernieuwen van eeuige kasten, kol
ken, roosters enz. der openbare jwuipen. Auuw. 2 
Oct., te 10 ureu; 2o. het docu van boringen voor 
drinkwater; eo. dis levering van steenkolen eu gruis, 
ten behoeve van de scholen en andere gemeentegc-
bouweu, in 2 perc. 

Haarlem, te 2 uren, door het gemeentebestuur: 
het leggen vau kruikaarden rioolbuizen eu het maken 
van scnepgaleu eu zinkputten iu de Oranjeboomslaau, 
aldaar. 

Vrijdag, 10 Ort. 
Middel burg, ie 10 uren, duur het ministerie van 

waterstaat euz., aan het gebouw van het prov. best.: 
lo. het doen vau buitengewone vernieuwingen en her
stellingen aan de haveuwerken te Breskt-us. Raming 
ƒ 4 1 4 0 ; 2o. het herstellen van dc uanlegponton iu de 
buitenhaven van het kanaal door Walcheren. Raming 
/ 7500. Aauw. vau beide 6 Oct. 

Arnhem, te II uren, door de architecten Van Gendt 
cn Nieraad, iu de Harmonie: het houwen van 7 
woonhuizen aau de nieuwe straat achter dc Parkstraat 
aldaar, voor rekening van A. E . Cohen. Aanw. 9 
Oct., te 10 uren. 

Zwslle, te IS uren, door hot ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud van het Mcppolerdiep en bij-
behoorende werken, in de prov. Drente cn Overuse!, 
iu 2 perc. Raming: perc. I ƒ2435 , perc. 2 /"2Ü50 
per jaar. 

Ketlerdam, te 1 uur, door burg. eu weth.: het 
bouwen vau een woonhuis en een Kantoor met wo
ning, alsmede het maken van eeu afsluithek, heinin
gen ou eeuige andere werken, op hot termin der Gas
fabriek Op Fijenoord. 

Kaflerdam, te 1 uur, iloor burg. cn Weth.: het 
maken van twee voorraadbaasïus, op het terrein der 
drinkwaterleiding aan de Oostmaaslaan nabij de Oude 
Plantage. 

'••Hage, tc 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
levering van gegnten-ijzcrou buizen, hulpstukkeu enz., 
teu dienste dor gemoentogasfabriek. 

Zaterdag, II O H 
(•erlnrhem, tc 10 ureu, op het stadhuis: het ver

beteren van liet verdedigingswerk bij Aspcrun. B i l j . 
inz. 10 Oc t , vóór 3 ureu, op het bureau der genie. 
Raming ƒ 13S.000. 

Waddlnknvceni, te 12 ureu, door het gemeentebe
stuur: het vergrooten vau de algemeene begraafplaats. 

Haandag, 1« Oct. 
Amsterdam, tc II uren, iu het koffiehuis De 

Berenbijt: het boiiwcu vau een koffiehuis aan deu 
Amsteldijk. Iul. bij den architect N . Vos. 

OlnNdag, 11 « e l . 
t>hui, te 11 uren, door het gemeentebestuur van 

Anloo: hel leveren en luggen van een inacadumbaau 
op den weg, van de behuizing van Wed. H . Jobing 
te Eekst af tot deu prov. weg vaa Rolde naar Gieten, 
ter lengte van 1660 M , het bouwen vaa een duiker 
daarin, enz. Aanw. te 8 u r e n . Bilj. inz. vifor 
I O ' / J uren. 

Koermond. le 3 ureu, door regenten over dc cell, 
gevangenis: do leveriug der hcuoodigdbetlen voor het 
ouderhoud der gevangeuen over '80. 

Woensdag, IS O H 
Zevenbergen, te 11 uren, door het bestuur over 

de haven van Sassen en Zevenbergen, bij II, Dolk: 
het maken ran een ijzercu basculebnig over dc haven 
binnen Zeveubergen. 

Aarlanderveen, door hel gemeentebestuur: de le
vering voor het jaar '80 van ongeveer 000 stère grint 
voor de wegcu, te leveren aan den Rijn of aan het 
Kanaal. 

'••Hage, te M uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het vernieuwen van den bencdeumoud 
der Dorische K i l en het uil voeren van eenige daar
mee in verband staande werken onder de gemeente 
Dnbkeldam. Raming ƒ 137,950; 2o. het onderhonden 
van- en het doen vau vernieuwingen en borate lliugon 
aan de schutsluis te St.-Atidnes mot de daartoe l>e-
hooreiule werken van 1 Jan. '80 -31 Dcc. '82. R a 
ming/0540 . Aanw. van beide 11 Oct. 

Hardlnknveld, te 11'/, uren, door het gemeente
bestuur: lo . het maken van een schoolgebouw met 
ouderwijzers woning in den Bout; 2o. het vergrooten 
der opoe bare school iu dc kom vau wijk A ; 80* het 
makeu van een sehoolgobouvv met onderwijzerswoning 
nabij de sluis van het kanaal vau Steenenbock; 4o. 
bet makeu van een schoolgebouw met ouderwijzers-
woning nabij de kom vau Wijk 1). 

Zaterdag, Itt O H . 
Hertaterxwaeg, door het gemeentebestuur vau Op-

sterlaud: de leveriug dor bcnoodigdc grint en Duitsche 
itraatsteenen. 

Vtacn«dag, 11 «.1 
'••Hage, tc II uren, door het ministerie van water

staat enz.: de lichting on opruiming van een in de 
Lek, tusschen de kilomolerroaien 112 eu 113, gezonken 
zandbak. Aanw. IS eu 20 Oct. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz.: het makeu van een strekdam en eeu 
dwarskrib in de Beneden-Merwcde, beoosten de ont
worpen overbrugging bij Baanlioek, ten behoeve van 
dun spoorweg Dordrecht-Kist . Iul. bij den eerst-
aauwezend ingenieur L . .1. Kesper, te Goriuchem. 
Aauw. 1] en 18 Oct., telkens te l i ' / , uren. Raming 
ƒ 43,200. 

3Umegen, te 1 uur, door de commissie voor den 
uitleg der stad, ten raadhuize: de slechting van oen 
gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen de Mo
lenstraat an Hertogsteng eu de voor het ministerie 
van Oorlog gereserveerde terreinen, en dc uitleg vau 
wegen, met bijbehoorende werken. Aanw. 17 eu 18 
(Jet., telkens te 11 uren. Iul. bij den ingenieur Bran
der a Braadle, te Maastricht en den opzichter voor 
de outniautcliug Hofkamp, tc Nijmegen. 

Vrijdag, 14 «••*. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie vuu wa
terstaat euz., aau het gebouw van het prov. best: lo . 
het doen vau eenige herstellingen aan M Rijks grooten 
weg van Zutfen over Lochem naar Goor. Aanw. ](! 
en IS Oct. Raming / 4000 ; 2o. het vervangen van 
de Wormsehe vlotbrug door een ijzeren draaibrug over 
het Apeldoorn sell c kauaal, onder Loeaen. Aauw. 18 
Oct.. Raming ƒ 5 2 0 0 ; 3o. het driejarig onderhoud 
van de verspreide laiidshruggen eu duikers in Gelder
land. Raming / S25 per jaar. 

Leeuwarden, te 12'/i uren. door het ministerie vau 
waterstaat enz., aan het gebouw vnn het prov. best.: 
10. het driejarig onderhoud van dc zeesluis ae Nieuwe-
zijlen onder Kngwierum, met bij he lioo rende gebouwen 
euz., eu van het opscheepshoofd te (>Ostmahorn. Aauw. 
20 cu 21 Oct. Raming f 8000 per jaar; 2o. lust één-
jarig onderhoud van de havcuwerkeu te Staveren. 
Aanw. 25 en 27 Oct. R a m i n g / 1 2 0 ; 3o. het twee
jarig onderhoud der haven- en zeewerken le Makkum. 
Aanw. 25 en 27 Oct. Raming / 4 7 5 per jaar; 4o. 
het driejarig onderhoud der haveuwerken tc Lemmer 
eu Tacozijl. Aanw. 25 en 27 Oct. Raming/1725 
per jaar. 

Alloop van Aanbestedingen. 
Il.rdr.rht, 17 Se.it.: het maltrii van een gebouw 

dienenile lot vergailerzaal van liet Ih.rdreclllsclie 
Cooneralieve Schildersbimd; ingek. 10 bilj., a ls : 
A . Bi j l . te 's-Qravendeel, / 75'JS 
K. dc Waal, „ Dordrecht, „ 7S00 
U . van HreLbcrgeii, „ idem „ 6 Q N 
A . Mulders, „ idem „ (i5'J4 
J . van Cbastelet, „ idem „ 6559 
H . Degens, „ idem „ C543 
J . Aljes cn A. Marts, „ idem „ Wi'A 
J . Degens Jz-, „ idem „ UI78 
3. P. F . Krans, „ idem „ 511+0 
J . dc Lange, „ idem „ SS'JU 
gegund. 

I'urni.rrnil , III Sc|it.: net maken vaneen kaaimuur 
om het erf der voorin, leerlooierij bij de 1'uniicrpoort; 
ingelc. 'J bilj., als : 

A . Eiscnberger, / 4500 
3b. Bond, „ 40'JO 
J . Westmijzo, „ 31150 
P . van Ammers, „ ;v.'JJ 
II. Dinkla, „ M M 
M . Worp, „ 30'JO 

A . Pet, „ 367'J 
F . de Groot, „ 3047 
H . F. Westervcld. „ M M 

gegund. 
Imhl-VIIIH-IO». UI Sept.: bet vergrooten der open

bare lagere school op het Sluitersvcld aldaar; ingek. 
10 bilj., ala: 
C. Eckhardt, te Stad-Almeloo, / 22GO 
J . Kamphuis, „ idem „ 2180 
J . Fikkert, „ idem „ 2141 
M . Ziegeler, ,. idem „ 2105 
J , A. ter Beek, „ idem „ M M 
11. ter Stege, „ idem „ 2070 
M . Westenberg, „ idem ., 2001 
A. Schollen, „ idem „ 2054 
K . M . Spoor, „ idem „ 2034 
E. E-huis, „ idem „ 2030 

.m. irr iun, . 22 Sept.: het IKHIWCII van eene brood
fabriek; ingekomen 17 bilj., a ls : 
Wolff eu / . „ . te Amsterdam, /' 31,000 
D. Cerlijn en De Haan, „ idem „ 20,'JOO 
(iebr. Vau llerkum, „ idem „ 29,800 
Crujff en .Schouten, „ idom „ 29,800 
J . Koster, „ idem „ 29,277 
J . van Halteren, „ idem , 29,240 
D. Heijink, „ idem „ 29,1X10 
Van Dijk, „ idem „ 28,900 
H . J . Moekers, . idem „ 28,880 
C. J . Maks, . idem „ 28,800 
J . J . Boekholts, „ idem „ 28,000 
( i . Woudl , „ idem „ 27,900 
P. Kiike. „ idem „ 27,800 
A . Aalders, „ idem „ 27,300 
B. v. d. Weerden, „ idem „ 20,330 
t. :':-:!!' cu Haak, „ idem „ 25,745 
D. Tammiuga, „ idem , 25,200 
gegund. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 4 October 1879. 

Kampen, 22 Sept: het vernieuwen der brug over 
'tOorgat; minste inschr. was I>. Zwanepol, te Kampen, 
voor /4340; niet gegund. 

Ratterdam, 23 Sept.: het uitvoeren van onderhouds
werken aan 's Rijks entropótgebouwen over '79, '80 
cn '81; ingekomen 8 bilj., a ls : 
G. J . Duifjes, te Rotterdam, / 1S.901 
Pb. Verbruggen, ,, Waddinksveen, „ 18,881 
,\. vau Lit l i , „ Bergambacht, „ 17,SSl 
L . Lokker, ,, Gocrec, „ Di,99S 
C. van ' tWoudt , „ Vrijenban, „ 10,700 
H . v. d. Loo, „ Kralingeu, „ 10,549 
W. Keizer, „ Rotterdam, „ 10,345 
A. J . Stal, „ idem „ 15,770 

Ntjmegen, 23 Sept.: het maken van een schoolge
bouw voor de parochie St.-Joseph; ingekomen 11 
bilj. a ls : 
J . J . KerkhofT, tc Nijmegen, f 22,777 
A. Verheij, ,, idem „ 21,995 
A. Bflumiiig, „ idem „ 81,090 
11. Leeuders, „ idem „ 21,570 

T. Delgijer, „ idem „ 21,488 
M . Wouters, „ idem „ 19,745 
.1. Tennissen, „ idem „ 18,287 
H . v. d. Waarden, „ idem „ 17,997 
A. Opsomer, „ idem „ 16,998 
J . Li jn , „ idem ,, 16,900 
P. Hcscman, „ idem „ 15,740 
gegund aan J . Lijn. 

Kamerik, 23 Sept.: het makeu der gebouwen eu 
inrichtingen voor het tc slichten stoomgemaal; inge
komen 13 biljotten, als: 
A. Rijneveld, te Zocterwoude, ƒ 14,321. 
J . Timmer, ,, Kamerik, „ 13,370. 
J , Visser, „ Papendrecht, „ 12,775. 
P. Vlasman, „ Bodegraveu, „ 11,989. 
S. van Zoest en 

C. Verweij, „ Zocterwoude, „ 11,911.11 
A. van Tilburg, „ idem „ 11,369. 
M . C. Krommenhoek, „ Harmeien, „ 11,124. 
J . J . van Doth. ,, Zwammerdam, „ 10,980. 
J . W. Blok. „ Woerden, „ 9,099. 
J. Zaadkamp, „ Kamerik, „ 8,900. 
J . J . Welsink, „ Woerden, ., 8,797. 
A van Zelms, „ idem 8,525. 
G. Suel, „ idem „ 8,467. 
gegund. 

De levering der stoom- en nndcre werktuigen is 
opgedragen aan de Maatschappij Ijzergieterij De 
Prins vau Oranje le 's Hage. 

Zfjiie, 24 Sept.: het doen eeuer stee u bes tor ting aau 
den oever vau lust waterschap Bruinïsse; iugekomen 
(i bilj., als: 
11. ('. v. d. Kude 
J . Roskam, 
1'. J . Visser, 
A. vau Poperiug, 
O. v. 

le Zierikzee, ƒ 12,294 
„ Slicdreeht, „ 11,320 
„ Hausweert, „ 10,880 
„ Bruinisse, „ 10.S00 

Slicdreeht, „ 10,649 
Neuzen, 10.&90 1). de Jong, 

Kaani«dauk>iteer, 24 Sept.: het bouwen van een 
hoerenhuis; minste inschr. was J . Schuller, Us Raams-
douk, voor /10.2S1. 

Uein, 25 Sept.: de levering aan de artillerie-stapel
en construetieniauuzijnrii van 11400 K G . inessingplaat, 
dik 0.0013 M ; ingekomen 7 bilj., als: 
Mcrrem cn L a Porte, te Amsterdam, ƒ 91.95 
W. Hoven en Zu.. „ Rotterdam, „ 89. 
L . J . Enthoveu en Co., „ 's-Hage, „ 85.57 
R. S. Stokvis sa Zu„ „ Rotterdam, „ 83.72 
II. do Heus en Zu., „ idem „ Sl.81 
ü . .1. leeuwenberg, „ Delft, „ 80.89 
V . d. Berg cn Co., „ Amsterdam, „ 78.98 
per 10(1 K G . 

Haarlem, 25 Sept.: het maken vau een peilput, 
terp en gebouw voor een zelfregistreereuden gel ij 
meter op Vlieland; minste inschr. was P. Spruit, lo 
Helder, voor ƒ 5 1 8 0 . 

Middelburg, 26 Sept.: bet levereu van 735 H U 
Rulir-kiichelkolen, ten dienste vau het gemeentebest.; 
iugekomen 7 bilj., als: 
W. N . v. d. Burglit, Ic Middelburg, f 0,87 
A. B. OroOB, » idem ,, 0.63 
W. L . Burrinck. „ idem „ 0.61 
P. C. Ludikbuize, „ idem „ 0.60 
Gebr. Aioote, „ idem „ 0.60 
G. de Heer, „ Vlissingen, „ 0.57 
D . C . v. d. Harst, „ Middelburg, „ 0.57 
per H L . 

Middelburg, 26 Sept.: het maken eu iuhungeu van 
eeu paar sluisdeuren en uitvoering vau biibchooreinle 
werkeu voor hel kanaal vau Neuzen; ingekomen 5 
bilj., als: 
A. van Bezooijen, le St.-Maarlonsdijk, ƒ 5659 
J . L . Koole, „ Neuzen, „ 5360 
D. Bij l , „ Vlissingcu, „ 4989 
R. Walraveu, „ Neuzen, „ 4956 
D . P. J . van Rees, „ idem „ 4825 

Idaatderp, 26 Sept.: bet begriuteu vau de Molen-, 
Kerk- en Vecnwegen onder de gemeenten Nootdorp 
cn Stompwijk, in 2 perc; perc. 1 ingekomen 17 
biljetten, als: 
N . Porquin, te Berkol, ƒ 6 9 9 8 
J . Schreuders, „ Kolhorn, „ 5759 
L. den Hoed, „ Hofvan-Delft cn 

C. Ooms, M Ammerstol, „ 5388 
B. de Waerd, „ Nicuwcnhooru, „ 519S 
T. Klein, B Sliedrocht, „ 4996 
G . Keij, M Rotterdam, „ 4650 
G. Rietveld, „ Hardinksveld, „ 4640 
G. H . v. d. Burgh, „ Utrecht, „ 4579 
C. van ' tWoudt , „ Vrijenban, „ 4400 
C. 8terk, „ Heukelum, „ 4873 
II. de Borst, „ Papendrecht, „ 4340 
J . P . Mooijman, „ rttompwijk, „ 4310 
W . A . vau Rijn, „ Zocterwoude, „ 4243 
J . Verschoor, „ Ammerstol, „ 4170 
L . de Boo, „ Vrijenban, „ 4109 
C. van Tilburg, „ Nootdorp, n 399S 
H . S. Vroomans, „ Pijuacker, „ 3999 

perc. 2 ingek. 16 bilj., als: 
N . Pernuin, te Berkel, ƒ 14,998. 
B. de Waerd, „ Nienwenhoorn, „ 14,444. 
T. Klein, H Sliedrocht, „ 13,996. 
L . den Hoed, „ Hof-van-Delft eu 

C. Ooms, „ Ammerstol, „ 13,842. 
J . P . Mooijman, „ Stompwijk, „ 11,930. 
J . Schreuders, „ Kolhorn, „ 11,547.71 
G . Keij, ., Rotterdam, „ 11,400. 
J . Verschoor. „ Ammerstol, „ 11,221. 
B . van Tilburg, „ Nootdorp, „ 10,999. 
L de Boo, „ Vrijenban, „ 10,999. 
C. Bterk, „ Heukelum, „ 10,783. 
W . A . van Rijn, „ Zocterwoude, „ 10,777. 
H . J . Vroomans, „ Pijnackcr, „ 10,698. 
H . de Borst, „ Papendrecht. „ 10,690. 
(1. Rietveld, „ Hardinksveld, „ 10,624. 
G . H . v. d. Burgh, „ Utrecht, M 9,999. 

'••Hage, 26 Sept.: lo het herstellou en verbaleren 
van Riikstelegraartijncn in dc afdeeling Arnhem; 
iugek. 2 bilj., a ls : 
G. J . Huurman, te Deventer, ƒ 1283 
P. de Quinze, „ Venioo, „ 1130 

2o. dn levering van laken voor dc tmiformklccding 
van postbeambten; minste inschr. waren: 

perc. 1, 0500 M . donkerblauw mêlee laken: Gebr, 
Diepou, tc Tilburg, ad /5.20 per M . ; 

perc, 2, 1400 M . idem ordinair lukcu: .lanssens de 
Horion, te Tilburg, ad ƒ4 .52 per M . ; 

perc. 3, 225 M . blauw laken (waterproof): Gebr. 
Mntsaers, te Tilburg, ad ƒ8,79 per M . ; 

perc. t, 225 M . fijn blauw laken: Gcbr. KaUMers, 
ad ƒ 3 . 7 4 per M . : 

perc. 5, 250 M . amaranth laken: Janssens de Horion, 
ad /4 .32 pur M . 

'n-llage, 27 Sept.: lust maken van kasten in de 
nieuwe koninklijke stallen; minste inschr. waren A. 
R. Rutgers en Co., te 's-llagc, voor /"5000. 

Imoterdam, 29 Sept.: het bouwen van eene dubbele 
villa, ouder beheer van den architect J . A . de Veer; 
minste inschr. waren Ode en Schoff, te Amsterdam, 
voor ƒ 9 3 5 2 . 

AmnlerdMtn, 29 Sept.: het bouwen van een buis, 
met bovenhuis, aau den Overtoom, gem. Nieuwer-
Amstel, voor .1. Zeh, ouder beheer van den architect 
J . Daverman fbj nitnoo liging); aanjnmoman door J. 
P. Rijnicrse, tc Amsierdani, roor ƒ VWO. 

Amsterdam, 29 Sopt.: het verbouwen vau een perc. 
op het Singel bij de Vijzelstraat voor het bestuur der 
Spaarbank; gegund aan L . C. Schande, tc Amsterdam, 
voor / 79,864. 

D e i n , 3D Sept.: dc leveriug aau de artillerie-stapel
en eonstructieiiiugazijnen van: 

perc. 1, 12 stel brandspuiten V M , verbeterde, met 
loebehooren (elk stel hostaal uit 2 stuks): ininsle in
schrijvers waren: C. R. Koufeld, tc Amsterdam, a ƒ 1560 
per stel. 

perc. 2, 15 handbrandspuiten met toehelioon-n: 
dezelfde, ii ƒ AO per stuk. 

perc. 3, F . .1. Smits, te Nijmegen: 30 slangen tot 
brandspuiten, nauwe, it /15.4S per stuk; 10 idem, 
wijde, ii ƒ 1 9 . 5 5 per stuk; 10 ihuuen tot haudbruiid-
spiuteii, lange, it / 4.45 per stuk; 471, 150 eu 90 M . 
slangen, d. i . o., wijd 0.167 M . , ü / D . i i S p e r M . ; wijd 
0.225 M . , a ƒ 0 . 9 3 per M . en wijd (1.115 M . , ii ƒ0.45 
per M . 

perc. 4, Craus eu Co., to 's-Hage: 15 ziiigbuizcn, 
nauwe, i i ƒ 5 4 . 4 0 per stuk; 4 idem wijde, a /75.75 
per stuk. 

perc. 5, W. .1. de Voogd, te Dordrecht: 156 brand
zeilen, lang 8.0 M , breed 4.2 M . met ophaal touwen, 
i i / 2 3 . S 7 3 per stuk; 20 idem lang 6.0, lir. 3.0 M . met 
op haal ton wen, a ƒ 15.23 per stuk; ISO hrandseiloD-
haaltouwen, laug 20 M , d. i . o. 0.035 M . , a ƒ 1.20 
per stuk. 

rtreri.t. 30 Sept.: de verlenging van dc parron* 
overkapping aau de oostzijde en het stellen van 
eeuige lantaarn pa len op het ini(ldeti|>erron van het 
gemeenschappelijk station Zutfen; iugekomen 7 bi l -
jotten, als; 
A. Klauderinau, te Brummen, / 2S,7Ï7 
H . Haijtink, „ Zutfen, „ 28,265 
B. v .1. Worp, „ Deventer, „ 24,997 
11. Dalhuisen, „ Kampen. „ 24,879 
1). J . Rokslag, „ Deventer, „ 23,419 
II. J . Scl.urink, „ Zutfen, „ 22,987 
K . Blocker. „ idtsm „ 22,880 

esse*, 80 Sept,: lo. het verbreeden en verdiepen 
van de Eerste Wijk, het bouwen van 2 steenen 
duikers op hel einde van de Vierde en Zesde Wijk 
enz. bij dc Rijksgestichlon te Vcenhuizen; minste 
inschrijver was 1'. vau Balen, te Nicuwosehans, voor 
/ 25,840. 

2o. het éénjarig onderhoud van liet verbindiugs-
kauaal vau de Dreutsehe met de Prieschc wateren; 
minste inschrijver was K. Aberson, te Steenwijk, 
voor ƒ 4 0 7 3 . 

'••Hage, 1 Oct.: de uitvoering van baggerwerk iu 
de Nieuwe-Mnas tusschen dc kilometerraaien 137 en 
188j minste bjsokr. was L . Volker Az . , te Sliedrccht, 
voor ƒ3600 . 

Uae ln l r ln , 1 Oei.: het vernieuwen der fuudamesteii 
onder het brandspuithuis, idem der steenen brug over 
de haven en het verstralen van de Molenstriiat; in
gekomen 6 biljetten, als: 
.1. M Lakcrveld, te Utrecht, ƒ 997 
A. Muleis, „ Amersfoort, ., 989 
H . J . Schilte, „ Uselslein, „ 924 
.1. Maaswinkel, „ idem „ 891 
J. Krachton, „ Utrucht, „ 834 
J. Bouvrmaa, „ Usclstein, w 7s4 
gegund. 

kunnen, 1 Oct.: herbesteding vun het bouwen 
eeuer brug over het zoogenaamde Oorgat; ingekomen 
9 bilj. als: 
G. J . Laarman, le Kampen, f 5597 
A. v. d. Wetering, ,, idem „ 5555 
11. Snel, „ idem „ 5320 
J . de Groot, „ idem „ 5300 
II. Riezebos, „ idem „ 5300 
(•. Falirenhorst, „ idem „ 5177 
II. van Werven, „ idem ,, 4999 
A. L . Gilles, „ idem ,, 4990 
A. Bokendam, „ (ieucmuideu, „ 4949 
gegund. 

ï r n h e m , 2 Oct.: het maken van eene aanhochtings-
krib eu eeu strekdam iu den Neder-Riju, voor de 
voormalige ijzorgieterij, ten dienste der gcmeenlegas-
fabrick; ingek. 4 bilj., uls: 
II. A . Paauweu, te Pauuerden, / 3IKHI 
J . H . Hoyinek, „ idem „ 2968 
R. A . v. d. Berg, „ idem n 2SS4 
G. J . Moll, „ Kuilenburg, „ 2575 
gegund. 

Arnhem, 3 Oct.: hot bouwen vau eene schutsluis 
in het Apelihmriiselie kanaal, ou het verrichten van 
hij behoorende werkzaaiuhcdeu te Koudhoorn, onder 
de gein. Apeldoorn; minste inschr. was P . Duinkcr, 
to Helder, voor / 73,447. 

Vervolg <ler iierichten en Meileileeliiiuen. 
B I N N E N L A N D 

3 G r a v e n h a g e De commissie, in de Raadsver
gadering van 17 Juni II. benoemd om de exploitatie 
van de gasfabriek to onderzoeken, beeft ham' rap
port uitgebi-acht. 

Tot een lieoordeeling, of de exploitatie-kosten 
hier ter stede, iu vergelijking met andere plaatsen, 
te hoog zouden zi jn, is de commissie niet kunnen 
komen , daar de verschil lende wijzen van boekhouden 
in deze en andere gemeenten zulk een vergelijking 
zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk maken. 

Als voornaamste resultaten van haar onderzoek 
beveelt de commissie o. a. tuin dc toepassing vnn 
bet pi-emiestelsel bij de vaststelling van het arbeids
loon , waarvan het gevolg zal zijn betere bezoldiging 
vun een kleiner personeel werklieden; VOOrtS voort
zetting van de proeven met Duitsche steenkolen en 
het tot stand brengen van een sjioorwegverbinding 
met de fabriek , waardoor de kolen uit het buiten
land belangrijk goodknuper aiuigevoerd kunnen wonlen 

en bovendien bet voordcel zal wonlen verkregen, 
dat men met ccn minderen voorraad en minder 
ruimte zal kunnen volstaan, daar de kolen alsdan 
ten allen tijde, ook hij besloten water, kunnen wor
den aangevoerd. Ten slotte treedt dc commissie in 
een beschouwing over de vraag, of afgescheiden van 
de kolen prijzen en de andere hoofdelementen der 
rekening, grootere zuinigheid bij de exploitatie kan 
wonlen betracht. Zij nam daartoe tot grondslag 
de becijferingen van den heer Rose en van den direc
teur Kros. 

Omtrent het insgelijks aan haar ondersoek opge
dragen voorstel van de heeren Huvgens c. s. botrek-
kelijk een gewijzigde financieele regeling der gasfabriek, 
onthield de commissie zich van bet uitspreken van 
een oordeel, o, a. op grond dat twee van de voor
stellers in ile commissie zitting hadden. 

Amsterdam. Iu dis Donderdagavond gehouden 
vergadering van de Ainstenlamsclie afdeeling der 
Vereeniging tot Bevordering van Fabriek- en Hnnd-
werksnijverheid is naar aanleiding van eene voor
dracht van den heer Bert Brouwer het Beuisplan 
van Burgemeester en Wethouder* besproken. Ver
schillende meeningen werden door de deelnemers vnn 
het debat aangevoerd, maar vrij eenstemmig was 
men, gelijk de Voorzitter ten slotte aantoonde, in 
de afkeuring van het plan om de nieuwe Beurs op 
het te dempen Damrak te plaatsen. 

Bij de vnoralgegane huishoudelijke werkzaam beden 
wenl de lieer Mijnssen benoemd tot Voorzitter der 
afdeeling; tot lid van het bestuur der avondschool 
voor volwassenen de heer C. Bakker Cz. De afdee
ling zal jaarlijks ƒ 1 0 0 bijdingen aan de teekonsehool 
voor meubelmakers en ververs; de vrij gunstige stand 
van de financiën, op deze vergadering ook uit de 
rekening en verantwoording gebleken , gedoogde dese 
uitgave. 

— Wi j vestigen de aandacht der bouwkundigen 
op de fabriek van de heeren Itachmann en Van 
Leeuwen te Sloterdijk bij Amsterdam , die in den 
loop van dit jaar is opgericht eu waar allerlei soort 
van tegels van mo/aiek-cement vervaardigd worden. 
Aan deze fabriek vun tegels is eene cementgioterij 
verlwnden en ook kunstinarmer wordt door genoemde 
fabrikanten gelevenl. 

Dordrecht. Het den aanleg van den liiimvvay 
binnen deze gemeente zal den 10 of I I dezer een 
aanvang worden gemaakt. Iu bet begin van Novem
ber zul de exploitatie kunnen Itcginneii. 

— In Limburg , waar reeds meer lielaiigrijko 
historische opgravingen gedaan zijn, heeft men het 
aau ile ijverige pogingen van den beer Jos. Ilabets, 
pastoor te Wylre-Oud -Vroonhoven, te danken dat eeu 
Romnbache villa ontdekt is geworden. 

De Maat' en Roerbode vermeldt daaromtrent het 
volgende : 

lOp de helling van een licht glooienden I vel , 
vanwaar het gezicht urenver de vallei der Maas 
en de geheele streek over/iet, is de laatst ontdekte 
villa gelegen. Verscheidene vertrekken zijn reeds 
blootgelegd ; buitengewoon veel Riimeinsch aanlewerk , 
waaronder eenige stukken van heerlijk maaksel, 
voorwerpen iu ijzer, s]xslileii, vijf munten van Trajanus, 
Domiliautis en Septimus Severus zijn reeds gevonden. 
Vijf verschillende soorten marmer brachten de op
gravingen aau het heht, eenige bewerkt, andere on
bewerkt. De richting der muren is overal na te 
gaan — een badkamer, niet te miskennen. De vloer 
vooral schijnt zeer belangrijk te zullen wonlen. Zeer 
uitgestrekt zijn de Romeinsche substrticties tot nu 
aldaai tdekt; — dat ze zich echter nog verder 
uitstrekken, lijdt niet den minsten twijfel, want. op 
een vijftig a zestig schreden meer naar omhoog zijn 
de nevengebouwen, welke de woningen der rijke 
Romeinen zoo veelvuldig omgaven, reeds gevonden. 
Op een kwartier afstand rees voor eenige jaren een 
tumulus omboog, die bet familiegraf van den rijken 
eigenaar der villa moet geweest zijn. Hen gaat ooder 
de voorzichtige leiding van den woloerw. heer Uabete 
en den heer Thomassen steeds met de o|nlelvingen 
voort." 

Meppel. Den 25 September werd in bet hotel 
Bontekoe eene algemeene vergadering gehouden van 
grondeigenaren, holang hebliende bij een beteren 
waterafvoer naar zee, waarin na eenige discussie, 
met geringe wijziging, werden goedgekeurd de sta
tuten der B Vereeniging eener verbeterde waterallos-
sing voor de gronden om Meppet*', die in de omlig
gende gemeenten ter inzage hadden gelegen. Voorts 
wenl besloten de erkenning der Vereeniging als rechts-
persoon te voraoeken. 

De Vereeniging stelt zich ten doel: 
<t. te bevorderen, dat de waterafvoer naar zee 

zooveel mogelijk in het bislang van den landbouw 
plaat* vinde; 

b. de landbouwlielangen bij alle waterstaatswer
ken voor te staan; 

c. een plan van waterafvoer te doen ontwerpen, 
met begrooting van kosten cn teckening. 

Gouda. De hoofdcommissie voor het op te rich
ten Houtman-monument heeft uit de ingezonden ont
werpen eene keuze gedaan en den uitgeloofden prijs 
mei algemeene stemmen toegekend aan het ontwerp, 
ingezonden onder het motto iModO M e o " , waarvan 
vervaardiger bleek te zijn de heer Xav. S t r a c k é , 
beeldhouwer te Amstenlam en zoon van den boog-
leernar van dien naam. Voor de premie kwamen 
twee ontwerpen iu aanmerking, waarom besloten is 
dm inzenders daarvan te verzoeken ieder met de helft 
der uitgeloofde premie genoegen te willen nemen. 

— Op den 15 October a. s. zal tc Lingen (prov. 
Hannover), met ondei-steiining uit de stedelijke fondsen 
eene technische school worden opgericht, onder leiding 
van den heer ingenieur \ V . Daltrop. E r zal onder
wijs wonlen gegeven iu de werktuig- cn bouwkunde; 
inzonderheid ten behoeve van jongelieden, die eene 
dergelijke Inrichting voor hooger onderwijs niet kun
nen bezoeken. 

Deze inrichting zal uit drie afdeelingen liestaan: 
1. Eene werktuigkundige afdeeling (Maschinen-

bausehule) voor werktuigkundige ingenieurs en ver-
vuardigei-s van machines; 

2. Eeue bouwkundige aldeeling (Baugewoi ks.hule) 
i voor architecten, metselaars en timmerlieden; 

3. Eene afflanllng voor werkbazen en bouwkun
dige- en machine-tisekenaars (Werkmoistersclmle). 

Prospectussen zijn te bekomen bij de Directie van 
het «Teebnicimi" te Lingen, provincie Hannover. 

V«,irl«r. 
Vloeibaar koolzuur. Eene nieuwe cn belang

rijke toepassing hiervan iu dc techniek heeft voor 
eenigen tijd plaats gehad in de haven van K i e l , 
in tegenwoordigheid van vele Duitsche ingenieurs en 
andere deskundigen. Het betrof de ontdekking van 
deu llaiioversclieu ingenieur Itaytlt, om b, v. ge
zonken schepen weder naar hoven te brongen door 
middel van koolzuur. Het is bekend, dat koolzuur, 
in vloeibaren vorm gebracht, door loslating dadelijk 
weder gasvormig wonlt. Bij de bedoelde proef werd 
een graniethlok van 35,000 [ f in de haven ge-
WOrpen. Een duiker begaf zich in de diepte en 
maakte een met gecomprimeerd , dus vloeibaar kool
zuur gevuld ijzeren vat vast aau den steen. Het 
vat was door middel vnn 5 met kranen gesloten 
buizen verbonden met een samengevouwen ballon 
van zeildoek, vun 15 kub. meter inhoud. De dui
ker kwam weer boven met hot bericht, dat hij de 
5 kranen had geopend. Nn S minuten vertoonde 
zich de bovenste welving vnn den ballon op den 
watei spiegel en droeg deze den 35,000 [Kind zwaren 
•teen als een gondel onder rich. Met weinig kracht 
kon de ballon op de oppervlakte van het water heen-
en-weer bewogen wonlen, zijn «gondel** altijd met 
zich voerend. De proef slaagde boven ieders ver
wachting eu volkomen. De aanwezigen zagen in 
deze ontdekking het begin van een nieuw tijdperk 
in de geschiedenis der opheffing van schepen. Eene 
soortgelijke toepassing, op tsetiigszins andere manier 
werd door den ingenieur Eiduer, uit Weenen, in 
practijk gebracht. Men nam o. a. in de Plotzensee, 
bij Berlijn, dezer dagen proeven, die ook uitstekend 
ijocd afliepen. De methode is deze: Men neemt een 
ledigen ballon, steekt voor dis helft daarin een flesch 
met zwavelzuur, die met Dullrichs' zout Ls omgeven. 
Zoodra nu door hel draaien van een schroefde flesch 
wordt gebroken, vermengen zich de genoemde stoffen , 
en ontwikkelt zich koolzuur dat den ballon vult. In 
de I'lnizensee Het men nu een klein vaartuig zinken, 
dat vele centenaars woog. Een duiker ging met het 
toestel naar de diepte (bet meer is oj» sommige plaatsen 
20 meter diep), maakte dit vast en bracht het 
in werking. Onmiddellijk verscheen het schip aan de 
op|Hsrvlakte en wenl door den ballon vastgehouden. 
Bij een tweede proef wierp men vijf zware zandzak
ken iu de dieptts (op 10 meter). De duiker daalde 
neder, bevestigde de zakken nan elkaar en dadelijk 
bracht de ballon die uaar boven. 

Postwezen in Duitschland. In 1877 be
droeg het aantal postkantoren iu Duitschland 8879, 
dat der brievenbussen 50101. Bij de [mstaduiini-
etratie waren 71020 personen werkzaam. 

Er werden verzonden i 
5S'2 millioen brieven, 

08 » briefkaarten, 
106 » gedrukte liescheidcn, 

9 D stalen, 
390 » couranten. 

38 « postmandaten, (-J-) 
Metalen bruggen. In de laatste tien jaren 

werden in Amerika metalen bruggen gebouwd van 
belangrijke afmetingen. 

De Raritavv diiuiibrug heeft een totale lengte van 
472 voet; de rivierovers|ianniiig vau de nieuwe brug 
over de Ohio in Cincinnati is 520 voet lang; ver
schillende draaibruggen over de Mississippi hebben 
allen meer dan 300 voet lengte; vier bruggen over 
de Ohio hebben rivierovergangen, waarin sjianningen 
van 300 tot 400 voet lengte; de St.-Louisbrug 
heeft drie overspanningen van omstreeks 500 voet en 
de hangbrug te New-York eene overspanning van 
ltiOO voet lengte, ( f ) 

Correspondentie. 
Aan G . / / . D. tc B. Do gelegenheid tot bespr 

king Vim uw voorstel doet zich deze week voor. 

Advertentiën. 
liet B E S T U U R dei Arnhemsche Ten

toonstelling- Vereeniging heeft de eer 
aan IIII. Inzenders kennis tc geven, dat het verzoek 
dooi- velen hunner gedaan, om voor hunne kosten 
iu plaats van Diploma's van bekrooning Kersten cn 
Tweeden Graad te verleenen Gouden en Zilveren 
Medailles, nu het onderzoek en de uitspraak der 
Ju ry , niet kan worden ingewilligd. 

Namens het Bestuur voornoemd, 
O. T . C O E R S , Voorzitter, 
Mr. I. E V E R T S BHz. , Secretaris. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening; van den Staat) 

Op Donderdag den 1 6 J " October 1879 , des 
namiddags ten 2 ure, aau het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatss|ioorwegen 
bij de Moreelse I^uin te Utrecht, vnn: 

Bestek n". 246. 
Het maken en plaatsen van achttien 

houten Wachtershuisjes op den spoor
weg van Roosendaal naar Vlissingen. 

De liesteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 10 van het Bestek. 

Het Bestek ligt van den 4*«> Ortolier 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
en aau het bureau van den Sectie-Ingenieur le Ber-
gen-op-Xoom eu is op franco .urnraag op gemekte 
plaatsen te lick omen. 

Inlicht ingen worden gegeven door den Soctie-luge-
iiieiif te Bergen-op-Zoom. 

Utrecht, den 3 J ' » October 1879, 

http://Il.rdr.rht


D E O P M E R K E R — Zaterdag i October .879. 

Gemeente H J M E G E J I 
O n t m a n t e l i n g d e r T e s t i n g . 

Publieke Aanbesteding. 
BESTEK N 8 

D E COMMISSIE V O O R D E N U I T L E G D E R S T A D 
NIJMEGEN, zal op Woensdag den 22 October, tics 
namiddags te geel uur , in bet ojieniKtnr ten Raad-
huize aanbesteden: 

De slechting van een gedeelte der Ves
tingwerken , gelegen tusschen de Mo
lenstraat en Hertogsteeg en de voor 
het Ministerie van Oorlog gereser
veerde terreinen en den aanleg van 
wegen met bij behoorende werken. 

De te verwerken hoeveelheden liedrngen uiigcveer: 
106000 M • grondwerk met inbegrip van 

den te verwerken zwarten grond, en 
8000 M • breekwerk. 
Bestek en teekeningen liggen van af 12 October 

e. k. ter inzage op de Gemeente-secretarie, Waar 
zij tegen betmttng van f 1.— per exemplaar te ver
krijgen zijn. 

De aanwijzing zal plaats hebben op Vrijdag en 
Zaterdag den 17 en IS October e. k . , telkens des 
voonniddags te elf uur, te beginnen aan de Direc-
tiekcet. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Heer \ V . J . 
U R E N D E R a B R A N DIS , Ingenieur te Maastricht 
en tiet, Heer VV. C. A . H O F K A M P . Opzichter voor 
de ontmanteling te Nijmegen. 

a a n b e s t e d i n g : 
De B O B O K H E E S T E B dar gemeente ARNHEM ad , 

Donderdag II Orlobcr 1879, '« namiddags 1 uur, iu 
het op iobMr , tan Gemeentahuiae, aanbesteden: 

lo. Het herstellen en vernieuwen van 
eenige K A S T E N , K O L K E N , ROOS
T E R S enz. der openbare Pompen 

2o. Het doen van BORINGEN VOOR 
DRINKWATER. 

3o. De levering van S T E E N K O L E N 
en GRUIS ten behoeve van de Scho
len en andere Gemeente gebouwen 
in twee perceelen. 

Monsters liggen ter visie OJI het Bureau der Pu
blieke Werken. 

Ilestekken legen It.-lulin^r lei- Secretarie verkrijgbaar. 

G O U D E N M E D A I L L E , A R N H E M 1 8 7 9 . 
n i | > l o m a ,%, 

M e d a i l l e , v e r v » « V i - r d l r n . t e 
" " i i i l H t i - k r n d e i l e u s d r l l i k h e l i l tt'renen 1 S T S . 

M a . n e l l t i f O . 

P O R T L A N D - C E M E N T 

D Y C K E K H O F F & S Ö H N E , 
van de grootst hokende biiulingskiiicht, steeds volkomen gelijkmatig en bijzomler geschikt voor Beton
werken, Waterleidingen, Kanaal werken. Waterbouwwerken van welk en aanl ook, Fon
damenten voor Machines, Waterdichte Bakken, Kunatsteenbuizen, Gaskuipen, Orna
menten, Figuren enz. Het enorme verbruik sedert meer dan vijftien jaren van onze Portland-Cement 
voor bovenstaande doeleinden, zoowel in het Binnen- als iu het Buitenland, bevestigd door voortrelfelijke 
attesten, geeft de grootste garantie voor ban; g ro t e bindingskracht PII absolute deugdelijkheid. A l naai
de wijze van verwerking leveren wij tic Portland-Cement geheel naar vooi-schrift, hetzij sneller of lang
zamer bindend. 

Daar wij tegenwoordig in staat zijn door onze uitgebreide fabriek te Amönrburg meer dan f j O O . O O O 
vaten jaarlijks te prod.tceercn, kunnen wij prompte uitvoering, zelfs van de grootste bestellingen, verzekeren. 

AMÜNEÜURG bij Itiehrich cn in MWMIIIM. 
Portland-Cementfaliriek 

DYCK.E3RHOFF cfc SöHNB. 
Depothouders voor Nederland en Koloniën de Heeren .1. & D . V . I V M E R P O T , 

Nleimehaven 109. Rotterdam. 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E I J E N G H O E V E N . 

G A S - Z U I V E R I N G 
dooi' het gebruik van ijzer-nxyilo, gekneed door ,1e 
(•as Purification mirt Chemical C. limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndie 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien hij/onderbeden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. u ( s 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandiche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
cn reparation aan brtaandr, K E T E L S wonlen in 
den korft* inogclijkcn tijd getevenl en uitgeroerd 

A a n b e s t e d i n g . 
Op den 7 d < " October 187!» n i door den Architect 

O, l i . S A L M namens zijne Principalen gevaceerd 
wonlen , tot bet iu ontvangst nemen der inschrij-
vingsbil jetten 

voor den bouw van een Café in de 
Vijzelstraat te Arnhem, 

Bestekken ad f 1.50 zijn verkrijgbaar in het |s;r-
ceel Bakkerstraat N " . 77 bij tien beer J . W . T E R 
B E R G , alwaar ook de teekeningen t«r visie liggen. 

D E S T E H 1 T - C E M E 1 T T 
VAN STETTIN, 

uitmuntende door groote sterkte <n weerstand
biedend vermogen, is uitsluitend te bekomen aau 
het HOOFDDÉPOT van .Ie N E D E R L A N D 
SCHE KUNSTZANDSTEENFABRIEK. Am-
sterdam, over het Paleis voor Volksvlijt. 

Mozalk Tegels voor Vloemi" 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORHI-
U O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. .nz. alsi Ie 
BEKLEEDIN1» van M U R E N . 

l i i s l u i t . m l Agentschap voor Neder
land en dcszelfs Koloniën. 

G. J. OOR, 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

Seheepmakershavei, N°. Gt! en Jufferstraat N". 56. 
R O T T E R D A M . 

Vwrloouige Aankondiging. 
Door het B E S T U U R der Arnhemsche Tentoonstel 

ling-Vereeiiiging zullen na 15 October tip nader t 
bepalen dag eu uur publiek worden v t r k t u l i l : 
de verschillende OEBOUWEN tier Tent-tonstelling 

E N T R E E GEBOUWTJES, RETIRADES 
enz. enz., terwijl intusschen alles tot 1 5 Octnbur 
uit tie hand t e k o o p is. 

Te bevrsgen hij hel Bestuur. 
Onder tie Gebouwen zijn er verschillende geschikt 

voor Fabrieken, Magazijnen en L»indbouwbedrijf en 
gemakkelijk verplaatsliuar. 

UET BE8TUÜR. 

B U R G E M E E S T E R en W E T H O U 
D E R S van 008T8TELLINQ WKRf 
ns>|N>ii S O L L I C I T A N T E N op naar d 
lietrckking van 

G E M E E N T E - ARCHITECT, 
op eene jaarwedde van ƒ 5 0 0 . — , benevens eenig* 
pmccnUgcwijzc I»• I _• van do aaiinetningssommen 
van nieuwe werken. 

Ook kan de te benoemen Architect tevens aange
steld wonlen tot Ijkmeester der Botervaten, 
waaraan ongeveer ƒ 100.— 's jaars is verbonden. 

Aanmelding wonlt verzocht franco hij op zegel 
geschreven adressen vóór I.1» Octolier a.s. 

Makkinga, 27 September 187!). 

F . F E I J T A M A T J A L 1 J N G H , Burg. 
L . OOS ' I 'ERHOFF, Secretaris. 

IIIOTO-MTHOIdlAI'llli;. 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen. Kaarten enz. snel 
en goedkoop te i'cpi-otluceeren. 

Piespeetus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. (iebs. KEIMERINOER. 
Lilhographen. Steen- & Boekdrukkers. 

C . H O P P E , M a c h i n e f a b r i e k , 

B E R L I J N . N . Gartenstrasse 9 , 

beveelt zieb aan tot den BOUW van UITWATERINGSVVERKEN 

V O O R L A A G L A N D . 
CENTRIFUGAALPOMPEN, STOOMMACHINES met toebehooren worden 

tot de grootste afmetingen geleverd, en op verlangen ook ontwerpen opge
maakt. Nadere inlichtingen staan door herhaalde uitvoering van groote 
werken tot 300 Cbm. per minuut, ten dienste. 

R A C H M A M & V A N L E E U W E N , 
Moza ïk -Cemen t -Tege l - , Kuns tmarmer - en B o u w 

materialen-Fabriek. 
S L O T E R D I J K 13IJ A m s t e r d a m . 

Bevelen onze uit echt Poitlaml-Cement vervaunligde C e m e n t - T e g e l s aan in nlle kleuren en dessins, 
enkel en iu Mozuikvoriii, tol het bevloeren van Kerken, Gewelvcnj, Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen, Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dak bekleedingen in alle klem-en, tegen alle weérxgesteld lieden bestand en 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van Cemontvloeren op lloloii-onderlngen VOOT S|»oorweg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slacbthiiizen, Stallen, St'hietlmiien en labo
ratoriums, iu alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmer) iu alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, IloAtaden. enz. 

Kanaal-bevlotu'irigen, Welis retorloiii, Fonteiiikomincn, Paarden- en Koe-kribben, Budkuijien , Schoor-
sleen-steenen, Mnzaik-Coment-Tegels voor Wand- en Z uilen Itekleediiig. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorweijien , volgens opgave of teekenillg. 

Geïllustreerde Monsterboeken wonlen, zoowel van onderscheidene Ik-vlocriiigcn, Dak bekleed ingen, 
Terrassen, enz., op directe aanvrage gratis en franco toegezonden. 

Venlen* inlichtingen te bekomen aan OS Fabriek. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazall-groeven 

in R I JNPRUISSEN, 

Handelaar, in DuiUchen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

K A L K , niifllSSTKEN, VUURVASTE STEENEN, ENZ. 
Nieuwehaven N.iUde 5 5 , H o t t e r d f t m . 

F A B R I E K D E l lol . l , M ) M | | | i j s s Ê L 
J » E «f O UT O I I & C » . 

C l v l o l - i n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r 
leveren en v e r v a a r d i g in „cn kortst inogelUkcn tijd ade ™„rte„ van 8 t . . m b a „ . r m o l e . . iu „ '„„, . o f 

'Dollen 
die 

'n kortst nu 
ijzemmstriirlie, volgen eigen eysteem, gcscliikt vuur elke dienlc a l 
werkdag, en veder « t o o m w . r k t u i g e n , K . , . 1 . . D r i j f w e r k e n T^ÏSlZ , "1 U ' '"'r 

S t e e n - e T . g . l v . r m m a . h l n . . , I J „ , . n K a p - « ^ e ^ J ^ S ^ ^ - » " » » « » « . 

DE! STOOM-

. t M ^ L S - en COURANTDRUKKERIJ, 
MKT DAARAAN VKRBONDEN 

B i n d e r i j , Z i n c o g r a f l e , S t e r e o t y p i e e n L i t h o g r a f i e , 

van N I . I 6 H & V A N D I T M A B , te Rotterdam, 
•it September j . l . IIIKU- aaiibouwing helnugrijk uitgebreid zijiule, beveelt zich bij 

INililcr- en (JCIIICCIIII'IH'SIIHTII. IIII. Iiuliislricclcii en Notarissen 
m voor de spordijf* en billijke vervaardiging van 

B E S T E K K E N , 
CATALOGUSSEN (mei en zonder («nivures ol' Clichés), 

NOTITIEN, 
V E B K O O P I I S r G r S - B I I j J K / r T P J I S r . e n z . 

GEBROEDERS O I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Sloomlimii icr labi iekai i l rn. 

ROTTERDAM. 
ROl ' .EY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 

met Goud bekroond l 'aiijs 1 8 7 8 , 
nar fabrieken, waterwerken, em. 
LOCOMOTIEVEN na Kt)X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y 8c C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APIM.KIIY IIROTIIEHS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , POMPXN, GEREEDSCHAP. 
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, inguranifcenfe 
K R A A N - en andere KETTINGEN , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N cn 
GARNIT J R E N voor stoom- en watervverktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
r beroemde U U R H A M C O M P A N Y tegen oncur-
ïcenile prijzen. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

Z E S D E V E I L I N G 
GESLECHTE 

V E S T 1 N G G R 0 N D E N 
T E B R E D A . 

D E O N T V A N G E R DER R E G I S T R A T I E K S DO
M E I N E N TK BBBDA, zal iu het Kofiijluiis bet 
.Hof ran Holland", bij I . LOOS tc llreda, ten 
ovci^laan van den Notaris G E R U I T S , bij inzet op 
Dinsdag den 7 October 18711 cu t i u a a l I 
den ' J l October 18711, telkens dei vooriuidda|.'s ten 
l i l ure, in bet i>|..|ibuar 

V E R K O O P E N : 
eeuige percivleii geslechten vestiliggrond onder Hreda 
verdeeld in 4't kavels nis : 

11, ten Oosten van den straatweg van 
Breda naar Ginneken, zijnde het blok 
waarop de molen de Vier Winden" 
staat; 
ten Westen van gemelden atraat-
weg. tusschen dien weg en de Mark: 
langs den Zuidbuitensingel van af 
de Mark tot aan Lunet A ; 

11, tusschen den Nieuwen Haagdijk , 
de West buitensingel, de Nieuwe 
Mestvaalt en den weg genaamd het 
Dijkje; 

2, aan de Zuidzijde van den weg het 
Dijkje; 

1, ten Oosten van het huis van C. van 
Meer, en 

1, onder I*rinctnhugr, afkomstig van Po 
tronella Monden, tusschen den weg 
het Dijkje en het huis van Martens 
(zijnde Kavel 46). 

Gedrukte voorwaanlen , |(en-eelsl>escl rijvingen en 
kaart , zijn van nf 22 September 18711, voor 25 Cents 
te verkrijgen ten kantore vun voornoemden Ontvanger, 
bij wieu ook nadei-e inlichtingen te bokoSMB zijn. 

Aanwijzing geeft de Hoofdopzichter V A N D l K f t V E 
te Hreda. 

17, 

3, 
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D O O R G R A V I N G DER L A N D E N G T E T U S S C H E N 
N O O R D - E N Z U I D - A M E R I K A . 

Hij tie weinige opeiiliaarbeid, die tot dusver bij ons 
e lande gegeven is aan bet verhandelde op het Congres 

te Darijs, waar de weiischelijkheid is uitgesproken, om 
bij een doorgraving van de landengte, die Noord-en 
Znid-Amerika verbindt, het tracé Coion-Panama te 
kiezen, zal het aan vele lez.'is van lie Opmerker niet on
aangenaam zijn , eenige uatlere bij/ouder beden omtrent 
deze gewichtige aangelegenheid te vernemen. 

Het Bulletin du Canal interocèanigiie geeft 
OCH biertoe een gemakkelijk middel aan dc hand. 
Wij laten hier de red -voering volgen, die voor de 
technische commissie gehouden is door den beer De 
Foui-cy, Ins[»eeteur-generaal van tie Ponts et chaus-
sth-s, president van de tweede suWommissie. 

Deze redevoering, die tie vei-schillende aanhangige 
ontwerpen aan een eriüsch onderzoek onderwerpt, 
geeft daardoor vanzelf een overzicht, dat wij ons 
roonteUen, later tloor meenlere mededeehngen nan 
te vullen. 

Vooraf zij gezegd, dat de volgende richtingen 
waren voorgesteld en onderzocht: 

l o . Tracé door de landengte van Tehiimitepee : 
Lengte 240 kilometer. 
Aantal sluizen 120. 
Duur der doorvaart 12 dagen. 
Geen ander kanaal dan met sluizen is hierbij 

mogelijk. 
2o. Tract; door het meer van Nicaragua : 

Lengte 292 kilometer. 
Aantal sluizen 17. 
Duur tier doorvaart 4'/^ dag. 
Weder alleen een kanaal met sluizen mogelijk. 

So. Truce met constant niveau en zonder tunnel 
doer tie landengte van Panama {door het Congres 
aangenomen): 

Lengte 73 kilometer. 
Duur tier doorvaart 2 dagen. 
Maximum-hoogte van tie ingraving boven water 

87 meter, over eene lengte van ongeveer een kilo
meter. Door tlit tracé cenigszins te wijzigen, kan 
hetzelfde ontwerp, indien men dc ingraving weiischt 
te vermijden, wonlen uitgeroerd met een tunnel 
van ö kilometer lengte en 84 meter hoogte boven 
tien gemiddelden waterstand. 

Men kan te Duiiamu ook een kanaal metsluizen 
maken. 13 sluizen zouden tlau noodig zijn. 

Men ziet dus, dat bet truce van Panama zich tot 
alle combinaties leent, en boven alle andere projecten 
voordeden aanbiedt. 

#0. Tracé door de landengte van Sil-Glas: 
Lengte 53 kilometer. 
Lengte van de tunnel 10 kilometer. 
Duur der doorvaart 1 dug. 

5o. Tract1 langs de Atrato-Napipi: 
Lengte 390 kilometer. 
Aantal sluizen 2. 
Lengte van dc tunnel i kilometer. 
Duur der doorvaart 3 dagen. 
Aanmerking : Het kanaal van Suez heeft een lengte 

van 166 kilometer; tie hoeveelheid daarbij verwerkte 
grond bedraagt 75 inilliocn kub. meter. Hij den 
aanvang der werkzaam het len was er geen haven, 
geen spoorweg en geen drinkbaar water. 

Het kanaal met constant niveau cn zonder tunnel 
door Panama maakt het verwerken van 40150000 
kub. meter grond noodig. A a n de uiteinden bevin
den zich goede, diuklwzochte havens, een spoorweg 
loopt evenwijdig aan het kanaal, drinkbaar water is 
in overvloed aanwezig. 

Het kanaal met sluizen door Nicaragua vercischt 
een totalt! grondverplaatsing van 57793000 kub. meter. 
Aau de uiteinden is geen haven, want die van Grey-
towu aau tien Atlantische» Oceaan is tegenwoordig 
gehee l onbruikbaar gemaakt door den aanvoer van 
zand uit du rivier San-Juan; er is hier gecu spoor
weg, doch drinkbaar water genoeg. 

Gaan wij nu over tot de redevoering van den heer 
De Eourey, die het volgende zegt: 

Inplaats van dc discussie door een reeks opeen
volgende besluiten te vertragen, vraag ik vergunning, 
om tie zaak in haar geheel, met enkele toelichtingen, 
te behandelen, en , teneinde u tu doen zien, welken 
weg ik opwil , terstond tie conclusies te stellen, 
die ik aan de stemming zou willen onder wei pas , 
en welke ik wenschte, dnt tloor u eenstemmig met 
mij wenlen aangenomen, namelijk deze: tint het 
zeekanaal moet wonlen aangelegd in de landengte 
van Panama, tusschen tic baai van Colon en de 
Golf van Panama; dat het kanaal, uitsluitend gevoed 
door ile zee, geen merkbare snelheid moet hebben, 
cn zijn watei-siand gelijk moet zijn aan tien gemid
delden waterstand in dc baai vim Colon, waar de 
gelijden zich niet merkbaar doSO gevoelen. 

Om u in mijn overtuiging, die thans reeds vast-
ge wortelt) is, te doen doelen, wil ik eerst in eenige 
détails treilen vau den arbeid uwer tweede subcom
missie, die ik tie oer had tc presideenm, en waarvan 
het rapport, gister door "len beer Voisiu-Iley oitge-
bracht, zoo gunstig is ontvangen, dut mij di l etui 
goed roorteeken schijnt voor tie eindstemming der 
technische commissie en van het Congres. 

Deze subcommissie was samengesteld uil de heeren: 
Dirks en Conrad , afgevaardigden van Nederland, 
hoofdingenienn van den waterstaat: de eerste, in
genieur van dc Amsterdamsche Kanaalmaatschappij, 
d ' tweede belast met de groote werken ter verbete
ring van den Rotterdamschen waterweg, beiden inge
nieurs van grooten naam en veelzijdige ondervinding; 
De Maere-Limnaiider, lid van bet Koninklijk Insti
tuut van Ingenieurs te Delft, oud-lid van de Kamer 
vau Volktrertegeawoordigen in België, bekend door 
zijnu scboone studiën over de Belgische havens cn 
kanalen, eeu tier secretarissen van tie technische 
commissie, welke reals zijn helder verstand beeft 
kannen wserdoeren; Pascal, insiiecteur-generaal van 
de Ponts et chaussêes, dien de Minister van Open
bare Werken bij zijn verheffing tot dezen rang — 
den hoogstel, in onze loopbaan — den vleienden 
titel gaf van »de groots ingenieur der MMdellandsche 
Zee"; de ingenieur der havens van lu.lol.ettc, Mar
seille en Triest , d ie , als lid vau den raad der ka-
naalwerken van Suez, tie groote teehoofden te Port-
Saul ontwierp, cn de uitvoering daarvan op mees
terlijke wijzu ten uitvoer bracht; Voisin-Bey, hoofd
ingenieur der "Ponts et chaussées" , directeur van 
het Suesksnssl, van het oogenblik af, waarop, on
der zijne directie eu met de hulp van dc heeren 
Couirena, Horel-Lavallée en tie gebitieders Dnsssud, 
de groote moeilijkheden , die totdusver den voortgang 
der werken hadden belemmerd, werden overwonnen, 
lot aan tien dag der inwijding van het kanaal , 
die een der roemrijkste vnn de negentiende eeuw 
zal blijven. 

Wat mij zeiven aangaat, medewerker van tien 
heer De Lesseps op het tijdstip, waarop hij slechts 
met moeite de inschrijvingen verzamelde voor de on
derneming, tlie thans zijn naam heeft vereeuwigd, 
op liet oogenblik, toen zijn deiiklieclden nog door 
velen als hensenschirumen werden beschouwd , — lid 
van den raiul tier werken, toen die raad nog slechts 
een , hoewel niet gevaarlijke, vergadering van samen
zweerders scheen te zijn, — ik draag er roem op, 
aan tie uitvoering van dit groote werk, in de goede 
zoowel als tie slechte dagen , en vau het begin tot 
het einde, mijn beste krachten te hebben gewijd. 

Zoodanig, mijn heeren I waren de leden uwer 
subcommissie, die, na een ingespannen arbeid, in 
enkele dagen, tie oplossing van het vraagstuk heb
ben moeten voorbereiden, tlie men thans van u wacht. 

De processen-verbaal van deze subcommissie, die 
in druk zullen verschijnen, zullen u doen zien, met 
welke onpartijdigheid en terzijdestelling van elk voor-
ounleel, na welk een nauwgezet onderzoek en gron
dige discussiën, eindelijk met hoe volmaakte een
stemmigheid hare beslissingen genomen zijn. 

Wanneer ik zeg beslissingen, vergis ik mi j , want 
die zijn eigenlijk niet genomen. Van elk tier ont
werpen, die gister aan haar, en thans aan uw 
onderzoek zijn onderworpen, somde zij de voor- eu 
nadeelen, de sterke cn dc zwakke zijde op, ter
wijl aan ieder barer leden volkomen vrijheid wenl 
gelaten, om zijne stem heden uit tc brengen. Ik 
spreek alzoo geheel voor mij zclven en onder mijn 
eigen verantwoordelijkheid, wanneer ik u mijn stem 
cn de redenen, dïu mij tot het uitbrengen daarvan 
nojien, motiveer. 

Achtereenvolgens zal ik de projecten van kanalen 
met sluizen onderzoeken, en daaruit dut aanwijzen, 
hetwelk naar mijne meening zou moeten gekozen wor
den, indien het systeem met sluizen ooit de voor
keur kou wegdragen. 

Op dezelfde wijze zal ik dc projecten tier kanalen 
zonder sluizen onderzoeken. 

Eindelijk wil ik het beste ontwerp vau een ka
naal met sluizen vergelijken met het beste ontwerp 
van een kanaal met constant niveau. 

Vergelijking tusschen de projecten der kanalen 
met sluizen. 

Ik begin met de richting van Tehuantopec te ver-
werpen, niettegenstaande mij dit project een van de 
gemakkelijkste schijnt te verwezenlijken Het zou 
een groot aantal sluizen noodig maken, dc doorvaart 
duurt betrekkelijk lang, terwijl bet tc i re in , waarin 
dit kanaal zou moeten worden aangelegd, dikwijls aan 
vulkanische bewegingen blootstaat, cn daarom veel 
te wenschen overlaat. 

Men heeft ons wel-is-waar verteld, iblt deze be
wegingen, die ik niet met den naam aardbevingen 

zou durven bestempelen, niets geduchts Iiaddcn; 
dat tengevolge vau deze bewegingen, waarmede de 
bewoners gemeenzaam zijn geworden, er zich som
tijds in de muren der woningen scheuren Ópeobaar^ 
den, groot genoeg om er het daglicht door te kun
nen zien, maar tint die scheuren s|>oedig weder 
dichttrekken, en de construction, die een oogenblik 
geschokt waren, spoedig den ouden stand hernemen. 
Maar die verklaringen bevredigen mij slechts ten 
halve, en ik beken, dat dergelijke daadzaken mij 
met schrik zouden vervullen voor de sluizen, waar 
kleine ontzettingen het sluiten tier deuren reedt ten 
zeerste kunnen belemmeren, en aanleiding konden 
geven, dat op een oogenblik, waarop men niet het 
minste vermoeden daarop zou hebl>en, kostbare cn 
langdurige reparatien noodig; wenlen. Men stelle 

zich voor, wat er wel gebeuren zou, indien een 
vloot van Knepen, die van dag tot dag talrijker 
werd, zich moest ophouden voor een gesloten door
tocht, de eene helft aau de zijde van den Sti l len, 
tie andere aan dc zijde van den Atlantisch en Oceaan, 
genoodzaakt om, teneinde hun bestemming te be
reiken, weder den weg van Kaap Hoorn of de Straat 
vau Magcllann te nemen, waaraan zij reeds niet 
meer gewoon waren? 

En wat zou er dan worden van de assuran t iën , 
aangegaan met het oog op de doorvaart van een 
kanaal, tlat blijken zou niet meer bevaarbaar te zijn? 

Wanneer ik bij de l)ehiiiid«ling van het kanaal 
vau Tehuantepec, waaraan niemand meer denkt, mij 
Wat uitvoerig heb opgehouden bij het ongemak van 
de aardbevingen, dan is het, omdat zij mij toe
schijnen, eveneens, en wel zonder nader onderzoek, 
het kanaal van Nacaragua, dat aan dezelfde bezwa
ren onderhevig i s , onmogelijk te makeu. 

lleschouwei) wij echter het kanaal van Nicaragua 
ook var. andere güzichtsptutten. 

De voorbereiding der werkzaamheden zal er lan
gen tijd vorderen en veel moeilijkheden veroorza
ken , want, alvorens tot de oprichting van de groote 
werven vau het kanaal te kunnen overgaan, zal 
men te Greytown eeu haven moeten maken met een 
twijfelachtig succes en groote aanlcgkosten. Voorbij 
deze haven zou het kanaal, de voortzetting van de 
San-Juan, over verscheidene kilouietei-s lengte een 
kolossale indijking vonleren boven de vallei, welke 
dijken aanhoudend blootstaan aan een waterdruk 
van 8,50 M . hoogte. Iedere doorzijpeling zou een 
scheur veroorzaken, elke scheur een werkelijke door
braak , waarvan tic rampen niet zonden te over
zien zijn. Tot welken prijs zou men zich van dc 
absolute soliditeit dier groote dijken verzekerd kun
nen houden? 

Gaan wij verder: wij treilen in de rivier San-
Juan, die door een grooten dam wordt afgedijkt; 
dit is echter niet voldoende, om overal op de hoogc 
bodemgedcclten een genoegzaam diei>cn waterstand 
tc houden; waar die niet aanwezig is , is men ge
noodzaakt, door ondermijning of uitbaggering een 
kanna! te graven van 160 M . breedte en 8.50 M . 
diepte. Het graven van dit kanaal is moeilijk, 
doch het beschermen ervan tegen de uitwendige 
invloeden, die het profiel zouden aantasten, is wel
licht nog moeilijker. 

Gaan wij echter steeds vertier, dan komen wij 
aan het meer: hier ontmoet men een nieuwe 
zwarigheid. Op het punt, waar de Sun-Juan ont
springt, is er een opeenhooping ook van nadere 
stroomen, zoowel van zand als van sl ib , de laatste 
in aanzienlijke hoeveelheid. Hier is een nieuwe dam 
uit te baggeren, en moet men tevens bedacht zijn 
op voortdurende aanslibbing; het kanaal moet hier 
aangelegd worden in een onmetelijke slibbank, tloor 
middel van zeer lange en kostbare dijken, waurop 
echter in geen der projecten schijnt gerekend te zijn. 

De doortocht van het meer schijnt gemakkelijk; 
de te maken iiigraving, van het meer naar tien 
Stillen Oceaan, biedt geen onoverkomelijke hinderpalen 
aan, doch hij de korte lengte, waarover men bo-
sihik t , en het vrij groote niveau-verschil, moet het 
kanaal hier van schutsluizen voorzie.i zi jn; — de 
schutsluizen nu hebben VOOT kanalen met drukke 
scheepvaart zeer groote bezwaren, cn veroorzaken 
aanmerkelijk tijdverlies. 

Zonder nu tlit bezwaar al te breed te willen uit
meten, bepalen wij ons tot het voorbeeld van het 
Calédonische kanaal: toen ik dit eenige jaren gele
den bezocht, als ingenieur cn als toerist, was ik 
verwonderd te zien, dat men, om «Ie doorvaart van 
het kanaal te vermijden, aan overlading de voor
keur gaf. 

Ik heb genoeg gezegd, om tie gronden te doen 
begrijpen, op welke ik het project-Nicaragua verwerp. 

Er blijft dus over bet project met sluizen van dc 
landengte van Panama. Hier i s , als bad de Natuur 
zelve het werk van menscheii handen willen voorbe

reiden , reeds sinds lang , evenals bi Dnrien, geetv 
aardschutldiiig i w i ' voorgekomen, eu daarvan ook 
wel geen herhaling tc vreczon. 

De aanleg van een kanaal met sluizen is er in 
1845 bestudeerd door Garella, hoofdingenieur van 
het mijnwezen, belast met een zending van bet 
Fransche Gouvernement. Ik noem met opzet dozen 
reedt te veel vergeten naam, omdat de moedige en 
nauwgezette wijze, waarop tie zending volbracht is, 
tegelijkertijd den man vereert, aan wien ze is toe
vertrouwd en de Regeering, die haar opdroeg, en 
omdat de schoone studiën van Garella nog tie bette 
schijnen te wezen, tlie gemaakt zijn, cn de meest 
vertrouwbare, voor het geval men wilde besluiten 
tot een kanaal met sluizen ter verbinding vau de 
beide oceanen. 

Deze lange beschouwing restimcerende, kom ik 
tot de slotsom, dat van alle bestudeerde of gepro
jecteerde kanalen met sluisvakken het minst gebrek
kige nog is dat , loopende in de richting van Colon 
naar tie Golf van Panama. 

Vergelijking tusschen de kanalen met constant 
niveau. 

Vergelijken wij nu tic kanalen met constant 
niveau, waarvan ons dc bcstiidecring Ls opge
dragen. Het sengedokte onder den naam van 
Atrato-Napipi-kanaal zou onze volle goedkeuring 
wegdragen, wsnneer men de waarde ervan mocht 
afmeten naar tie werkelijk bewonderenswaardige 
toewijding vau den commandant Selfridge, die ge
durende een aantal jaren deze onbewoonde en ontoe
gankelijke landstreek heeft bereisd en onderzocht. 
En toch, hoe goed bewerkt dit project ook moge 
zijn, wij achten ons verplicht, het ten stelligste te 
verwerpen. 

De Atrato staat zonder twijfel noch gelijk aan 
den Mississippi, noch aan de Amazonenrivier, maar 
niettemin bezit een groot vermogen, en voert aan
zienlijke hoeveelheden water aau , die aan haar mond 
groote banken vormen , waardoor een geduchte ver
sperring ontstaat. Deze versperring, waarop slechts 
een middelmatige diepte voorkomt, wonlt noch tloor 
de getijden, noch door ecu igen kuststroom aangetast 
in tie baai, waarin zij gevormd is. Het zou een 
moeilijke onderneming z i jn , om dwars door dien 
dam been kunstmatig aau te leggen cn voortdurend 
tc onderhouden een kanaal van genoegzame breedte 
en tliepte, ten allen tijde toegankelijk voor de grootste 
ichepen, Zonder twijfel mag de goede uitslag dier 
onderneming onmogelijk, noch zelfs zeer onwaar
schijnlijk geatdit worden ; er bestaat echter nog geen 
enkel voorbeeld van een werk van zooveel belang, 
en wij staan hier voor een vraagstuk, waarvan de 
oplossing — die zeker slechts met moeite eu groote 
kosten te verkrijgen is — zelfs niet volstrekt zeker is. 

Zou het met bet oog op zulk een beletsel, tonder 
tie zekerheid bet te kunnen overwinnen, voorzichtig 
zijn, een kanaal aan te leggen, waarvan ticaanleg-
kosteu op meer dan 1100 inilliocn geraamd worden? 

Aan den andoren kant zou het kanaal eigenlijk 
een afleiding worden van tie Atrato naarden Stillen 
Oceaan, en in een groote mate — tenzij men het aau 
den ooi-sprong door een wurhtsluis nfsloot — onder
hevig zijn aan de wisseling tier waterstanden van de 
Atrato. 

Zou het in elk geval wel gemakkelijk zi jn, 
om in het begin dier vertakking steeds een bevaar
baar kanaal van v ö n M . diepte tc behouden? Zou 
de vertakking, wat men daartegen ook mocht aan
wenden, niet blootgesteld zijn aan verzandingen, 
die het moeilijk en zonder twijfel zeer kostbaar zou 
wezen steeds tijdig en teu allen tijtic op te ruimen.' 

Laat ons dan deu naam van commandant Selfridge 
in ecre houden, maar, hoe jammer het ook zijn 
moge, zijn project verwerpen, waarvan de uitslag 
twijfelachtig blijft, cn de aanlcgkosten betrekkelijk 
enorm boog zouden zijn. 

Het project-San-Bias volgt de kortste lijn tusschen 
dc beide oceanen; maar om het uit te voeren, moet 
er aan den Allautischen Oceaan ten haven gemaakt 
wonlen; daarbij ligt er dwars door de kanaalrich
ting een bergketen, die men moet passeeren door 
middel van eeu tunnel van 16 kilometer lengte; ein
delijk valt het kanaal in de Bayano, wier te scherpe 
bochten afgraving zouden vorderen, cu aan den mond 
wnarvan aan den Stillen Oceaan weder een zand
duin voorkomt, dien uien niet met zekerheid kan over
winnen. Toch bedraagt tic begroot ing van kosten 
het cijfer van 1400 milliocn francs. 

De heer Favre, de groote aannemer van tie St.-
(ioibanli imiiel , aelit het maken van genoemde tun
nel mogelijk; ook ik ben van dezelfde meening, 
vooral wanneer ik weet, dat de heer Envre zich met 
do uitvoering zou belasten. Maar de zeelieden heb
ben vreet voor zulk een lange ondorgrondtehe en in 
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tiet duister gehulde doorvaart. Men moge liun al 
voorspiegelen, dat in de reusachtige tunnel door 
miililel van electrisch licht de duisternis zal verdwij
nen, steeds zullen /.ij voor dit project een moeilijk 
le overwinnen tegenzin blijven gevoelen. 

Om deze reden en de boven reeds aangevoerde, 
verwerp ik het tracé van San-Blus, dat overigens 
slechts opjiervlnkkig is onderzocht, en waarvan mis
schien nadere, meer nauwkeurige terreinstudiën nog 
meei' moeilijkheden zouden kunnen aau 't licht brengen. 

Langs den weg van eliminatie vinden wij ons dus 
teruggebracht tot het onderzoek van een project van 
een kanaal met constant niveau tusschen Colon en 
Panama, een project, dat met niet genoeg tewnnr-
deeren geduld en moed is bestudeerd door de heeren 
Wyse en Rechts, zeeofficieren van de Fransche marine. 

l)it project vereischt twee belangrijke, inaar on
vermijdelijke wijzigingen, waarvan het totstandbren-
gen wel niet gemakkelijk, maar toch stellig moge
lijk zal zijn. 

Ten eerste moet een groot gedeelte van het zee
kanaal gegraven worden in de hoofd vallei van dc 
Rio Ohagrea, een lastige en gevaarlijke nabuur, 
waarmede men tot eiken prijs alle Intrekkingen moet 
afbreken, indien men wenscht, dat het kanaal zijn 
geregetden loop en een vasten waterstand blijft be
houden, — zeker een onmisbare voorwaarde. 

Om tot dit doel te geraken, bieden zich twee 
middelen aan: het eerste, om overal de kruin van 
de kanaaldijken boven de grens der hoogste over-
strooiningen te brengen. Theoretisch is niets ge
makkelijker: de Spoorweg, thans geëxploiteerd tus
schen Colon en Panama, die het kanaal zoo nabij 
mogelijk moet volgen, ligt boven de hoogste vloeden 
van de Ohagrea. Wanneer men denkbeeldig bet bo
venvlak van dezen spoorweg verlengt tot aan de 
llankeu der vallei , zou het daar een gebogen lijn 
Inschrijven, die de grens bepaalt, waarbuiten het 
kanaal gevrijwaard is voor de hoogste watertanden, 
maar deze lijn zal zonder twijfel te gri l l ig zijn, om 
steeds nauwkeurig te kunnen gevolgd worden; men 
zal , om rechte gedeelten of voldoend flauwe bochten 
te verkrijgen, bet kanaal gedeeltelijk uaar deu dal
bodem moeten verleggen, cn daardoor genoodzaakt 
zijn, op verscheidene punten tot rectificatie over te 
gaan vnn het bed der Chagres, wier menigvuldige 
bochten niet door het tracé van het kanaal kunnen 
gevolgd wonlen. Maar de gronden, voortkomende 
uit die gedeeltelijke norinuliseeringen en uit de ont-
g ra vingen voor bet kanaal zelf, — opgehoogd in 
een betrekkelijk geringe mate, uiterlijk gelijk aan 
de coiTeapondearende hoogte van den spoorweg-
dijk, — zullen dijken vormen, die geheel voor de 
wateren van de Chagres beveiligen. Op de plaats , 
waar dc richting van het kanaal noodzakelijk met 
de bedding van de Chagres samenvalt, waar het 
eerste naar de Golf van Limon loopt, zal de Cha
gres worden afgeleid, zoodat zij altijd het kanaal 
links laat liggen. 

Aan den anderen oever /al dc Itio-Trinidud , l in-
kci7.ijrivier van dc Chagres, integendeel aan dis 
zijde van het kanaal blijven, cu door middel van 
een gemakkelijke rectificatie bet tegenwoordige bed 
van de Chagres tot de stad Chagres zelve, ten 
noorden van de Golf van L i m o n , volgen. Welke is 
de uitgaaf, die deze radicale oplossing zou nn zich 
deepen ? Wij heblien niet alle gegevens voorbanden 
om dit na te gaan, maar wanneer wij hiervoor een 
som van 50 millioen stellen, gelooven wij tegen alle 
teleurstellingen gewapend te zijn. 

Verder is er naast deze oplossing nog ecu andere, 
aangegeven door de heeren Wyse en l ïeclus , welke 
oplossing eveneens te verwezenlijken is , en waarvan 
de kosten reeds nu met meer nauwkeurigheid zijn 
te liepalen. Deze oplossing bestaat in het maken 
boven Cruces van een kolossaal reservoir, dat meer 
dun 600 millioen kubieke meter kan bevatten, en 
daardoor ruimschoots het volume water kan bergen, 
dat gedurende eenige dagen dc hoogste vloeden van 
de Chagres kunnen opleveren—zegge somtijds 1200 
kub. meter per seconde. Een dergelijk werk zou 
25 millioen francs kosten, maar het zou ontheffen 
van alle vrees voor de verwoestingen van dezen tro-
pischen waterloop, waarvan de afstrooming beneden 
liet reservoir, tot onschadelijke verhoudingen terug
gebracht, zou plaats hebben in een daarvoor ge
maakte bedding van middelmatige afmetingen, steeds 
ter rechterzijde van het kanaal. Voor het makeu 
dezer bedding, die niet anders zou zijn dan de te
genwoordige bedding van de Chagres, op enkele 
punten gerectihVeerd, en vour de normaliseering van 
de Ilio-Trinidad, zou men geen hooger bedrag be
hoeven uit te trekken dan 17 millioen francs. 

Aldus van alle vrees bevrijd, blijft nog slechts 
over de hoogte van den waterstand te regelen in 
bet kanaal, dat thans uitsluitend zeekanaal gewor
den i s , heeft men nog slechts te voorzien — en 
bier is de tweede wijziging, die wij voorstellen iu 
het plan der heeren Wyse en Rechts — in de som
tijds zeer groote snelheden, die de opvolging der 
getijden In den stillen Oceaan, waar het verschil tue-
scben eb en vloed soms tot 0 meter bedraagt, kan 
doen ontstaan. Men zal daartoe zeer gemakkelijk 
geraken door den DOUW van een sluisdeur voorhulf-
t i j , zoodanig dat de waterstand in het kanaal ge
regeld wonlt naar dien in den Atlantic hen Oceium, 
die niet merkbaar verandert. 

Door in het project sWyse en Rechts" de twee 
wijzigingen, door ons voorgesteld, aan te brengen, 
en de grootste lengte van de tunnel — die wnar-
sehijnlijk geheel zal kunnen vervallen — op 4 kilo
meter te stellen, heeft uwe eerste subcommissie, dc 
begrootingsprijzen tamelijk hoog opvoerende, de kosten 
van bel kanaal geraamd op nagenoeg 1100 millioen; 
daaronder begrepen de interest van de kapitalen, 
gedurende de uitvoering in gebruik, en de kosten 
van onderhoud en exploitatie, gekapitaliseerd tegen 
den jienning 5 ten honderd. Ik geloof te mogen 
aannemen, dat dit cijfer niet zal overschreden worden, 
en ik vertrouw zelfs, dat het niet zal worden be
reikt, liet is inderdaad bekend, dat de BOUW van 
den spoorweg van Colon naar Panama niet noe
menswaardig meer heeft gekost, dan het geval zou 
zijn met ecu dergelijk werk, in Europa uitgevoerd, 
en men kan bij den bouw van het kanaal tot de 

opening van dc groote werven reeds terstond gebruik 
maken van een sjmurweg, die van hel eene einde 
tot het undi'i II uitstekenden vervocrweg oplevert, 
met eeu goede haven aan beide uiteinden. 

Ik heb genoeg gezegd, om nu te kunnen beslui
ten — eu ik kom thans tot het tweede gedeelte 
van bet programma, dat ik mij voor deze discin-sie 
gesteld luid — dat, welk ook het systeem moge 
zijn, dnt gevolgd wordt , de richting van hel. kam al 
in elk geval moet gezocht worden tusschen de tna 
van Colon un de Golf van Panama. 

Vergrlij li ing tusschen hrt kanaal met eei 
HtVêau en het kanaal met sluizen. 

Wij zullen nu breedvoerig de betrekkelijke \ 
deelen van het ccne en het andere stelsel me: . 
vergelijken. Uit een technisch oogpunt schimt 
de voorafgaande discussie elke verdere toelichtnV 
overbodig te maken. Hebben wij immers ni<, j£» 
eerste zittingen van de commissie hooien verl . 
door den heer Cotard zeiven —, die, zoo ik meen l 
hanger is van het systeem met sluizen — dat, , 
bet kanaal met constant niveau mogelijk eu 
gevend ware, het boven een kanaal met slur i , i 
le verkiezen zijn? En hebben wij niet gehooid ui 
toegejuicht het rapport van den lieer Fontane 
meen secretaris van de Kanaalmaatschappij ven if 
die immens de commissie voor de Statistiek, waai fan 
hij lid i s , verklaart, dat een kanaal met constant 
niveau het eenige is, dat beantwoorden kan aan dc 
behoeften en de verwachting van de geheele wereld? 

Na tc hebben aangetoond, dat de uitvoering vau 
een kanaal met constant niveau mogelijk is, en in 
welke omstandigheden zij mogelijk en verzekerd is , 
zou nog overblijven te bewijzen, dat zij ook mitege-
vctul zal zijn. Deze taak wordt mij gemakkelijk ge
maakt door het schoone rapport van den beer Leves-
seur, voorzitter der statistieke commissie, we'k rapport 
door u reeds in de laatste congreszilting met toe
juiching is ontvangen. Dit mpjiort geeft aan en 
lie wijst, dat. het kanaal op het tijdstip der opening 
met grond zal kunnen rekenen op een «cheepvaart-
beweging van meer dan 7 millioen ton. Welnu! 
het kanaal van Suez heeft bijna 500 millioen francs 
gekost, met een vervoer van slechts ,') millioen ton, 
waarop de Maatschappij, die aan eischen heeft te 
voldoen, welke aan de Maatschappij van het pCanal 
inierccéaniquc' ' niet kunnen gesteld wonlen, een tol 
ontvangt van slechts 7 of 8 francs per ton werkelij-
ken inhoud. Dit tarief zou gemakkelijk kunnen ver
dubbeld worden, zonder dat men vrees behoefik te 
koesteren, dat daarom een enkele ton koopmans
goed, die thans moet overgevoerd wonlen, uit het 
kanaal van Panama zou wegblijven. 

Onder die omstandigheden is de Siiez-kaiiaalinaat-
schappij een voordeelige onderneming. De aandeelen, 
uitgegeven tegen 500 francs, worden aan de Beurs 
tegen 750 francs verhandeld; de obligaties, tegen 
slechts 500 francs aflosbaar, worden ingekocht tegen 
den koen van 570 francs. 

Nemen wij nu voor het kanaal van Panama een 
tweemaal giooter cijfer van nanlegkosten aan, ja zells 
meer dan tweemaal, indien gij wi l t , en reduceeren 
wij tegenover dat cijfer bet vervoer van 7 millioen 
ton in de SSTSte jaren tot 4 inillioen, terwijl het 
tolrecht op 15 francs wonlt gesteld , wat slechts licht 
op den handel drukt. Springt het dan niet in 't 
oog, dat zelfs groote kapitalen, dia op een voordeelige 
plaatsing wachten, tot deze kolossale onderneming 
zullen toevloeien,' Die kapitalen zullen overigens niet 
de eenige zijn, waarop men kan rekenen. Belasteren 
wij onze eeuw niet met de onderstelling, dat alles 
er door den handelsgeest wordt geregeld. Het kanaal 
van Panama zal inschrijvers lokken onder hen, die, 
ingenomen met betgrootschc van be lwerk , gaarne 
hun peuninkske daartoe zullen bijdragen, al zijn /ij 
niet overtuigd, dat dit jiemiiiikske vruchten zal af-
Werpen. Die inschrijvers, welke in Amerika, Aziëcn 
Europa zullen gevonden wonlen, zullen K Legio" beeten. 
Reeds eenmaal, en ouder minder gunstige omstan
digheden , hebben zij de roepstem beantwoord van 
deu schepper van het Suez-kananl; zij zullen ook aan 
de Maatschappij van het Panama-kanaal niet ont
breken , waarvan ons de chef' Ferdinand de Lcsseps 
de beste waarborg is. 

Ik zou over dit onderwerp nog veel kunnen zeg
gen, doch de tijd dringt, het Congres, dat morgen 
vergaderen m l , wacht onze beslissing. 

Met vaste overtuiging zul ik mijn stem uitbrengen 
op de conclusies, die ik bij den aanvang mijner 
rodevoering in woorden heb gebracht; ik noodig u 
uit , om uwe stemmen bij du mijne te voegen. 

Herhaalde toejuichingen vielen aan de Iwvenstaande 
warme improvisatie ten deel. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— In een vergadering, te Dortmund onder voor
zitterschap vnn den beer op|ierpresideiit der provincie 
Westfaleu gehouden en waarop vertegenwourdigers 
van handel, nijverheid en landbouw cn van de be
langrijkste Steden in die landstreek aanwezig waren, 
is een nadere stap gedaan tot verwezenlijking van 
het langlieraamile plan, ecu Rijn-Weser-kanaal aan te 
leggen. Men besloot, dat het hoofdkanaal over Munster 
zou gaan, met zijtakken naar Dortmund cn naar de 
Eems. Drie verschillende comité's wenien geconsti
tueerd om nader materiaal te verzamelen, die zitting 
zullen houden te Essen, Minden eu Munster. Zij 
zullen tevens het plan overwegen om met dit werk 
te verhinden ccn Uiju-Muus. kanaal cn een zijkanoul 
uit WestfUen naar Bremen. Eeu cenlraul-comité zal 
de bijeengebrachte bouwstoffen ordenen en samen
voegen. 

— Te Rome Is den 20sten September In 77 jarigen 
ouderdom overleden de lieioemde Duitsche beeldhou
wer Emi l Wolff. 

Hij werd 2 Maart 1808 te Berlijn geboren cn 
wits een leerling van SchndoW. Sinds 1889 hield 
hij voortdurend zijn verblijf te Rome. De Victoria 
op de slotbrug te Berlijn is zijn werk. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, IS «e t . 

Amsterdam, tc II uren, in het koffiehuis De 
Be ren bijt: het bouwen vau ecu koffiehuis aan deu 
Amslcluijk. 

' • • • • • • • l i , te 7 uron, door het K . K . parochiaal 
kerkbestuur vnn St. Jan, in het koffiehuis Plaats-
Royaal: het nfbrekeu eu wedcropbouwen van een 
woonhuis, gelegen in de Ververstraat aldaar. 

Dlti»dag, 11 0)et. 
v.ehtn, tc 11 uren, door het gemeentebestuur vim 

Anloo: het leveren eu leggen van een mucndnmhnan 
op den weg, van de behuizing van Wed. II. Joblug 
te Eekst af tot deu prov. weg van Rolde naar Gieten, 
ter lengte van 1660 M . het bouweu van een duiker 
daarin, enz. Aanw. te B'/s uren. Bilj . iuz. voor 
l O ' / i uren. 

Ylanen, te 12 uren, ton dienste der i i . K-naroch-, 
in het lfölel-Bredurodi': het afbreken der oude kerk, 
het verhouwen der pastorie, het maken vau afsluit-
muren om hot terrein van dc nieuwe kerk en hut 
bouwen van schoollokalen. Inl. hij den architect J . 
Boerbooms, te Arnhem. 

•eet i . tc :> uren, door regenten over dc cell. 
gcvmigciiis: du levering der bcnoodigdhudeu voor het 
onderhoud dor gevangenen over '80. 

Waenadag, IS llri. 
Zevenbergen, te 11 uren, door het. hostuur over 

dc haven van Sassen en Zevenbergen, bij II. Dolk: 
het maken van een ijzeren bascuicbrug over de haven 
binnen Zevenbergen. 

Aar lander veen, door het gemeentebestuur: dc le
voring voor het jaar 'SO van ongeveer 000 stère grint 
voor dc wegen, tc leveren aan den Rijn of aau het 
Kanaal. 

'•-Hage, te 11 uren, door het ministerie van water
staat enz.: lo. het vernieuwen vau deu bi-ncdciimoud 
der Dortsche K i l cn het uitvoeren van eenige daar
mee Ju verband staande werken onder de gemeente 
Dubbeldam. Raming/187,050: SO. het onderhouden 
van- eu liet doeu vau vernieuwingen cn herstellingen 
aan de schutsluis te St.-Andrics mot de daartoe be
hoorende werken van 1 Jan. 'S0—31 Dcc. '82. R a 
ming ƒ6540 . 

H>rffwmhHrht, te II ureu, door schout cn heem
raden van den polder Bergambacht, iu het polderhuis: 
de levering van 2IHHI H L . Ruhr-machinekolcu teu 
dienste van het stoomgemaal van dien polder onder 
1 laastrecht. 

Ilardlnknveld, te l l ' / i uren, door het gemeente-
bestuur: lo. het maken van «en schoolgebouw met 
onderwfiserswoning in den Bout; 2o. bet vergrooten 
der openbare school in de kom van wijk A ; 3o. het 
maken vau een schoolgebouw met onderwijzerswouing 
nabij dc sluis van het kanaal vnn Strrncnhock; lo. 
het maken van een schoolgebouw met onderwijzers
wouing nabij de kom van Wijk 1). 

i.riniiiiaeti, 'snvonds S uren, door II. Menning, bij 
II. Piel : het afbreken van behuizingen eu het 
houwen van 2 winkclbchuiziugen, ecu logement en 3 
boven woningen. Inl. bij dc architecten K . en 11. 
Hoeksema. 

Ilanderdag, l«t Ori. 
Deventer, te II uren, in het lokaal der Bouwkun

dige Verecnjgiug: het afbreken van een bestaand en 
hul bouwen van een nieuw woonhuis, voor W . Kaapera. 

Amsterdam, tc 12 uren, door den architect J . B. 
Wijnstok, in De Oude Graaf: het bouw, u van 3 
heorenhuieen inct bovenwoningen, op een Icrrcin aau 
deCommclinstrant, aldaar. Inl. bij geuoemden architect. 

'«.Hanen, tu 2 uren, in het huis van burger), cu 
militaire verzekering: do levering der bcnoodigdhudeu 
voor het onderhoud der gevangenen ged. '80. 

Lelden, tc 2 uren, door du comm. vau adm. over 
dc gevangenisseu: dc levering der benoodigdhudi u 
voor dot onderhoud der gevangenen over '80. 

tïtreeht, te 2 uren, door de maatschappij lot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hut centraalbureau: het 
maken eu plaatsen van IS houten wachtershuiajos op 
den spoorweg van Rosendoal nnar Vlissingen. 

Aanea, door regenten over dc gevangenis: de leve
ring der benoodigdhedon voor het ouderhoud der ge
vangenen over '80. 

Vrijdag, 17 «e t . 
Arnhem, 1e 2 uren, door de commissie vnn adm. 

over het huis van verzekering: de levering der be
noodigdheden voor hot onderhoud der gevangenen 
over r80. 

Heetnterawaag, door liet gemeentebestuur van Op-
sterland: dc levering der benoodigde grint cn 
Duitschc straatsteen en. 

Zaterdag, IM Oei. 
Lelden, tc 12 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden van Rijnland: lo. het leveren en stellen van 
een seinpaal met toebchooren, op aan te wijzen plaats, 
nabij de Gouwe, ouder Noord-Waddinksveen; 80. liet 
verwijden vau dc door vaartopening dur brug over den 
Rijn te Zwammerdam, inet eenig onderhoudswerk. 

Breda, te 12'/» uren, door regenten over het huis 
van arrest: dc luvering der benoodigdhodeu voor het 
onderhoud der gevangenen ged. '80. 

Haaadaf, «e l . 
/.uilen, tc 1 uur, door regenten over du gevange

nissen : dc levering der bonoodigdheden voor net 
onderhoud der gevaugcuon over 'S0. 

Leeuwarden, tc 2' , uren, door dc comm. van adm. 
over dc gevangenissen i do leveriug der bcuoodigd-
heden voor het onderhoud der gevangenen over 'S0. 

N Ijker U, door den dijksteel van den polder Arke-
mhoen, in De Roskam: dc levering van ongeveer 'A0 
last (ad 2000 KG.) harde nieuwe puin, to leveren in 
de Nijkerker haven. 

Dlnadag, I I «Sri. 
Ulrerht, lo 9 uren, iu hot .gebouw voor Kunsten 

ea Wetenschappen: het verrichten van eenige werk
zaamheden in en bij de kazerne „het Kiudurhuis" Ic 
Utrecht. Aauw. 16 Oct., te 10 uren. Bil j . iuz. 20 
Oct , vóór 3 uren, op het bureau van den eerstaanw. 
ingenieur. 

Derdreeht, tc 1 uur, door regenten over het buis 
van arrest cn bewaring: dc leveriug dor benoodigd-
heden voor het onderhoud der gevangenen over \S0. 

Tiel, Iu l ' / i uren, door regenten van het huis van 
arrest: do luvering der benoodigdheden voor het on
derhoud der gevangenen over '80. 

'•-Hage, te 'A uren, door dc comm. vau adm. van 
het burgorl. en muit. huis van verzekering: do leve
ring der bouoodiiidhcdoii voor het onderhoud dor 
gevangenen over '80. 

t.orim hem, 's avonds S uren, door regenten over 
de cell, gevangenis: do luvering der benoodigdheden 
voor het onderhoud dur gevangenen over '80. 

Ileerenveen, 'savouds 8 uren, door regenten over 
het huis vnn nrrest: dc levering dur beuoudigdhedun 
voor het onderhoud dor gevangenen over '80. 

Ween«dag, » Ori. 
'«•Hage, te 11 ureu, door het ministerie vau water

staat enz.: de lichting on opruiming van een in de 
Lek, tusschen de kilomelorraaicn 112 un 1 13, gezonkeu 
zandbak. Aanw. IS en 20 Oct. 

Mantraart, te 11 uren, door de comm. van adm. 
over dc gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroor
deelden: dc w e r i n g der benoodigdheden voor het 
onderhoud dur gedelineerden over HO. 

'H-llage, te 12 uren, door het miuistcrie van water
staat enz.: het maken van eeu strekdam en ecu 
dwurskrih in dc BenedciiMerwede, hconsten de ont
worpen overbrugging bij Baanhoek, ten behoeve van 
don spoorweg Dordrecht—Eist. l u i . bij den eerst
aanwezend ingenieur L . J . Kesper, te Gorinchem. 
Aauw. IS Oct., te I I ' / , uren. Hamiug f 48*900. 

SUniegen, te 1 uur, door de commissie voor den 
uitleg der stad, teu raadhuizc: dc slechting vau eeu 
gedeelte der vestingwerken, gelegen tuascheu dc Mo
lenstraat en Hertogsteeg on de voor het ministerio 
van Oorlog gereserveerde terreinen, en de uitlrg van 
wegen, met bijbehoorende werken. Aanw. 17 un IS 
Oct., telkens te 11 uren. Inl. bij deu ingenieur Uren-
dor it Brnudis, te Maastricht cn den oplichter voor 
de ontmanteling Hofkamp, tc Nijmegen. 

te 1 uur, door regenten over de cellulaire 
gevaiipcuis: dc levering der bcnoodigdhudeu voor het 
onderhoud der gevaugcuen over '80. 

Dauderdag, S S Oei. 

Haarlem, te 2' / , uren, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: liet 
maken van een pcilput, terp en gebouw voor eeu 
zelf regis treerutidcii getijmeter op Vlieland. Aanw. 18 
Oct. Raming /5700 . 

Vrijdag, 14 0)et. 

Arnhem, tc 12 ureu, door hrt ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: l o . 
het doen van eenige herstellingen aau s Rijks grooten 
weg van Zutfen over Loobesa naar Goor. Aauw. 16 
en IS Oc t Raming / 8000 ; 2o. het vervangen van 
dc Wormsuhe vlotbrug door een ijzeren draaibrug oVer 
liet Aneldoornsche kanaal, onder Loenen. Aanw. IS 
Oct. Banting ƒ 5 8 0 0 : Bo. het driejarig onderhoud 
van de verspreide landsbruggen en duikers in Gelder
land. Raming / S25 per jaar. 

Leeuwardeu, tc 12'/i urou. doorliet ministerio van 
waterstaat enz., aan liet gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud van de zei-sluis dc Nieuwe-
zijleu onder Eugwicrum, met bijbehoorende gebouweu 
enz., cn van het opscheepshoofd tc Oostmahorn. Aauw. 
20 eu 21 Oct. Raming fWWOO per jaar. 

Mlarhleren, te 3 uren, door hurg. en weth.: het 
afbreken van ccne oude-, cn wedcropbouwen eener 
nieuwe behuizing en schuur, met doorril en winkel, 
dienende tot logement, winkel, brug- en lohmeliters-
woning, te Lagcland, aan den „llninwcg , bij het 
Slochterdiep onder Harkstede. Inl . bij dun gemeente-
opziehtcr L Wicherts, te Kolham. Aanw. 13 Oct., 
vau 10—2 uren. 

Zaterdag, 3& Oei. 
ilooi.iiiti.il. tc 2 uren, ia de Dircetiekeet van den 

cal. polder Hoofdplaat: het maken en leveren van 
2510 M * zinkstnk, 2202 scheepstons gewone Door
niksehe, Ijussineeschc of basallstceu, en 1176 idem af
val van soortgelijke stoeo. 

Dlnadag, 1H Oei. 

Hekste!, te 12 uren, door bet bestuur van het 
waterschap der rivier de Dommel, op het raadhuis: 
het verbeteren van do rivier de Dommel, vau den 
Woen.selschon- tot den Loondcr-wntermolcn, benevens 
bet op de diepte baggeren van de rivier de Dommel 
tusschen Vught eu Bokstel cn hut verbrecden en 
verdiepen der uitmonding van deu Esschcnstroom-
Inl. bij dun ingenieur tc Stratum. Aanw. 22 en 23 
Oct. Bil j . ins. uiterlijk 27 Oct. bij den secretaris-
penningmeester te Bokstel. 

Waenadag, SO Oct. 
Nlad-aan-'t-llaringvliet, tu II uren, door burg. eu 

woth.: de bestrating met klinkers der kaai cu de aau 
kaai uu haven te verrichten herstellingen eu vernieu
wingen. Inl. bij deu architect A . vau deu Berg, tu 
Deu-Bommel. 

Honderd a i , BO Oct. 
Haarlem, te 2 ' / i ureu, door bet ministerie van wa

terstaat enz., aan net gebouw van het prov. best.: het 
verbeteren der verdedigingswerken op het noordur-
strand van Vlieland. Aanw. 25 Oct. Raming ƒ 6300. 

Vrijdag, SI Oct. 

Leeuwarden, te 12'/ t uren, door hel ministerie van 
wnterst. enz., aan het gcb. van het prov. best: lo . hut 
éénjarig onderhoud van de havenwerken tc Slaveren. 
Aanw. 25 en 27 Oct. Raming ƒ 1200; 2o. hot twee
jarig ouderhoud der havcu- en zcewerken Ie Makkum. 
Aanw. 25 cn 27 Oct. Raming ƒ 175 por jaar; 3o. 
het driejarig onderhoud der havenwerken te Lemmer 
cn Taco/ijl. Aanw. 25 cn 27 Oct. Raming/1725 
per jaar. 

Waenadag, a N«v. 
'a-Hage, tc 11 urm. door het ministerie van water

staat enz.: de uitvoering van herstellingen cu ver
nieuwingen aau do Rijksrivicrwerkcn op liet Zwarte
water, met het ouderhoud dier werkeu en de afbake
ning van het vaarwater ged. '80. Raming ƒ 3500. 

Vrijdag, I Nov. 
Zwalle, te 12 uren, door het prov. bestuur: hot 

aanleggen van een grintweg langs de Lutterhoofdwijk, 
iu de prov. Overijsel. Inl. bij deu ingenieur A . 
Déking l>ura, te Zwolle en den hoofdopzichter der 
Dedemsvaart, te Avereest. Aauw. den Sen dag vóór 
de besteding. 

IJielmande, te 1 uur, door hot bestuur van den 
polder Oost-IJsclmonde, in Dc Hollandsche Tuin : de 
levering van nieuwe molenzeilen voor de beide water
molens van dien polder, met het onderhoud daarvan, 
voor den tijd van 5 jaren. 

Afloop vaa Aanbestedingen. 
Breda, 25 Sept.: dc verbouwing van het huis 

H . Touseul: metselwerk ingekomen 5 bilj., als: 
I \lnt t.. e ll J . Mol , 
P. Dielcmans, 
J . A . Mol , 
A . v. d. Heide 
Th. Kcssol, 

te Breda, 
idem 
idem 
idem 
idem 

ƒ 1074 
„ "83 
„ MO 
„ «.120 
„ 014 

timmerwerk ingekomen 5 bilj., als: 
A . Schoeiimukers, te Bredn, ƒ 1070 
Erven A. van Kiel, „ idem „ 1054 
W . Slecht riem, „ idom „ 1042 
Nuijten, „ idem „ 1024 
Harskamp, „ idem „ «20 
beiden gegund. 

Breda, 26 Sept.: het bouwen vau 2 hoerenhuizen 
aan deu Noord-biiiueusiugrl aldaar : metselwerk i n 
gekomen 6 bilj., als: 
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te Ginneken, / 71!l» 
„ Breda, „ 7050 
„ idem „ 70*0 

idom „ 11841 
„ idmn „ liliTIi 
u idmu „ Iilili7 

bilj., nis j 
te ltredn, ƒ 7120 
„ (jitinckeii, „ 0SII5 
„ Brcdu, „ 0258 
„ idom „ 01111 
„ PrinHouliage, „ 5085 
„ tlroda. ' „ 5576 

bilj , als: 
tc (ünnekeii, f 13.098 
u Leur, „ 13,US0 
„ Dordrecht, „ 13,5(10 
„ 1 ii lilleken , „ 13,400 
„ Breda, , 13,480 
,, idem „ 13,208 
„ idem „ 13,258 
„ idem „ 13,240 
„ idem „ 13,141 
„ idem „ 13,101 
„ l'iiiisenli.iee, „ 12,040 
„ Breda, „ 12,514 
„ idem . 12,243 

C. Voeten, 
P . Dielemans, 
11. r . d. Heide, 
J . Voogd., 
J . M o l , 
0. de hauler, 

timmerwerk ingek. 1 

J . van Gils, 
C. Klein , 
II. van Kiel, 
II. v. d. Akker, 
A. van Dongen, 
II. Dielen, 

massa ingekomeu UI 
(;. Voeten, 
0. vau Blcrk, 
W. Schampers, 
B. Verlogh, 
J . M o l , 
11. van Riol , 
P. Dielemans, 
J . Voegt 
H . v. d. Heide, 
H . v. d. Akker, 
A . vau Dongen, 
Th. Kassei, 
0. du Kantor, 

Varden, 26 Sept.: het bouwen vau eun boeren
woning met toebchooren; ingek. 3 biljetten, als: 
A. Mulderijs, te Vordcu, / 3484 
II. M . Bercndsen, „ Uag-Kcppel , „ 3273 
('. Pasman, „ Vorden, „ 3263 
gegund. 

Dieren, 27 Sept.: het bouweu van een koetshuis 
met woning; ingekomen 5 bilj. als: 
J . Steiovoort, te Dieren, ƒ S'.l'Jl 
II. Stoltenborg, „ idem „ 8988 
J. Maandag, „ idem „ 3001 
A. R . Scboonioaii, „ idem „ 3856 
H . Kakiaar, „ idem „ 383S 
gegund. 

I.ntrriloo, 27 Sept.: de Lou wing vnn eeu woonhuis; 
ingck. 3 bilj., als t 
J . II. Aalbers, le Grounloo, / 15,127 
B. II. Blaukvoort, „ Eibergen, ,, 15,206 
J. T. Nales, „ Groenloo, „ 14,061 
gegund. 

Kaïierdam, 27 Sept.: het uitbaggeren van tochten 
en het verzwaren vau gedeelten ringdijk iu den Prins-
aJeaaaderpolder; 

Ie ptTe. ingck. 5 bilj., als: 
J . du Waal, te Vinkenveen, / 1000. 
(!. Sterk, „ Heiikelum, „ 3205. 
II. OfTorman, „ Capelle. „ 8885.40 
A. II. Breijs, „ Kralingen, „ 1ÜS1. 
.1. Bakker. H idem „ 1485. 
gegund. 

2e pere. ingek. 5 bilj., als: 
J. de Waal, te Vinkenveen, / 1300 
C. Sterk, „ Heukelom, „ 8880 
A. II. Breijs, „ Kralingen, „ 1657 
J, Bakker, „ idom „ 1025 
T. Roggeveen, „ idem „ 1008 
gegund. 

I» re. 1 eu 2 iu massa iiigek. 2 b i l j , als : 
W. Iioho, te Kralingen, / 1066 
H . T. Swets Tz., „ Hardinksveld, „ 45(H) 

3c jierc. ingek. 5 bilj , als : 
J . dc Waal, te Vinkenveen, / B00, 
A. H . Bruijs, ,, Kralingen, „ 615. 

I C. Sterk, Heukelom, „ 546. 
II. Oherninii, „ Capollu, „ «79X80 
A. Korevaar, „ Ned.-Hardinksveld, „ 313. 

l u pero. lagefc. 5 bilj., als: 
A. II. Bruijs, te Harlingen, ƒ 3 3 1 1 . 
EL OnVrman, „ Capelle, „ 2674.70 
J. de Waal, „ Vinkenveen, „ 2600. 
A. Korevaar, „ Nud.-Hardinksv., „ 2505. 
C. Sterk, „ Heukelom, „ 2561. 

perc. 3 uu 4 iu massa iugek. 2 bilj., als: 
W. I « h e , te Kralingen, f 2312 
II. T. Swets Tz., „ llanliiiksvold, „ 8800 
gogiind. 

perc. I, 2, 3 en 4, dc geheele massa ingekomen 0 
bilt., als: 
.1. Giltjes, te Helder, ƒ 15,000 
I). C. Hakkar, „ Werkendam, „ 10,222 
a Sterk, „ Heukelom, „ 9,6S7 
P. de Groot, ,. Giesendam, „ 0.0(H) 
A- II. Breijs, „ Kralingen, „ 7,554 
II. I Swets Tz., , Hardinksveld, „ 6,475 

Andel. 27 Sept.: het bouwen van een schoollokaal; 
ingek. 19 bilj., als: 
A. A . van Ittcrsou, te Rhenoij, ƒ 6100. 
A. Dankcrs, „ Hcusdun, „ 60(H). 
•I. Kruidenier, ,, Charlois, » 5080. 
L . v. d. Weiden, ,, Krimpen a/Lek, „ 5020. 
Arie Maas, „ Andel, „ 5750. 
J . v. d. Vliet, „ Andel, „ 5700. 
C. Kentie, „ Woudrichcm, „ 5700. 
A. Kentie, „ idem „ 5700. 
T. Tankens, „ Andel, „ 5600. 
G. Haspels, „ Babilonienbr., „ 5520. 
N . van Rijswijk, „ Heusden, „ 5480. 
J. Straver, „ Kmmikhoven, „ 5180.20 
J . Hobo, „ Nederbemert, „ 5455. 
J . Straver Jz., „ Andel, „ 5440.09 
0. Muilwijk, „ Gorinchem, „ 5350. 
•I. W . van Brceningen, „ Krimpen a, L., „ 5200. 
LU van Breeuingeu, „ idem „ 5100. 
II. van Gooi, „ Almkerk, „ 5000. 
gemijnd door L . vau Brecningcn, te Krimpen a. Lek, 
voor ƒ 4000. 

Nieuwe-Pekela, 20 Sept.: het bouwen eener boc-
reibehuizing voor N . Sikkcns, te Sappcmeer; iugek. 
18 bilj., als: 
II. Schreuder, tc Zuidbroek, ƒ 3780. 
P. Beugel, „ N.-Pekola, „ 3750. 
W. Marqueriog, „ Veendam, „ 3724. 
IL Prummel, „ N.-Pekela, „ 3700. 
IL Schenkel, » Meedcu, „ 3683. 
E . Kliphuis, n Stadskanaal, „ 3603, 
S. Groeoercld, „ N.-Pekela, „ 3656. 
R. Beijering, „ O.-Pekela, „ 3650.75 
J . Smith, „ Wildervank, „ 3650. 
J . Meijering, „ N.-Pekela. „ 3640. 
H . Voorraad, „ O.-Pekela, „ 3645.99 
G. Kuiper, „ N.-Pekela, „ 3600. 
K . Hcnscma, „ idom „ 3567. 
A. Hcijen, • Veendam, „ 3561. 
J . Winters, „ O.-Pekela, „ 3400. 
J . Prummel, „ Wildervank, „ 3478. 
A. Mensem;., „ O.-Pekela, „ 3310. 
Q. Hazclhof, „ N.-Pekela, „ 3333. 

D e i n , 30 Sept.: do bestrating niet VVaalklinkcrs 
der Henrietta- of Brassorskado; miuste inschr. was 
G. L . N . van der Drift, te Schipluiden, voor ƒ10,521. 

Ottaland, 30 Sept.: hot afbreken dor beslaande 
onderwijzerswoning cn bet bouwen eener nieuwe mot 
verbetering van het schoollokaal; ingekomen 11 bil
jetten, als: 

P . Boelen K Az. , te Alblasserdam, / 9408 
A. A . van Itterson, „ Acquov, ,, 9245 
0. du Bruin, „ Jaarsveld, „ 0200 
V. v. d. Berg, „ Molenaarsgraaf, „ 8500 
G. Kreukniet, „ Oltolaud, „ S375 
A. Oskam, „ Pcursuin, „ 8250 
B. de Zwart, „ Gioscudnin, „ 8250 
J . J . 0 . Woudenberg, „ Groot-Ammors, „ 7000 
A. v. d. Wel, „ idem „ 7905 
•I. Kooiman, „ Wijngaarden. „ 7705 
J . Itrlcde, „ Goudriaau, „ 7700 

Neliellulnen, 30 Sept.: dc vergrooting en verbete
ring der gumuunlcschool; minste iuschr. was D. Sizoo 
Ms., to (Joriucheni, voor / 2147. 

ruime II, 2 Oct.: lo. het bouwen ccucr school 
fhulpschool) tc Erica; gegund aan L . Vos, le Stads
kanaal, voor ƒ 2 1 4 8 . 

2o. hot vergrooten der school te Zuidbarge; gegund 
aau VV. Pepping, te Noord barge, voor ƒ 6 3 0 . 

3o. veranderingen in de school te Nieiiw-Dordrcebt 
cn vergrootiug der onderwijzerswouing: gegund aan 
W. Pepping, tc Noordbarge, voor / 1325. 

HelIcTactalulH, 3 Oct.: het teren eu sehilduren van 
het staande werk der kappen voor monitors, en die 
vau het koninklijk stoomjacht De Isewe, zoomede het 
vcrriehlun vau eenige bijbehoorende werken; minste 
inschr. was L . 0. du Leur, te Utrecht, voor ƒ2787 . 

Hameien, 3 Oct.: het leveren un storten van 2000 
scheepstons Doorniksehe of Iicssiuccschesteen; ingek. 
3 bilj., als : 
1). du Jong Az., te NCUZJI I . / 6404 
C. v. d . Velde, „ Borselen, „ 6400 
1. van Male Dz., „ Breskeus, „ 6321 

Middelburg, 3 Oct.: lint wegruimen van grond uit 
ile buitenhaven vau Neuzen, behoorende tot dc wer
ken van hut kanaal van Neuzen; ingekomen 4 bil
jetten, nis: 
I, van Male Dz., tc Breskens, ƒ 17,798 
F. Volker, „ Dordrecht, „ 15,230 
L . Kalis Kz. , „ Sliedrecht, „ 12,310 
1). Volker, „ Dordrecht, „ 10,600 

Wiiixchaten, 3 Oct.: hul ten deele herstellen eu 
vernieuwen van de bestrating in den klinkerweg over 
Zoidvean tn de richting van Oude-Pekela; ingekomen 
6 bil i . . als: 
A. Nijdam, te Groningen, ƒ 1083 
K- cn G. de Grootu, „ Winschoten, „ 1S30 
E. v. d. Voort en 

W. J . Smid, „ idom „ 1760 
K . II iviii.-H, „ idem eu 

J . N . Kruiziuga, „ Blijham, „ 1010 
II. Dik en J . Numann, „ Winschoten, „ 1630 

Kalnge, 3 Oct.: het aanleggen van deu grintweg 
P e e l • eid—Garawerd; iugek. 11 bilj., als: 

T. Bos, ƒ 11,880 
N . Reinking, „ 11,313 
J . J . de Vries, „ 13,413 
M . Sijtses, „ 13,277 
S. du Wit , „ 13,239 
IL A . Smit, „ 12,798 
A . J . Benninga, „ 12,434 
J . Lubaen, 11,080 
II. J . Kroon, „ 11,670 
J . A . Pot, „ 11,121) 
J . Veltkamp, „ 11,400 
W . B. Harkema, „ 1 1,390 
P. H . Dopheide, „ 11,250 
II. Vogelzang, tc Oldehove, „ 11,087 

Xw« l l e , 4 Oct.: het ophoogon van ecu gedeelte van 
liet terrein voor de Buiteusocictcit, ingekomeu 6 
b i l j , als: 
A . Blocks, te Zwolle, / 6650 
F. Sehauf.de. „ Hattein, „ 5661» 
L . Krook, „ Zwolle, „ 5635 
J . Willighagen, „ idem „ 4760 
W . M . Nijenes, „ Arnhem, „ 4627 
i. Faaudcriuk, „ Bruanepe, „ 45UO 

'*>Hage, 6 Oct.: de levering van steenkolen, ged. 
'80. len behoove van du Rijkssloomgumalcn aau deu 
Arkelsehcdam en aan het kanaal van Steuncuhock; 
minste inschrijver voor beide was A . Zellckcns, te 
Delft, a / 0 . 4 1 » i>er H L . 

I'lrerlil, 7 Oct.: het herstellen vnn de toegangs
wegen naar dc stations Deventer, Olst eu Dedems
vaart, ten behoeve van deu spoorweg Arnhein-Ijecu-
\iarden, ingek. 4 bilj., als: 
P. He i l , te Zwolle, ƒ 3931 
F . Aberson, „ Stcenwijk, „ 3253 
J . Hollies, „ Koekangc, „ 3186 
J . G. Hofman, „ Bleske, „ 3040 

i.ekomoiiii. 7 Oct.: de vergrooting van dc openbare 
school; hoogste iuschr. was A . O. Poot, tc Vianen, 
voor /16,900, minste inschr. A . A . van Ittcrsum, tc 
Beest, voor /13,129. 

Arnhem, 7 Oct.: het maken van een gebouw inge
richt tot café-restaurant, op ecu terreiu In do Vijzel
straat en dc Bakkerstraat aldaar; ingekomen 11 bil
jetten, als: 
M . Jansen, tc Arnhem, ƒ 63,100 
H . v. d. Heijden, „ idem „ 52,300 
O. J . Hoogcrs, „ idem „ 52,000 
L. Hassolhach, „ idem „ 50,060 
11- Th. Iloclots, „ idem . 50,040 
II. G. Knoops, „ idem „ 49,408 
G. van Berkum, „ idem „ 49,385 
H . Heuvels, „ idem „ 48,660 
G. Liefting, „ idem „ 47,350 
J . P . Welsing, „ idem ,, 46,911 
H . v. d. Sand, „ idem a 46,700 
gegund. 

'••Haa-c, 8 Oct.: lo . de vernieuwing van het rijs-
stortebed in don Baardwijkschen overlaat; ingck. 5 
bilj., als: 
C. van Zwol, tc Made, ƒ 13,000 
T. Smits Ma., „ Wijk, „ 12,800 
A . de Kort, „ Baardwijk, „ 12,023 
H . J . Dekkers, „ idem n 11,737 
D. C. Hakkers, „ Werkendam, ,, 9,880 

2o. het bouwen van een dijkhuis met magazijn te 
Panncrdcn (oostzijde); ingek. 7 bilj., als: 
B. Onstein, te Drumpt, f 17,965 
J . 11. Hoviuck, „ Panuerdcn, „ 17,606 
R. A . v. d. Bcrgh, „ idem „ 17,420 
H . J . Masselink, „ Doetinchem, m 16,8(X) 
N . W . van Daalea, „ Arnhem, „ 15,705 
F . F. Tcrwindt, „ Panncrden, „ 15,722 
11. Jansen, „ Didam, „ 15,680 

Breda, 8 Oct.: bet slechten der omwalling vau het 
terrein der Kon. Mi l i t . Academie eu der voorliggende 
werken, bet voltooien der rondom de stad outworpen 
Singelgracht, bet doortrekken der oostelijke Kasteel-
gracht, tot in dc Singelgracht, het graven eener 
coupure van de zuidelijke Kastcutgraclit naar het 
Spaauschc Gat cn het afgraven van een deel der 
buitenwerken tot vei breeding der rivier de Mark ; 
ingekomen 16 bilj., als: 
E . Wesstra, tc Gorredijk, ƒ 174,400. 
C. van Zwol, „ Made, „ 101,400. 
T. Smits Mz., „ Wijk, „ 99,000.90 
J . Monster, „ Puttershock, ,. 98,080. 
J . Hilleo, „ Grave, „ 86,450. 

J . C . van Hattcm, te Sliedrecht, / 84,000. 
B . Verlegh, „ Ginneken, „ 81,518. 
D. Volker, „ Dordrecht, „ 80,000. 
A . Franken van Beters, „ Vught, w 79,800. 
G. Goedhart, „ Dordrecht, „ 77,500. 
G. Straatman, „ Linnc , „ 76,660. 
J . Dubbeldam, „ Dordrecht, „ 73,866. 
B . Wevels, „ Breda, „ 70,000. 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 67,000. 
J . van Oijen Pz., „ Droumcl, „ 66,440. 
M . Verhocvon, „ Prinscaliago, „ 63,664. 

Hoorn, 8 Oct.: het dempen enz. van een gedeelte 
der binnen en buitengrachten; ingok. 26 bilj., als: 
J . J . Bekker, tc Lent en 

A. D. van Seters, „ Nijmegen, / 160,000 
M . Godvlict, „ Hoorn, „ 157,589 
E. Veenhuis en 

H . Lammertsma, „ Bolsward, „ 156,000 
B. Jaosen, „ Amsterdam, „ 153,980 
J . Schreuder „ Kolhorn en 

Lanser, „ Zijpe. „ 153,567 
C Ruiter, „ Urscm, „ 152,152 
L . Bronwer, „ Gonda, „ 150,887 
H . J . Meekers, „ Amsterdam, „ 149,960 
J. P. Cornclisse, „ idem „ 140,700 
A. Lak, „ Midwoud cu 

P. Nicuwbocr, „ Twisk, „ 149,000 
K. Bouwman, „ Beemster, „ 112,500 
•lac. J. van Shiisdnm cu 

C. de Borst. m Dordrecht, „ 112,000 
Corn, dc Groot, „ Scharwoude, „ 111,800 
J . de Groot en 

D. Beunder, „ idem „ 141.8S5 
J . Oldenburg, „ Burgen eu 

Nottelman, „ Schoort, „ 139,818 
II. Dinkla, „ Buiksloot, „ 130.000 
J . C. Tom cn II. van 

Bergen Henegouwen, „ 's-Hage, „ 13S.874 
R . Kroon, „ Buiksloot, „ 138,000 
J . de Meulmeester, „ Delfshaven, „ 136,090 
P . Vlasman, „ Bodegraven, „ 131,500 
C. Sterk, „ Heukelom, „ 131,850 
J . J . Tcssclaar, „ Alkmaar eu 

S. de Wit , „ Oterlcck, „ 120,021 
J . Fruijticr, „ Utrecht, „ 120,600 
R. Lakcman, J . v. Dalen 

un 3, Pecreboom, „ Hoorn, „ 128,470 
D. Tool, „ idem „ 123,085 
J . Zcijlemakcr, „ idem „ 123,700 

Arnhem, 0 Oct.: lo. hut horstellen cn vernieuwen 
van poropcukasteu; ingek. 3 bilj., als: 
II. v. d. Sand, te Arnhem, / 400 
F:. Hendriks, „ idem „ 389 
M . Janssen, „ idem „ 3S5 
gegund. 

80. het doen van boringen voor drinkwnter; inge
komen 3 bilj,, als: 
J . H . Pothmann, tc Arnhem, ' 1404 
C. F. X . Kleiucfcldt, „ idem „ 1200 
E. A . Loefen, „ idem w 1060 
gunning in beraad gehouden. 

Sa de levering van steenkolen en gruis, in 2 perc; 
ingekomeu 2 bilj., als i 

per 101» K G . per 100 K G . 
le perc. haardkolcn 2u perc. gruis 

G. Boegen, tc 
Arnhem, ƒ 1 . 4 5 f 0.98 1 

G. W. Riugeling. 
te idem, „ 0.00 „ 0.89 

gegund. 

Vervolg der lierichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door / . M . is een commissie 
ingesteld tot het houden van een vergelijkend on
derzoek naar de bekwaamheid der candidaten, naar 
de lietrekking van adspirant-ingenieur van den Wa
terstaat dingende, bestaande uit de heeren: J . F . 
Boogaard , secretaris-generaal van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid, voorzitter; Dr. G. F . VV. Baehr, 
hoogleeraur aan de Polytechnische school tc Delft; 
J. F . W . Conrad, hoofdingenieur van den waterstaat 
iu Noord-Holland; ü . van Diesen , hoofdingenieur vau 
den waterstaat in Zeeland; J . M . F . Wellan, inge
nieur van den waterstaat te Alkmaar ; J . K l u i t , 
ingenieur van den waterstaat te Arnhem , en J . A . E . 
Musquetier, ingenieur van den waterstaat te Roer
mond. 

— De Minister van Financiën maakt bekend, dat 
in de tweede helft der maand December a. s. tc 
's-G raven hage eeu examen zal worden gehouden voor 
de betrekking van adspinutt-landmeter bij het ka
daster, waarbij minstens 15 plaatsen ter vervulling 
worden opengesteld. Nadere bijzonderheden bevat 
de Staatscourant. 

— De lijsten der aan Nederlandsche inzenders op 
de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878 
toegekende ouderscheidingen, vermeld in de Staats
courant van 20/21 October en 13 December 1878, 
zijn alsnog aangevuld als volgt : Groep I , klasse 14 , 
het Utrechtsche comité van het Roode Kru is , tc 
Utrecht, bronzen medaille, Atnalhistichting. Groep 
V I I , klasse 74 , E . J . Kerkhoven (Nederl. Oost-Indië), 
bronzen meduille, theesoorten. 

— Bij beschikking van den Minister van Oorlog 
zijn benoemd: tot boufdojizichter der genie, de op
zichters l e klasse J. M . van de Wetering, bijge
naamd De Rooij, te Woudrichcm, en J . II. Mens-
keus to Kampen, tot opzichter der genie l e k l . de 
opzichter 2e kl . II. G. Berghuis te Utrecht, en tot 
opzichter der genie 2e k l . de opzichter 3e k l . P . T. 
van de Wetering, bijgenaamd De Rooij , te Weesp. 

's-Gravenhage. Door den Ins[>ecteui-geneiaal
chef van den dienst der Stnatssjioorwegen op Java 
zijn bij het toezicht op dc particuliere spoorwegen 
aangewezen, met ingang van 10 Augustus 1879 : 
als inspecteur van den sjioorwegdienst op de lijn Se-
marang—Vorstenlanden—Willem 1, de hoofdinge
nieur chef van de lijn Madioen—Blitar—Soerabaia 
H . G. Dent; nis ins|iecteur vnn den spoorwegdienst 
op de lijn Batavia--Buitenzorg, dc hoofdingenieur 
chef van dc lijn Buitenzorg—Pieanger-Regentschnp-
pen A. W . T h . Koek; als ius|>ccteur van het rollend 
materieel der spoorwegen, de ingenieur-werktuig
kundige der 2e klasse .1. W . T h . van Schalk ; als 
adjunct-insjicctcur van deu sjioorwegdienst op de lijn 
Seniarang—Vorstenlanden—Willem 1, de bouwkun
dig-ambtenaar der 2e klasse Th . C. Colenbrander; 
als spoorwegopziebter bfj de lijn Seniarang—Vor
stenlanden—Willem I , dc opzichter der 3e klasse 
H . E . B . Willemsen; als spoorwego[izirhter bij de 
lijn Batavia—Buitenzorg, de opzichter der 2e klasse 
F . van Eldik. 

— Bij ministerieele beschikking is aan W . .1. 
Visser, te Utm-ht , vergunning verleend voor den 
aanleg eu de exploitatie van een |>aunleiispoorweg 
tusschen Zeist en het station Zeist-Driebergen van 
den Rtfnspoorweg. 

Utrecht. Woensdagavond is eene vergadering 
gehouden van SJKIOI wegumbtenaren , die daartoe door 
eene vroeger benoemde commissie waren bijeenge-
roe|icn, teneinde den uitslag te vernomen van de 
door haar in het werk gestelde pogingen, om van 
dc Directiën der verschillende sjworwegmaatschappijen 
hiertelande modewerking te verkrijgen voor de viering 
van het 50jurig spoorwegjnbtleusn. Die uitslag was 
niet gunstig. 

Uit de mededeelingen der Commissie bleek toch, 
dat vnn alle maatschappyen alleen de Noonlbra-
bantsch-Duitache zich 11LUI lii'i eid verklaard haren 
financieclcn steun te verleenen. Als motief voor deze 
weigering werd bijna algemeen aangevoerd, dat het 
feit, dat de Boeket vóór 50 jaren zegevierend uit 
den voor locomotieven uitgeschreven wedstrijd was 
getreden, geene voldoende aanleiding geacht wenl 
om een sjioonveglëest te vieren. Door eenige der 
Maatschappijen wenl als haar gevoelen uitgedrukt, 
dat in 1880 , als wanneer het 50 jaar zal geleden 
zijn dat in Nederland de eerste spoorweg werd be
leden, meer aanleiding daartoe bestaat. 

De Commissie meende onder deze omstandigheden 
het laatste gedeelte van het door haar ontworpen 
programma — kosteloos concert voor spoorwegamb
tenaren in het Park neon' te Utrecht — te moeten 
laten vervallen, doch gaf der Vergadering in over
weging, om het eerste deel van het programma — 
gemeenschappelijk diner voor eigen rekerdng —- zoo 
mogelijk tot uitvoering te brengen. 

Na langdurige discussie wenl ten slotte door de 
Vergadering in beginsel aangenomen een diner te 
houden en daarna een concert of iets dergelijks te 
geven. E r zullen daartoe bij alle spoorwegambtenaren 
lijsten ter deelneming circuleeren. Tijdens die ver
gadering werd door verscheidene psrsosmgeteekend. 

Tot leden der regelingscommi.ssie werden benoemd 
de heeren 8. Hamelink, II. Stolp, Eeltjes, Van Bur-
kom en J . vnn Hennes, die het recht zullen heblien 
zich meerdere leden te assumecren. 

Groningen. Aan de concessionarissen voor de 
waterleiding is door de gemeente gratis afgestaan 
de grond (aan het einde der stad, tegenover bet 
Starreboach), benoodigd voor den watertoren. Op ver
zoek van de concessionarissen is hunne waarborgsom 
met ƒ 1 0 , 0 0 0 verminderd, omdat zij dat bedrag nu 
bij het Rijk als waarborg hebben te storten. 

— Het bestuur der naamlooss vennootschap: 
IEerste Groninger Tiaiuwav-niaaLschappij'' heeft aan 
den Gemeenteraad van Muntendam vergunning ge
vraagd tot den aanleg en de exploitatie van een paar-
desMpoorweg, van af het station Zuidbroek tot aan 
't boveneind van Wildervank, en zulks voor den tijd 
vau 00 jaren. De Raad heelt besloten eerst tot ver
breeding der wegen over te gaan. 

Arnhem. Omtrent de concessie voor den tramweg 
van hier naar Velp verneemt men, dat de Minister 
van Waterstaat aan den concessionaris bij missive 
van 1 October heeft medegedeeld, dat behoudens 
een paar kleine wijzigingen, de door hem ingezonden 
plane in het algemeen voor goedkeuring vatbaar zijn, 
en dat, wanneer de voorgeschreven wijzigingen zullen 
zijn aangebracht, door den Minister zal worden 
medegedeeld, onder welke voorwaanlen de concessie 
voor het gedeelte rijksweg kan wonlen verleend. 

— E r is aanvrage gedaan om een voorloopige 
concessie voor den aanleg en de exploitatie van een 
stoomtramweg van Arnhem vin Oosterbeek, Heelsum, 
Rcnkum tot Wageningen. 

— Blijkens achterstaande advertentie heeft het Be
stuur der Tentoon steil ings vereeniging, in het belang 
van den werkenden stand, den toegangsprijs van 
Woensdag 8 tot cn met Woensdag 15 October, den 
dag der sluiting, op /"0.25 per paraoon gesteld. 

— Burgemeester cn Wethouders hebben aan de 
ingezetenen een lijst van intekening aangeboden ten
einde een huldeblijk, bijv. een medaille, te geven 
aan de personen, die een werkzaam deel hebban uit
gemaakt van het bestuur der Arnhcmscbe Tentoon
stel lings vereeniging. Zij geven in bedenking, ten 
einde de inschrijving algemeen te maken , die te stellen 
op ƒ 2.50. 

Deventer. In dc vergadering van het Departe
ment Deventer der Nederlandsche Maatschappij ter 
Bevordering van Nijverheid werd door den heer Van 
Ituijven mededeeling gedaan aangaande zijne uitvin
ding betrulfejide den Reetificateur van Spoorwegen, 
en deze met proeven toegelicht. Hij bracht een 
locomotief met Reetificateur op een spoorweg, alles 
in miniatuur, iu werking, waarvan de uitslag zeer 
gunstig was en welke de bewondering van alle aan
wezigen, waaronder menig technicus, verwekte. Aan 
den beer Van Ruijven is reeds door versellillende 
rijken octrooi voor zijne uitvinding verleend. 

— Woensdag j l . werden op het stations-emplace
ment a l lüer , in tegenwoordigheid van eenige inge
nieurs der maatschappij tot exploitatie van staata-
spoorwegen, eenige proeven genomen met een on-
derdeel van deu R.-ctificateur voor spoorwegen, van 
den heer Van Ruijven alhier. Het is ons aangenaam 
daarbij te kunnen mededeelen, dat deze iiroefneiniu-
gen met den besten uitslag zijn bekroond. 

Zutfen. In de raadszitting van Maan I.e. 0 dezer 
is bealoten tot het afgraven van eenige lunetten, het 
omleggen vau den Deventer weg en het aanleggen 
van een nieuwe mestberg|ilaats. 

V d a y l d a . ~ 

Houten buis van groote afmeting. Voor 
de nieuwe waterleiding der stad Manchester (New-
Hampshire] Vereerdgde-Staten van N.-Amerika) is 
ccn houten buis gelegd van 180 M . lengte eu een 
cirkelvormige doorsnede van 1.8 M . middellijn inden 
dag genieten. 

De begrooting voor verschillende materialen bedroeg: 
voor gegoten ijzer ƒ 52200 

I |>laatijzer » 55200 
i metselsteen in cement . . . » 33000 
» hard dennenhout » 22200 
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Mm besloot het laats ti' tuin te wenilen. U U I O c M 
dikke platen werden latten gezaagd van 10 cM. 
dikte en 1 M . lengte, die machinaal aan twee zijden 
zuiver evenwijdig, aan de overige twee zijden spil-
votinig geschaafd werden, zoodat alle latten te zamen 
gevoegd een cilinder vormden van 1.8 M. middel, 
lijn in den dag. 

U m dezen cilinder zijn gesmeed-ijzeren handen 
gelegd, die elk uit twee deelen zijn samengesteld en 
met schroefhouten sterk wenlen bijgehaald. 

Ik; buis, waardoor dagelijks 235,000 M 1 . water 
naar de turhinen en pffflpffl gevoerd wonlt, ligt in 
vochtigen grond of iu gromlwater, hetgeen veel bij
draagt tot In-houd van bet bout, en is sedert het 
voorjaar van 1874 met het beste gevolg in ge
bruik. ( T ) 

Hel BESTUUR der Tentoonstelling heelt besloten 

Tht l * c n van »r 8 OetoberUA en 
I T m ^ d a , « October, d e . d a g * « sin,, , , , ,- , 
te stellen op 

f O S * p e r p e r s o o n 
• * ' HET B B S T U O a 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor Dc Opmerker gelieve men, tor VOOT 
koming van oponthoud, tc adresseeren nan de 

I T e d a o t l o 

van genoemd Weekblad . 
T o t V i - i j « l i i i * - - n -. i t n t l n e g e n u e e u 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom

mer aangenomen. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
U~a~atn van Zuilen- ™ Mjftmlt-gwww 

in I tUNPIIUISSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkerjen, Portland Cement, 

;ALK, ï i imissTKKs, vnmtvAsi'K STEBSKN, KN/, 
Sirumhaeai S.W n o l H - r d n m . 

V A N B E T 

Departement van Koloniën 
I M J I l l ' " " / 

z i i n m e t a u t o r i s a t i e s t e e d s v e r k r i j g b a a r b i j d e B o e k h a n 

d e l a a r s M . S C H O O i N E V E L l ) & Z O O N , B e u r s s t r a a t N o . 2 , 

A m s t e r d a m . 

Advertentien. 
I E M A N D door afloop der werkzaamheden buiten 

betrekking komende , zoekt op nieuw plaatsing als 
OPZICHTER of T E E K E N A A R . Goeie go-
tni^scliiïfiei, staan lii'ln >en ilii 'nsli ' . Relteetoereiiileii 
gelieven ziel, tc adresseeren onilcr letters F . II. hij 
•len llockliatulelaar P . N O O R D H O F F te Groningen. 

H U R f l E M E E S T E R cn W E T H O U 
D E R S vim OOSTSTELLING WE11F 
mc\*!n S O L L I C I T A N T E N ou nuarile 
lietrekkinp \an 

G E I E M T E - A R C H I T E C T , 
op pene jaarwedde van ƒ 500.—, benevens eenige 
procentsgcwijze lielooning van de aanneiiiiiigssonuuen 
van nieuwe werken. 

Ook kan de te benoemeu Architect tevens aange
steld wonlen tot Ijkmeester der Botervaten, 
waaraan ongeveer /100.— 'sjaars is rerbondan. 

Aanmelding wordt verzocht franco bij op zegel 
geschreven adressen vóór 15 October a.s. 

Makkinga, 27 September 1879. 
F . F E I I T A M A T J A L L I N G I I , Burg. 
L . 0 0 8 T K R H 0 F F , Secretaris. 

A a n b e s t e d i n g . 

Door of van wege het Bestuur van het Water 
schap der Rivier de Dommel c. a. sal worden 

A A N B E S T E E D : 
Bet verbeteren van de rivier de Dom

mel van af den Woonselschen- tot 
den Loonder Watermolen , benevens 
het op de diepte baggeren van de 
rivier de Dommel tusschen Vucht 
en Boxtel en het verbreeden en ver
diepen der uitmonding van den 
Esschen Stroom. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen M a l i n g 
van f O.50 per stuk verkrijg!mar bij den Secreta
ris-Penningmeester te Bnjtfl en bij den Ingenieur 
te S t ra tum. 

Aanwijzing op het terrein zal gedaan woitlen op 
den 22" en 23 1 October a. S. beginnende den 
2 2 T O des morgens ten 10 uur bij den Loondeiinolcii, 
en den 23™ des morgens ten 12 uur te Bulder. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur tc 

Stratum, 
Inschrijvings-hilletten iiite/endcn vóór of op den 

27'" October bij den Secreluris-penninginiH'ster te 
Boxtel. 

0|>ening der Biljetten op het Raadhuis te Boxtel, 
den 28*" October a. a., des middags ten 12 uur. 

P r i j s v r a a g . 
H E T B E S T U U R der iTpesibssfc le Nijmegen is 

voornemens op hel door de Bank aangekochte land 
buiten dc Hertogsteegpoort Woningen te houwen 
voor Handwerkslieden, Beambten en dei-gelijken, en 
wel zoo dat op cenc oppervlakte van 2 aren, twee 
aancengebouwde woningen geplaulst worden, die te 
samen hoogstens f 2500 a f 3000 kosten, en dus 
voor hoogstens f 200 I f 225 *s janrs verhuurd kun
nen worden cn zoo ingericht moeten zijn, dat zij ook 
afzonderlijk kunnen worden verkocht. 

Het Bestuur noodigt deskundigen u i l daarvoor 
teekening met beschrijving en (•egii-oting in te die
nen, cn looft voor het plan, dat naar zijn oordeel 
ook met hel o o g op den prijs het hcMc aan de eisrhen 
van sierlijkheid en doelmatigheid voldoet, een prij> 
uil vau ƒ 2 0 0 . en voor het na.i-l daarbij komende 
•en pnjs van f 100, 

Dc teekeningen enz. moeten vóór den I . Novem
ber e. k. wonlen ingezonden aan den Voor/ilter van 
bet Bestuur cu voorzien zijn van een merk of eeue 
spreuk, onder bijvoeging van een verzegeld biljet, 
hetzelfde merk of dezelfde spreuk tot opschrift heb
bende, waarin naam en adres van ontwerper door 
hem eigenhandig geschreven zijn. 

De biljetten van niet-bekroonde ontwerpen worden 
ongeojiend verbrand, doch alle oniwer|»en blijven 
eigendom van de S|taarbank. 

Om nadere inlichtingen vervoegt: men zich bij een 
der leilen van het Bestuur. 

Nijmegen, 27 September 1870. 
Det Bestuur der Spaarbank : 
W . F R A N C K E N N G z . , Voort. 
As. N O G R D U V N A z . , The». 
M . CO E N E N . 
J . B. E V F . U W I J N . 
II. DL'VS Jr . 

W . i. S. G. M O S T , Secret. 

Voorlóópse Aankondiging. 
Door het B E S T U U R der Ariihemsche Tentoonstel

ling-Vereeniging zullen na IB October op nader te 
bepalen dag en uur publiek wonlen v e r k o c h t : 
dc verschillende GEBOUWEN der Tentoonstelling, 

E N T R E E GEBOUWTJES, RETIRADES 
enz. enz., terwijl intusschen alles tot 15 Oetnbur 
uit de hand tc k o o p is. 

Te bevnigen bij het Bestuur. 
Onder dc Gebouwen zijn er verschillende geschikt 

voor Fabrieken, Magazijnen en Land li\mwbed rijf eu 
gemakkelijk verplaatsbaar. 

HET BESTUUR. 

VAN RIETSCHOTEN & HÓUWENS. 
ROTTERDAM. 

ROIÏEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R ft Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES , STOOM KRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A I ' P L K I I V BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . P O M P E N . GEREEDSCHAP
PEN S T A L E N SCHOPPEN, ecjr.inm.l.viilc 
K R A A N - cn anden K E T T I N G E N . STOOM -
METERS, A F S L U I T E R S . K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- 011 wi le i wei k lu i ten , 
DRIJFRIEMEN. Alles v w n u l i R . 

Prima PORTLAND C E M E N T uil .lc l'al.i icken 
ilcr oerncin.lo H I ' l t l l A M C O M P A N Y legen concur-
reerenile |irijzon. 

Alle* prima kwaliteit en billijke prijzen. 

N e u c h a t e ï A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

F O L K E R S & 
,l,Kir wie ook tol hel leggen van vloeren inlicht 
land aangenomen up gelijke voorwaarden al» luin ,1 

VAX. X>-EÏ TRAVERS, 
r tot eenige A (1 K N 1' E N voor 4 

ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 
berigt 

verkoop 

.lal do 

C". I A m s t e r d a m , 
, w . r . l c n verstrekt cn orders v • geheel 

Fabriek, licit weg N " . : i , te Amtterdam. 
D E D I R E C T I E . 

ttedet 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
» K J O I G 1 I & € ' " . 

C i v i o l - i n g e n l o u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervniinligen in tien kortst mogelijkcn tijil alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ijzereonstnirtio, volgens eigen tysteem, geschikt v e r elke diepte en opl.reiigst van l ' .O lot 'JUOO M 1 per 
werkdag, cn venter S t o o m w e r k t u i g e n K e t e l s D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s . 
• t*en> cn T e g e l v o r m m a c h i n e s U i e r e n K a p - cn B r u f tcona t r a c t i ë n enz. 

Mtzalb Tegels voor Vloeren 
in K E U K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. ens. alsmede 
U E K I . E E D I N I i van M U R E N . 

U i t s l u i t e n d A g e n t s c h a p v o o r Neder
l a n d en desze l f s K o l o n i ë n . 

G r . J. OOR, 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Sebeepmaker.liaven IV». Vri cn Jufferstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

DB STOOM-

B O E K - , H A N D E L S - « C O U R A N T D R U K K E R I J , 
MKT DAARAAN VKRÜONDKN 

Binderij, Zincografle, Stereotypie en Lithografie, 
van N I J 6 H & V A N D I T M A 11, te Rotterdam, 

sedert September .j.1. door aunbouwing lielangrijk uitgebreid zijnde, beveelt zich bij 

Polder- en Geineeiitebestun'n, l l l l . Inuitslrirclen en Notarissen 
aan voor de apordige en bltlifkr vervaardiging van 

B E S T E K K E N , 
CATALOGUSSEN (met cn zonder Gravures of Clichés), 

NOTITIEN, 
V K R K O O P I N < } 8 - B I L J K T T K l S r , e n z 

P 
M O Z A Ï E K -

l A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle soorlen. 

I )El . lNT&Q' . , l l a r in | ;vUel7 , i to»er i<»i i i i , 

GEBROEDERS DIJKERMA.N, 
B R E D A . 

Sloomlimineiiabriekanlen. 

B. HOLSBOER le Arnhem. 
F A B R I E K en M A O A Z U N van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, eUe soorten van 
Equerres, Bakens, pajkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz, enz. 

G O U D E N M E D A I L L E , A R N H E M W 7 » . 

n c d a i l l c , 
B r m l a u 1 8 6 8 

Zeer groote voorraad 
Onbevriesbare 

D 0 U ( i L A S - P 0 M P E \ 
i n I n t M a g a z i j n v a n 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 
Voor I I I I . A a n n e m e r s enz . z ee r voor i lex 

l i g t v o o r w a a r d e n 

* K a u r i i s » » . 

P O R T L A N D - C E M E N T 
D Y C K B R H O F F & S Ö H N E , 

van de grootst In-kcndc bindingsknicht, steeds volkomen gelijkmatig en bijzonder geschikt voor B e t o n 
werken. Waterleidingen, Kan aal werken, Waterbouwwerken van welken ssrd ook , Fon
damenten voor Machines. Waterdichte Bakken, Kunststeenbuizen, Gaskuipen, Orna
menten, Figuren enz. Het enorme verbruik sedert meer dan vijftien jaren van onze Portland-Cement 
voor bovenstaande doeleinden, zoowel in het Binnen- als in het Buitenland, bevestigd door voortnjflelijke 
attesten, geelt dc grootste garantie voor hare gnwte biridingsknicht en absolute deugdelijkheid. A l naai
de wijze van verwerking leveivn wij de Portland-Cement geheel naar voorschrift, heUij sneller ui' lang
zamer bindend. 

Daar wij tegenwoordig in shttt zijn door onze uitgebreide fabriek tc Amönelurg meer dan 9 0 0 , 0 0 0 
vaten jaarlijks to inwlucoci'cii, kunnen wij prompte uitvoering, zelfs vau de grootst»! bestellingen, verzekeren. 

\MIÏ\T.I!lll<; b|j Iticliricli en in MANNHEIM. 
Portland-Cementfabriek 

D Y C K B R H O F F c f c S Ö H N E . 
Depothouders voor Nederland en Koloniën de Heeren . 1 . i i I » . V . l \ l » K H l ' O ' l ' . 

Nieuwehaven 109, Rotterdam. 

i e i m i ï ï S " f ' t f l i ' PRIJS 
Tentoonstelling Parijs 1878 

BOULET * J M u r W ^ ^ W k a n l H i 
28 rue des Ecluses St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alk 

soorten van porcelain en aiinlevverk. User dai 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Ituiteuland in werking. 

De nnllusirm'flr Catalogus wordt op Tranro 
aanvrat' Traiiro mrni'/oiidni. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A S T O I S Ï O . 

L U I K . 
Hgenaws en espWtanten van H A R D S T E E N - cn 

van K K I l E N ' l 1 K 0 E V E N . 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

tie HoUandtche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vnn nllc liekenJc typen 
en reparatien aan bestaands K E T E L S wonlen in 
den kortst mofjelijkcn tij.l gelevenl cn uitgevoerd. 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Oat Purification ami Chemical C*. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon. Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

D E S T E E N - C E M E N T 
VAN STETTIN, 

nitinnntcnilc door groote sterkte en weerstand 
biedend vermogen, i»uiuluiteml teliekomcn mu 
liet HOOFDDÉPOT van .Ie N E D E R L A N D 
SCHE KUNSTZANDSTEEN FABRIEK. Am 
sterdam, over liet Daleis voor Volksvlijt. 

o i n k T b ^ . W. VAN iJEii WIEL * M «• Arnh.». - Alle «tukken en sdvertenuen i adresseeren aan 
den Redacteur F . W . V A N G E N D T JGsn . t . Arnhem. - UiUjsve van 1). A . T H I E M E 

Veertiende Jaargang, ü 0 . 42. 
; • , ' • ! o f i y . : . v i ; S • u::r.• < :-n 

Zaterdag 18 October 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W. V A N GENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Venwhijnt ZaterdaKi. Prgs per S maanden f l.SS. Mea abonneert zich voor 
een jaargang. Afzonderlijke nommera bij vooniitbeatellilig 15 eenta. 

s t u i k e n , e n a d v e r t e n t i e - . t e a d r e s s e e r e n a a n 

d e R e d a c t i e t e A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E N : . 
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T W E E V R A A G P U N T E N IN Z A K E V L O E I P U T T E N . 
Sedert eenlgen tijd is dc polderstnd van Dordrecht 

onder mijne directie van cenc vei-srhwaterleiding voor
zien. Eene met platen loegeliehte hestdirijviiig van 
dat wtuk is door mij aan dc redactie iler • Bouwkun
dige Bijdi-agcn" ter plaiiüiing in dit tijilsehritt toe-
gi'zonden. 

Na dc voltiKiiiiig daarvan hebben zich echter twee 
vraagpunten aan mij opgedaan, die ik onder de aan

dacht wensch tc brengen vau de lezers van lb; Op
merker. Ken daarvan is dezer dagen toevalligerwijs 
opgelost, zoonis men hieronder zien zal. Mocht dc 
een of ander mij ook van het andere eene verkla
ring kunnen geven, dan zou het opstel daarmede 
misschien hij de ontvangst der drukproeven op nut
tige wijze kunnen wonlen aangevuld. 

Het nog onopgeloste vraagstuk komt neer op het 
volgende: 

H ' is de waterspiegel van eene rivier of haven. 
P is een vloeiput, die door middel i-ener vloeihiiis l ' V 
daaruit wordt gevuld, l iet gewelf van den pul is 
dus blootgesteld aan eene opwaarUchc drukking = h. 
liet gewelf is niet waterdicht, zoodat het water er 
tengevolge der drukking doorheen dringt en op dc 
oppervlakte van den weg hij .1 een plas vormt, die 
voortdurend blijft vloeien. De eigenaar van den put 
brengt daarop in het gewelf ccn buisje / / / / aan, 
• i n in de gang van zijn huis (; uitmondt, op zoo
danige hoogte, dat het water in dat buisje kan sfij-

gen tot op dc hoogte van den buiten waterspiegel H ' , 
echter zonder dat hel weg kan vloeien, waardoor 
natuurlijk zijn buis zou oiiderloo|>eii. 

Theoiutiscli blijft nu dc druk hoogte h dezelfde, 
maar het gewelf run den put traant niet meer door. 

Wie verklaart mij dit? 
Het middel is door verschillende werkbazen bier-

terstedo herhaaldelijk met gtnd gevolg toegepast, 
zonder dat zij zich rekenschap kunnen geven van 
dc oorzaak. 

De andere quaestie is deze: 

W is weer de buitenwater-spiegel, P ccn vloeiput, 
die door middel i*ener looden vloeihuis VV van on
geveer I S M . lengte en 5 cM. inwendige middellijn 
moet wonlen gevuld; maar niettegenstaande er cenc 
waterdrukliongtc h ss '25 a .'ÏO cM. aanwezig i s , 
geeft dc buis geen water. De put is van boven 
open, zoodat althans daarin geen tegendruk van 
lucht aanwezig kan zijn. Men verlaagt de uitmon
ding van de vloeihuis in den put met eenige centi
meters, zoodat dc drtikhoogte = hx, dat is mis
schien 40 of 60 cM. wordt, en het water vloeit 
toe, /.mdat de put weldra gevuld is. 

Niemand kon mij dit verschijnsel verklaren, tot
dat ik dezer dogen van ccn Ixwk handelaar ccn Duitsch 
werk ter inzage ontving en daarin toevallig een pair 
bladzijden opsloeg, waar ik dc oplossing van het 
raadsel vond. Ik laat de vertaling daarvan hieron
der volgen; het werk is getiteld: Theorie und 
Praxis der Ventilation und Heizung von Dr. Adolf 
Woijiert. (Braunschweig, C. A . Schwetschke und 
Solm, 1879) en op bl.nl/. 7 2 , § 35 komt daaron
der het hoofd: Bijzondere verschijnselen bij gebo
gen buizen de volgende omschrijving voor: 

Bij buisleidingen voor vloeibare zoowel als voor 
dampvormigc vloeistoffen, zooals bij water-, lucht-, 
sloom* en gasleidingen, komen somtijds storingen voor, 
waarvan dc oorzaak niet altijd terstond cn gemak
kelijk aan het licht komt, en die nog moeilijker 
uit den weg te ruimen zijn, wanneer men ook re
den beeft om te vermoeden, dat de leiding op ge
brekkige wijze is uitgevoerd, voornamelijk dat er te 
weinig gelet is op het vermijden van bochten. 

Bochten in leidingen zijn met betrekking tot de 
hoeveelheid van doorstrooming altijd nadeelig; maar 
'•ij zijdeliugschc hochteu in horizontale, klimmende 
Of dalende leidingen ontstaat slechts cenc naar ver
houding geringe veiiniudering in snelheid van door-
Hrooming, tengevolge van vermeerderde wrijving en 
van verlies aan levende kracht, terwijl hij hcvelsge-
wijs ojistijgendc en dalende bochten cenc gedeelte
lijke of geheele versperring der leiding kan plaat* 
hebben. 

Zooals in dg. 1 is aangetoond, waarhij men zich 
bijvoorbeeld cenc over het geheel nagenoeg borizon-

Fig . i. 

luie water- of sioomleiding voorstellen mag , kan 
'oowcl de dichtere vloeistof door eene dunnere, als 
'"»k de dunnen door eene dichtere afgesloten zijn. 

Bij cenc waterleiding, zelfs als zij over het geheel 
veel verval heeft (fig. 2 ) , kunnen eenige bochten oor

zaak wonlen, dat het water öf in het geheel niet 
uitloopt, öf wel in eene in geene verhouding tot het 
dooi-stroomiiigsproliel staande geringe hoeveelheid, 
niettegenstaande eene aanzienlijke drtikhoogte voor
handen is. 

Bij cenc over het geheid stijgende stoomleiding 
(fig. 3) kan door bet zich in eene bocht verzame
lende condensatiewater de stoom geheel afgesloten 

Fig . 3. 

wonlen. Heeft dc stoom daarbij in het onderste 
gedeelte eene groote spanning bereikt, dan kan hij 
het water zoo ver naar het hoogere gedeelte drin
gen, dat hij voorbij het laagste punt der bovenste 
lijn van kromming in den opstijgenden hevctarm 
geraakt en doorschiet; maar tengevolge van de daar
door ontstane wederzijdsche verandering in spanning 
heeft opnieuw volledige afsluiting plaats, zoodat de 
stoomaanvoer zeer gering is en jwriodick, stootsge
wijze in zijn werk gaal. 

Dergelijke gevallen zullen wij in tie volgende meer 
algemeene beschouwingen nader onderzoeken , waarbij 
men zich naar verkiezing vloeistoffen van verschillende 
11 it-! i! I if ill knn denken, maar waarhij wij ons, tot bc-
vonlering der duitlelijkheid, water en lucht zullen 
voorstellen. 

Eene huis heeft den vorm van fig. 4. Giet men 
bij A wnter i n , dan Htijgt dit tot C, loopt vandxtr 

Fig . 4. 

naar D heen ..f, en er zal een oogenblik komen, 
waarin de bocht D juist door het water gesloten eu 
dc buis, op de manier als geschetst i s , met water 
en lucht is gevuld. De tusschen het water opgesloten 
lucht ondergaat nu nog geene drukking, en er is 
geene reden voorhanden, waarom zij meer naarden 
enen of anderen kant heen verschoven zou worden; 
het water is in de bocht B, zoowel als in de bocht 
D, ieder op zich zelf in evenwicht. 

Stel echter dat er meer water wonlt ingegoten: 
zal dat op de door fig. 5 voorgestelde wijze de buis 
kunnen vullen? Zal de luchtbel C het doorvloeien 

F i g . 5. 

naar D verhinderen of niet? Voorzeker niet. 
Beschouwt men b.v. de waterdeeltjes in de door

snede B, zij zijn niet in evenwicht. Van A af werkt 
de drukking der water/uil , waarvan de boog ie / / i s , 
van C af de drukking der Ingen waterzuil h. E r 
is litis een vt'i - I IHI iu drukking aan deu kant van 
A voorhanden, een overdruk = / / — h, die het 
water over de bocht C been zal dringen, naar deu 
kant van D en E heen. 

Terwijl er echter op deze wijze water doorvloeit, 
en dientengevolge dc waterzuil, zooals fig. G aan
toont, aan den kant van E hooger wonlt , moet het 

F i g . 6. 

B 3 
water te gelijk ook van D na.tr C heen stijgen, cn 
de lucht aldaar te zamen penen; toch kan bet dc 
luchtbel niet naar B heen naar onder dringen, zoo

lang dc drukking van D af niet grooter is dan de 
daartegenover staande drukking der waterzuil A F. 
De vermindering in volumen der ingesloten lucht 
tengevolge der samenpersuig is geringer dan zij dui
delijkheidshalve in de figuur is voorgesteld ; doch dut 
doet niets ter zake, evenmin als de met de vermin
dering in volumen gepaaid gaande vermeerdering van 
spanning. De ingesloten lucht dient hij iedere Rpan-
ningskrucht, om dc opbaar hier of tiaar uitgeoefende 
drukking naar alle kanten gelijkmatig voort te planten. 

Hoe hoog zal nu het water in de buis E staan, 
zoodra de buis A is gevuld.' Iu ieder geval slechts zi*> 
hoog, tlat tie hoogte GD gelijk is aan de hoogte AP. 

Het water in tie bocht / / onder FC is op zich 
zelf in evenwicht, evenzoo het water in de bocht 
/> onder IG. De drukking der waterzuil AF wordt 
door hot water- en de ingesloten lucht naai' B, C , 
/, D, G voortgeplant, evenzoo in tegenovergestelde 
richting de even groote drukking tier even hooge 
waterzuil GIL Er staan dus op alle punten twee 
even groote drukkende krachten tegen elkander over. 
die elkander moeten vernietigen. 

Giet men echter hij E water i n , dan moet het 
water gelijktijdig hoven / / eu / stijgen; de meer 
samengt'jierste luclitliel wordt naar /( heen overge-
drongeu, en drukt dus bij A zoolang water uit de 
buis, totdat, zooals in fig. 7 is voorgesteld, EG-
AF is geworden, dat is totdat de grensvlakken tus
schen de lucht en bet wafer in tie bocht der buis 
in een horizontaal vlak liggen, vooropgesteld dat de 

I en F zich ook in een horizontaal vlak inonduigen 
bevinden. 

Fig. 7. 

B D 

Als men het onderzoek op gelijke wijze tot meer
dere bochten uitstrekt, zal men bevinden , dat bij eene 
zonder zorg aangelegde waterleiding, in weerwil van 
eene aanzienlijke druk hoogte, het water stil kan 
blijven staan en tlat zich bij dezen stilstand, als tie 
buizen doorzichtig waren, een tafereel zou viHirdoen 
als — in overdreven verhoudingen — door lig. 8 
wonlt voorgesteld. 

«Tg. 8. 

De kleine waterzuilen ter lengte van Z ' , £ a , Ls, 
Lk of ter hoogte van , /t-, h3, /** drukken naar 
den kant van het reservoir heen. Iu tegengestelde 
richting drukt tie waterzuil van het reservoir ter 
hoogte van / / . Dc voorwaarde van evenwicht is dus 

/i> - f h' + A* -f- A* = / / . 
D a i r , door de toenemende samenpersing der lucht 

tengevolge van de voortplanting der afzonderlijke 
drukkende krachten, naar het reservoir heen de 
luchtbellen hoe langer hoe kleiner zijn, zoo is ook 
tic som der hoogten van de tegen deze IwbtbeUen 
overstaande waterzuiltjos in ieder geval kleiner- dan 
de som der hoogten van de bet rekkelijke hochteu. 

Men kan daarom voor zeker aannemen, dat het 
water nog door tic leiding zal stroomen, als tie som 

van al de bochten of verheffingen, van welken aard 
ook, in tie leiding kleiner is dun de drukhoogte van 
het water van het )H'ÏI van het reservoir af tot aan 
de uitmonding daarvan. Want iu dat geval is nog 
te meer 

(Ai + ft- + A» +• /»») < // . 
De hoeveelheid water die uitstroomt zal echter, als 

er veel ltorhtcn aanwezig zi jn, gei ing wezen, omdat 
de in de Ui hten zittende luchtbellen in tegenwer
kende kracht gelijkstaan met aanmerkelijke vernau
wingen in bel doorstriKimingsprofiel der leiding. 

Dordrecht, 11 October 1870. 
.). A . v. i i . K L O M . 

Directeur der gemeentewerken. 

W E D S T R I J D , V E R B O N D E N A A N DE T E N 
T O O N S T E L L I N G T E A R N H E M . 

In Het Nieuws van den Dag van 8 Oct. komt 
een ingezonden stuk voor van den lieer J . Helder Pzn. 
tc Dokkum met een antwoord vnn den heer Were, 
naar aanleiding waarvan eerst gein >emde gemeend 
heeft een wederantwoord niet schuldig te mogen 
blijven. Dc opneming van deze dupliek weid beleef
delijk gcwcigenl, daar do kolommen van het blad 
minder geschikt waren orn de ntteenloonaode ziens
wijzen over dn fnbrikuge van baksteen te bespreken, 
waarop dc heer Helder zich tot Re Opmerker ge
wend heeft om aan tlat stuk eene plaaf-s to geven. Dc 
Redactie heelt geineend aan dit vurzock te kunnen 

voldoen en deelt den inhoud mede van het schrijven, 
dat voor opneming in Het Nieuws van den Dag be
stemd was. 

i> Mijnheer de Redacteur! 
Vergun mij nog een weinig ruimte om uw ver

slaggever tier Arnheuist-he Tentoonstelling te lieant-
woordou. 

In mijn schrijven over den wedstrijd tier steen-
vormmachines maakte ik iler jury geen verwijt, dat zij 
iuiu geen enkel tier ingezonden machines den eersten 
prijs heeft kunnen toekennen; alleen wijs ik erop 
en betreur het, tlat hij eenen wedstrijd, waaraan 
rijkspremien zijn verbonden, alleen gelet is op de 
gronden langs de tieldcrschc hoofdrivieren, met uit-
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sluiting dus vun de kleigronden der provincie Fries
land, Oruniitgcn cn anderen, welke toch ook deel 
vun het rijk uitmaken. Waren de prijzen uitgeloofd 
door eene vereeniging van wnalsteonfuhrikanten ol' 
door de provincie Gelderland, dan had tnen volle 
recht alleen die grondstof te behandelen, doch thans 
bcliounieii alle onderdooien van 't Kijk gelijkgesteld 
te worden. 

Overigens Iaat de repliek van den heer Weve mij 
tamelijk onbevredigd, waar ik een antwoord had ver
wacht op mijne vraag: plflet welk recht wordt de 
baksteen hier eene limite voorgeschreven?" 

't Geldt hier de vraag: stilstand of vooruitgang 
op dit gebied. Is werkelijk hiertelande bij het 
waalsteen fabrikiiul de hoogst Iwroilahare ontwikkeling 
in de baksteen-industrie verkregen? Voor die soort 
grondstof misschien wel. 

Zou 't evenwel waar zijn, dat andere landen, b. v. 
DuiUmland, in dc zeer onbegrij]ekjke verhouding 
verkeeren, dat de daar gebezigde grondstof, in zand 
gevormd, een fabrikaat te voorschijn roept van zoo 
inférieure waarde, dat het voor buitenwerk niet 
deugt cn zonder sterke persing onbruikbaar is? 

't Ongeëvenaarde van de waalsteen is dus in de 
grondstof tc zoeken. 

Kent de heer W. dan niet het Oldenburgscli 
fabrikaat, wat bijna uitsluitend in handvormen wonlt 
gewerkt, en zonder eenige nabewerking niettemin 
van zoo uitstekende hoedanigheid i s , dat dit mate
riaal gebezigd werd voor de geheele stichting der kolos
sale marine-haven te Wilhehnshnvcn? 

Kent hij niet de bij onze Duitsche naburen veelvul
dig voorkomende bruinkoolklei cn de daaruit ver
kregen producten, welke evenzeer met de handvorm 
alsook met machines worden verwerkt, cn waaruit in 
de laatste jaren ook de fijnere metselsteen wordt 
gemaakt ? 

Dit zijn kleisoorteu en producten van zoo Voor
treffelijke eigenschappen dat onze l«ste kleisoorten 
en producten daarbij ver ten achter zijn. 

Dit alles verklaart de heer W . door zijn gemaakte 
bewering van het tegendeel, niet te weten , eu daar
door wonlt, bij totale onbekendheid van deze onloo
chenbare feiten, het standpunt duidelijk, waarop de 
heer \ V . zich beweegt, en verklaart dit zijne inge
nomenheid met het wiinlslecniabrikaat. 

De prijzen van de te Herlijn aangevoerde metsel-
stcenen zijn volgens eene otTieieele noteering tegen
woordig als volgt, waarbij ik VOOT mijn doel onder de 
vele soorten slechts enkele noemen zal, als : 

Verblendklinker van 60—70 Mark. 
Gewone eerste soort kl inken » 48—54 » 

» tweede i> » » 27—36 » 
binnenmuursteen i 21—25 » 
Bewijzen deze cijfers niet, dat men den verblend

klinker, dat is de waar, welke door den heer W. 
zoozeer is gedegradeerd, daar op eene zeer hooge 
waarde schat tegenover een gewonen eerste soort 
klinker? 

Eén punt moet ik den heer Weve toegeven, n . l . 
dat men in 't buitenland voorbeelden tc over aan
treft om te bewijzen, dat het eene moeilijke taak 
is om zonder zand vorming steen te verkrijgen, welke 
egaal van kleur is ; maar daardoor stijgt juist de 
waaide van het product, wanneer het aan die eischen 
voldoet. 

Wanneer een bataljon soldaten met hunne offi
cieren van een vermoeienden inarsch erg bestoven 
terugkomt, onderscheidt men 't fijne laken der offi
cieren moeilijk van de grove kleeding van den soldaat. 
Dit voorbeeld is van toepassing op de zamlnerf 
van de waalsteen. 

Alles wat de heer W . ten gunste van de 
waalsteen aanvoert is meerendeels eene herhaling van 
zijne zienswijze in het geleveiil verslag, maar daarbij 
blijft mijne vraag onbeantwoord, tenzij de heer W . 
dit met zijn schrijven voor beantwoord houdt. 

Bedenkt de heer W. wel, wanneer hij de 
waarde van de waalsteen zoo recht duidelijk wil 
maken, dat ik mij niet heb schuldig gemaakt aan 
eene degradatie van dit algemeen gebruikte en zeer 
billijke fabrikaat, maar alleen de ongegronde min
achting van het bui ten land sch fabrikaat in zijn ver
slag tracht te bewijsen ? 

Nu echter de heer W . zoo hoog van de waal
steen opgeeft, moet ik de keerzijde van de medaille 
toonen. 

Daarvoor dienen de volgende feiten : 
Het water dringt in en achter de zanduerf door, 

en doet deze na eenigen tijd afvallen, vooral wan
neer op de blootgestelde plaatsen, na de zuidweste
lijke beitst regens, de vont haar invloed doet gevoelen. 

Aan eene particuliere woning hier in de nabijheid, 
welke twintig jaar geleden van gevelhardgrauw is 
opgetrokken en geléverd door een der soliedste fir
ma's aan de Waa l , is duidelijk verwering op te 
merken, alsof er muizen aan geknaagd hadden. 

Aan de roomsch-katholieke kerk te Dokkuin valt 
op te merken dat bier en daar de zoo hoog geroemde 
zandnerf niet alleen afvalt, maar de steen zelf m a i l 
verbrokkelt, ofschoon dit gebouw pas voor acht jaar 
wenl gesticht, 

Aan pakhuizen te Leeuwarden van ongeveer denzelf
den ouderdom zijn de benedenste steenlagen in ken-
nelijken staat van verwering. 

Er zijn gemakkelijk meer voorbeelden te vinden, 
als men de gebouwen opneemt, welke iu ' t ruime 
veld staan. 

Dc heer W . zegt, dat het ontbreken van druk-
en trekproeven niet bewijst, dat het nationaal waal-
fabrikaat daarbij zou moeten achterstaan; dit is vol
komen waar, maar hij zal het zeker met mij be
treuren, dat door de jury die proeven niet zijn ge
nomen , want niet alleen de draagkracht, maar 
hoofdzakelijk de meer of mindere weerstand tegen 
verwering wordt daardoor uitgemaakt. 

De heer W . is overtuigd van de deugdelijkheid 
van het waalfabriekaat, ook in vergelijking met an
dere fabrikaten, en hiertegenover stel ik mijn over
tuiging, en die is , dat ons nationaal waal fabrikaat 
daarbij fiasco zou hebben gemaakt, 

Welvoeglijklieiilshalve heb ik mijne Waar buiten 
lie>proking gelaten, en had gehoopt dat tie heer 
W . dit zou rmpecteeren; doch de heer W . ge
waagt Liet van met de dubbelzinnige uitdrukking 

dat. deze soort in 't Nederlandse! i fabrikaat tot de 
minderheid behoort, en daarom is 't mijn plicht om 
de gelegenheid hit nader onderzoek te openen, cn 
verklaar ik mij daarom bereid, met ieder waal-
sleenl abri kant de vergelijkende boor-, druk-, en trek
proeven van hunne fabrikaten tegenover het mijne 
tc doen plaats vinden, op voorwaarde dat dc ver
liezende partij de kosten betaalt. 

Ten slotte nog iets over de verbinding van de 
baksteen met dc specie. In mijn schrijven is niet 
beweerd (zooals de heer W. zegt) dat de verbinding 
der specie met steen, voorzien van zandnerf, slecht 
is , maar alleen, dat de ondervinding bewijst, dat die 
met niet-gezande steenen het soliedste metselwerk 
levert. Dikwijls is door minder ontwikkelde metse
laars de vraag gedaan: nZal de specie zich met de 
nict-niwe oppervlakte wel verbinden?" Mijn ant
woord was dan de vraagt Waarom schuurt ge de 
handvormsteen als ge waterdicht metselwerk moet 
maken, b. v. regenwaterbakken enz., en hebt ge nooit 
opgemerkt hoe vast zich de kalk kan hechten aan 
glas, wat toch nog gladder oppervlakte heeft dan 
machinale steen ? Mijns inziens moet men de me
chanische en de chemische verbinding in metselwerk 
goed onderscheiden. 

De eerste wonlt verkregen door de juiste aanbren
ging van het gevolgde verband ; de laatste bestaat in 
dc inwerking der bijtende kalk op de steen, welke 
dadelijk intreedt, maar slechts langzaam hare volko
menheid bereikt en alsdan het metselwerk tot een 
geheel maakt. Voor deze laatste verbinding is de 
zandnerf eer nadeelig dan bevorderlijk, omdat ze in 
zekeren zin een scheiding tusschen steenen specie vormt. 

U dankzeggende, Mijnheer de Redacteur, voorde 
verleende ruimte, sluit ik hiermede vau mijn kant 
het debat, daar ik anden werkelijk beschuldigd zou 
kunnen worden van reclame te willen maken voor 
eigen fabrikaat. 

De hier besproken punten zijn van zoo algemeen 
belang, dat misschien verschillende bouwkundigen 
lust zullen gevoelen de quaestie in een vakblad nader 
te behandelen. 

Hij Dokkum, J . H B L D B R P Z . 
9 October 1879. Steen fabrikant. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T , 

A K D E E I . I S I ; ' S - G R A V B N I I A G E . 

Vergadering van 15 Oct, '70. 

De gewone vergaderzaal der Loge bevatte op Imven-
genoemden datum weder een dertigtal bouwkundigen, 
om de eerste vergadering van het vrarkseitoen met 
hunne tegenwoordigheid te verecren. 

De Voorzitter meende dan ook, deze eerste bijeen
komst op eene meer deftige wijze dan gewoonlijk te 
moeten openen, waaraan hij voldeed door na den leden 
het welkom toegeroepen te hebben, hun te wijzen 
op «Ie goede resultaten door het onderling samenzijn 
in laatste jaren vei kregen, en hen aan te moedigen 
om zoo mogelijk met nog meerderen ijver voort te 
gaan, opdat niet alleen dc oude roem geluuidhaafd 
blijve, maar deze door eehoono resultaten zooveel 
mogelijk vermeerdere. 

Dc notulen, door den Secretaris daarna voorge
lezen, vonden algemeene instemming, waarna met 
algemeene stemmen de heeren U . Boersma, Hartman 
en Den Hertog tot leden der Afdeeling werden aan
genomen. 

Hierop volgde de voorlezing van het verslag dor 
afgevaardigden ter algemeene vergadering, in de 
maanden Mei en September te Amsterdam gehouden, 
waarvoor de Voorzitter den verslaggever, den beer 
P . T i r ion , den dank der vergadering bracht. 

Vervolgens deelde het lid Reinders eenige bijzon
derheden mede over het leggen van parketvloeren 
naar het stelsel van Alphonse Gourguihon te Brussel 
en kondigde hij de oprichting aan eeuer llollandsclic 
fabriek van Mozaiek-cementtegels van dc heeren 
Rachmann en Van Leeuwen te Sloteidijk, nabij 
Amsterdam, met verzoek, van de voortbrengselen 
dezer laatste inrichting proeven te nemen, om zoo 
mogelijk te trachten onze nationale industrie boven 
die uit den vreemde te bevoonleelen. 

Spreker toonde verder het model eener nieuwe 
wijze van houten straatbedekk'mg, eu wel zooals zij 
door eene Engelsche Maatschappij wordt gelegd cu 
waarvan binnenkort hiertorstede de proef zal worden 
genomen. 

Nadat zoowel de wijze van constructie, kosten van 
aanleg en onderhoud, ook iu velband met dat van 
andere soorten van straat verharding, als keien , klin
k e n en asphalt, waren verklaard, sprak hij den 
wensch ui t , dat, hoewel hij vreesde dat houten be
stratingen nooit algemeene toepassing in ons land 
zouden vinden, ze in die gedeelten van Den Haag, 
waai1 ze werkelijk nuttig kunnen zi jn, aan de ver
wachting mochten beantwoorden. 

Nadat spreker eindelijk de voigadermg nog 1n 
kennis had gesteld met een monster natuurlijke 
steen uit de groeve van St.-Joire, wier deugdelijk
heid, ook in vergelijking niet andere steensoorten, 
zeer werd geroemd, sloot hij zijne mededeeling, om 
over te gaan tot het doen beschouwen van eenige 
kunstwerken, in welk laatste hij door de leden 
Bauer Sr . en Boersma opgevolgd werd. 

Tengevolge van liet reeds vergevordeid uur , sloot 
ile Voorzitter, onder dankzegging aan de leden voor 
hunne medewerking, deze bijeenkomst. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsen Oost-IndU zijn de volgende beschik
kingen genomen : 

geplaatst: bij dc Burgerlijke Openbare Werken, 
te Bandong (residentie Preanger-Regentschappen), 
de ambtenaar op wachtgeld W . F . Vogelzang; te 
Padang, dc benoemde opzichter 3de klasse J . P. Pel t ; 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, wegens 
ziekte, aan den oplichter 2de klasse II. G. Burkuuk. 

Bij de Batuviaxche haveniverken, ontslagen.' 
de teekenaar T . Hommes, en benoemd: tot werk
tuigkundig opzichter K. Leyuis Hull'enreutor. 

\;nikmiiliLrin^Mi van Aanbestedingen. 
Maai.di.it, HO «e l . 

De Krulihrrg (bij I ïocthioticin), te 10 uren, door 
do comm. van aam.! dc levering der bcuoodigdhedeii 
voor het onderhoud der gevangenen ovor 'SO. 

Kuilen, tc 1 uur, door agenten over do gevange
nissen : dc levering der bonoodigdhedeu voor net 
onderhoud der gevangenen over '80. 

Leeuwarden, tc 8'/ a ureu, door dc comm. vun adm. 
over de gevangenissen: de levering der benoodigd-
hedon voor het onderhoud der gevangenen over 'SO. 

Almelee, tc (i uren, door dc comm. van regenten 
over het huis van arrest: de levering der benoodigd-
heden voor het onderhoud der gevangenen over '80. 

Maastricht, te 4 uren, door dc comm. van adm. 
over de gevangenissen: de levering der benoodigd-
heden voor hot onderhoud der gevangenen over '80. 

Nijkerk, door don dijkstool vun deu polder Arke-
mlicen, iu De Roskam: de levering vau ongeveer 30 
last (ad 8000 KG.) harde nieuwe puin, te leveren in 
de Nijkerkcr haven. 

DiniidaK, 31 lli-t. 

Utrecht, te 9 uren, in hot gebouw voor Kunsten 
cn Wetenschappen-, het verrichten van eenige werk
zaamheden in en bij dc kazerne „het, Kinderhuis" te 
Utrecht. Bilj . in/. SO Oct., vóór 3 uren, op het bureau 
van don oerstaanw. ingenieur. 

Haarlem, te 10 uren, door do comm. van toezicht 
over het gesticht Moeren berg, in het Noord-nn-'/.nid-
hollandsch Koffiehuis: dc levering vuu manufacturen, 
saaiet, garen, lint, knonpen, wollen-cn moltondekens, 
tapijt goed eren enz., o. a.: 

300 M . blauwe baai. 
100 „ batist. 
100 „ boddetijk 
400 „ rood boeselaars bont. 
300 „ blauw idem. 

1200 „ bombazijn. 
8800 „ sits, in ééae partij, iu diverse patronen. 
200 „ geel damast. 

24 st. dekens, wollen le soort. 
300 „ „ „ 2e „ 
24 „ „ molton le „ 

400 „ „ „ 2e „ 
G00 „ halsdoeken voor mannen. 
(500 „ „ „ vrouwen. 

20UI) M . hemdenlinnen voor nameen, in eene partij 
2000 „ „ „ vrouwen, idem 

00 sts. kaunvas, grijs, 
(i't „ „ zwart. 

850 M . grijs katoen (japounenstof). 
201) „ blauw gestr. katoen, dubbeldraads. 
500 „ wit katoen. 
800 „ id. voor gordijnen. 
100 ,, grijs katoen. 
100 „ zwart „ 

2500 „ ongebleekt katoen. 
150 „ zwart laken voor patiënten. 
100 „ blauw „ „ „ 
100 „ blauw linnen. 

1500 „ ,, geruit niatrassenliuiieii (stoelemat). 
600 „ grijs matrassen linnen 
300 „ „ voering linnen. 
400 „ vautdoekculiuuen. 
200 „ marengo. 

1000 „ wit molton voor mannen. 
1000 „ „ „ „ vrouwen. 
2000 „ zomerstof in ééuo partij iu div. patronen, 
(•'•rim-hem, in de Doele: te 10 uren: dc levering 

aan dc hoogheem raadsel nippen De Alhlasserwaard met 
Arkel-beueden-do-Zouwo eu De Vijf-Heercnlandcn van 
noodmaterialen, in 14 perc; — te 12 uren: de leve
ring aau Dc Alblnsserwuard niet Arkel-bencden-de-
Zouwe van nood material en. 

Zalt-Bemmel, to 1 uur, door den dijkstoel van 
Bommelcrwaard-boven den Meid i jk, iu het Stads-
koffiehuis: lo . het uitbaggeren der Drielscbe watering, 
vau de Veruczeuhock tot aan de Delwijueuschebrug, 
in perc. en iu massa; 2o. de levering van nood
materialen. 

Uardrei-bC, tc 1 uur, door regenten over het huis 
van arrest cn bewaring: dc levering der benoodigd-
heden voor hot onderhoud der gevangenen over '.SO. 

Tiel, te l ' / i uren, door regenten vuu het huis van 
arrest: do levering der bciioodigdheden voor het on
derhoud der gevangenen over '80. 

's-iiase, te 'A uren, door dc comm. van adm. van 
het burgerl. eu muit. huis van verzekering: do leve
ring der bunoodisdhedou voor het ouderhuuil dor 
gevangenen over '80. 

lm*terdam, te 0 uren, door dc comm. van adm. 
over dc gevangenissen: de levering der benondigd-
heden voor het onderhoud der gevangenen ged. '80. 

Gerluehcm, 's avonds S uren, door regenten over 
de cell, gevangenis: do levering der benoodigd heden 
voor hot onderhoud der gevangenen over '80. 

lleereuveen, 's avonds 8 ureu, door regcutcu over 
het huis van arrest: de levering der benooiligdlieden 
voor het onderhoud der gevangenen over '80. 

Waen»dag, M «el. 
Village te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: do lichting ou opruiming van eeu iu de 
Lek, tusschen de kiloniutcrraaicn 112 cn 113, gezonken 
zandbak. 

Meulfeert, te 11 uren, door dc comm. vnn adm. 
over dc geraogeuis voor jeugdige vrouwelijke veroor
deelden: de levering der benoodigd lieden voor liet 
onderhoud der gedetineerden over 80. 

Vinnen, te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden vnn dc Vijf-HeerenInndcn, in het Hotel-Vcrscu-
daal: de levering van noodmaterialen. 

•-Hage, te 12 ureu, door het ministerie vun water
staat enz.: liet maken van een strekdam cn een 
dwarskrib iu de Beuedeu-Merwodc, beoosten de ont
worpen overbrugging bij Baanhock, ten behoeve van 
don spoorweg Dordrecht—Eist. Inl . bij den oerst
aat! wezend ingenieur L . J . Kesper, te Gorinchem. 
Kaming / 43,200. 

Mimeden, te 1 uur, door dc commissie voor den 
uitleg der stad, teu raadhuize: dc slechting van con 
gedeelte der vestingwerken, gelegen tusschen de Mo
lenstraat en Hertogstocg eu de voor het ministerie 
van Oorlog gereserveerde terreinen, en de uitleg van 
wegen, met bijbehoorende werken. Iul. bij den in
genieur lhcudcr a Brand is , te Maastricht en den 
opzichter voor de ontmanteling Hofkamp, tc Nijmegen. 

(••en, te 1 uur, door regenton over de cellulaire 
gevangenis : de levering der benoodigd heden voor het 
onderhoud der gevangenen over '80. 

Ilrvetiler, te 1 uur, door he coll. vau regenten over 
de cellulaire gevangenis: de leveriug der benoodigd-
heden voor het onderhoud der gevangeiien over '80. 

Ketlerdam. te uren, door dc comm. van adm. 
over de gevangenis: do levering der benoodigdhedeu 
voor liet onderhoud der gevangenen over '80. 
• Nneeb, te 7'/i ureu, door de comm. van adm. over 

de gevangenis: dc levering der benoodigd heden voor 
bet onderhoud der gevangenen over '80. 

Ilarlliiceii, ter secretarie vau het waterschap der 
Vijf-Dcelen-Zredijkon.Binnendijks : eene belangrijke 
heistelling san de Hijdaarderzijl, gelegen in den 
Slachtdijk onder Hijdaard. 

Ilanderdac, 23 0>rt. 
'v-llnai-li, te 10 uren, ten raadhuize: het slechten 

van veatniggronden, in 2 perc, als: le perc. van nabij 
Kastereiis-nioloii tot ongeveer san de H o m e d \ 2c perc. 
van het voormalig bastion Hintham tot nabij de 
Zuid-Willemsvaart, l u i . hij den geniecntearchitcct J . 
M . Nebbe. Aanw. 20 cn 21 Oct., te 10 uren. 

Middelburg, tc 1 uur, door het polderbestuur van 
Walcheren, in dc Abdü: lo. het maken van 7332 M * 
glooiing van zuilenbazalt op den West kapel schen zee
dijk; 2o. het zeewnarts verlengen dor hoofden nos. 
22, 23, 21 en 29, op het uoorclerstraud der Noord-
watering; 3o. het maken van 1(17+ M 1 glooiing van 
DoornlksOhe steen, aan de Noord watering; 4o. het 
maken van een nieuw paalhoofd en 2 rij shoo fdoii, voor 
den VV est kapel ach cn zeedijk; to, hot leveren van 
mashouten ]»ilon, rond- en beslagen eikenhout, worm
nagels, staaf- en plntijzer, teu behoeve der Noord wa
tering. Aanw. 20, 21 en 22 Oct. 

Haarlem, te 2'/j uren, door bot ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
makeu van een peilput, terp eu gebouw voor een 
zelfregistreerendeii getijmeter Op Vlieland. Raming 
/5700 . 

Vrijdag, 34 «•«•*. 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie vun wa

terstaat euz., aan het gebouw van het prov. best: lo . 
bet doen van eenige herstellingen aan 's Rijks grooten 
weg van Zutfen over Lochem naar Goor. Raming 
/ H M ) ; 2o. het vervangen van dc Wornutche vlot
brug door een ijzeren draaibrug over het Apeliloornsche 
kaïuial, onder Loenen. Raming ƒ 5 2 0 0 ; 3o. het drie
jarig onderhoud van de verspreide lantlsbruggcn en 
duikers in Gelderland. Raming / 825 per jaar. 

1.1-euwardeu, te 12'/i uren, door liet ministerie van 
waterstaat enz., bU hot gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud van de zeesluis de Nieuwe-
zijlen onder Engwicrum, met bijbehoorende gebouwen 
enz., eu van het opscheepshoofd te Oostinahorn. Aanw. 
20 en 21 Oct. Kaming r*S000 per jaar. 

's-Hege, tc 1 uur, door het ministerie van water
staat euz.: het opruimen der bujlen-dieust-gestcldc 
telegma&jn tnatObea Arnhem cn Nijmegen. Raming 
/ 1635. 

M seed o re» , te 3 uren, door burg. cn weth.: hot 
afbreken van eene oude-, en wedetopbonwen eeuer 
nieuwe behuizing en schuur, met doorril en winkel, 
dienende tot logement, winkel, brug- cn tolpiiohters-
woning, te Lagelaod, aan deu „Hamweg , bij het 
Sloohterdiep onder Harkstede. Inl . bij den gemeente-
opzichter L . Wicberts, tc Kolham. 

Zaterdag, 25 Oei. 
Haafdplaal. te 2 uren, in do Directiekect van den 

cal. polder Hoofdplaat: het maken eu leveren van 
2540 M 1 ziukstuk, 2292 schcepstons gewone Door-
uiksche, Lr.ssineesclic of bazaltstecn, eu 1170 idem af
val van soortgelijke steen. 

Maandag, 27 0)ct. 
i i iMini , tc II uren, door do comm. van adm. over 

de gevangenissen: dc leveriug der benoodigdhedeu 
voor het onderhoud der gevangenen over '80. 

Anmlcrdani, tu II' . ureu, door liet bestuur vun 
de Anistcrdauische Vereeniging tot het bouwen van 
arbeiderswoningen, iu Dc Eensgezindheid: het houwen 
van 2 blokken arbeidcrswoujugcii, te zamen voor 80 
gezinnen, op het voormalige Euneu. tusschen dc 
Blanken- cu Kruijenhofl'struteo. Aauw. 25 Oct., van 
10—12 uren. 

Praueker, tc 12 uren, op het gomcentchuis: het 
bouwen vau eene school eu onderwijzerswouing te 
Peins. Iul. bij den gemeentcopzichter Klavcrsma, tc 
Schalsum. Aauw. 21 Oct., te 11 uren. 

Vfugenlngen, tc 2 uren, hij M . de Roos: het bou
wen vau ecu dubbel lieercnhnis met bijbehoorende 
werken iu de Dijkstraat aldaar. Iul. bij deu architect 
S. Bitters, aldaar. Aanw. 22 Oct., tc 12 uren. 

Ileelaum, tc 3 uren, door Panuekoek en Co., in 
het societeitslokaal van J . Verwoaijou: het houwen 
vun eene papierfabriek. 

uinsrliuteii. tc fi uren, door dc comm. vnn adm. 
over dc gevangenissen.' de leveriug der benoodigd
hedeu voor bet onderhoud der gevangenen over '80. 

Ulreeht, te 6'/i uren, in do cell, gevangenis: dc 
levering der benoodigdhedeu voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '80. 

\ \ intei «« i jk . bij den directeur-ingenieur J . II. 
Nivo! vau den Nederl.-Westfaalsclien spoorweg: de 
levering van diverse hekken ou afsluitingen on dc 
stations Hurken, Hhudc, Dorsten, Gladbcck cu Buor. 

Dinsdag, IK « e i . 
llok«iel, te 12 uren, door het bestuur vau het 

waterschap der rivier do Dommel, op het raadhuis: 
het verbeteren van de rivier de Dommel, vau den 
Woenselschen- tot deu Loonder-watennoleu, benevens 
het op de diepte baggeren van de rivier de Dommel 
tusschen Vught en Bokstol en het verbreeden cu 
verdiepen der uitmondiug van deu Esschenstroom. 
Inl . hij den ingenieur tc Stratum. Auuw. 22 en 23 
Oct. B i l j . inz. uiterlijk 27 Oct. hij den scerctaris-
pennïuguiücster te Bokstel. 

Weensdag, 20) « t l . 
SIad-aan-'t-Uarlngvliet, te 11 uren, door burg. en 

weth.: dc bestrating met klinkers der kaai cn de aau 
kuui cn haven to verrichten herstel lingen eu vernieu
wingen. Inl. hij den architect A . vun dcu Berg, tc 
Den-Bommel. 

llenderdag, 80 Oct. 
Haarlem, lo 2'/i uren, door het ministerie vun wa

terstaat euz., aan het gebouw van het. prov. best.: hel 
verbeteren der verdedigingswerken op het noorder-
strand van Vlielnud. Aauw. 25 Oct. Bandag / 0300. 

Vrijdag, SI «et . 
Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aau het gebouw van het prov. best.: het 
opbreken cu weder leggen vau dc grintbaan op den 
Bubbcrichsclieu dijk, uitmakende een gedeelte van den 
grooten weg van Arnhem naar de Pruisische grenzen 
hij Bnbberich, beuovcus liet verrichten vau aardewerk. 
Aauw. 25 cn 27 Oct.. Ruining ƒ 4010. 

Leeuwarden, te 12'/j uren, door bet ministerie van 
wuterst. enz., aan het geb. van het prov. best.: lo . het 
éénjarig onderhoud van de havenwerken te Staveren. 
Aanw. 25 en 27 Oct. Raming / 1 2 0 0 ; 2o. het twee
jarig onderhoud der haven- en zeewerkeu tc Mukkiim. 
Aanw. 25 en 27 Oct. Kaming ƒ 4 7 5 per jaar; 3o. 
het driejarig onderhoud der havenwerken te Lemmer 
cn Taco/ijl. Aanw. 25 en 27 Oct. Kaming/"1725 
per junr. 

Zaterdag, I Sa*. 
Ilrlelle, te 11% UfOn door burg. eu weth.: le bet 

houwen vau eeue school tegen de Ned. Herv. kerk 
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aldaar, niet bijlcvering van sclioolmcubelen; 2o hot 
gedeeltelijk amoveeren dor school op de Lijnbaan al
daar en het wedcrophouweu eu uitbreiden dier school, 
met bijlcvering van schoolmeubclon. Inl. bij don ar
chitect T. .1. Nicuwcnhuis, to Utrecht, Aunwijz. 24 
Oct., tc II uren. 

Zendag, 2 Nov. 
Leeuwarden, bij Mr. W . A. van Sloterdijck: het 

doen vun vcrlimmeringen aan- cn gedeeltelijke ver
bouwing vnn dc boerenplaats onder Msbrechliiiu, in 
gebruik bij S. 11. Schukkeu. Auuw. 22 Oct., tc 
10 uren. 

Maandag, S >«*. 
Amsterdam, to 1 'ƒ•; uren, door de Hollandselie 

I-fzcrcii'Spuorwcgtimat schappij, in Het Vosje: het ver
breeden van dc Oostcrspoorbann in den Over-Amstel-
polder nabij Amsterdam, met het daarop annleggcn 
vuu sporen, benevens eeuige bijkomende werken. Inl. 
bij den ingenieur van den weg. Auuw. 21 Oct., te 
11 uren. 

t l reelil, tc 2 uren, door de maatschappij tot cxpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het cc nt raai hu ren u : liet 
maken conor ouderehefswoning mot kantoor en nrbei-
dersvertrek eu het verplaatsen vnn ecu steenen wacht
huisje op het gemeenschappelijk station Zutfen, ten 
behoeve van den Nederl.-Westfaalscliou spoorweg. 
Inl. bij den sectieingenieur tc Zutfen. Auuw. 24 Oct. 

Weeasdag, * Nov. 
'a-Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water-

stunt enz.: l o . dc uitvoering van herstellingen cn ver
nieuwingen aan do Rijksrivicrwerken op het Zwarte-
water, met het onderhoud dier werken en de afbake
ning van het vaarwater ged. 'S0. Raming ƒ 3500 ; 
2o. het verlengen vnn 2 dwarskribbeu cn het maken 
van I dwurskribbcu onder de gein. Maurik, langs den 
linkeroever van deu Nedcr-Rijn, tusschen dc kilo-
met erraaien 53 cn 55. Aanw. 31 Oct. en 3 Nov. 
Raining ƒ27,200. 

Vrijdag, 7 Nov. 
Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: hot 

aanleggen van een grintweg langs dc Lutterhoofdwijk, 
in dc prov. Overijsel. l u i . bij den ingenieur A. 
Déking Dura, to Zwolle cu den hoofdopzichter der 
Dedcmsvunrl, te Avereesf. Aanw. den 8en dag véór 
de besteding. 

UNCImonde , te 1 uur, door hot bestuur van den 
pohier Oost-IJsclmonde, in Dc Hollandselie Tuin : de 
levering vuu nieuwe molenzeilen voor dc beide water
molens van dien polder, niet het onderhoud daarvan, 
voor den tijd vau 5 jaren. 

Maandag, 10 So*. 
'•-Hage, te 11 Vi uren, door het ministerie vun wa

terstaat enz., aan het gebouw vau het prov. bostuur: 
het driejarig onderhuud der hoofden van do marine-
of oude zeehaven tc Hellevoetsluis. Aanw. 5 Nov. 
Raming /"2470 per jaar. 

Waeufdag, 12 Nov. 
'•-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: bet 
bouwen van eeue dienstwoning te Nijmegen. Iul. bij 
deu hoofdingenieur, te Arnhem cn den waarnemend 
secticingeiiieur, to Nijmegen. Aauw. 3 cn 5 Nov., 
telkens tc 1 uur. 

Vr||dag, 14 Sov. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gebouw vau het prov. best.: 
to, het onderhoud der Kijks-grootc wegen iu Zeeland, 
In 4 perc. Raming: reap. '3300, f 10,520, /6690 en 
ƒ 7680 per jaar; 2o. het driejarig ouderlioud van hot 
Nederl. gedeelte vau het kanaal vuu Neuzen met bij
behoorende werken. Kaming ƒ35,070 por jaar. Aanw. 
vun beide 8 en 10 Nov. 

Leeuwarden, tc 18*/f uren, door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het gobouw van het prov. bost.: 
het driejarig onderhoud der Kijkskaualen in Friesland, 
iu 4 perc. Raming: resp. ƒ 5540, ƒ 4960, ƒ 1000 cn 

f 4000. Aanw.: perc. 1 deu 6en, perc. 2 den oen, 
perc. 3 cu 1 deu 4cn dag vóór dc bestediug. 

Atloop van Aanbestedingen. 

Kampen, 3 Oct.: bet bouwen van een boerenwoon-
huis met schuur en 2 hooibergen op 't nieuwe erf; 
ingek. 14 bilj., als: 
G . Schipper, tc Genemuideu, ƒ 7730. 
W . vnn Munster, „ Kampen, „ 7015. 
B . .1. Bouliiiijs, „ idem „ 7601. 
B . v. d. Weird , „ idem „ 7600. 
A. Bredewolt, „ Zwolle, „ 7573. 
R. II. Hi'ntink, „ Genemuiden, „ 7557. 
11. van Dijk, „ Kumpen, „ 7290. 
B . Snul, „ idem „ 7150. 
•I. vuu Nispen, „ idem „ 6935. 
W. E . Keuijl, „ idem „ 6795.44 
A . v. d. Wetering, „ idem „ 6610. 
11. vun Werven, „ idem „ 5695. 
J . S. v. d. Werf, „ idem „ 6474. 
G. Loudo L s . en 

B. W. Feijge Jr., „ idem „ 5994,55 
gegund. 

Burgh, 4 Oct.: het leveren cu verwerken van 2250 
scliecpstons stortsteeu; ingekomen 4 bilj., als: 
K. Zomer, tc Burgh, / 8480 
P . v. d. Wende, ,, Goederecde, „ 8460 
.1. van Eek, „ Hanlinksvcld, „ 8300 
!>. dc Jong Az. , „ Neuzen, „ 789S 

Ueventer, 6 Oct.: het bouwen van een doodgravers
woning voor het R. K . kerkbestuur; ingekomcu 11 
biljetten, als: 
R. van der Spoel en 

L . van Vorden, te Deventer, ƒ 2255. 
Wed. M . Romundc, „ idem „ 2149.50 
H . B. Lcbbing, „ idem „ 2115. 
K . vun Leusen, „ idem „ 2098, 
II. Kortcliug, „ idem „ 2087. 
J . Pot Jz., H Idem „ 2060. 
E . Kensink, „ idem „ 2050. 
J . v. d. Woerd, „ idem „ 2031. 
A . J . Meusiuk, „ idem 2000. 
B. v. d. Worp, „ idem „ 1999.99 
\ . Feberwee, „ idem „ 1997. 
W . J . Kolkert, „ idem „ 1921. 
gegund. 

Lachem, 6 Oct.: het bouwen van 2 villa's; ingek. 
6 bilj., nis: 
W. H . Sloet, to Locliein, ƒ 18,900 
A . Beijcrs, „ idem „ 18,266 
J . Olthof, „ idem „ 17,731 
D. Assink, „ idem „ 17,120 
HL llouhof. „ idem „ 16,989 
Gebr. L . en A. J . Ree

rink eu Zn., „ idem „ 1C,S74 
gegund. 

Kesenburg, 8 Oct.: het bouwen van een school cn 
wonisg; ingekomen 19 bilj., als: 
P. Verbruggen, tc Waddinksvcen, ƒ 41,693. 
•T. v. d. Tas, „ Voorhout, „ 36,149. 
G. J . Kurvers, „ Vlaardiugeu, „ 30,000. 
A . van Rossen, „ idem „ 35,000. 

M . v. d. Plaat, te Oud-Alblas, / 84,000.60 
A. Nugteren, „ Alblasserdam, „ 84,080. 
P. Boele K.Az., „ idem „ 34,940. 
A. Ouder de Linden, „ llcerjausdnin cn 

P.On.lerdoLiiideti , , , Hoogvliet, „ 32,320. 
J . Meijboom, „ idem „ 32,295. 
P. W . v. d. Houwen, „ Rozenburg, „ 32,000. 
J . Staat, „ Krimpen a/d U k , „ 31,690. 
A. H . 1). Wopstor, „ idem „ 81,640. 
.1. Uleman, „ Maassluis, „ 31,168. 
C. Lalleinan, „ Rozenburg, „ 31,000. 
K. Oosterlec en 

P. Quack, „ idem „ 30,000. 
J . v. d. Lol i i , „ idem „ 29,100. 
IJ. v. d. Kuilt, „ Maassluis, „ 29,069. 
.1. P. Wünmers, „ idem „ 29,059. 
Wimmers cu J . Lellie, „ 29,(01. 

Zioik/.ce. 8 Oct.: dc levering vun steenkolen, ten 
behoeve vun geuieeiitcinrichtingeii; minste inschr. 
waren ltoolenburgh en Co., to Zicrikzce, a ƒ 0 . 5 9 5 

per H L . 
Iloulrli|k-en-Folancn, 9 Oct.: lo . het ophoOgOU vnn 

don oostclijkcn dijk vun het, zij kanaal F , van den 
Hollandschen s|K>orvvcgdijk tot dou schcidhigsnaal bij 
het. hoofd kanaal, over eens lengte van omstreeks 4725 
M . ; 2o. het makeu vuu greppels voor afwatering vau 
den binnenberm en vau ecu aurdebuuu op dien berm 
over eene lengte van omstreeks 2050 M , vau don 
Nonrdorweg tot don weg langs het hoofdkanaal; 
ingek. II bilj., als: 
J . Oldenburg, tc Bergen, ƒ 14,350 
C. Boutcrse, „ Amsterdam, „ 7,998 
M . W . Schrcndcr. „ Behagen, „ 7,896 
W . de Hoog Cz., „ Amsterdam, „ 7,800 
A. J . Proost, „ Assendelft, , 7,688 
J . v. d. Berg, Amersfoort, „ 7,085 
J . C. Smid, „ Houtrijk-cn-

Folaneu, „ 6810 
A. Kuijk, „ ïlaarlom, „ 5940 
J . v. d. Heuvel, „ idem „ 4849 
L . Brouwer, „ Gouda, „ 4843 
gegund san J . v, d. Heuvel, voor ƒ4849 . 

Arnhem, 10 Oct.: het bouwen van zeveu woon
huizen nchtcr de Parkstraat aldaar; ingekomen 12 
bilj., als: 
G . van Berkum, te Arnhem, f 59,490 
EL Heuvels, „ idem „ 55,300 
A- A . Flipse, „ idem „ 51,752 
L . llassclbach, „ idem „ 48,390 
II. Th. Roeion Jr., „ idem „ 48,389 
G. Licfting, „ idem „ 48,300 
A. W. Leiisink en 

G. H . v. d. Heijden, „ idem „ 4S.167 
Th. Eibers, „ idem „ 47,000 
E. J . Weijers, „ idem „ 48,108 
B. E . Koels, „ idem „ 61,131 
F . W. Geurden, , Apeldooru, „ 39,915 
D. Nij velt cu 

W. A . B . Kok, „ Aruhcm, „ 39,400 
nog niet gegund. 

'•-Hage, 10 Oct.: de levering vun gegoten-ijzeren 
buizen, hulpstukken enz. ten behoeve dor gemeente-
gasfabriek : 

buizen hulpst cn 
syphons 

Friedricli-Wilhelmshütte, to 
Miihlheim, ƒ 8.15 f 12.25 

Van den Berg cn Co., tc 
Amsterdam, 7.40 10.60 

Dezelfden, 6.45 10.10 
R. 8. Stokvis cn Zn., tc 

Rotterdam, 6.90 10. 
W. Hoven en Zn., te VHago, 6.86 9.31 
E. Jupsien, te Amsterdam, 6.40 9.00 
per 100 K G . 

Middelburg, 10 Oct,: lo het uitvoeren van buiten
gewone vernieuwingen eu herstellingen aan de haven
werken tc Breskens; ingek. 4 bilj., a ls: 
B. deu Exter v. d. Briuk, te Krnhtaudijke, ƒ 4610 
1>. Tholens, „ Hoek, „ 4600 
P. Monié, „ Breskens, „ 4438 
I. van Male Dz.. „ idem „ 4368 

2o. het herstellen van dc aanlegpontou in de buiten
haven van hot kanaal door Walcheren; ingekomen 
5 b i l j , als: 
Koninkl. Maatschappij 

de Schelde, tc Vlissingen, ƒ 11,874 
J . F . van Leeuwen, „ Middelburg, „ 8,800 
J . v. d. Hoek, „ idem „ 8,700 
Gebr. Tromp, „ Vlissingen, „ 7,410 
Commcrcic-Compagnie, „ Middelburg, „ 6,900 

Waddlnksveen, 11 Oct.: do vergrootiug der alge
meene begraafplaats; ingek. 4 bilj- , als: 
H . Jongenburgcr, te Waddinksveen, ƒ 10,800 
H . Zoaucu Pz., „ Ammerstol, „ 8,632 
E. Langcrak, „ Bergambacht, „ 6,738 
J . Fruytier, „ Utrecht, „ 3,900 

Zwolle, 10 Oct.: het driejarig onderhoud van het 
Mcppelerdiep eu bijbehoorende werken, in de prov. 
Drente eu Ovcrijsel, in 2 perc; pore. 1 ingekomen 
3 bil i . , a ls: 
F . Aberson, tc Steenwijk, ƒ 2555 
W . Lubberiuk, „ De Wijk, „ 2525 
J . Otten, „ Mepucl, „ 2495 

2e perc. ingekomen 3 bilj., als: 
J . Otten, to Mcppel, ƒ 3195 
F . Aberson, „ Steenwijk, „ 3093 
W , Lubberink, „ De Wijk, „ 2930 

Ketlerdam, 10 Oct,: l o . liet maken van 2 voor-
rnudbussius op het terrein der drinkwaterleiding; 
ingekomen 12 bilj., als: 
K. Wansink, tc Arnhem, ƒ 53,700. 
W . H . Swets, „ Hardinksveld, „ 49,953. 
J . de Bruiine, „ Rotterdam, „ 47,891. 
A . vau Kekem, „ idem „ 47,674. 
II. Wienhovon, „ Schiedam, „ 43,100. 
G. Keij, „ Rotterdam, „ 42,850. 
A . v. d. Menden Az„ „ Hardinksveld, „ 42,850. 
A. Rijneveld, „ Zoeterwoude, „ 42,345.67 
L . Hollander, „ Capclle a/d IJ . , eu 

G. Vlot , „ Neder: Hardinksv., „ 41,639. 
P. H . Volker, „ Sliedrecht, „ 40,795. 
J . de Mculmeoster, „ Dclfshaven, „ 39,745. 
W . P . v. d. Laan, „ Rotterdam, „ 37,354. 

2o. het bouwen van een woonhuis en ecu kantoor 
met woning enz. op het terrein der gasfabriek op 
Fijenoord; ingek. 12 bilj., als: 
E. Wansink. te Arnhem, / 29,980 
F . Streefland, „ Sliedrecht, „ 29,617 
J . v. d. Vlugt Jr., „ Dordrecht, „ 29,490 
J . dc Bruijnc, „ Rotterdam, „ 27,317 
A. Piena, „ Kralingcn, „ 25,978 
G. J . W . Huurman, „ Leiden, „ 25.7S5 
K . A . MathlencrLoderus 

en G. N . Lngkc, „ Rotterdam, „ 25,520 
A. Geunisse, „ idem „ 25,238 
G. A . J . Gouverneur, „ idem „ 24,968 
A. v. d. Spiegel, „ idem „ 24,500 
W . Zonneveld, „ Kralingen, „ 23,223 
P. G. Winters, „ idem „ 23,093 

Amsterdam, 13 Oct.: het bouwen van ecu koffie
huis aan deu Amstcldijk; minste inschr. was II. J . 
Meekers, te Amstenlam, voor ƒ 20,888. 

Kekot, II Oct.: het leveren on leggen van ecu 
mucadaiubaau op den weg van Eekst tot dcu prov. 
weg van Rolde naar Gieten, hot bouwen vuu ccn 
duiker enz.; minste inschrijver was J . Ilammingn, tc 
Midlarcn, voor ƒ 0 0 2 5 . 

'o-llage, 15 Oct.: lo. liet vernieuwen vnn den he-
ncdcumoud der Dorische K i l cn hot uitvoeren van 
eenige duurmec iu verband staande werken onder de 
gemeente Dubbeldam: ingekomen 8 bilj., als: 
C. v. d. Plas, te Hardinksveld, ƒ 154,000 
T. Volker, „ Dordrecht, „ 135,000 
L . Kalis O.Kz., „ Sliedrccht, „ 134,940 
C. Bot Cz., „ idem „ 127,890 
J . v. d. Velde, „ Papendrecht, „ 127,480 
C. Bos Az. , „ Dordrecht, „ 186,800 
L . A . vun Haaften, „ Sliedrecht, „ 123,870 
I). Volker, „ Dordrecht, „ 109,375 

2o. het onderhouden van- on het doen van vernieu
wingen cn horstellingon aau dc schutsluis te St . -An-
drics mot de daartoe hchoorende werken van 1 Jan. 
'S0 -31 Dec. '82; ingekomen 3 bilj., ah : 
3. Baars, tc Tiel, ƒ 6914 
P. W . van llattmn, „ Tui l , „ 6630 
A . G. Huyskes, „ Hedel, „ 6540 
per jaar. 

Kroningen , 15 Oct : hot afbreken van 3 behuizingen 
en het bouwen van 2 winkclbchuizingen, cna logement 
cn 3 bovenwoningen; ingekomen l O o i l j . als: 
J . Veltmian, to Zeerijp, f 24,428 
A . Puston, , Groningen, „ 24,425 
E . W. Wietzemn, „ idem „ 23,738 
B. Schuin, „ idem „ 23,478 
J . de Vries, „ idem „ 23,115 
E. Berkcnbos, „ idem „ 23,000 
T. Bos, „ Bedum, „ 22,566 
J . Vink, „ Gurmerwoldc, „ 20,880 
Dooiics en Fckkes, „ Groningen, w 18,772 
H . Ningen, „ idem „ 18,386 
gegund. 

I ir .chi , 16 Oct.: het maken cu plnutscn vun 18 
houten waohtenhuisjea op den spoorweg van Rosen-
daal naar Vlissingen; ingekomen 26 bilj., als: 
F. de Ruiter, tc 's-Hcer-Areudsk., ƒ 1619. 
W . vnn Uijc cn Zn., „ Middelburg. „ 1598. 
A . Bijl, „ 's-Gravendoel, „ 1594. 
A . Foudraiue, „ Goes, „ 1497. 
J . C. van Miert, „ Middelburg, „ 1488. 
Gebr. Dijkerman, „ Breda, „ 13S6. 
J . II. Boiiwenhorst, „ Harderwijk, „ 1369.99 
W . J . v. d. Weert, „ Goes, „ 1368. 
M . Naaktgeboren, „ 's-Gravendoel, „ 1359. 
F . v. d. Bleek, „ Kapelle, „ 1330. 
J . van Belsen, „ Hoedckenskcrke, „ 1317. 
P. Buitendijk, „ Goes, „ 1300. 
A. Loois, „ Vlissingen, „ 1297.90 
B. v. d. Worp, „ Deventer, „ 1296. 
II. A. de Bruijn, „ Kosendaal, „ 1295. 
P. Dronken, „ Kapelle, „ 1295. 
J . J . van Dotb, „ Zwannncrdam, „ 1290. 
D. van Maris, „ Kapelle, „ 1270. 
A. Kooien, „ Tilburg, „ 1241. 
A. DavervVldt, „ Wouw, „ 1230. 
C. Maters, „ Vlissingen, „ 1220. 
J . vun Boven, „ Rilland, „ 1198. 
J . Moerbeek, „ Bergeu-op-Zoom, „ 1196. 
I). Bijl, , „ 's-Gravcndeel, „ 1186. 
P . J . Eijkeus, „ Bergeu-op-Zoom, „ 1183. 
J . J . Hornstra, „ idem „ 1179. 

Amsterdam, 16 Oct.: het bouwen van 3 heeren
huizen, met bovouwoningcu, op eeu terrein in de 
Commelinstraat, onder beheer van den architect J . B . 
Wijnstok Jr.; minste inschr. was J . vau Haltcrcn, tc 
Amsterdam, voor ƒ30 ,920 . 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e . De Nederlandsche Commissie 
voor de internationale tentoonstelling te Melbourne 
liericht den inzenden der Arnhemsche tentoonstelling, 
dat het bestuur aldaar zich welwillend bereid ver
klaard heeft, om de vitrines en tentoongestelde voor
werpen , welke de inzenders ook naar Melbourne 
willen zenden, voor hen te bewaren, teneinde ze 
dan later te zamen rechtstreeks te kunnen verzenden. 

Rotterdam. Naar wij vernemen heeft het Co
m i t é , dat zich bezighoudt met de voorberadende 
plans tot het oprichten van een aquarium in de 
Diergaarde alhier, Zaterdag II. weder eene bijeen
komst gehouden, waarin rapport uitgebracht werd 
door den heer Joh. F . Snelleman over zijne reis in 
het buitenland, waar verschillende aquaria door hem 
bezichtigd wenlen. Naar aanleiding van dit rapport 
heeft het Comité besloten, aan den ingenieur M . Sij-
mons alhier het ontwerpen van een plan op te dra
gen , cn de onderhandelingen over de plaatsing van 
het aquarium en alle andere daarmede in verband 
staande ouaestics met het Bestuur der Rotterdamse he 
Diergaarde voort te zetten. 

— Woensdag I. I. verzamelden zich tal van ge-
noodigden met hunne dames in de Passage om dc 
opening daarvan hij te wonen. Nadat de muziek 
het toeken gegeven had dat het plechtige oogenblik 
was aangebroken, hield de heer Vriese uit Amster
dam een toespraak tot den Burgemeester, om hem 
beleefdelijk uit te noodigen de Passage op otlicieele 
wijze voor geopend te verklaren. De Burgemeester 
voldeed aan die nitnoodiging en bracht daarbij hulde 
aan de energie, de bekwaamheden en het kapitaal, 
die noodig geweest waren om deze onderneming tot-
stntul te bicngen. 

De hartelijke woorden van den Burgemeester wer
den toegejuicht, cn terwijl de tonen van 't Volkslied 
door het gebouw klonken, werden de beide marme
ren steenen aau den hoofdingang ontbloot. Op den 
steen rechts is in gulden letters gebeiteld! «Geopend 
door den Burgemeester van Rotterdam, Joost van 
Vollenhoven, 15 October 1879" ; op den steen 
links: vGcbouwd door de firma M . Hakken en Co., 
volgens ontwerp van den architect J . C. van Wijk. 
Aangcv. Maart 1878 , voltooid Oct. 1879" . 

De genoodigden begaven zich langs de met heer
lijk groen versierde trappen naar dc receptie-zaal iu 
't Hotel , waar hun eenige ververschingen werden 
aangeboden. Vervolgens schuanleu zij zich op 't bal
kon, om getuigen tc zijn van de feitelijke o|H!iistel-
ling der Passage. Deze geschiedde door het wegne
men, onder donderend »hoera" , van de houten be
schuttingen mm du beide ingangen, cn het volk 
stroomde alsnu in onafzienbare menigte van beide 
zijden de Passage in. 

Middelerwijl werd dc volgende oirkunde in duplo 
in 't receptiedokaal getcckend: 

» 0 p deu 15 t a October 187!) is door den Burge
meester, Joost van Vollcnhoven, de Passage, te 
Rotterdam opgericht dooi- de heeren F . A . Viiese, 
F . J . Prins, .1. 0. van Wijk en M . Hakkert en 
gebouwd door de firma Rakkert cn Co. naar het 
ontwerp van den architect J . C. van W i j k , feeste
lijk geopend , in tegenwoordigheid van heeren Wet
houders cn leden van den Raad der gemeente Rot
terdam eu een aantal genoodigden. 

»Deze oirkunde dei' feestelijke inwijding werd on
middellijk na de opening der Passage dooi1 heeren 
Burgemeester cn W'ethouders, leden van den Ge
meenteraad cn oprichters geteckend." 

De inlichting van het geheel wordt geroemd cu 
Rotterdam mag met recht trotseh zijn op dc Pas
sage, die door haren stadgenoot J . C. van Wijk 
ontworpen werd. Dc Passage heeft dc lengte van 
100 H . en telt '27 winkels, behalve de kapitale ge-
bonwen van het koffiehuis cn het hotel; boven de 
magazijnen eu 't koffiehuis zijn 70 bovenwoningen. 
De Passage heeft vier bovenverdiepingen en een 
kelderverdieping of beneden-passage, grootendeels be
stemd voor groenten-, vruchten- en bloemenmarkt 
alsook voor een grot tu in , welke deel uitmaakt van 
het koffiehuis. 

Gouda. De Voorzitter heeft don Gemeenteraad, 
in antwoord op eene vraag omtrent dit punt mede
gedeeld, dat de Minister van Binnenlandsehe Zaken 
toezegging beeft gedaan voor eene voldoende toelage 
tot hei-stelling van het raadhuis. 

— Naar wij vernemen is aan den heer Van Ruij-
vcn, voor zijn stuurtoestel voor spoortreinen (Rectili-
cateur), door dc Vereenigde-Staten van Amerika bet 
octrooi definitief verleend. 

Wij kunnen tevens inededeelen, dat door den uit
vinder voor dat land, ingevolge de Amerikaanse!» 
octrooi wet, een compleet model van een locomotief, 
wissel en dcu Rcctiticutetir zelf' is ingediend, en wel 
zoodanig geconstrueerd dat men, door proefnemin
gen, dc uitvinding practisch kan beoordéeten. 

Voorts wonlt ons gemeld, dat voor Duitschtand -
Waar evenzeer de toelichten de beschrijving met tec-
keningen van elke uitvinding, in zooverre die voor 
octrooi vatbaar i s , wordt onderzocht — de uitvin
ding in den BMcheanzeiger officieel is afgekondigd. 
Deze wettelijke afkondiging bewijst, dat zij voor octrooi 
vatbaar is. 

Wanneer wij bovendien nog wijzen op het gunstige 
succes, op een der Nij verheids-vergader in gen verwor
ven, en op den goeden uitslag der proelnemingen 
met den zoogenaamden wisselsluiter, zijnde een on
derdeel van den Kectificateiir, dan gelooven wij, aan 
deze uitvinding vertrouwen te kunnen hechten. 

Advertentiën. ~ 

O P Z I G T E R 
gevraagd: gedurende I a 2 maanden voor het ver
richten van T e e k e n w e r k en het doen van T e r -
r e i n op n e m i n g e n . Salaris naar Iwkwaambeid. 

Aanbiedingen met franco brieven onder Lett. O . 
aan het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van Th , J . DOB B E , te Utrecht. 

VERKOOPING VAN BOUWTERREIN. 
Het G E M E E N T E B E S T U U R vau NIJMEGBN n l 

len omstaan van den Notaris J . G . M A S M A N al
daar, op Woenuliujcn 29 October en 12 November 
IH7U, telkens des avonds om 7 uur. ten blüzevan 
den Koffijliuislioiider D U P P K N te Nijmegen, in het 
0{ienbaar veilen en verkoopen: 

Ongeveer 1.50 hektare BOUWTERREIN, 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
stad, buiten de voormalige Molen
poort, tusschen de Molen- en Bloe-
merstraat, in 30 perceelen, op het 
terrein uitgebaakt, en massa's. 

De bijzondere verkuopsvooi waarden niet daarbij 
gevoegde kaart, zijn van 17 October af ter Secretarie 
der gemeente Nijmegen , tegen betaling van 50 Cents 
verkrijgbaar. 

A a n b e s t e d i n g ; . 
0|> Maandag den 27sten October a. a., des na

middags na 3 ure , zal worden aanbesteed voor de 
Heeren PANNEKOEK en Co. te lleetsun, bij Benhum, 
in bet Societeitslocaal van J. VERWAAIJEN te 
Renkum: 

Het maken der gebouwen voor eene 
Stoompapierfabriek met bijlevering 
van materialen. 

lie gedrukte bestekken zullen van at Maandag den 
20sten October verkrijgbaar zijn tegen toezending 
vau 30 cents jwr exemplaar (in jwstzegels) bij de 
Heeren Aaubestiilers en bij P. T E N ZLTTBOFF E N 
ZOON te Deventer, terwijl alsdan hetzelve met de 
tekeningen ter visie liggen bij laatstgenoemde tc 
Derenter en op de plaat* van aanbesteding tc Ilenkum. 

Aanwijzing op het terrein op den dag van aan
besteding , des voonni.ldags ten elf me. 

Eene AGENTL'lïtr'llt.UA bezit zeer billijke of
fertan van 

Piassava en Cocosfibri. 
Zich te adresseeren met franco brieven ouder 't 

Motto i P ü m a v a " aan het Algemeen Advertentie-
Bureau van NIJUII & V A N IIITMAIt, Itotlcrdnm. 

lieden verschijnt bij de Uitgevers J A N B C H U T T E -
M A K E I t & C*. te Amstenlam. 

OVER DEN WATERSTAAT 

N E D E R L ANDSCH-INDIË 
D O O K 

C. I , . V. V O S T . 
Ingenieur eerste klasse van den Walei-staat en 

's Lands Burgerlijke Openbare Wei kon in Ncder-
lanilseh-Indie. 

In linnen band / 1.90. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 18 October 1879. 

11.11. Architecten cn Rnuwkuniligrn. 
Een OPZICHTER en T E E K E N A A R , er

varen in liet ontwerpen vnn plannen cn het maken 
van bestekken eu met dc uitvoering van verschillende 
groote werken belast geweest zijnde, doelt thans door 
den alloop der werkzaamheden buiten betrekking 
komende, zoekt PLAATSING; do beste referen
tiën staan hem ten dienste. Adres, onder bet motto 
Opzichter, aan bet Algemeen Advertentie-bureau 
van NIJGII & V A X D i T M A R , .Rotterdam. 

A A N B E S T E D I N G . 
Zaterdag 1 NoveniiVr 1879, des voormiddags ten 

l i 1 / - , ure, zal door Burgemeester en Wethouders van 
Brielle ten raadhuize dier gemeente, onder nadere 
goedkeuring van Qedeputeerde Staten der provincie 
Zuid-Holland, worden aanbesteed: 

l " . Het bouwen van eene School tegen 
de Ned. Hervormde Kerk te Brielle, 
met bijlevering van Schoolmeubelen. 

2°. Het gedeeltelijk amoveeren d e r School 
op de Lijnbaan te Brielle en het we
der opbouwen en uitbreiden dier 
school, met bijlevering van School
meubelen. 

Pc aanl vested ing zal geschieden voor elk werk af
zonderlijk en in massa. 

De iiischrijvïngshillelten kunnen tot bel oogenblik 
der Irt'steding in de bus wonlen gestoken. 

Bestekken cu teekening liggen ter inzage aan dc 
Secretarie der gemeente Brielle cn zijn op franco 
aanvrage elk tegen betaling van f 1.— aldaar en 
bij den architect T. J . NIKUWENIIUIS te Utrecht 
verkrijgbaar. 

Op 24 October 1870 , des voormiddags ten 11 
ure , wordt de noodige aanwijzing op tie plaats ge
daan, terwijl inlichtingen te bekomen zijn hij tien 
Architect voornoemd. 

Brielle, den 15 October 1879. 
Burgemeester cn Wethouders voornoemd, 

Dc Secretaris, De Buri/emeestcr, 
C. P L O O S T E R . G . F . L E T T E . 

A a n b e s t e d i n g . 
Door of van wege bet Bestuur van bet Water

schap der Rivier de Dommel c. a. zal worden 

A A N B E S T E E D : 
Het verbeteren van de rivier de Dom

mel van af den Woenselschen- tot 
den Loonder-Watermolen, benevens 
het op de diepte baggeren van de 
rivier de Dommel tusschen Vucht 
en Boxtel en het verbreeden en ver
diepen der uitmonding van den 
Esschen Stroom. 

Bestekken zijn op franco aanvrage tegen betaling 
van f 0.50 per stuk verkrijgbaar bij tien Secreta
ris-Pemüngnieestcr te Boxtel en bij den Ingenieur 
te Stratum. 

Aanwijzing op het terrein zal gedaan worden op 
den 22"' en 23 1 October a. s. beginnende den 
2 2 , n des morgens ten 10 uur hij den Looudcrmolcn, 
en «len 23* n des morgens ten 12 uur te Holder. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur te 
Stratum. 

Insrhrijvings-billetten intezenden vóór of op tien 
27"" October bij den Secretaris-Penningmeester te 
Boxtel. 

Opening der Billctten op het Raadhuis te Boxtel, 
den 28'" October a. s.. des middags ten 12 uur. 

Nederlandsch-Westfaalsche 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
A F S L U I T I N G E N . 

Aanbiedingen voor het makeu van diverse HEK
K E N en AFSLUITINGEN op dc Stations Bor
ken , Rhode, Dorsten, Gladbeek en Buer worden 
V ó ó r 27 October a. S. vrachtvrij ingewacht dooi
den ondergeteekende, bij wien tevens de leverings
voorwaarden met teekening op franco aanvrage cn 
tegen betaling van ƒ 1 . 2 0 verkrijgbaar zijn. 

De Directeur-Ingenieur, 
J . II. N1VF.L. 

Winterswijk, den 13«> October 1879. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
(Voor rekening van de Nederlandsch-Westfaalsche 

Spoor weg- Maatschappij.) 
Op Maandag den 8*" November 1 8 7 9 , des 

namiddags ten 2 me, aan het Centraalbureau tier 
Maatschappij tot Exploitatie van Stnntesnoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, v a n : 

Bestek ii". 247. 
Het maken eener onderchefswoning 

met kantoor en arbeidersvertrek en 
het verplaatsen van een steenen 
wachthuisje op het gemeenschappe
lijk station Zutphen, ten behoeve 
van den Nederlandsch-Westfaalschen 
Spoorweg. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens Jj 50 van het bestek. 

Het bestek ligt van tien 15a"> October 1879 ter 
lezing aau het Centraal bureau hij tie Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco aanvraag op gemelde plaat
sen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
2 4 " » ' October 1879. 

Utrecht, den 14' ' ' n October 1879. 

Moznlk Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S ' , COHIt l -
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D T N O van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn deszelfs Koloniën. 

Gr. J". OOR, 
F i r m a A N T . D E W I L D , 

Scheepmaktrshanen .V". C2 en Jufferstraat A"". 5G. 
R O T T E R D A M . 

Zeer groote voorraad 
Onbevriesbare 

DOlCLASHPOnPEN 
in het Magaiijn vnn 

LOUIS NAGEL, Arnhem. 
Voor II.II. Aannemers enz. zeer vtxmhx-

lige voorwaarden. 

G O U D E N M E D A I L L E , A R N H E M 1879 

M e d a i l l e , 
l i r e - I n n 1 * 0 * . 

1 
Diploma , 

e e m t e F r i j n 
voor 

u i t s t e k e n d e d e u g d e l i j k h e i d 
Ka«NCl 1MYO. 

M e d a i l l e v a u V e r d l e n t i t e 
W e e n e n 1 * 7 » . 

( • o u d e n M e d a i l l e 
O i r e n b a e h a / M . 1 * 7 9 . 

P O R T L A N D - C E M E N T 
D Y C K E R H O F F & S Ö H N E , 

van de grootst bekende bindiugskracht, steeds volkomen gelijkmatig cn bijzonder geschikt voor Beton
werken, Waterleidingen, Kanaalwerken, Waterbouwwerken van welken aard ook, Fon
damenten voor Machines, Waterdichte Bakken, Kunststeenbuizen, Qaskuipen, Orna
menten, Figuren enz. liet enorme verbruik sedert meer dan vijftien jaren van onze Portland-Cement 
voor bovenstaande doeleinden, zoowel in het Binnen- als in het Buitenland, bevestigd d • voortreffelijke 
attesten, geeft de grootste garantie vooi" hare groote Mndingskracht cn absolute deugdelijkheid. A l naai
de wijze van verwerking leveren wij dc Portland-Cement geheel naar voorschrift, hetzij sneller of lang
zamer bindend. 

Daar wij tegenwoordig in staat zijn door onze uitgebreide fabriek te Ami'meburg meer dan £ 0 0 . 0 0 0 
vaten jaarlijks te produceeren, kunnen wij prompte uitvoering, zelfs van de grootste bestellingen, verzekeren. 

AMÖNEBURG bij BMrieh ni in MANNHEIM. 
Portland-Cementfabriek 

D Y C K . E R H O P P cfc S Ö H N E . 
Depothouders voor Nederland en Koloniën de Heeren .1. & I). V A X I I E B P O T , 

Nieuwehaven 109. Rotterdam. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE I.ISSKI 
Clvlel-Insonlours to oudewater, 

leveren en vervaardigen 
ijzereonstructie, volgei 

den kort •elijkei die soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
kt voor elke diepte eu opbrengst van 150 tot 2000 fcf» per 

rkdag, cn verder S t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n , H e i m a c h i n e s , 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s . I J z e r e n K a p - en B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

R A C H M A M & V A N L E E U W E N , 
M o z a ï k - C e m e n t - T e g e l - , Kuns tmarmer - en B o u w 

materialen-Fabriek. 
SLOTERDIJK *>ij Amsterdam. 

Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde C e m e n t T e g e l s aan in alle klem-en en dessins , 
enkel en in Mozaikvorm, tot het lievloereu vau Kerken, Gewolveuj, Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen, Galerijen, Kustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbekleedingen iu allo kleuren, tegen alle weersgesteldheden bestand en 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van C e m e n t v l o e r e n op Beten-onderlagen «oor S|»oorweg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zoldei-s, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, in alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmcr) in alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
ngangen, Hofsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Fonteinkoinmeii, Paarden- en Koe-kribben, Badkuipen, Sehoor-
stecn-stecnen, Mozaik-Cement-Tegels voor Wand- en Zuilcnbcklccdiiig. — Voorts alle iu het Bouwvak 
voorkomende voorwerpen, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dak bek leedingen. 
Terrassen, enz., op directe aanvrage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te bekomen aan de Fabriek. 

VAN HET 

Departement vaa Koloniën 

zijn met autorisatie steeds verkrijgbaar bij de Boekhan
delaars M . S C H O O i N E V E L l ) & Z O O N , Beursstraat No. 2, 
A m s t e r d a m . 

C . H O P P E . M a c h i n e f a b r i e k , 
B E R L I J N . N . G a r t e n s t r a s s e 9 , 

beveelt zich aan tot den BOUW van U I T W A T E R I N G S W E R K E N 
V O O R L A A G L A N D . 

CENTRIFUGAALPOMPEN, STOOMMACHINES met toebehooren worden 
tot de grootste afmetingen geleverd, en op verlangen ook ontwerpen opge
maakt. Nadere inlichtingen staan door herhaalde uitvoering van groote 
werken tot 300 Cbm. per minuut, ten dienste. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y L , d . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL T 3 T Ü TRAVERS, 
aft Wrijft tint tloor lianr tot eenige A G E N T E N voor den 

B s a E S B a & W » * 1 " ' verkoop tan ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C». ti Amsterdam, 
door win ook tot het leggen van vloeren inliclitingen worden verstrekt en orders mor geheel Neder
land annget en op gelijke voorwaarden nl» tuin du Fabriek, Heilweg N " . 3 , to Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Voorloopige Aankondiging. 
Door hst B E S T U U R tier Arnhemse!» Tentoonstel

ling-Vereen iging sullen na 15 October pp nader te 
bepalen dag rn - publiek worden vrrkorht: 
de verachillcnde GEBOUWEN tier Tentoonstelling, 

E N T R E E GEBOUWTJES, RETIRADES 
enz. enz., terwijl intusschen alles tol 15 Oetobor 
uit tit; tiand tc k o o p is. 

TV bevragen l>i,j bét Béstuur. 
Onder ilo Gebouwen zijn er verschillende geschikt 

voor Fabrieken, Magazijnen en Lanilltouwljediïjt' en 
gemakkelijk ver]iluatsbaar. 

HET IIESTUUIt. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eis(fnaars van Zuilen- cn Tafeltalt-stroeven 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BR0IK8TEEÜ, VUURVASTE STEENES, ENZ. 

Sieuwehaven N.zijde 5 5 , R o t t r - r d n i n . 

D E S T E R N - C E M E N T 
VAN STETTIN, 

uitt tends door groote sterkte en weerstand
biedend vermogen, is uitsluitend te bek n nnn 
bel HOOFDDÉPOT vun de NEDERLAND
SCHE KUNSTZANDSTEENFABRIEK, Am
sterdam, over liet Paleis voor Volksvlijt. 

L Ö Ü I S G O F F I N & C I E . 
R T J E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van KEI . IENGI10EVEN. 

l i HOLSBOER te Arnhem. 
F A B R I E K en M A G A Z I J N tan Instrumenten 

v • wetenschappelijk gebruik. Alle »torten vnn 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Brief balansen, enz. enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de HoUandache T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vun alle M e n d e typen 
en reparatien ann bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst ntogelijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

G A S - Z U I V E R I N G 
tloor het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

P A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle soorten. 

D E l . I N T & C " . , Haringvliet 7. llotterdam. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stooiiilimincrtabriekanten. 

VAN RIETSCHOTEN & HOLWENS. 
ROTTERDAM. 

ROI'.EY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Gouti bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN vnn verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegnt-.i irde 
K R A A N - cn andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit tic fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen conciir-
reerende prijzen. 

Allen prima kwaliteit en billijke jtrijicn. 

Gedrukt Itü G . W . V A N D E R W I E L & C°. te A r n h e m . — A l l e stukken en advertentien te adresneeren aan den Redacteur F . W . V A N G E N D T JGsn . te Arnhem. — Uitgave van I). A . T H I E M E . 

Veertiende Jaargang. JT°. 43. Zaterdag 25 October 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A N GENDT JOz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verichynt Eatertlaga. Prijs per S maanden f Men abonneert zich voor 
een jaargang. Aftonderlgke nommer» bij vtwuitbestelliug IS cents. 

A l l e « t o k k e n ra a d v e r t e n t i e n t e a d r e s s e e r e n t a n 

d e R e d a c t i e t e A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E N : 

Van 1—5 regeli fl.--, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en IOcenrs 
vooreen nommer van het blad. Advertentien voor het buitenland 25 cents per regel. 

HET V R A A G S T U K DER L O O N E N . 
(Vervolg cn slot van ±X°. 40). 

«Laat ons", zegt Carlyle, «hier wijzen op een vol
strekt algemeen beginsel, een grondslag vanwaar 
alle bewerktuiging is voortgekomen en onder de men-
schen zal blijven voortkomen : het beginsel van tic 
duurzame overeenkomst inplaats van de tijdelijke 
overeenkomst. Gij huurt, den eenvoudige!) krijgs
knecht met den rooden rok niet bij den dag, maai
bij eeu tijdvak van jaren! De duurzaamheid, de 
volharding is de eerste voorwaarde van alle vrucht
bare uitkomst in de menschheid. Het «streven om 
te volharden," om vol te houden, in spijt van dc 
beletselen, van dc ontmoedigingen en van tic «on
mogelijkheden", dat is het wat in alle dingen de 
krachtige ziel onderscheidt van dc zwakke, tien be-
schaafden staatsburger van den zwervenden wilde, de 
soort mensch van dc soort aap.' De zwervende wilde 
heeft zijn woonstede opgeslagen op i-adcren; de be-
schaal'de mensch woont niet in huizen op rollen: hij 
richt gebouwen van steen op, werpt zaad in den 
grond en sluit een huwelijk voor geheel zijn aanzijn. 
Hoeveel verkieslijker zijn verbintenissen bij het jaar 
of bij de maand voor den wilde of den aap! Ver
bintenissen bij dt; maand Muigen mij weinig in alle 
plaatsen, waar het mogelijk is langere te sluiten. 
Verbintenissen hij de maand deugen niets, zelfs niet 
met uwe dienstboden. De vrijheid, aan lieide zijden, 
alle maanden le veranderen wordt een apen- en 
wilden-gewoonte. ( ïur lh werd voor het leven (') ver
huurd aan Cedric en Cedric aan Gtirth. l iet voor 
altijd verkregen paar• I is meer waard dan het tijde
lijke paard, gehuurd op welke wijze het ook zij. 
Ik ben voor duurzaamheid in alle dingen, zoo lang 
mogelijk." Boek I V , Hoofdst. V . 

Ik hond dus vol , gaat Barton voort, datdeloonen 
door zedelijke bedenkingen zouden moeten geregeld 
worden, als tusschen menschelijke en zedelijke we
zens, en niet onder den invloed van het begrip, dat 
de urlieid, dt'cn gij niet kunt scheiden van den 
arbeider, IM-SCIIOUMII kan wonlen n b M O koopwaar, 
onder worpen aan de markt , gelijk graan of katoen. 
Desa laatsten kunnen van den arbeider gescheiden 
worden, de arbeid kan bet blijkbanr niet, cn te 
Itewcrcn, dat hij bet kan , dat is niet alleen mis
kenning van het gezond verstand, maar van alles 
wat de zedenleer en de menschel ij kheid eischen. 

Eenigen mogen dat sentimentalisme noemen. Ik 
verwerp ten eenemale die benaming. Sentimentalisme 
is een gemaakte gevoeligheid. Het is een gevoel, 
niet geregeld door het verstand of dc rede, in welk 
geval het huiten kijf onbepaald zonder doel, onre
delijk en niet voor toepassing vatbaar, en dus laak
baar is. 

Het ware gevoel is de groote beweegkracht van 
het leven, niet de rede, die bij dc meeste menschen 
te zwak is om als beweegkracht te werken, maar 
de rede is nood zakelijk als besturende kracht, om 
1»; beletten van den rechten weg te geraken en domme, 
verkeerde uitkomsten te verkrijgen (*). 

Neem het zedelijk gevoel weg, er is geen wer
kelijke maatschappij meer, maar slechts een vereeni
ging van op zich zelven staande individuen, ieder 
werkende met het oog op zijn eigen belang. Zulk 
een vereeniging voegt den menschen niet; zij is eerder 
In-i werk van bevers of van bijen, slechts l>ewogen 
door blind instinct ( 3). Het is juist in verhouding 
tot de kracht of tie zwakte van dit gevoel, dat een 
maatschappij een lichaam vormt, welks deelen goed 
vereenigd zijn of slechts door slappe banden aaneen 
worden gehouden. Als dus een hooge zedelijkheid 
het kenmerkend toeken van den mensch cn de beste 
gmndslag, zoowel als de beste bescherming, van de 
maatschappij i s , zou zij altijd de gids van zijn ge
voelens cn vau zijn gedrag moeten zijn en in al zijn 
matschappelijke verbindingen, in geheel zijn nijver
heid, zijn handel, zijn verkeer heerschen. Te zeg
gen, dat dit niet kan, de poging te brandmerken 
door haar uit tc maken voor sentimentalisme, hot 
Iter-stioiihjk belang en de stofletijke winst te doen 
voorkomen als eenig l»cginsel, is de mogelijkheid 
loochenen van alle waar maatschappelijk leven. Wie 
spot met het gevoel of het op de kaak stelt, wraakt 
zijn cerctitel van mensch en geeft zich uit voor 
Beo beest. 

Sentimentalisme inderdaad 1 De liefde, het edelste 
en machtigste gevoel van het menschelijk hart, zal 
dus beluclielijk gemaakt worden onder voorwendsel 
van sentimentalisme, de liefde, die noodzakelijke, die 
opjwrste gids van het leven en vnn het gedrag I Dat 

(•) Cedric vau Kothcrwood, de Than, eu Ciurtii, drzwij. 
iH-iiïioi'iliT, uit Scott's hti'ihiif. Vert. 

(*) De tcgcustelliug tasschcu beweegkracht eu besturende 
kracht is niet aSSI helder. < 'f bedoelt de schrijver, dat het 
vers-tand dc machinist van liet werktuig is? Vert. 

lJi Wure het niet juister tv xeggeu, dat tusschen deu 
niiii-i-li eu dc diereu slechts eeu verschil iu graad van ver
stand heersent, uiet iu het weien? Vert. 

is toch het denkbeeld van den staatshuishoudkundige, 
die alle gevoel uit het Ttnnttfhsppflijk leven verbant 
en aandringt op hetgeen hij de stoffelijke wetten 
van den rijkdom noemt, alzoo vergetende dat de 
mensch ook bestuurd wordt door zedelijke wetten, 
die de stollelijke moesten behcerschen en wijzigen 
volgens de veihevenste maatschappelijke Iwhoeften. 

Ik weet tlat velen zullen zeggen : ndat alles is heel 
mooi, maar het is niet practise!)." Ik geef mij vol
komen rekenschap van de moeilijkheid, die erin 
gelegen is, in den tegenwoordigon staat van desor
ganisatie der samenleving en in den woesten, wrecden 
strijd iler mededinging, verheven zedelijke beginselen 
te doen zegevieren, maar wij moesten er althans 
den aangewezen gids van het lever), tien erkenden 
grondtrek van liet gedrag, het doel van al onze 
inspanningen van maken, loader er ons om te be
kommeren, of wij ooit bet hoogste punt dat voor ons 
ligt zullen bereiken. Hot* hooger wij streven, des te 
neer zullen wij het voorgestelde ideaal naderen. Een 
laag doel verzekert een lage uitkomst; een louter 
stoffelijk doel, een aansporing tot voldoening van 
louter persoonlijk belang kunnen slechts een verlaging 
van onzen aard teweegbrengen. 

Omtrent de mogelijkheid voor de patroons zulke 
lootten, tc geven, dat de werklieden instaat zijn ge
makkelijk cn welvoeglijk te leven, zal men ons ten
minste als iets zekers toegeven, dat tie patroons 
meer dan iens , na geweigerd tc hebben de loonen 
te verhoogen, onder den druk eener werkstaking ze 
tot het verlangde peil hebben ojtgevoerd. Dit bewijst 
dat dc verhooging kon wonlen »gegund". Zonder 
die mogelijklieül zou zij zeker niet hebben plaats 
gehad. Wi j weten dat de jwtroons hun zaken niet 
kunnen drijven met verlies, cn men vordert ook niet 
van heu dit te doen. Maar waarom is een werk
staking noodig geworden? Zij zou niet noodig ge
weest zijn, als de patroons gehandeld hadden naar 
zedelijke beginselen, als zij medegevoel voor hun 
werklieden gehad en de begeerte gekoestcnl hadden, 
het welzijn en het geluk van dezen te bevorderen. Wat 
met leedgevoel cn uit dwang gegeven wordt, heeft niet de 
helft der waarde van wat vrijwillig en gaarne wordt 
gegeven. Men herinnere zich, dat de werkgever en 
tic werknemer als menschen op een voet van volko
men gelijkheid staan, duur zij hetzelfde menschelijk 
gevoel, dezelfde sympathieën, dezelfde belangen heb
ben. De patroon is niet meer dan een mensch, de werk
man niet minder. Beiden moesten zich beschouwen als 
0|ienbarc ambtenaren, die een openbaren plicht vervul
len voor bet welzijn der gemeente, en niet met het oog 
op louter bijzondere, pe.-soonlijke en hebzuchtige be
langen. Want beiden zijn ondcrwor|»cn aan oneindige 
verplichtingen jegens het Verleden, om zijn werken en 
zijn idlers, zijn wetenschap en zijn kunst, zijn ijver 
op het gebied der nijverheid, om de rijkdommen, 
de werktuigen en de instrumenten die het vermaakt 
heeft aan het Heden, om het kapitaal dat het ons 
heeft nagelaten. Dat zijn verplichtingen, waarvan 
men zich nooit genoegzaam kwijten kan, en die, 
zoowel den patroon als den werkman, een gemeen-
schappclijken en gebiedenden plicht opleggen om te 
wei-ken voor het Heden en de Toekomst, gelijk het 
Verleden en het Heden gewerkt hebben voor hen, 
door in hun handen middelen tot maatscIiap[>elijko 
verbetering en tot geluk te leggen, die zij uit dank
baarheid gehouden zijn te gebruiken met dc gemoe
delijkheid, die een maatschappelijke plicht vordert. 

Patroons en werklieden, van den hoogste tot den 
geringste, de bekwame gelijk de onbekwame, zijn 
zijn alle openbare ambtenaren, die iin-t verschillende 
middelen samenwerken tot een gemeenscliappelijk 
doel: het algemeen welzijn en geluk; de een met de 
hersens, met de schranderheid, de kennis, de on
dervinding, de vooruitziendheid, enz.; de ander, niet 
zonder schranderheid, maar voornamelijk met de 
handen, met dc spierkracht. Beiden zijn even noodig; 
de een knn den ander niet missen. Kapitaal en arbeid 
moeten onafscheidelijk zijn; zij moesten nooit tegen
over elkander staan. 

Is het te veel ge vraagt I aan de patroons, met hun 
hoogere stelling en hun voordeelen en , in enkele 
opzichten, hun hoogere opvoeding, den eersten stap 
tc doen, door tc trachten de noodige eenheid en 
harmonie te ontwikkelen, die zoo noodig zijn voor 
het maatschappelijke evenwicht, voor den vooruit
gang, voor liet geluk? Volgens een onveranderlijke 
natuurwet volgen dergelijke dingen uit elkander; 
welwillendheid en medegevoel brengen welwillendheid 
en medegevoel voort; achterdocht, wantrouwen, 
toorn, antagonisme veroorzaken gelijke stemming. 

Ieder nadere tot den ander op het terrein van ge-
meenschap{ielijke menschlievendheid, gemccnschnp|>e-
lijke sympath ieën , gemeenschappelijke belangen. Het 
leven van den werkman is een moeilijk leven, vol 
gestadige inspanningen, opofferingen, cn dikwijls ge. 
varen (denk slechts aan de mijnwerkers, de stokers 

tic matrozen, de visschers), en met weinig ontspan
ning, rust of genot. Toch worden die zware 
plichten over het algemeen met geestkracht en lust 
volvitti'd. Moesten zulke mantschap|>elijke weldoeners 
niet met consideratie, medegevoel en welwillendheid 
bejegend worden ? Behoorde hun het leven niet zoo 
genoeglijk, zoo gelukkig mogelijk wonlen gemaakt? 
Moesten zij uiet liehandcld worden als menschen, als 
inciischelijke wezens, tlie mcnschelijke behoeften, oen 
menschelijk gevoel en mcnschelijke sympathieën heb
ben? Is het daarentegen niet in str i jd, niet alleen 
met het geweten, met alle menschelijk beid, niet 
allen luenschelijketi plicht, maar zelfs met het gezond 
vei-stand en dc tastbare feiten, menschen te beschou
wen en te behandelen als balen katoen of zakken 
graan, cn hun arbeid, met zijn oifers cn gevaren, te 
schatten als een eenvoudig stoflelijk voortbrengsel, 
dat men schatten moet in evenredigheid tot zijn over
vloed of zijn sehaai-stc? Alsof de lichamelijke be
hoeften en de zedelijke cn mcnschelijke eischen uiet 
van een vasten sard waren, alsof zij afwisselden 
naai' de gestadige schommelingen tier markt cn dc 
aanhoudende veranderingen in de prijzend) de waaiden! 

Kan men zich verwonderen dat mcnschelijke we
zens, op die wijze behandeld , dat gevoelige naturen, 
beschouwd als gevoelloozc voortbrengselen, als brand
hout of steenen, zich gekwetst voelen, cn dikwijls 
ontevreden, opposant, zelfs oproerig zijn? Ik beken 
er verwonderd over te zi jn, dat de werklieden zoo 
rustig, zoo voldaan, zoo ordelievend zijn als inden 
regel het geval i s , onder den indruk van zooveel 
redenen tot verbittering, tot verzet, tot botsing. 
Welke mensch, met het geringste menschelijk ge
voel, met den geringsten eerbied voor zich zelven, 
zou er voldaan over zijn behandeld te worden als een 
louter stoffelijke waar? 

Opdat tic sympathie, de eensgezindheid en dc 
samenwerking tusschen patroons en werklieden de 
mededinging, tie onecnigheid cn het antagonisme ver
vangen, is het noodig, dat beide partijen diep door
drongen zijn van deze waarheden: 

Ten eerste* dat beiden gelijk zijn als mcnschelijke 
en zedelijke wezens; dat beidendczeltdemenschelijke 
behoeften, hetzelfde gevoel, dezelfde sympathieën 
hebben. De groote Fransche wijsgeer AugusteComte 
heeft zeer juist opgemerkt, »dat het proletariaat of 
de werkende klasse eigenlijk gezegd niet een klasse 
is, ma.ir het geheele lichaam der maatschappij uit
maakt. Van die klasse gaan de verschillende bijzon
dere klassen u i t , tlie beschouwd kunnen worden als 
organen of werktuigen, voor dit lichaam noodig 
{Discours sur l'ensemble du positivisme). 

Het is duidelijk dat de practische klasse aan de 
denkende, de besturende klasse moet zijn voorafge
gaan, want de stoffelijke behoeften van den mensch 
eischen vóór alles voldoening. Aanvankelijk hebben 
alle menschen wilden, onbeschaafde menschen moeten 
zijn; dus alle klassen, die dc samenstellende deelen 
der beschaafde maatschappij vormen, zijn langzaam 
en trapsgewijze voortgekomen uit een wilden staat 
der samenleving, waarin allen gelijk waren. Wat 
de meerderheid van eenige klasse, welke ook, betreft, 
is het duidelijk, dat een maatschappelijke toestand 
zou kunnen bestaan , uitsluitend saamgesteld uit men
schen die met de handen arbeiden, terwijl geen enkele 
maatschappelijke staat mogelijk zou zijn, die uit
sluitend uit denkers en bestuurders bestond. 

Ten tweede, dat alle klassen, hooge of lage, rijke 
of arme, ondersteund worden door den arbeid van 
de andere. 

Het maatschappelijk organisme rust op meeningen. 
Hen moet dus de openbare meening herscheppen. 

Tot zoover Barton. Hi j schijnt meer aanleg te 
hebben voor predikant dan voor statisticus. Ik heb 
zijn godsdienstige uitweidingen weggelaten, omdat 
ieder denker thans overtuigd is, dat zedelijkheid on
afhankelijk is van kerkgeloof. 

Hij had ook behooren te doen uitkomen, dat de 
werkgevers meer kunnen betalen, omdat de rijkdom 
en de rente sinds een eeuw veel sneller zijn gestegen 
dan de loonen. In alle opzichten (alleen tie brood
prijzen uitgezonderd) is de werkman nu in ongunstiger 
toestand dan eene eeuw vroeger. 

In het noorden van Engeland stegen van 1770— 
1851 de loonen 0 6 % , in het zuiden slechts 1 4 % ï 
de rente van den den grondeigenaar steeg 100 a / „ . 

Van 1760 tot 1805 steeg het loon 8 3 % 
de prijs van het vleesch . . . . 300 

» » D i brood . . . . 40 
o s I de boter . . . . 1 3 0 
I D | het bier 300 
» huishuur 200 (*) 

De Engelsche boerenarbeider, die een vrouw en 

(') Uitkomsten vau een Engelsche enquête omtrent deu 
arbeid der vrouwen en kiudereu. Kebbel, The agricultural 
Labourer, 

vier kinderen beeft, houdt dagelijks 8] cent over tot 
voeding van elk lid van het huisgezin! 

Een vijfde der Engelsche boeren ontvangt niet ge
noeg koolstof hout lend voedsel, een derde hunner niet 
genoeg stikstof. 

Onwetendheid en ontucht zijn het gevolg hunner 
armoede. 

Van 1780 tot I860 steeg in Frankrijk het loon 
1 0 0 % , de rente van den grondeigenaar \50%. Van 
Van 1821—1851 is het kadastraal inkomen ei-toe
genomen met 7 0 % , de waarde van den grond met 
100%. Van 1813 tot 1851 is het loon er slechts 
gestegen 2 5 % ; de pachten l e klasse 75 en die dei-
Se klasse 55% van 1852—1862. Het loon van 
den boerenarbeider steeg in dien tijd daarentegen 
slechts 30%. 

In Engelanti is van 1770—1851 de rente van 
den grond 100% tosgenomem, het loon van das] 
boer slechts 14%. 

In België is van 1830—1856 het aandeel van 
den grondeigenaar 4 5 % gestegen, het loon van den 
boerenarbeider slechts 10%. 

Een enkel woord ten slotte. Adam Smith schreef 
zijn System of Morals vóór zijn Wealth of Sutions 
en kende dus nog een anderen gids dan het eigen
belang. Maar zijn leerlingen volgden slechts het 
laatste boek. 

G., 8 October ' 79 . It. v. E . 

E E N V E R S L O N S T E D I E N S T T A K . 
Over dun Waterstaat in Nederlandsch-

Indiè, door C. L F. Pust, Ingenieur 
le kl . van den Waterstaai in N. - l . Am
sterdam, J . Schuitemaker cn Cie. 1879. 

— sWat zijn uw plannen, doctorandus?" vroeg 
vóór ruim dertig jaren prof. Thorbecke aan een 
meester in tie rechten, Jkh. Mr. E . Dibbits, die pas 
zijn bul verworven had. 

— elk ga naar de Oost, professor. 
— «Foei! gaat u ook al naar dien knoei winkel ?" 
In dit woonl lag een onbillijkheid, zoo daarmede al

thans bedoeld werd, gelijk het scheen, dat in Nederland 
minder geknoeid werd dan iu Indië. Wie onze ver
kiezingen nagaat, weet beter. Maar dat Indië een 
groote knoeiwinkel was, althans later wenl onder 
het Thorbcckiaansche stelsel van parkmentain bemoei
en schraapzucht, blijkt overtuigend uit het wegens zijn 
inhoud belangwekkende en door net uiterlijk aanlok
kende boekje van den ingenieur Post, welks titel aan 
het hoofd van dit opstel is geplaatst. 

Als men het gelezen heeft, wordt men vervuld 
met een gevoel van erkentelijkheid jegens den schrij
ver, die een vuil regeerstelsel nailer deed kennen; van 
bewondering voor Multatul i , die reeds in 1803 >le ge
volgen van de conimiezcrij en huichelarij voorsjield 
heeft; van afkeer van hen, die uit slaafschen zin en 
verachting van de wetenschap, bedrog aanmoedigden 
onder de ambtenaren en een goeden toestand deden 
verkecren in een slechten; eindelijk van weemoed 
voor het schoone eu verslonsto Insulinde. 

A l handelt het boekje slechts over Indië, het kan 
tot waarschuwing dienen voor het moederland, want, 
gelijk zich laat begrijpen, de verachting van de 
wetenschap is gemeen aan de Indische ltegecring cu het 
opperbestuur. letter herinnert zich nog de verbazing 
bij het vernemen van de tijding, dat tie Minister 
Ksppeyne, die nog wel een «intelleetueele reus1* 
heette, eeu advocaat )>enoemd had tot zijn ambtge
noot voor Openbare Werken, en later bij de afschaf
fing van de Commissie voor de Statistiek. 

Ik heb vooi- het boekje van den ingenieur Post 
bijna niets dan lof over en zeer weinig stof tot aan
merkingen. De kalme bewoordingen, waarin hij zijn 
afkeuring te kennen geeft, zullen nu kunnen bewij
zen of men slechts van verbetering wordt terugge
houden door de «heftige" taal, die Multa tul i , ik 
en anderen bezigen en die onzen fljugevoeligen be
stuurders zoo onaangenaam klinkt. 

Het is jammer, dat de heer Post geen inhouds
opgave bij zijn geschrift gevoegd heeft. Het naslaan 
ïs nu lastig. 

Hij beklaagt zich, dat dc Indische ingenieurs zoo 
weinig geschreven hebben, cn noemt slechts Stieltjes 
en den heer S . Verburgh als verspreiders van opsn-
baarheid. Hij bedoelt zeker: in boeken geschreven, 
want in de dagbladen stond nogal eens iets over 
de Indische openbare werken te lezen, o.a. ook van 
mij in De Opmerker, Oost en West, De Tijdspiegel 
De Tolk van den Vooruitgang, het Bataviaascb 
Handelsblad, Dc Oost post, enz. Mijne opstellen iu 
laatstgenoemd dagblad over goedkoope spoorwegen 
op Java weiden als brochure herdrukt. 

Ook de ingenieur Heukct gal' een brochure over 
het ontwerp van Stieltjes' liergspoorweg uit. 

Deze aanmerking betreft slecht slechts kleinigheden. 
Maar ik wensch vooral mijn slem te doen booten 
tegen oen zienswijze vau deu heer Post, die ik zeer 



D E O P M E R K E R — Zaterdag 25 October 1879. D E O P M E R K E R — Zaterdag 25*October 4879. 

"adeeüg voor 's Lands holailfl ar.ht. Hij beeft, ge
loof i k , een tc geringen dunk van de Javanen als 
waterltouwkundigen. Ik weet wel : pour snroi'r 
guelguc chose it {'aut f avoir appris, maar eeuwen
lange ondervinding en de gave van het raden, de 
in tu ï t i e , de diviiialie hebben ook groote waaide. Ik 
wenseh, in bet belang der schatkist, te waarschuwen 
tegen kleinachting van de Javnanscbe ambtenaren. 
Nu dc vette jaren vervangen zijn door de magere, 
begint men langzamerhand te begrijpen, dat Indie 
ccn arm land is. Vooreerst is een kcerkiïngsvolk 
niet arbeidzaam, en arbeid vooral verrijkt een volk. 
Het bestuur van een Westerschen veroveraar onder 
de keerkringen is duur. Heeds nu betaalt ieder 
inwoner van Neerlandsch-Indiö gemiddeld vijf gulden 
belasting 's jaars. Volgens Favveett kan een Hindoe 
slechts de helft van die som betalen. Ten andere 
wordt Indie verarmd door absenteïsme of drainee
ring van geld. De jiensioeuen der Euro[teesche ambte
naren , despaai|«enningen der Europeesche handelaren, 
de renten der meeste Eurojicesche aandeelhouders van 
•poorweg-, stoomvaart-, verzekering-, gas-mantschnit-
pijen en andere worden niet daar verteerd, maar in 
liet Westen (om niet te spreken van het batig slot voor 
de moederlandscbe schatkist). Men zal dus bedacht 
moeten zijn op zuinigheid cn daarom veel Europeesche 
Itenmhten moeten vervangen door inlandsche, gelijk 
men reeds in Hritsc.h-Iniliè met goeden uitslag daarmede 
«'en aanvang heeft gemaakt, O, a. bij de apoorwegeo. 
bilandere hebben veel minder behoeften. Zoover ik 
weet, bestaat er geen reden om van den aanleg der 
Javanen minder tc verwachten dan van dien der 
Hindoes. Men centraliseere niet overdreven Op Java, 
men verlamme de zelfwerkzaamheid van den schnu> 
deren inboorling niet, en bij zal vermoedelijk even 
goede diëtisten liewijzen als die in llindocstnn. En 
wat dit laatste rijk betreft, neem ik de vrijheid de 
aandacht van den heer Post en anderen te vestigen 
op twee opstellen — vau het bekende Parlementslid 
Fawcett en van deu beer James Onfall — in het jongste 
Octobemominer van The Nineteenth Centura. 

Op bl. 658 leest men: iVerreweg ,|T> IK-SI geslaagde 
ontwerpen van vloeiing zijn die, welke opgemaakt 
werden door inlioorlingen, die een kennis van de 
cliniatologische voorwaarden van bet land bcsaten, 
welke zelden kan worden verkregen door een vreem
deling. De goede uilstag der inlandsche werken is 
zoo merkwaardig dat, toen lord Salisbury Secretaris 
van Staat voor Indie was, hij zelfs verklaarde, dat 
de eenige v loei ingsonlwer| ten, welke de gewenschte 
uitkomst van een goede winst aantoonden, die van 
bilandachen oorsprong waren." 

De inlander kent dan ook lieter zijn gronden en 
IHUI werkelijke behoefte ann water. Op bl. 700 leest 
men omtrent de ondervonden teleurstelling bij het 
kanaal in Madias; DIn jaren van gemiddelden te
genval geven de zwarte vruchtbare gronden ruime 
oogsten zander vloeiing. Hun verinogen om vocht uit 
den dnmpkring op te slorpen en het te behouden is, 
volgens de proeven te Sydapet, zes- tot achtmalen 
dat van ccn gewonen drogen grond." De landbou
wers willen dus in zulke jaren niet voor het water 
betalen. Dat kanaal kostte 1,372,000 pond sterling en 
geeft jaarlijks een verlies van £ 46,153. (bl. 049). 
sDe groote waarde van putten voor besproeiing 
werd voldoende aangetoond in dit district door de 
proefneming van den collecteur, den heer (ïribhle, 
gedurende den hongersnood" (bl. 70G). Op b l 7 1 3 : 
nPutten wonlen (in Dekan) overal verkozen boven 
vloeiing door kanalen, als de kosten dezelfde zijn." 
•Een schrander inlandsch pachter zal deu zwarten 
grond niet meer dan ééns in de drie jaren vloeien" 
(bl 714). Twee jaren van de drie blijft dus een 
kanaal soms zonder rente. Op bl. 710 leest men omtrent 
Baroda: »Ieder heeft zijn put , en waar deze te ver
krijgen en het water goed i s , geloof ik niet, dat 
eenige andere vloeiing er de vergelijking male kan 
doorstaan.' 1 

Op bl. 720—721 vindt men sliet volk erkent bet 
Voordeel van onze groote beschavende werken niet, 
maar het voelt hunne kosten. De noodige wegen en 
werken, «lic vroeger wet den uitgevoerd door den collec
teur cn zijn staf, met matige uitgaven uit de inkomsten, 
worden nu opgedragen ann ingenieurs met kostbare 
departementen en een zeer verhoogde jaarlijksche 
som gelds. E r wordt een ongunstige stemming op
gewekt , wij wonlen gehaat door de Muzulmannen" enz. 

Ik ben zeker, ccn oiten oor voor mijn waarschu
wing te vinden bij deu ingenieur Post, want ook 
hij kant zich tegen verkwisting zoo van arbeid als 
van geld. Hij is geen verboekt of doctrinair liberaal. 
Hij ziet er niet tegen op dat de arbeid, als het niet 
anders kan, verricht wordt in heerendiettst, maar hij 
keurt de verspilling door onwetendheid af. 

Met voldoening zie ik in hem een bondgenoot. 
Vóór ongeveer diertien jaren beval ik in een bro
chure (Onze koloniale staatkunde) aan, ook de 
wegen, die in heerendienst worden aangelegd, te 
sullen onder bet toezicht der ingenieurs vnn den 
Waterstaat, met de drangreden, in het belang der 
inlandsche bevolking: DZOO zal er evenwicht zijn 
lusschen de macht, die banden vraagt en de macht, 
die handen geeft." 

Men wordt treurig gestemd, men beseft ten volle 
dat de Indische ingenieurs alten lust en moed be
ginnen te verliezen, als men in het boekje van den 
beer Post leest, hoevele kundige mannen onder 
hen wonlen terzijde geschoven om te lieter het 
Nederlandse!»: volk te kunnen bedriegen door onuit
gevoerde menseh bevende bepalingen , vnlsche begTOO-
tingen, vermomden heerendienst, enz. 

Ergerlijk ook is het te zien, hoe de Waterstaat 
sinds jaren onder de bevelen van niet-vakkundige, 
oomnueaerlga directeuren geplaatst blijft, zooals dc 
heeren Bool en Kroesen; boe zijn reglementen wor
den opgemaakt door onwetende intriganten, gelijk 
de heer Sprenger van Eyck. Da betrekking van d i -
recteur der Openbare Werken is een baantje voor 
gunstelingen geworden. 

Ik begrijp wel, dat een bewindsman soms bij keuze 
een uitstekend bestuunler van een de|Kirteuicnt be
noemt, die daaraan vreemd was. z<>o koos Nn-
jHdeoti I den heer Vcrhuell , burgemeester van Doe
tinchem, broeder van den admiraal, tot Min is er 
van Murine vóór de voorgenomen landing in Engeland, 

''n later een wijnkoojier van Bonleaux. Beide be
noemingen bleken uitstekend te zijn. W i l dc heer 
Mr . Vnn Lnngslicrge Napoleon nabootsen en direc
teuren vnn dc 0|ienharc Werken benoemen buiten het 
korps, dan moet hij slagen gelijk Napofeou. Doet 
hij dit niet, dan brengt hij onwillekeurig het versje 
op dc lippen: 

Als apen hooge klimmen willen 
Dan ziet men ras hun naakte billen. 

Afkeerwekkend is de huichelarij, door den heer 
Post ontsluierd, die de Indische Regeering, ouder 
M ' . B , , n . Sloet, sinds do aftreding van den recht
schapen Minister Uhlenlieck (door den heer Post 
terecht gehuldigd) en sedert de optreding vnu den 
Minister Van de Putte, deed besluiten, dat de ma
terialen aan de bevolking zouden worden betaald, 
terwijl de gelden ervoor niet beschikbaar werden 
gesteld, en het budget der Openbare Werken nu 1807 
zelfs daalde iu plaats van belangrijk te stijgen!" 

De heer Post deed ook een goed werk door vele 
parlementaire adviezen van den terecht door hem hoog-
gewaai-deenlen Stieltjes in zijn boekje op te nemen. 
Indien hij den tijd heeft, verzurnelc hij al de technische 
wenken, door dien kundigen volksvertegenwoordiger 
gegeven, in het belang van Indië. 

liet zal onnoodig zijn meer te zeggen, om bet 
leerrijke boekje aan te bevelen. 

0., 20 Oct. '79 . R. v. E . 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

s - G r a v e n h a g e Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indië is 060 tweejarig verlof 
naar Europa, wegens ziekte, verleend uin dan op
zichter l e klasse bij den Waterstaat en 'sLande 
Burgerlijke Openbare Werken L, II. Jotsten. 

— Bij ministerieele beschikking is dc heer A . J . 
V. ( ï iesberger, werkzaam in de fabriek van de heeren 
Christie Nolet en DeKuyper, te Dclfshflven, gesteld 
ter beschikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-Indië, om te wonlen geplaatst als inge
nieur 2de klasse van het st RUN wezen bij dc fabriek 
Voor de marine en het stoomwezen te Scerabain. 

— Bij ministerieele beschikking (Handel en Nijver
heid) is aan B. Wi l ton , te Rotterdam, tot weder-
opzegging, vergunning verleend voor een stcomsieep-
dienst op de wateren in Zuid-Holland en Zeeland, 
waar sleepbooten worden toegelaten. 

— Bij ministerieele beschikking is aan D. Ooms Jr., 
als directeur der zalm visscherij w Licht te vrede", te 
Ammerstol, tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor een stoomsleepdienst op de wateren in Zuid-
Holland en Utrecht, waar sleepbooten worden toe
gelaten. 

— Het examen voor de tietrekking van adspirant-
ingenieur van den Waterstaat zal aanvangen den 
28en October. E r zullen acht candidaten aan deel
nemen. 

— De Staatsct. meldt, dnt blijkens bij de Regee
ring ontvangen bericht, in 1880 te Brussel eene 
tentoonstelling zal worden geopend vnn voorwer|«en 
van kunst. De gelegenheid zal wonlen opengesteld 
tot inzending op die tentoonstelling van voortbreng
selen der oude Nederlandsche kunstnijverheid, toebc-
hoorende ann stedelijke musea, aan kunstlievende cn 
wetenschap|)elijke vereenigingen of aan particuliere 
ponouen. 

— In dc zitting van den Gemeenteraad, op Dins
dag j l . , is besloten: l o . vooralsnog geen liesluit te 
nemen omtrent de wijze van afvoer der fecale stollen, 
keukenvuil en water in de residentie; 2o. tot het 
graven van een afvoerkanaal naar zee tot verversrhing 
der grachten; 3o. tot het demiten der Prinsengiacht 
tot aan de Brouwersgracht, en 4o. tot het aanleg
gen vnn putten, die des nachts op pneumatische 
wijze kunnen geledigd wonlen, op eenige punten in 
de stad, waar groote riolen zich in de grachten 
ontlasten. 

Amsterdam. In het lokaal De Eensgezindheid 
is j l . Dinsdag eene algemeene vergadering gehouden 
van aandeelhouders der Nederlandsch-Indische S|«>or-
wegraaatechappij, ter behandeling der volgende voor
stellen : 

I. Den Raad van Beheer, bijgestaan door commis
sarissen, te machtigen tot het aangaan van een geld-, 
lecning, groot veertien millioen gulden nominaal, ren
tende 3 % 's jaars, af te lossen uiterlijk bij het 
eindigen, door naasting, verkoop of aOoop, van do 
concessie Semarang—Vorsten landen. Deze leeniiig 
is bestemd: 

1", om in te trekken de lecning van zes millioen 
gulden, aangegaan ingevolge bet besluit vnn de alge
meene vergadering vun 24 November 1 8 7 4 ; 

2". tot geheele of gedeeltelijke aflossing van de 
overige bestaande leeningen, wanneer dit met voor
deel voor de Maatschappij kan geschieden; 

3°. tot Iiestrijding der uitgaven te doen op kapi
taalrekening, voorzooverre die niet worden gebracht 
ten loste der inkomstenrekening. 

II. De Maatscltappij behoudt zich het recht voor 
Uit vervroegde aflossing van de lecning, geheel of bij 
gedeelten, door inkoop beneden pari bij oiwnbare in
schrijving of door intrekken a pavL 

Als middelen tot vervroegde aflossing wordt be
stemd de inhoudingen op de exploiuitie-rekcningcn 
voor de verschillende raoonefoodaon der Haaln liaasdj, 
voorzooveel zij niet gebruikt mochten wonlen, om 
die fondsen op dc door dc statuten vastgestelde maxima 
te brengen of te houden. 

Deze voorstellen werden na een korte, onbeduidende 
discussie met algemeene stemmen (524) goedgckeunl. 
Het vertegenwoonligd kapitaal bedroeg ƒ 3,400,750. 
De regeeririgsroinmissaris, dc heer Vun Swieten, 
bracht hulde aan het uitmuntend bestuur van den 
Raad van Beheer, waarop de voorzitter, Mr . E . II. 
s'Jacob, de vergadering sloot. 

U t r e c h t . Toch zal te dezer stede nog een ge
denkteeken venijzen ter herinnering nan do Unie 
van Utrecht. Op een gehouden vergadering is be
sloten een standbeeld op te richten voor graaf Jan 
van Nassau. Een aantal voorstanders (133) vormen 
de hoofdcommissie; daaruit zijn 12 heeren gekozen, 
die met het ontwikkelen van het plan zijn betast. 

Aankondigingen van Aanbestedingen. 
Maait .Li* , » 0)et. 

Paartugnal, le 10 uren, door J . Pons: hot bouwen 
van eene houten draaibrug, lang 11.90 M . , over het 
Poortugaalsche gat, met middel- cn landhoofden. 

Hoorn, te 11 uren, door de comm. van adm. over 
dc gevangenissen: dc levering dor benoodigdheden 
voor het onderhoud der gevangenen over '80. 

Amrterdam, to l l ' / i uren, door het bestuur vnn 
dc Amsterdainsche Vereeniging tot hut bouweu van 
arbeiderswoningen, in Dc Eensgezindheid: het houwen 
van 2 blokken arbeiderswoningen, te zameii voor S0 
gezinnen, op het voormalige Fi incn, tusschen do 
Blanken- en KraijcnholTst raten. 

Franeker, te 12 uren, op het gemeentehuis: het 
houwen van eene school en onderwijzerswouing tc 
Peins. Inl . bij den gcineenteopsichter Klavrrsmu, Ie 
Schalsutn. 

YV.tcenlnj.eii, tc 2 uren, hij M . dc Roos! het bou
wen van een dubbel hecrcnlinis mot bijbehoorende 
werken iu dc Dïjkslraat nldaar. Inl. bij den architect. 
S. Bitters, aldaar. 

Heelaum, te 3 uren, door Fannekoek cu Co., in 
het socicteitslokaal van J . Vcrwaaijen: hot bouwen 
van ccne papierfabriek. 

Wlnnehatcn, te fi uren, door de comm. van adm. 
over de gevangenissen: dc levering der benoodigd
heden voor het onderhoud der gevangeoen over '80. 

Utrecht, tc 0 1/, uren, in dn cell, gevangenis: dc 
levering dor benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '80. 

w Intcrattijh, bij den directeur-ingenieur J . 11. 
Nivol vau den N oil erl.- West faal sc hen spoorweg: de 
levering van diverse hekken en afsluitingen op de 
stations Borken, Rhode, Dorsten, Gladberk en Buer. 

Hecrenvern, ten huize van L . P . de Lang: het 
maken van ecu nieuw draai brugje over de Eiigelcn-
vaart in het voetpad van Nieuwcschool naar Gaast, 
een herstelling aan de balans van de brug iu den 
grintweg tc Nieuwcschool en ccne herstelling aan het 
wipbrugje over de veeiischciding te Hoeren veen. 

•Mandag, 2H •«•!. 
Bekafel, te 12 uren, door het bestuur van het 

waterschap der rivier de Dommel, op het raadhuis: 
het verbeteren van do rivior de Dommel , van den 
Woenselschen- lot den Lnondrr-watermolrn, benevens 
het op de diepte baggeren vau de rivier de Dommel 
tusschen Vught en Bokstel cn het verbroeden eu 
verdiepen der uitmonding van den Esse heust room. 
Inl . bij den iiigeuicur tc Stratum. Aauw. 22 en 23 
Oct. Bi l j . inz. uiterlijk 27 Oct. bij den sccrctaris-
penninginccster te Bokstel. 

Applngcdam, tc ] uur, bij Van der Boogh: de le
vering der benoodigdheden voor het onderhoud der 
gevangenen ged. '80. 

HliincrtHRa, tc 4 uren, hij B. Dijkstra: hel. afbre
ken en wegruimen eener oude- cn het ter plaatse 
wcderoprichlen eener nieuwe boeren hu izingc, thans 
bewoond door VV. Lijcklama i i Nijeholt. 

Amolrrdam, tc 11 uren, door de directeur der 
marine: het uaar aanwijzing uitbaggeren van het 
Manned.>k aldaar. Aanw. 27 Oct. 

Waenndag, * • «et . 
Nliad-aan-'l-llarln*vliet, tc 11 uren, door burg. en 

weth.: de bestrating met klinkers der kaai cu dc aun 
kaai cn haven te verrichten herstellingen en vernieu
wingen. Inl . bij den architect A . vun den Berg, tc 
Den-Bommel. 

Ilanderdag. • • Wet. 
D e i n , te 10 uren, op het gemeenelandshuis van 

Delfland: de levoring van rijsmateri-len cn perkocn-

KICH, ten dienste ucr strandwerken. Bilj . iuz. 20 
JL, 's avonds vóór 7 uren, ter secrebtrio vau Delfland. 
Zaandam, tc l2 ' / i uren, door het bestuur van de 

Veroeuiging tot uitbreiding der Waarheid, iu het ge
bouw op bet Dampad: het bouwen van ecu lokaal 
voor evangelisatie eu nou bewaarschool. Gezamenlijke 
oppervlakte ongeveer 317 M * . 

Haarlem, to 2',, uren, door het ministerie vun wa
terstaat enz., aan het gebouw vun hel prov. best: het 
verbeteren der verdedigingswerken op het noorder-
strand van Vlieland. Ramiug ƒ 6 3 0 0 . 

Vrijdag, a i Oi l . 
' « - • •ach , tc 10 uren, door het prov. bost.: het 3e, 

6e, 7e, 9c, 10e, 12e, 14e, 17e, 18e, 20e, 22e, 23c, 26e, 
28e en 30e perc. der vernieuwingen eu hcrstelliugcu 
aan de prov. wegen in Noord-Brabant, met de daartoe 
behoorende kunstwerken, beplantingen enz., benevens 
het onderhoud daarvan, van I Januari 1880 tot 31 
Dec. 1882. 

Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 
binnenl. zaken, aan het gebouw vau het prov. best.: 
het bouweu van eeue leerschool cn lokalen voor gym
nastiek-, muziek- en teekouoiiderwijs, benovens con
ciërgewoning voor 's Rijks-kweekschool (Herbesteding.) 
Raming ƒ 78,600. 

Schipluiden, te 12 uren, door het bestuur van den 
Hodcupijlschcu polder, in Het wapen van Schipluiden : 
lo . het amoveeren van den windschepradmolen des 
polders aan deu Ommedijk, en het daar-tcr-plaatse 
maken vun een gebouw voor uen stoomwerktuig met 
direct-werkende ncvol-ceutrifiigaulpomp, met maclii-
nistwoniugfduarbovou, benovens den wnterlonpcr, een 
ketclgebouw, schoorsteen eu stecnkolcnbergpluats; 
2o. het leveren, vervoeren, stellen en in goede werking 
opleveren van een horizontaal direct-uerkende hcvel-
centrifugaulpompmachinc met toebchooren, stoom
ketel ens. 

' • • B M C I I , tc 12 uren, door hut prov. best.: dc leve
ring van steenkolen, enz. 

Arnhem, tc 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van hot prov. best.: bet 
opbreken en weder leggen vau dc gnutbuan op den 
BabbcrichschcD dijk, uitmakende een gedeelte van don 
grooten weg van Arnhem naar do Pruisische grenzen 
bij Babberich, benevens bet verrichten van aardewerk. 
Aanw. 27 Oct. Kaming ƒ4010 . 

Leeuwarden, te 12' , uren, door liet ministerio vao 
witterst. enz., aan het geb. van het prov. bost.: In. het 
éénjarig onderhoud van de havenwerken te Staveren. 
Aanwijzing 27 Oei. Raming ƒ121x) ; 2o. het twee
jarig onderhoud der haven- en zcewerken te Makkum. 
Aanwijzing 27 Oct. Raming ƒ 4 7 5 per jaar; 3o. 
het driejarig onderhoud der bavnuwerken te Lemmer 
cn Tacozijl. Aanw. 27 Oct. Raming f 1725 per jaar. 

'a-Hage, tc 1 uur, door het ministerie van water
staat: de aanleg van eeu telegraaflijn met één draad 
tusschen Medemulik on Winkel . Ruining ƒ 800, 

Zaterdag, 1 Nav. 
Rrlella, tc l l 1 ' . . uren door burg. eu weth.: lo het 

houwen van eene school tegen do Ned. Herv. kerk 
aldaar, met bijleveriug vun schoolmeubclcn; 2o het 
gedeeltelijk amoveeren der school op dc Lijnbaan a l -
•liuir cn bet wedcropbouwen en uitbreiden dier school, 
mot bijlevcring van schoolmeubeien. l i d . bij don ar
chitect T. J . Nieuwcnhuis, to Utrecht, 

Bandag, 1 Na». 
Leeuwarden, bij Mr . W . A . van Sloterdijck: het 

doeu vau vertimineriugen aan- cn gedeeltelijke ver
bouwing van de boerenplaats ouder IJsbrechtum, in 
gebruik bij S. II. Schukkeu. 

Maandag, :i Nav. 
Amaterdam, to I ' , uren, door dc Hollandsoho 

IJzeren-spoorwegmaatschappij, in 1 lel Vosje: het ver-

broaden van de Oosterspoorbaan in den Ovcr-Amstcl-
pohler nabij A-nsterdam, met het dairop aanleggen 
van s|H>ren, benevens eenige bijkomonde workon. Inl. 
bij den ingenieur van den weg. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschnppij tot expl. 
van Staatss poor wegen, aan hot centraalbureau: het 
maken eener onderchr.iswoning met kantoor cn nrbci-
dorsvertrek en het vorplaatsen vun ecu steenen wacht
huisje op het gemeenschappelijk station Zutfen, ten 
behoeve vau den Ncderl.-ïVestfiinlscheu spoorweg. 
In), bij den sectieingenieur le Zutfen. 

I»lnndag, 4 Nav. 
Vlanen, tc 12 uren, ten dienste der R . K . naroch., 

in het Ilótcl-Ürcdorodo: hel afbreken der oude kerk, 
het verhouwen der pastorie, het maken vnn afsluit-
muren om het terrein vnu dc nieuwe kerk en het 
bouwen van schoollokalen. Inl . bij tien architect J. 
Boerbooms, te Arnhem. 

Waenadag, •% Nav, 
'a-llage, le 11 uren, door het ministerie vnn water

staat enz.: lo . de uitvoering van herstellingen eu ver
nieuwingen aan de Kijksrivicrworken op l ie t Zwarte
water, met het onderhoud dier werken cn de afbake
ning van het vaarwater ged. 'M). Raming ƒ 8 6 0 0 ; 
2o. het verlengen vau 2 dwnrskribbeu en liet maken 
van I dwnrsknhbrn onder de gcm. Maurik, langs den 
linkeroever van den Nedcr-Rijn, lusschen de kilo-
metcnaaien 53 en 55. Annw. 31 O c t en 3 Nov. 
Raming ƒ27,200. 

nanderdag, « Na*. 
Kuiten, door den directeur der gasfabriek: de le

voring vna 3,000,000 K G . steenkolcu van verschillende 
Duitsche mijnen. 

Vrijdag, » Nav. 
/ u n t i e , te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

aanleggrn vun eeu grintweg langs dc Lutlcrhoordwijk, 
in de prov. Overijsel, Inl. hij den ingenieur A . 
Déking Dura, te Zwolle en den hoofdopzichter der 
DedeSMvaart, te Avereest. Aauw. den Sen dag vóór 
de besteding. Raming / 33,900. 

IJ<«elmende, te I uur, door luit bestuur van den 
polder Oost-IJselmonde, in De Hollandsche T u i n : de 
levering vun nieuwe molenzeilen voor de heide water-
mnleus van dien polder, met het onderhoud duurvau, 
voor den tijd van 5 jaren-

.Vijniegen, to 6 uren, door W. Janssen Gz. (te Lent), 
in De («ouden Leeuw: hef afbreken der oude gebou
wen en het maken van eeu nieuw korenpakhuis inde 
Bottclstraat te Nijmegen. Inl, bij J . vau den Elft, 
te Nijmegen. Aanw. 5 Nov., tc I en 7 Nov., te 3 
uren. 

Zaterda*. H Na?. 
Utrecht, te 1 uur, door burg. cn weth.: hrt bouwen 

van een schoolgebouw met onderwijzerswouing, opeen 
terrein gelegen nabij den Daulschedijk, aldaar. Aanw. 
3 Nov., te lO'/i uren. 

Maand**, I O ><n 
'•-Hage, tc 1 1 ' , uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan hot gebouw van het prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud der hoofden van do marine-
of oude zeehaven te Hcllevoctsluis. Aanw. 5 Nov. 
Raming /"2l?0 per jnnr. 

Dlnadag, I I N*v. 
Kaluward, in het weeshuis t het houwen eener 

boerenschuur met karnhuis, op de zathe bewoond 
door Jenijc M . dc Boer, aau den Huniudijk onder 
Niciiwland. Inl. bij den architect B. J . Sitcnga, te 
Wommels. Aanw. 5 Nov., te 11 uren. 

Waenadag, I U Vut. 
'•-Hage, tc II uren, door het ministerie vau water

staat: l o . dc uitvoering van werken tot verbetering 
van de Koven-Maas, onder de gemeente Appoltern, 
prov. Gelderland en Megen, prov. Noord-lirabaut, 
tusschen de kilomelcrraaicn 106 en 1*J7. Aauw. S 
Nov. Raming ƒ 7 1 0 0 ; 2o. idem van herstellingen eu 
vernieuw iugen aan de Kijksrivi er werken langs het 
Keteldio;i, met de verlichting en afbakening van den 
Kei el mond en he: onderhoud der werken in '80. 
Aanw. 6 en 8 Nov. Raming f 17,000. 

'a-llage, te 12 uren, door het ministerie vnn water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
bouwen van eene dinustwoning te Nijinogcn. Iul. hij 
den hoofdingenieur, te Arnhem en ilen waarnemend 
soctieitigcnieuri te Nijmegen. Aanw. 3 eu 5 Nov., 
telkens te 1 uur. Raming ƒ18,000. 

Vrijdag, l « Nav. 
Middelburg, tc 10 uren, door hel ministerie van 

waterstaat enz., aan hot gein,uw van het prov. best.-, 
lo . het onderhoud der Rijksgroot» wegen iu Zeeland, 
in 4 perc. Raming: resp. r*ft00, ƒ 10,520, /56'JO eu 
/ 7680 per jour; 2o. het driejarig onderhoud van het 
Nederl. gedeelte van het kanaal van Neuzen met bij-
behooreude werken. Raming ƒ 35,670 per jaar. Aanw. 
van heide 8 en 10 Nov. 

Leeuwarden, tc Wj% uren, door bet ministerie van 
waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het driejarig onderhoud der Rijkskanalen in Friesland, 
in 4 perc. Raming; resp. ƒ 5540, ƒ 4060, ƒ 1000 en 
/ 4000. Aauw.: perc. 1 deu 6en, perc. 2 deu 5en, 
perc. 3 en 4 don 4cn dag vóór do besteding. 

Dlnadac, I* Nav. 
'a-Hage, te 12 uren, door hot ministerie van kolo

niën (technisch bureau): de levering van ijzeren 
perronoverdokkingen, luifels en andere ijzerwerken, 
ten dienste der Staatsspoorwcgeu op Java. 

Vrlldag, 11 Nav. 
Middelburg, te 10 uron, door hot ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw vaa hel prov. best: l o . 
het driejarig onderhond en horstel van 's Rijks zee
weringen en havenwerken te Vlissingen en van die te 
Veero, in 2 perc. Aunw. 15 en 17 Nov. Raming: 
perc. 1 /11,540, perc. 2 f 5240 per jaar; 2o. het drie
jarig onderhoud van het kanaal door Zuid-Bevclaud 
met bijbehoorende werken. Aanw. 15 eu 17 Nov. 
Raming ƒ 23,500 per jaar. 

V r i j d a g , Ifl) Nav. 
Mlddalhurg, te 10 ureu, door het ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
l o . het driejarig onderhoud van het kanaal door 
Walcheren met bijbehoorende werken. Aanw. 22 en 
24 Nos. Raaiing ƒ60 ,000 per jaar; 2o. het onder
houden eu verbeteren ged. 80 van do havenwerken 
le Breskens. Aauw. 22 en 24 Nov. Ramiug ƒ 6 2 7 5 . 

Vrij da*, ft DCC. 
Leeuwarden, te 12</i ureu, door het ministerio vau 

waterstaat enz., aun het gebouw van het prov. best.: 
l o . het driejarig onderhoud van de Westduinen op 
•Schiermonnikoog. Raming / '."Mi per jaar; 2o. hel 
doen vau voorzie uilige n aan den llougewul en daar-
bijgelegen duinen euz. op Schiermonnikoog ged. '80, 
Raming ƒ 12,000. 

Op Inter te henalen datum. 
Leeuwarden: het verbouwen vau ecu huis in de 

Groote-Hoogstraat cn van een op de Kelders. Aauw. 
27 Oct., te 2 uren. Inl. bij don architect H . R . 
Stoelt Sr. 

Afloop van Aanbestedingen. 
«ar lnchem, II Oct.: het verboteren van het ver

dedigingswerk bij A site reu; ingekomen U bilj., als: 
H . T. Wiegerink, te Groonloo, ƒ 130,000 
J . Smit V i l . „ Kralingen, „ 138,600 
I). Volk-., 
F . Boshouwors, 

....dingen, 
I lord ree hl, 
Utrecht, 

. 8 , 6 0 0 
„ 134,000 
,, 120,200 

G. Slot, te Dordrecht, ƒ 128,900 
J . r . d. Vlugt, „ idem „ 128,500 
C. v. d. Meijilen. „ Hardinksveld, „ 126,500 
N . van Haaren, „ Houswijk, „ 133,000 
L . Kalis, „ Sliedrecht, „ 119,400 

'••••ach, 13 Oct.: het afbreken en wedcropbouwen 
van oen woonhuis, gelegen in de Ververstraat; inge
komen 6 biljetten, als: 
P. Nabbe, tc 's-Bosch, ƒ 7600 
J . Wilbers, „ idem „ 6360 
P. J . Somers, „ idem „ 6311 
J . C. Schollckcns, „ idem „ 6298 
L . Hiirkrns, „ idem „ 6260 
M . v. d. Kouliuizcn, ., idem „ 6065 
gegund. 

lloe*rveen, 14 Oct.: de verl iiiiineriiig der Oude 
school te Hollandsche veld; iugek. 3 bilj., als : 
W . R. ter Stege, te Hoogevcon, ƒ 1178 
A . Niel.nes. _ „ idem „ 1083 
J . Sel.olteiueijer, „ idem „ 1045 
gegund. 

Hardlnkaveld, 15 Oct.: l o . het maken van een 
schoolgebouw met onderwijzerswouing in den Bout; 
ingck. 18 bilj., als: 
H. van Gooi, te Almkork, / 30,790 
F . Strenflnnd, „ Sliedrecht, „ 29,519 
J . v. d. Tas, „ Voorhout, „ 29,369 
A . Helleman, „ Krimpen a/d Lek, „ 29,125 
L . van Breeuiugon, „ idem „ 29,001 
a v. d. Loo, „ Waddinksveen, „ 28,200 
6. J . r . d. Made, „ Dordrecht, „ 27,960 
A. II. D. Wepster, „ Krimpen a/d Lek, „ 27,900 
T. 6 . de Geus, „ Hardinksveld, „ 27,450 
J . v. d. Vlugt Jr., „ Dordrecht, „ 26,950 
11. van Dalen, „ Pupandrecht, „ 26,636 
A. I). laicas, „ Zevonbergeu, „ 26,399 
M . Tieleman, „ Kralingen, „ 26,390 
P- dc Kok, „ Giescudam, „ 26,207 
J . Kooijman, „ Wijngaarden, „ 26,000 
C Muilwijk, „ Gorinchem, „ 25,990 
A . Oskam, „ Peiirsum, „ 25,803 
K. dc Zwart, „ Giesen-Oudkerk, „ 25,809 

2o. het vergrooten der openbure school in de kom 
van wiik A ; ingekomen 10 oilj., als: 
J . v. d* Vlugt Jr., te Dordrecht, ƒ 22,60(1 
A . Helleman, „ Krimpou a/d Lek, „ 19,040 
L . van Brecningcn, „ idem „ 19,000 
M . Tieleman, „ Kralingen, „ 18,785 
G . J . v. d. Made, „ Dordrecht. „ 1S.200 
T. G . do Geus, „ Hardinksveld, „ 17,989 
F . Streefland, „ Sliedrecht, „ 17,483 
J . G . Coeuraads, „ Hardiuksveld, „ 16,126 
A . Oskam, „ Peursum, „ 14,986 
B. de Zwart, „ Giesen-Oudkerk, „ 14,980 

3o. het makeu vun een schoolgebouw met onder
wijzerswouing IInliij de Sluis aan het kanaal van 
Steenen hoek ; iugek. 14 bilj., als: 
II. van Gooi, te Almkork, / 27,550 
G. J . v. d. Made, „ Dordrecht, „ 25,443 
J . v. d. Tas, „ Voorhout, „ 25,320 
L . van Brceniiigeu, „ Krimpen a/d Lek. „ 24,860 
A. Helleman, „ idem „ 24,408 
C. v. d. Loo, „ Waddinksveen, „ 24,200 
F. Streefland, „ Sliedrecht, ,, 23,774 
M . Tieleman, „ Kralingen, „ 23,712 
A . H . D. Wcpsler, „ Krimpen a/d I*k, „ 22,99'J 
W. Nugteren, „ Waddinksveen, „ 22,600 
A . Oskam, „ Peursum, „ 22,353 
B. de Zwart, „ Giesen-Oudkerk, „ 22,350 
P de Kok, „ Giesendam, „ 22,182 
J. v. d. Vlugt Jr., „ I»ordrecht, „ 21,950 

•tn. het maken van een schoolgebouw met onder-
wiizorswnnjng nabij de kom van wijk B ; iugek. 16 
bilj., als: 
11. van üool , te Almkcrk, f 32,600 
G . J . v. Made, „ Dordrecht, „ 30,970 
C. v. d. IXM), „ Waddinksveen, „ 30,675 
J . v. d. Tas, „ Voorhout, „ 29,479 
F . Slrecfland, „ Sliedrecht, „ 29,335 
A. Helleman, „ Krimpe., a/d Lek, „ 29,300 
L . vnn Breeningen, „ idem „ 29,239 
W. Nugteren, „ Waddinksveen, „ 28,500 
A . H . D. Wepster, „ Krimpen a/d Lek, „ 28,474 
T. G. de Geus, „ Hardinksveld, „ 27,967 
J . v. d. Vlugt Jr., „ Dordrecht, „ 27,950 
J . van R.-es, „ Sliedrecht, „ 26,822 
M . Tieleman, „ Kralingen, „ 26,180 
A . D. Lucas, „ Zcvcuborgeu, „ 26,100 
A . Oskam, ,, Peursum, „ 25,901 
B . de Zwart, „ Giesen-Oudckcrk, „ 25,000 

Aarlanderveen, 15 Oc t : dc levoring van 600 stère 
grint voor dc gemeen te wegon; minste iuschr. was J . 
Oudakker, te Mijdrecht, ii ƒ 3 per stère. 

Kerc-Ambacht, 16 Oct.: het leveren van 2000 H L . 
Un In knleti, ten dienste vau het stoomgemaal; minste 
inschr. was W . Verweij, te Haastrecht, a / 0.49 
per KI . . 

Enochedé, 15 Oct: het bouwen van een woonhuis 
met bakkerij voor F. C . ter Keek, zonder metsel-, 
steenhouw- eu stukadoorwerk; ingek. 2 bilj., als: 
W . Roijgers, tc Enschedé, ƒ 2519 
G. W. Wegerif, „ Apeldoorn, „ 1940 
niet gegund. 

2o. het doen van metsel-, stconhouw- en stukadoor
werken ; geguud aan M . Geerlink, te Enschedé, voor 
f 2670. 

Zevenbergen, 15 Oct.: het inaken van den boven
bouw der ijzeren bascuicbrug over dc Haven; minste 
iuschr. waren II. Oosterbroek en Zn., te Gorinchem, 
voor ƒ4097. 

Deventer, 16 Oct.: het afbreken van een bestaande 
eu het bouweu van een nieuw woonhuis voor W. 
Kaspers: 

mot schei- zonder 
iliiigsmuur scheidingsmuur 

M . J . Muiderman, te 
Deventer, ƒ 4280. / 4130 

A . 1'.dierwee, idem. 4191. 3979 
H . E Lel,I.mg, idem, 4176. 3976 
K . van Lensden, idem, 4095. 3834 
B . v. d. Worp, idem, 4089. 3897 
J . v. d. Woerd, idem, 3992. 3805 
J . Witteveen, idem, 3991. 3814 
Wed. G. J . Kerkhof, 

idom, 3928. 3753 
J . Pot J e , idem, 3914. 3750 
Wed. M . Knmni.de, 

idem, 3910.60 3708 
II. Korteling, idem, 3902. 3707 
A . J . Mensiuk, idem, 3850. 3663 
W . J . Kolkert, idem, 3670. 3490 
R. v. d. Spoel en 

L . vau Vonten, idem, 3538. 3248 
gegund. 

W i j k - h ï | Duiirstrde, 16 Oct.: het doen van eenige 
hertelling van den oever van de uiterwaard van O. 
Vas Visser; ingck. 7 bilj., als: 
C. van Heesen, te Leeuwen, ƒ 2300 
E. Udo, „ VVijk-bij-Duurstede, 1991 
H . van Wijngaarden, „ Vinnen, „ 1900 
H . v. d. D Z „ Tull-en-'tWaal, „ 1800 
G . J . Mol , „ Kuilenborg, 1739 
H . van Dam, „ Wijk-bii-Duurstede, „ 1450 
W. vaa Buren, „ Honswnk, „ 1360 
gegund. 

rtreriii, 21 Oct.: het verrichten van eenige werk
zaamheden in eu bij do stallen ons. nabij de kazerne 
„het Kinderhuis"; minste inschr was H . Leemans, te 
Utrecht, voor /0579. 

NI|me*en, 22 Oct.: dc slechtiug van oen deel der 
vestingwerken, gelegen tusschen de Molenpoort en 
Hertogstecg CD do voor het ministerie van oorlog go-
reserveerde terreinen; iugekomen 7 biljetten, als: 
J . II. Kieviet, te Diemcn, ƒ 50,989 
J . C. van Hattum, „ Sliedrecht, „ 40,700 
J . vun Oijen Pz., „ Dreumol, „ 32,240 
G. Goedhard, „ Dordrecht, „ 32,21X1 
T. Volker, „ idem „ 28,800 
S. Schaafsma, „ Harlingen, „ 26,660 
K. A . Wiegorink, „ Groculoo, „ 24,998 
gegund. 

a-Hage, 22 Oct.: lo . het maken van ccn strekdam 
cn een dwarskrib in de Beuedeu-Merwodc, beoosten 
de ontworpen overbrugging bij Baan hoek, teu behoeve 
van den spoorweg Dordrocht—Eist; ingekomen 11 
bilj., als: 
Pb. EL Volker, te Sliedrecht, / 39,998 
C. v. d. Plas, w Hardinksveld, „ 39,359 
C. v. d. Hlifden Cz., „ Hardinksveld, „ 38,480 
C. Roskam Jr., „ Sliedrecht, „ 37,147 
C Bot Cs., „ idem „ 36,800 
G. Vlot, „ Hardinksveld, „ 36,400 
L . Kalis Kz. , „ Sliedrecht, „ 36,240 
G. dn Hoog, „ Gorinchem, ,, 35,999 
A . v. d. Meijden, „ Hardinksveld, „ 35,900 
A . Volker Lz. , „ Sliedrecht, „ 34,800 
A. F. Volker Cz., „ idem „ 34,200 

2o. het lichten eu opruimen van een in dc Lek, 
tusschen de kilometerraaicu 112 en 113, gezonken 
zandbak; ingek. 5 bilj., als: 
H . vau Wijngaarden, te Vianen, / 1175. 

A . v. d. Tak, „ Gocdereede, „ 1144. 
J . dc Geus, „ Stellendam, „ 925. 
A . Eykennar, „ Krimpen a/d Lek, „ 849.50 
I). Vermaas en 

W. Tulliug, „ Rotterdam, „ 555. 
Haarlem, 23 Oct., het maken van een peilput, terp 

en gebouw voor oen zelfrcgistrecreiiden getijmeter op 
Vlieland; minste inschr. was A . Vos Rz., tc Nieuwe
diep, voor /0044. 

Arnhem, 24 Oct.: lo . eenige herstellingen aau 
's Rijks ponten weg van Zutfen naar Goor; minste 
inschr. was VV. J . v. d. Haar, te W i l p , voor ƒ 4 1 0 0 . 

2o. het vervangen van de Wormschc vlotbrug door 
een ijzeren draaibrug over het Apeldoornschc kanaal; 
minste inschr. was II. Dalliuiseu, te Kampen, voor 

ƒ4949 . ^ 
3o. hel driejarig onderhoud van de verspreide lands-

bruggen en duikers in Gelderland; minste inschr. was 
M . J . Nales, te Groculoo, voor ƒ 6 8 5 per jaar. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

A K D H E M N O RniTRRtiAM. 

Vergadering van 17 Oct. '79. 

De Voorzitter opent deze eerste gewone vergade
ring der Afdeeling met een kort welkom en aanspo
ring tot krachtige werkzaamheid, waarna door den 
Secretaris de rapporten van de vertegenwoonligers 
der Afdeeling op de Algemeene Vergadering en de 
Algemeene Bijeenkomsten van de leden der Maat
schappij te Amstenlara en Rottenlain werden gelezen. 

Door den heer 11. Cramer is een gedeelte van de 
geometrische afbeeldingen met détails van de met 
premien bekroonde gevels aan de nieuwe boulevards 
te Brussel ter bezichtiging gesteld. 

Hetzelfde lui geeft de beschrijving van ccn, enkele 
dagen te Kotterdam ter bezichtiging gesteld, model 
van een vlottend droogdok. Het stelsel waarnaar 
dit model is vervaardigd, wordt door de ontwerpen, 
de heeren Clark , StnndQeld cn Co. te Londen, als 
h«t doelmatigst voor eeu droogdok voor Rottenlam 
aanbevolen. 

Het dok bestaat uiteen geheele vlakken bodem van 
zekere hoogte of dikte, welke in verscheiden kamers 
is afgedeeld, waarin, om eventueel groote schomme
lingen te vooikomcn, eenig water is gelaten. Ter 
wederszijde, aan beide einden zijn daarop bevestigd 
vier gelegenheden, waarin de stoomwerktuigen tot 
ontlediging zijn geplaatst Tusschen deze gebouwtjes 
cn ter wederszijde van den bodem zijn de wanden 
bijwijze van caissons aangebracht, doch geheel los 
en alzoo op zich zelf beweegbaar, langs aan de cais
sons en den bodem bevestigde geleiders. Door deze 
inrichting is het mogelijk den bodem meer of minder 
hoog boven liet water te doen rijzen , zoodat naar 
gelang van de zwaarte van het schip, dat in het dok 
moet ojigenomen worden, de caissons hooger of Jager 
aan den bodem bevestigd kunnen worden Het model 
was zoodanig geconstrueerd dat , wanneer de boven
kanten der caissons gelijk met den bovenkant van den 
bodem waren gebracht en bevestigd, de geheele 
bodem zes voet boven het water oprees, waardoor 
le gelegenheid bestaat hem ten allen tijde ook aan 

de onderzijde nn te zien. 

Men heeft het ook in zijne macht het dok te ver
grooten of te verkleinen. Het model in zijn geheel 
was berekend voor het dokken van de grootste sche
llen. Moesten schepen van kleiner afmeting gedokt 
worden, dan kon de bodem in de lengte in twee 
deelen gescheiden worden, welke deelen dus ieder 
aan het eene einde twee machines M u d d e n . Om de 
kleine dokken tc voltooien moeten dan tegen de 
doorgesneden einden andere kopstukken, ieder weder 
met twee machines, bevestigd worden en tusschen de 
machinegebouwtjes de caissons, welke evenals de 
bodem in twee gedeelten waren vervaardigd. Hierdoor 
bekomt men, inplaats van één groot dok, twee van 
kleiner afmeting. 

Voor hot vastzetten van het schip zijn op den bodera 
beweegbare wiggen geplaatst, welke door kettingen 
met befboomen, die op de caissons in beweging wor
den gebracht, tegen het schip kunnen worden ge
bracht of daarvan verwijderd. 

Volgons de ontwerpers kan in twee uren tyds het 
grootste schip gedokt worden en droog staan. 

De ontwerpers bevelen dit stelsel ook aan uit het 
oogpunt van minkostbnarheid, dewijl daarvoor noch 
havens behoeven gegraven te worden, noch andere 
inrichtingen aangebracht. Het geheele toestel is dra
vende op een rivier of ander water, waarvoor alleen 
eenige meerdere diepte dan tie diepgang van het schip 
wordt gevorderd. 

De Voorzitter herinnert den leden dat, ingevolge 
de wet der Maatschappij tot bevordering der Bouw
kunst, op de Algemeene Vergadering van 1880 

wederom gelegenheid zal bestaan, zoo noodig, dio 
wet te herzien. 

Het Bestuur der Afdeeling acht het noodig en 
nuttig, dat enkele bij de in 1875 plaatsgehad heb
bende herziening gevallen voorstellen van de destijds 
ben.minde commissie voor de wetsherziening, naar 
aanleiding van toen ingekomen voorstellen gedaan, 
weder worden opgevat. Spreker vleit zich, dnt die 
voorstellen thans een gunstiger onthaal zullen vinden 
dan destijds. 

Na in 't kort het een en ander uit de geschie
denis dor wetsherziening in 1875 te hebben mede
gedeeld , staat spieker meer in het bijzonder stil hij 
de artikelen, regelende de samenstelling van het 
Bestuur cn de aftreding zijner leden, en bij het 
voorstel tot benoeming van een gesalariecrden secre
taris , over welke onderwerpen hij de vergadering 
voorstelt, haar gevoelen te doen kennen. 

Alsnu wonlt omtrent het eerste punt lectuur ge
geven van het voorstel der genoemde commissie, 
luidende dat het Bestuur zou bestaan uit negen leden, 
waarvan vijf te Amstenlom moeten cn vier daar
buiten kunnen wonen, terwijl uit de eerstgenoemden 
het bureau moest saamgesteld zijn. 

Een der argumenten van de commissie was, dat 
het een grooto onbillijkheid tegenover het */, der 
buiten Amstenlam wonende leden was, dat ann hen 
elke directe invloed op de Maatschappij, die een 
bestuurslid kan uitoefenen, was ontzegd, welke 
vloed tot toen steels door het '/« te Amstcnl; 
wonende loden uitsluitend was bezeten. 

Uit het preadvies van het Bestuur over dit voorstel 
wenl gereleveerd, dat bet beginsel, gelrjk recht voor 
alle leden, door hem wenl voorgestaan, doch dnt 
het om pnictisehe en financieeleredtmon de aanneming 
van het voorstel niet raadzaam achtte. 

De Commissie was uitgegaan van het denkbeeld , 
dat het niet noodig was dat alle bestuursleden alle 
vergaderingen van het Bestuur bijwoonden, maar 
alleen die, waarin zaken van meer dun gewoon be
haag1 behandeld zouden worden, alsmede die omschre
ven in art. 4 7 , sub 1 en 2 der wet. De minder 
belangrijke, nis het ware dogeüjkschc onder werpen, 
zooals daar zijn: het stellen of kiezen der vragen 
ter behandeling op de algemeene bijeenkomsten, het 
uitschrijven van prijsvragen, het benoemen van liulp-
pSTOOneal, het bepalen van den prijs der werken 
voor het publiek, het opmaken der candidaten lijst 
voor bestuunlers, de keuze van vergaderlokalen, bet 
benoemen van lieoonleelaars, het stellen van adver
tentién en meer dergelijken — konden veilig aan het 
bureau met de overige te Amstenlam wonende laden 
wonlen overgelaten, of [ter briefwisseling met de 
buiten die stad wonende leden wonlen behandeld en 
algcdunii. Hetzelfde middel zou ook gebruikt kun
nen worden omtrent andere weinig belangrijke on-
derwerjien. Hienloor kon dus reeds a priori gesteld 
vaarden, dat de kosten aan het voorstel verbonden, 
niet zoo belangrijk zouden zijn. Het Bestuur raam
de toen voor reis- en andere kosten van de buiten 
Amstenlam wonende leden f 400. 

Het practiseh bezwaar van het Bestuur was, dut 
als alle loden niet alle licstiiiirsvcrgaileringen bijwo
nen, zij niet op de hoogte der zaken kunnen blij
ven, hetwelk een nadeeligen invloed op den gang 
ervan moet uitoefenen. 

Spreker deelde deze practische bezwaren niet. Om 
op de hoogte van al de boven bij name genoemde 
onderwerpen te komen en te blijven, kost zeker niet 
veel inspanning. In het welbegrepen belang van de 
Maatschappij achtte hij den maatregel zeer gewenacht, 
ook omdat dan de mogelijkheid bestaat, dnt elemen
ten in bet Bestuur komen, welke sommige zaken 
en onderwerpen uit een ander oogpunt beschouwen. 

Nn deze inleiding wordt door eenige leien instem
ming met het ontwikkelde denkbeeld betuigd en het 
nuttige van de bedoelde wijziging der wet betoogd, 
waarna de wenschelijkheid von het beginsel met al
gemeene stemmen wordt aangenomen. 

Thans wordt ter sprake gebracht het ook dooi
de Commissie in 1875 gedane voorstel tot de be
noeming van een vasten , gcsalarieerden secretaris, 
evenals zulk een aan het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs en andere Maatschappijen is verbonden. 

Spreker gelooft echter nu iete verder te moeten 
gaan, dan 1875 in het voorstel tot wetsherzie 
ning vim eenige Rottcnlamsche loden en door de 
commissie tot wetsherziening. Dat voorstel hinkte 
eigenlijk op twee gedachten, aangezien er zouden 
z y n : een secretaris, lid van het Bestuur, en een 
secretaris-redacteur, aan het Bestuur ondergeschikt 
o geen deel .laai vuu uitmakende. Het ligt voor 

do hand, dat, waar laatstgenoemde persoon be
staat, de seeietaris-liesinurder eigenlijk een sinecure 

en niet aun den goeden en geiegeldcn gang dei-
zaken bevorderlijk. Een der motieven toch voor het 
doen van dat voorstel in 1875 was, dat bij het be
staan van een eei-steu en tweeden secretaris-bestuur
der, zooals toen het geval was en nu nog i s , er 
aanleiding tot botsing bestaat, omdat beider werk
kring niet zoo heel juist is af te bakenen. Is de op
vatting van den werkkring der beide secretarissen 
niet juis t , als zou aan ieder hunner ccn gedeelte 
der werkzaamheden zijn opgedragen, maar moet 
daarbij meer gedacht worden, dat de tweede secre
taris, by afwezigheid vun deu eersten, de betrekking 
geheel op zich neemt, dan beeft men eigenlijk twee 
s.vivtarissen , die beiden, zullen de zaken goed geleid 
woiden, van alles volkomen goed op de hoogte moeten 
zijn. Hierdoor wordt het vinden van geschikte per
sonen weder zooveel moeilijker. Spreker is alzoo 
meer het denkbeeld toegedaan, den secretaris-hestuiu--
iler geheel te doen vervallen en alleen oen vasten ge-
salarieerden secretaris aan te stellen. 

Een ander motief voor het voorstel was, dat vnn 
iemand, die alles voor do Maatschappij doet, zonder 
daarvoor eenige belooning te genieten, niet kan of 
mag gevorderd worden, dat hij de vele werkzaam
heden aan het secretariaat verbonden, steeds cn ten 
allen t ijde xoo zal verrichten, dat er geen redenen 
van klagen ontstaan; want moest de titularis zóó 
werkzaam «yn voor de Maatschappij, dan zou het 
allicht kunnen gebeuren , dat hij eigen werk moest 
verwaarloozen — iets wat van nioraand is te verlangen. 

Maar hienloor bestaat dan ook veel kans, dat de 
zaken van dc Maatschappij in de vasr loepen , dnt 
zij , minstens niet op die wijze worden geleid en be
hartigd , als met baar welbegrepen belang overeen
komt. 

Hierbij kan nog gevoegd wonlen, dat voor den 
goeden gang van het stelsel, om leden buiten A m 
sterdam wonende in het Bestuur op te nemen, min
der beswaren zullen bestaan — zoo zij nl bestaan; 
want volgens het vroeger gezegde kunnen veel dage-
lÜksehc zaken bij briefwisseling en rondzending wor
den behandeld cn afgedaan. Dit vordert zeker weer 
meer sehrijfwerk, welke vermeen lering vnn werk
zaamheden moeilijk op de schouders van den reels 
zin» zwaar belasten secretaris-bestuunlet- kunnen ge-
legd wonlen. Is er een vaste gesalarieerde secretaris , 
dan vervalt ook dit beswaar, ann het kiezen van 
bestuurders buiten Amstenlam verlwnden. 

De werkzaamheden aan deze betrekking verbonden , 
zouden zi jn: 

Het redigceren vnn dc notulen der vergaderingen 
van het Bestuur, die der Commissie van Redactie 
voor het Tijdschrift en die der algemeene vergade
ringen en bijeenkomsten der leden. 

Het concipiceren van brieven, rapporten, adviezen, enz. 
Het in orde houden van de bibliotheek en het ar

chief, en het zoo noodig afgeven en weiier in ontvangst 
nemen van stukken daaruit. 

Dc correctie van en het toezicht over de verzen
ding van door de Maatschappij uit te geven werken. 

Hot toezicht over den voorraad van onverkochte 
werken en het verzenden daarvan op aanvraag. 

Het toenmalige Bestuur nam dit voorstel niet over. 
Het meende reeds genoeg hulppersoneel te bezitten , 
behalve in twee secretarissen, in een gesalarieerden ad
junct voor administratie, enz., een corrector, een bode, 
vaste uitgevers en drukkers en 40 correspondenten. 
In den boezem van het Bestuur waren nog nooit 
klachten gerezen, ook de leden hadden nooit geklaagd. 
Hierbij kwam nog, dat de Commissie oordeelde ƒ 1000 
h ƒ 1200 voor het salaris te moeten stellen. Bij de 
behandeling vnn het voorstel in de Algemeene Ver
andering gaf de Penningmeester te kennen, dat 
minstens op een verhoogde uitgaaf van ƒ 9 0 0 moest 
gerekend wonlen. 

Aangenomen dat dit cijfer, evenals andere des
tijds door het Bestuur geraamde, niet onder te 
lage mogen gerangschikt worden, is het toch met te 
ontkennen, dat bet geldelijk beswaar aan de creeering 
van de betrekking verbonden, weegt. Gevraagd mag 
echter worden, of niet hier en daar wat te bezuinigen 
zou zijn, b. v. op den vasten drukker, uitgever en 
graveur. De met deze personen aangegane contracten 
zijn niet bekend, maar te oonleelen naar andere 
prijsopgaven van den uitgever, zou daarop wel iets 
af te dingen z i jn , als de Maatschappij iu dezelfde 
verhouding betaalt. Hoe dit zij, do tinaiicieele zijde 
van het vraagstuk moge zwaar wegen, zwnanler 
weegt het belang, dat de Maatschappij heeft bij een 
voortdurend goede en snelle regeling en behandeling 
der zaken. 

Ook over dit onderwerp wonlt gediscussieerd , doch 
geen der aprakers brengt iets tegen het denkbeeld 
in het midden; alleen worden eenige ophelderingen 
verlangd en gegeven, waarna wordt aangenomen, iu 
dien zin een voorstel tot herziening der wet te doen. 

Het derde ter sprake gebrachte punt betrof de 
bepaling van art. 1 1 , dat ofle aun de beurt van 
aftreding zijnde bestuurders niet dadelijk herkiesbaar 
zijn. Deze bepaling is in 1875 door de Commissie 
tot wetsherziening voorgesteld, door het Bestuur 
overgenomen en door de Algemeene Vergadering aan
genomen. 

Het komt spreker voor, dat deze bepaling hare 
eigenaardige bezwaren beeft. Hoe nuttig zij ook in 
het algemeen moge zijn, bij ongetemperde toepas-
sing vloeien er nadeelen uit voort, die tegen het 
voordeel ruimschoots opwegen. Wonlt zij alleen 
toegepast op die leden van eenig Bestuur, die, om 
het zoo eens te noemen, niet de hoofdjtensoncn erin 
zijn en die, hoe goed ook op de hoogte der zaken, 
doonlien zij minder met de dagelijksche behandeling eu 
uitvoering ervan in betrekking komen, noodzakelijker
wijze ook minder in de déta i ls , uf wil men, de 
finesses zijn doorgedrongen, dan is het bezwaar aan 
verplichte aftreding verbonden niet groot. Wordt de 
maatregel echter ook op de bedoelde hoofd personen 
toegepast, dan verandert de zaak. In hen treden 
zij af, die geacht kunnen en moeten worden het 
meest van alles te weten. Het behoeft geen be
toog, dat met het aftreden van zulke leden veel 
nuttige kennis verdwijnt. 

Maar behalve dit, wordt door dc onvoorwaardelijke 
aftreding van alle bestuiirsledcn, dc stabiliteit welke 
in ieder Bestuur dient te bestaan, zal het goed kun
nen werken, tot iu zijn grondvesten geschokt, veel 
wonlt daardoor op te losse schroeven gesteld. 

Hierom stelt a m b e r voor, dnt de onmiddellijke 
herkiesbaar beid van Voorzitter en Penningmeester 
in de wet worde opgenomen, welk voorstel ten zeerste 
wordt ondersteund en aangenomen. 

Thans wonlt de aandacht dor Vergadering geves
tigd op de artt. 3 0 , 31 en 35 der wet, en wel 
voor zoover die over de daarin vastgestelde uit te lo
ven pryzen handelen. Spreker wenscht de prijzen 
in geld te laten vervallen en ze te doen beetum 
iu het getuigschrift der Maatschappij met gouden, 
zilveren en bronzen medailles. Hij gelooft dat eene 
medaille van meer blijvende wamde voor den be
kroonde i s , dan eenige, meestal betrekkelijk kleine, 
geldsom, en bovendien ziet bij er eeu middel iu om 
do kosten , VUT bonden aan de aanstelling van ecu 
gesalarieerden secretaris, door het minder kostbaar 
maken dor prysvragen, voor een goed deel te dekken. 

Hiertegen worden door enkele sprekers bezwaren 
in bet midden gebracht. Do een gelooft, dut het 
verdwenen van den geldolijken prijs het inzenden 
van antwoorden, vooral door uiet-ledcn van de 
Maatschappij , zal doen verminderen; waarop wordt 
geantwoord, dat bij bet dingen naar den prijs, de 
eer eene bekroning te hebben behaald, hooger moet 
aangeschreven staan dan bet ontvangen vun een 
zekere som gelds, hoe aangenaam dit ook, en 
vooral voor jeugdige menschen, moge zijn. Of er 
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wel veel niet-lcden der Maatschappij naar de prijs
vragen werken, meent spreker, teoonleelen naar de 
namen der befawmden, te mogen betwijfelen. 

Een ander lid kan zich niet met het denklweld 
vereenigen, op grond, dat , wil men een toonbaar 
Ircwijs geven van de lrokroning, dit reals door hel 
getuigschrift wonlt l«reikt . Men zon er dan twee 
voor één hebben. 

Op de repliek van den voorsteller, dat, wanneer 
dit werkelijk een bezwaar i s , het dan 't eenvoudigst 
zou zijn alleen een medaille uit te loven, herneemt 
een ander l i d , dat het voor een jongmensen, b. v. 
bij solicitation, gemakkelijker is een getuigschrift 
dan eene medaille hij zijn stukken over tc leggen, 
Hieruit zon dus weder volgen, dat het ltczit van 
twee nowijsstukken nog zoo onaannemelijk niet is. 

Een ander lid wil den prijs doen liestaan uit een 
medaille en geld, terwijl een vijfde het Ier keuze 
van den bekroonde wil laten, öf een medaille of de 
waarde daarvan in geld. Met het eerste kan de 
voorsteller zich in geen geval vereenigen , hicnloor 
zon dc verandering zeer waarschijnlijk nog kos t -
baardor worden; en wat de keuze betreft , daarvan 
kan bij het uitloven ook van zilveren medailles wel 
geen sprake zijn, uithoofde van de geringe geldelijke 
belooning, die daarvan het gevolg zou zijn. 

Do voorsteller constateert, dat uit de gevoerde 
discussion blijkt, dat er omtrent dit punt verschil van 
gevoelen bestaat, en , hoewel n o r zich eraan vast
houdende, ook iu het belang van de financiën der 
Maatschappij, hij het heter oordeelt in deze verga
dering er niet verder op aan te dringen, zoodat in 
de te docno- voorstellen tot herziening der wet 
dezerzijds, daarvan geen sprake zul zijn. 

De Voorzitter wenschtc nog enkele andere onder-
weijM-n, doch van veel minder U-lang ter sprake te 
brengen, doch daar de tijd verstreken i s , stelt hij 
zich voor, die in de volgende vergadering aan het 
oordeel der leden te onderwerpen. 

Vervol» der Berichten en Meiledeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Utreeht. Bij den Raad is ccne mededeeling 
ingekomen, dat dc heeren J . R. F . Nievergclt , 
scheikundige, en R. Droogleever Fortuijn, bankier, 
lieiilen te Rottenlam , de voorloopige concessie wen-
schen te aanvaarden voor den aanleg eener drink
waterleiding te Utrecht, op de door den Raad vast.-
gestelde voorwaarden , gewijzigd zooals in hun request 
is aangegeven. Daar die wijzigingen afwijken van 
de door den Raad vastgestelde voorwaarden, geven 
B. en W . als bun meening te kennen, dat deze 
aanvragers voor het bekomen der concessie niet iu 
aanmerking behooren te komen. De stukken zijn 
ter secretarie gelegd. 

Correspondentie. 
II. G. ft, tc ft, cn A. ft G . ft, te L. In 

het volgend nommcr. 

Advertentiën. 
B o u w k u n d e . 

Door het aareed zijn van een groot werk, vraagt 
een Jongmensen, Practise!, en Theoretisch in boren-
gt md vak ontwikkeld, plaatsing als OPZICHTER 
of T E E K E N A A R . Beste recoinmantlatiën slaan 
ten dienste. Adres franco brieven, onder motto 
J) Bouwkunde1" bij tien Boekhandelaar E . D E H A A S , 
Jonkerfrarawtraat 9 7 , le Rotterdam. 

VERKOOPING VAN BOUWTERREIN. 
H«t G E M E E N T E B E S T U U R van NIJMEGEN zal 

ten overstaan van den Notaris J . G . M A S M A N al
tlaar, op Woensdagen 29 October en 12 Snvcmbcr 
1879 , telkens des avonds om 7 uur, ten huize van 
tien Koffijhuishouder D U P P E N tc Nijmegen, iu het 
ebenbssr veilen en verkoopen: 

Ongeveer 1.50 hek tare BOUWTERREIN, 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
stad, buiten de voormalige Molen
poort, tusschen de Molen- en Bloe-
merstraat, in 30 perceelen, op het 
terrein uitgebaakt, en maasa's. 

De bijzondere verkoopsveorwaarden met daarbij 
asvoegde kaart, zijn van 17 October after Secretsrie 
der gemeente Nijmegen , togen betaling vau 50 Cents 
verkrijgbaar. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g , 

B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S D U Qt> 
MEKNTF. UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
8 November 187U, ties namiddags ten één ure, 
hei openbaar ten Stadhuize ssn tc besteden: 

Het bouwen van een schoolgebouw 
met onderwijzerswoning, op een ter
rein gelegen nabij den DaaAschendijk 
te Utrecht. 

Het bestek met de teekeningen liggen ter inzag' 
aan het Bureau der Gemeentewerken achter Kla ivu-
hurg, en zijn aldaar, zoomede ten Stadhuize, en bij 
tie Boekhandelaren V A N T E R V E E N E N Z O O N , be
vlekken verkrijgbaar gesteld, als; 

met teekeningen (zoolang tie voorraad strekt) tegen 
'"•taling van ƒ 1 . 5 0 jier exemplaar, zonder teekenin
gen tegen betaling van ƒ U.35 jier exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben Op Maandag 
den 3 November e. k . , des voormiddag! ten 10 ' / a ure. 

Utrecht, 21 October 1879. 
Dc Secretarie der Gemeente. Utrecht, 

W. I I . D l W A T T E V 1 L L E . 

Houtbesch i lde r ing . 
U O I 3 F E I E D B L dfc C ° , 

S T U T T G A R T . 
Vervaardigen als Specialiteit geprepareerde Voor

werpen vau Hout voor beschildering en ge
woon verfwerk. De verkoop geschiedt uitsluitend 
iu 't groot. Prijscouranten gratis en franco. 

O P Z I G T E R 
gevraagd: gedurende 1 a 2 maanden voor het ver
richten van Teekenwerk eu het doen vnn Ter
reinopnemingen. Salaris naar >>ckwaumhcid. 

Aanbiedingen met franco brieven onder Lett . 0 . 
aan het Magazijn van Teekenbehoeften voor Bouw
kundigen van T h . J . D O R R E , te Utrecht. 

T O R i : \ l l l t \ V K R k . 
VOOR OUD T E K O O P twee solide. T O R E N 

U U R W E R K E N , een met enkel en een met dub
bel slagwerk, een volledig stel wijzerwisselrade-
ren, rondsels, stangen, suports, enz., met 
vier daarbij behoorende rood koperen uurwijzers, 
lang 1.25 Ned. e l , benevens oen helder klinkende 
metalen klok. wegende circa 125 Ncd. pond. K a 
lere iuformatien bij den Heer J . G . U I I L M A N , Stads-
uurwerkmaker te Zwolle. 

MACHINESvoorMETSELSTHNENenDAKPANNEN 
BOULET p n*Mafhine-Kabrikaiiten 

28 rue des Ecluscs St.-Martin 

l> % H I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porcelein en aardewerk. Meer tlau 
duizend dezer machines zijn zoowel in Frankrijk 
als in hot Buitenland iu werking. 

De griKntntrde Calalojius wonll op franco 
aanvrage franco tnrmontk'n. 

R O T T E R D A M . 
R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 

met Goud bekroond Parijs 1 8 7 8 , 
voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

C E N T R I F U G A A L P O M P E N van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N cn 
GARNITUREN voor stoom- en watcrwcrktuig.n, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uit <lc fabrieken 
der beroemde B U R H A M C O M P A N Y tegen concnr-
reerende prijzen. 

Allen prima kwaliteit en billijke prijzen. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Taftlbazalt-ameten 

in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkerjen, Portland-Cement, 

KALK, BK01SSTP.ES, VOORVASTE STEENES, ENZ. 
Nieuwehaven N.zijde 5 5 , R o t t e r d a m . 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A B T O I B Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - cn 

van K E U E N G R O E V E N . 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A L D E T R A V E R S , 
geeft berigt dat door linar t-it eenige A O E N T E N voor den 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S A. C°. te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van V l o e r e n inlichtingen worden verstrekt cn orders voor geheel Neder
land aangenomen OJI gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Beltvvcg N " . 8 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

G O U D E N M E D A I L L E , A R N H E M 1 8 7 9 . 

M e d a i l l e , 
B r e a l a u 1M6W. 

D i p l o m a A , 
e e r a t e P r l j n 

v o o r 
• i i t » t i - k e n d e d e u g d e l i j k h e i d 

l i a w e l I S J O . 

M e d a i l l e v a a V e r d l o n . t r 
W e e n e n I W J 3 . 

C t o u d e a M e d a i l l e 
O f l e n b a e h a / M . I 8 M . 

P O R T L A N D - C E M E N T 

D Y C K E R H O F F & S Ö H N E , 
van dc grootst bekende bindinaskraeht, stools vólkernen gelijkmatig en bijzonder geschikt voor Beton
werken, Waterleidingen, Kanaalwerken, Waterbouwwerken van wolken aard ook , Fon
damenten voor Machines, Waterdichte Bakken, Kunststeenbuizen, Gaskuipen, Orna
menten, Figuren enz. Het enorme verbruik sedert meer dan vijftien jaren van onze Portlnnd-Coment 
voor bovenstaande doeleinden, zoowel iu bet Riiinen- als in het Buitenland, bevestigd door voortreffelijke 
attesten, geeft tic grootste garantie voor hart- groote hiiidingskrarhl on absolute deugdelijkheid. A l naai
de wijze van verwerking leveren wij tie Portland-Cement geheel naar voorschrift, hetzij sneller of lang
zamer bindend. 

Daar wij tegen wot in lig in staat zijn door onze uitgebreide fabriek te Ami'meburg meer dan 9 0 0 , 0 0 0 
vaten jaarlijks te prodacecren, kunnen wij prompte uitvoering, zelfs van dc grootste bestellingen, verzekeren. 

AMÖXEBÜRG iM.i Itirlirirh en in M.WMII'.IM. 
Portland-Cementfabriek 

D Y C K . E R H O F F cfc S Ö H N E . 
Depothouders voor Nederland en Koloniën de Heeren .1. & U . V I V IIICII P O T , 

Nieuwehaven 109. Rotterdam. 

m m VAN IICT 

Departement van Koloniën 

z i j n m e t a u t o r i s a t i e s t e e d s v e r k r i j g b a a r b i j d e B o e k h a n 

d e l a a r s M . S C H O O N E V E L I ) & Z O O N , B e u r s s t r a a t N o . 2 , 

A m s t e r d a m . 

FABRIEK DE IIOLÜMISCIIE IJSSEL 
D E « T O M «79 • • & € ° . 

C i v i o l - i n « c i ï i o u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren cn vervaardigen in den koi-tst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n . in hout- of 
ijzereonstriictie, volgens eigen .ystecm, geschikt voor elke diepte cn opbrengst van 151» tot '21)00 M 3 per 
werkdag, cn verder S t o o m w e r k t u i g e n K e t e l s . D r i j f w e r k e n L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e » , 
• t e e n - cn T e t j e l v o r m m a c h i n e » , I J z e r e n K a p - cn B r u g c o n . t r u c t i ë n enz. 

II. IIOLSROEIl le Arnhem. 
F A B R I E K cn MAGAZIJN van Waterpas, ea 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten vaa 
Equerres, Bakens, geijkte Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de H o U a n d t c h e V u l n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle M e n d e typen 
cn reparation aan hefteend. K E T E L S wonlen in 
den koi-tst mogclijkcn tij<I geleverd en uitgevoerd. 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van Kier oxydo. geleverd door tic 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 

bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

P 
M O Z A I J E K * 

A R K E T V L O E R E N 
rn Tegels In alle soorten. 

D E L I N T & C " . , Haringvliet 7, Itotlcrdam. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gt-, J. OOR., 
F i r m a A N T . D E W I L D . 

Sehecpmakcrshaven JV". G'2 en Ju/fersleaat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

" GEBROEDERS DIJKERMAN, 
B R E D A . 

Stoomlimmeriabrlekanten. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

B e k r o o n d t e A r n h e m m e t B t p l o m a t e n O r a a d . 

G o t - d i j c l . t - i i r d b i j K o n i n k l i j k b e s l u i t v n n d e n 1 6 S e p t e m b e r 1 8 7 7 . 

Hoofddépot: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
A P P E L B L O E S E M , U O O D E , H E L E , B L A U W E , H A K D G R A I ; W E e n U I I I J Z E K L E U R E N H O I J D E N D E M E T S E L S T E E N E N , zoomede 

PROI'TLSTEENEN in alle uweuseltte PROFIELEN, zoouls steeds ann diverse jrebouwen voor verstoring door ons geleverd worden. 
Alle artikelen wolke fan den bouw vnn Huizen, Kerken enz. gewoonlijk van steen worden nangewend, als KOLOMMEN', SLIfFTSTEKNEN, 

CONSOLES, LIJSTEN, HANDEN, PILASTER», HOOS KAMEN, CAPITEKLEN enz. enz. worden door ons van K0NSTZ A N IJST E EN in 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN; GEKLEURDE PAKKET- eu MOZAïK-VLOEKEN en GEKIRDE 
TKOTTOJHSTEENKN, HOTSWEKKKN, BEELDEN, VAZEN en GRAFMONUMENTEN. 

Groothandel in le qualiteit POKTLANTJ-CEMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT van het mork » S T K U N " der oudste fabriek 
tc Stettin. 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE P A N N E N uit de Stoomfabriek van E C H T . 

Inlichtingen ook tc bekomen 
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KUdfcNE V I Ü I X E T L E I)UC. 

Veneheidene oorporstien, rrienden en rsraerders 
van den Kransehen Ixiiiwknntligt! en archeoloog Kiigène 
Viollet Ie Due verzamelden zich den ' i ' i " ' " 1 Septem
ber II. in een der landhuizen , in dc nabijheid van 
Lausanne gelegen, om tic laatste eer te bewijzen 
aan het stolVelijk overschot van den grooten man, 
tlie tien 17 1 1* 1 dier niaanil p l o t t i n g door eene Iw-
roerte getraffn en overleden was. 

Op tien top van tien heuvel, waartegen Lausanne 
zoo scb'dilcnif.h tig gelegen i s . wonlt het oog getrok
ken door een klein, sinds jaren gesloten kerkhof. 

Meniginaleii bat) tic groote kunstenaar, bij het 
voorbijgaan van dien doodenakker, WSST de grafheu
vels wijd uit elkander gelegen en tloor lachend groen 
bedekt zijn, sttgeroepen: »Qucl joli eimetière et 
eomme on y serail bien pour dormir son der-
nier sommeil". 

Indachtig aan dezen wenscb, heeft het gemeente
lijk bestuur van Lniisatiiio niet geaarzeld om maat
regelen te nemen, opdst onder het dicht geboomte, 
waar schaduw en zonneschijn zich afwisselen, tie 
laatste rustplaats van den grooten meester verze
kerd was. 

Daarhenen bewoog zich dan ook de lijkwagen, 
mot tal van bloemen en kransen bedekt en gevolgd 
door de naaste bloedverwanten, corporation, gedele
geerden , vrienden, leerlingen en vereen Iers van den 
overledene. 

Hij bet geopende graf boerenste er onder die tal
rijke schare t|c ilie|istc en eeibietligste stilte: men 
hoopte eenige wnorrtoi van afscheid pn hulde t> hoo-
ren bij 't gnif vnn deu man , wiens leven zoo nut
t ig , wiens werkeu zoo menigvuldig «n merkwaaiilig 
geweest waren ; met ongeduld verwachtte men, tlat 
een zijner vrienden of leerlingen de tolk zou zijn 
van tie gevoelens, tlie ietier liezielde. Tevergeefs; 
wai-s als bij was van alle olïlcieele ceremoniën, had 
Viollet It: Duo tijdens zijn leven den stelligen wenscb 
geuit, dat bij zijn graf geene enkele redevoering 
zou wonlen uitgesproken cu , boe pijnlijk ook voor velen, 
beeft uien zijnen wil strikt geëerbiedigd en alleen 
cent! dankbetuiging van zijn diepbodroefden zoon 
gehooid, gericht aan allen, tlie zich om het graf 
van zgn onvergetelijke!! vader gesxhaanl hadden, 
en henmiede was iu allen eenvoud tie keurigs plech
tigheid algeltKijien , maar daarom de nagei lachten is 
aan zijne grooiriehe werken en tier kunst bewezen 
diensten niet uitgewischt. 

Een kort woord tot herdenking van 't leven en 
tic werken van dien grooten doode moge daarom ook 
hier eene plaats vinden. 

Eugène Viollet Ie Due, die in 1814 te Parijsge
boren we id , was, na zijne eerste studiën aan het 
Bt.'ollóge Bourbon" volbracht te hebben , bestemd oni 
tlie aan dc Polytechnische School voort te zetten. 
Spoedig echter ojienbaaido zich zijn meerdere aanleg 
voor de air bi tec tuur en werd hij geplaatst aan 
het atelier vau tien architect Leclèrc. Deze gat 
hem den mad , niet te Parijs te blijven, maar als 
toerist te gaan reizen. Deze raadgeving opvolgende, 
had hij op iifijarigen leeftijd, te voet, den knapzak 
op den rug , met weinig geld op zak maar vol enthou
siasme voor de kunst, zijn onderzoekingstochten 
volbracht; en was somtijds de geldbuidel ledig, dsn 
kceide tie koene reiziger naar Parijs terug om hom 
tiaar tloor het maken van aquarellen, of door werkzaam 
te zijn bij den décorateur Cicéri , weder te vullen, 
om na eenige maanden werkens zijne zwerftochten 
te vervolgen. Op deze wijze reisde hij Erankrijk 
van 't noorden tot het zuiden door en bezocht Italic, 
Sicilië, Rome, Venetië enz., van ieder merk waardig 
monument, kerk, paleis, ubtlij enz. teekeningen en 
schetsen vervaardigende. 

Een jaar nadut bij zich voorgoed te Parijs ge
vestigd en ditor dc tentoonstelling van dc aquarel
len , teekeningen en schetsen , tijdens zijne reizen 
vervaardigd, reeds veel naam gemaakt had, wenl 
hem bet ingewikkelde en moeilijke vi-aagstuk van 
tic herstelling der abdijkerk te Vézclay opgedragen. 

De meesterlijke wijze, waarop dit werk doorhem 
wenl uitgevoerd, deed hem weldra den titel van in-
sjroctour bij tien bottw vau In Sainte-C'ha|iel]e onder 
Lassus vei wei ven, en tie Commissie voor de Histo
rische monumenten voegde zich tien jeugdigen en 
kuiitligeu architect toe. 

Van dat tijdstip wenl hij de groote restaurateur 
van de middeleetiwschc Ihmwwerken. 

Ilij den verbouw van tie Notre-Dnmc te Parijs, 
welk werk hem hij met led inging, in 1 8 4 2 , met lies 
sus, wenl opgedragen, toonde hij geheel ingewijd te 
zijn in dc geheimzinnige cn ideale schoonheden van 

«lil meesterstuk van Oothische kunst. De ordonnantie 
van tic sacristie en de gracieuse en schoone vol
tooiing van tic spits op het kruis van 't transept 
dier kathedraal, wekten de liewoiidoiïng van zijne vak
gen ooien. 

Ta) van grootstdie en merkwaardige werken voerde 
hij uit gedurende bot lange lijd|>erk , tlat ligt tusschen 
do restauratie van de alvdijkork te Vézelay en tlie 
vau het kasteel van I'ierrefonds. Onder de incest be
kende daarvan mogen tic kerken tc St.-Denis , Amiens, 
Laon, de forti Heat ion van Cnivassonne, enz. gerekend 
wonlen. 

Gelijk tijdig loonde Viollet le Due zich even be
kwaam sreheolOOgen schrijver, als kundig architect. 

In 18r>3 hegon hij zijn «Dictionnairo du moyen üge , 
e tc" , spttodig gevolgd door de oDiclionnairc du Mobi-
l ier , etc.". 

In 1854 ondernam hij tie welbekende nEntrctiens 
sur l'srehhneture, l'IHitoire d'ane Ibrteresn, les 
Mémoires sur la Defense tie Paris , 1'Art Russe, 
l'llistoire d'uiic Maison, l'Histoire d'un Hotel-de-
Villc et d'une Cat béd rule" , tlie tot zijn latere werken 
behoorden. 

Deze enkele en leer onvolledige opsonuning toont 
reeds tie buitengewone werkzaamheid van den schrij
ver, terwijl het zijiit; uitstekende liekwaamheden nog 
meer dstd uitkomen. Zijne bijzondere voorliefde tot tie 
architectuur van tie 12de en 13de eeuw deed hem 
evenwol steeds geen pad met rOSBS iMMvandeleii: een 
vinnige jienticstrijd wt>rd tusschen bi>m en den secre
taris van de Académie des Dnsill ftill, M . IttH-hetlc 
gevoenl, die tien (iothischen liouwtrant in eene brochure 
hekcltle. Dit geschrift wenl door Viollet le Due met 
een scherp en pikant schinjveu beantwoord, waarin 
hij zich als een verklaanl tegenslander van de acade
mische stellingen deed kennen. 

Toen hij in 18b'.1 lot pmfessor in de aesthetic.; 
aan de Ecole ties lh^anx-aits te Parijs benoemd w e n l , 
moest hij tengevolge van de hevige tegen hem ver
wekte kabalen zijn ontslag nemen, en ofschoon zijne 
tegenstanders eenjiarig den kuiidigeu architect als 
een archeoloog van buitengewone bekwaambtitlen 
roemen, untzeggt>n zij hem tie gave van oorspron
kelijkheid cn eigen schepping, en stelt men hem roor 
als den verwerper van alk* wat niet Gotbisch was, 
terwijl men hem tie meest vreemde denkbeelden omtrent 
tie Grieksehe kunst, waarvan hij volgens hen ten 
eenemale dc schoonheid miskende, toedicht. Te 
ontkennen is het niet, dat Viollet le Due de archi
tectuur tier 12de cn 13de eeuw hartstochtelijk aan
hing en hij alle kracht van zijn talent ten beste 
gaf, om daarvan de onvermoeide verdediger en kam
pioen te zijn; maar hij veroonleelde daarom toch de 
andere stijlen der bouwkunst niet en hield integen
deel de stelling vol, dat ieder volk, ietier land en 
ieder tijdjierk een architectuur hebben gevolgd, 
geëigend aan het klimaat en de behoeften tier natiën , 
en in zijn i-Entretiens sur rarchitecture", 1e deel, 
pag. 3 2 , zegt h i j : 

tJe ne suis pas de 'temet, qui désespèrent du 
présent et jettent tin regard vers le passé. Le 
passé est passé, mats it fuut le fauitler avec soin, 
avec sincérilé , s'attacher non pas a le faire revivre, 
mots « le connaitre pour s'en seriur". 

Wat men eebter ook zegge, Viollet Ie Due heelt geene 
nieuwe bouwkunst geschopen, en het is ook niet 
aan een persoon, zelfs niet aan een generatie gege
ven, een architectuur te scheppen. Een dergelijk ge-
unie lil is nooit, en zal evenmin ooit geboren wonlen , 
dan door tie vcrecnigde pogingen van verschillende 
geslachten. 

Maar indien iemand den smaak, de gewoonte 
en de strekking van zijn tijd begrepen heeft, 
dan is 't Viollet le Due, wiens vindingrijke geest 
geopend was voor dc moderne denkbeelden, cu die 
zich geene andere taak gesteld heeft dan uit het 
verleden datgene op te delven, tlat voor zijn tijd 
nuttig kon zijn. 

Ofschoon zijn naam in ons vaderland hoofdzakelijk 
alleen door zijne geschriften bekend i s , meende ik 
geen onnut, werk tt! doen door de verschillende 
opinion, in dc meest liekcndc Frausche dagbladen over 
het leven en de werken van Viollet le Due voorko
mende, cn tlie verzameld zijn in dc »Gazette des Arehi-
tcctcs et tlu I):'itiment"t van den 28 September en 
den 5 October j . l . , in korte trekken weer te geven, 
en daardoor tevens een enkel wt>ord ter nagedachtenis 
aan dien grooten artist te wijden. 

Lm,warden, 8 October 1879. 
J. E . O. NOOnüKNUORP. 

JJteT" De opneming van tlit stuk wenl door toezen
ding van verschillende artikelen tot beden uitgesteld. 

De Redactie. 

Aan den Wrledelgestrengcn lieer S. E. W. Roorda 
ran Eysinya. 

Zcergeachte Heer! 

In De Opmerker van 25 October j . l . komt van 
uw hand een hoogst vleiende beoonleeling voor van 
mijn Opstel tOver den Watei-slaat in Nederlandseh-
Intlie", waardoor de lielangstelling in den inhoud 
slechts kan toenemen, en waarvoor ik u ten zeerste 
erkentelijk ben. 

Met dankbaarheid ook erkennende een paar wen
ken omtrent het gemis van een inhoudsopgave, eu 
tie niet-vermeld ing van twee auteurs over aangele
genheden Openbare Werken lietreffende, waarvan ik 
de gegrondheid erken en die ik ter harte heb ge
nomen , zij het mij vergunt! een oogenblik stil te 
staan hij uwe meening, »dat ik ren te geringen 
dunk heb »an de Javanen als waterbouwkun
digen". 

Voor die opmerking lien ik u verplicht, omdat het 
mij in de gelegenheid stelt nader uiteen te zetten 
wat in het ojistel misschien niet duidelijk genoeg is 
voorgesteld, en kortheidshalve niet door voorl-eeldon 
kon worden toegelicht. 

Op blz. !M> in het boekje komt het volgende voor: 
• Onder de ingenieurs in ludië bestaat omtrent do 
geschiktheid van Javanen voor bouwkundigen arbeid 
verschil van meening". 

Ik behoor zeer zeker tot hen, die aan die geschikt
heid niet twijfelen, mits onder deskundige leiding, 
onder scherjie controle, en met een prikkel tot in
spanning en liekwamiiig. Onder die omstandigheden 
heb ik van de Javanen, wat schranderheid en toeleg 
aangaat, zeker een zeer goeden flunk, en ik zou het 
hoof t gewensr.ht achten, ook in het belang der 
schatkist, dat dc ingenieurs van hoogerhand niet 
Memmen! wenlen in het nemen van proeven in dit 
opzicht, die, volgens mijn vaste overtuiging, veel kans 
tot slagen zullen leveren (zie blz. 100). 

Maar uwe tneening over de geschiktheid der Ja
vanen gaat, als ik mij niet Ivedrieg, venier. 

Uit tie cursief gedrukte wooidcu zooevcn uit De 
Opmerker aangehaald, valt op te maken, dst volgens 
uwe meening tic Javanen nu reeds waterbouwkun
digen zijn; immers door u wordt geloofd, dat ik in 
tlit opzicht een te geringen dunk van hen heb. 

Die mevnfng nu deel ik niet. 
Aan intuïtie cn divinatie, die bij geneeskunde, 

hij zeevaartkunde, op Noordpooltochten en andere on
derzoekingen op onbekend terrein van waarde kunnen 
zi jn, hecht ik niet zwaar bij waterbouwkundigen 
arbeid, die op berekening, op exacte wetenschap kan 
en moet berusten, om geen teleurstelling te leveren 
in tie uitkomst. 

Men lette op de inspanning, die men zich op elk 
gebied van wetenschap getroost, om tic intuïtie te 
ontgaan en zooveel mogelijk te steunen op zekerheid, 
om tot de overtuiging te komen, dat intuïtie dikwijls 
een slechte gids is en vermeden moet wonlen, wan
neer gegevens te vinden zijn, tlie tot stellige zeker
heid in de resultaten kunnen leiden. 

Maar bovendien; na de in de Tweede Kamer uit
gesproken meeningen (zie blz. 00), dat Javanen goede 
waterlHiuwkuntligen zouden zi jn, heb ik geen ge
legenheid verzuimd om tloor eigen onderzoek hierom
trent tot een overtuiging tc komen, en heb ik tic 
waterltouwkundige werken door Javanen aangelegd 
(zonder leiding van Europeesche deskundigen), steeds 
hoogst gebrekkig bevonden. Met het volste vertrcmwen 
op een ontkennend antwoord durf ik u dan ook de 
vraagstellen, of mijn beschrijving van dijkeiibouw 
door Javanen (Noot blz. 33) door u overdreven wordt 
geacht. Of door u ooit een dijk gezien is , door 
Javanen aangelegd, die wat ligging en constrirctie 
aangaat, dien minui venlient. — Ik niet. 

Maar hlijkliaar wonlen tloor u meer l>e|Kialdelijk 
bedoeld tic bevloeiingswerken door Javanen aangelegd. 
Ook deze heb ik nooit anders dan gebrekkig gevonden. 

Hier wonlt niet door mij gedoeld op het weinig 
sierlijke voorkomen, op de sUmlighcid van samen
stelling Inj dammen en overlaten. In verband met tic 
dikwijls ster geringe uitgaven van aanlog, de wen-
srhelykhoid soms om liever jaarlijks wat meer aan 
onderhond te besteden, dan een groote aanleg-uitgaaf 
tc tloen ineens; in verband vooral met de vraag 
of iu woeste bergstroometi, waar vaste dammen ont
zaglijke kosten zouden vorderen, jaarlijks nieuw aan 
te leggen onkostbare dammen niet verkieslijk zijn , 
geldt dit eer als vcnlienste. 

Maar ik heb het oog op de onberedeneerde wijze, 
waarop zonder uitzondering wonlt te werk gegaan, 
en waardoor groote watcrverliezcn wonlen geleden, 
die, noch met meerder aanlegkosten, noch met 
meerder arbeid, alleen slechts met wat meer inzicht 
cn kennis hadden kunnen voorkomen wonlen. 

Het is een feit , dat op vele plaatsen bevloeiings
werken tloor Javanen zijn aangelegd, die uitstekende 

diensten l>cwijzen aan den lundlxuiw, maar wanneer 
men ze naauwkourig nagaat blijkt overal, tlat die dien
sten met dezelfde uitgaven in geld of arbeid liclangrijk 
grooter hadden kunnen zijn. Zonder uitzondering 
vindt men do uflappingcn in do boven rivieren te ruim, 
en wonlt de behoefte van de lager gelegen landen 
uil bet OOg verloren. Overal wonlt op de landen, die 
uit de Imveni'iviercn bevlooiingswater aftappen, dat 
water verspilt] soms ten beboete van oen bsmboe-
k i i l tuur , terwijl tegelijkertijd de kuituur van tweetic 
gewassen in tic laaglanden bij langdurige droogte 
mislukt tloor gebrek aan water. Overal, waar het 
beheer aan de bevolking is overgelaten, brengt nader 
onderzoek tot tie overtuiging, tlat de bcschikban* 
hoeveelheid water voldoende is voor een belangrijk 
grooter aantal bouws, dan waarvoor het gebruikt 
wonlt , mits bij andere r icht ing, of afmetingen, of 
helling tier leidingen. Net berekenen van het dwais-
profiel cn de te geven helling uit de hoeveelheid water 
tlie Iwschiklwiar i s , cn die welke zoowel plaatselijk 
als in verhand met behoefte elders benoodigd is, is 
toch het eenige middel om een maximum van nuttig 
effect te bereiken (waarlijk geen te, ver werpen ssn* 
gelegenheid in een landstreek, waar het water precieus 
is en hot levenselement voor landbouw en industrie; 
in een land, waar tloor een enkele suikerfabriek bet 
recht op waterverbruik betaald wonlt met f 40,000 
's jeers). 

Die berekeningen, zoowel als bet maken van de 
tranche-kaarten, waarop de becijfering moet berusten, 
liggen geheel buiten het bereik der Javanen. Mijne 
ervaring is geen andere tlau dat, juist in het belang 
van de publieke welvaart, deskundig toezicht onont
beerlijk i s , cn dat die soort werk m*t aan de intuïtie 
der bevolking kan en mag worden overgelaten, zonder 
zeker te zijn van ontzaglijke verliezen. 

En ik heb nog slechts gewezen op de gevallen 
van aangelegde bevloeiingswerken, die meer of min 
geslaagd zijn, maar ht>evelc zijn er, op de gis, be* 
gonuen en weer opgegeven als onmogelijk, na maan
den noodeloozen arbeid, terwijl een opneming onder 
deskundige leiding de al of niet uitvoerbaarheid dade
lijk en met betrekkelijk geringe kosten vooraf zou 
hebben aangetoond. 

De opstellen voorkomende in Tlw Nineteenth 
Century van October waren mij bekend. Zij zijn 
belangrijk, maar voor Nederlaudsch-Indië niet ge
heel van toepassing. 

Men verliezc niet uit het oog, dat in Britsch-Indic 
het Gouvernement eerst sedert twintig jaar vervangt 
het vroegere beheer van de Oostindische Compagnie. 
Uij dien overgang heeft het Gouvernement terstond 
willen doen gevoelen, hoe zegenrijk zijn beheer was 
in tegenstelling vun het vroegere, en heeft zich ge
haast de bevolking op baar eigen kosten te bedeelen 
met kolossale spoorweg- eu irrigatie-werken. Na bet 
ileui|"'ii van tien ojistand in Bengalen moest de 
welwillendheid van de Engelsche Regeering tegenover 
de Iwvolking met spoed en op éclatante wijze blijken. 

Nu tlie wijze van doen bewezen is zeer ten nadeele 
van dc bevolking te zijn, worden dc Engelsche inge
nieurs in tijdschriften en dagbladen met verwijten 
overladen. Niet het minst geschiedt dit in oen on
langs verschenen «Letter to the Right bon. John 
Bright M . P . " getiteld: sThe Government anti the 
finances of India by John Docosta. London 28th 
Juli 1879." Maar het zij mij veroorloofd tlie ver
wijten slechts voorwaantclijk aan te nemen. De 
hemel weet, onder welke kabinet-circulaires (geheim) 
dc Engelsche ingenieurs gedwongen zijn gewonleu, 
om tegen beter weten en overtuiging i n , mede te 
werken aau de saillante bewijzen van welwillendheid, 
die het Engelsche Gouvernement aan de bevolking 
wenschte tc vertoonen. 

Dat onder zulke omstandig heden de best geslaagde 
ontwerjien vnu vloeiing en de eenigen die een goede 
winst aantoonden die zijn , welke van inlandscheu 
oorsprong waren, is duidelijk. De werken doorl iet 
Parlementslid Fawcelt bedoeld, zullen gelijksoortig zijn 
aan die, welke ook op Java voorkomen, van inland-
schen ooi-sprong, en een goed resultaat leveren iu 
verhouding tot den daaraan geprestceiilen arbeid of 
bestede kosten. Maar tie inedcdccling van het Par
lementslid Fawcett sluit nog niet in, tlat deze werken 
niet betrckkuhjk gebrekkig zouden zijn en op verre 
na niet bet maximum van nuttig etlect zouden leveren. 

Op blz. 720 in het Octobeniommer van LI"' 
Nineteenth Century stelt de heer James Cainl het 
koloniaal beheer in Noderlandsch-Indic als voorbeeld 
ter navolging, cu ik geloof tlat hij gelijk heeft, iu 
zooverre, dat tie bevolking in Britsch-Indië er nog 
erger aan too is dan die vau NetlerlaudKc.li-Indie. 
Maar laat ons nu niet teruggaan en voorbecMeu tor 
navolging gaan zoeken hij naburen, tlie ernaar streven 
ons na tc bootsen. * 

Ik heb de overtuiging, dat de Nederlandsch-ludi-
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sche ingenieurs Of hel stuk van bevlociing niets 
uit Britsch-Indië bobben tt! leeren. Ook het putton-
systeem is er bekend en wordt sedert jaren toege
past , waar het niet voordeel is aau te wenden. 

Iu de aldeeling Djewana is dit systeem vóór vier 
jaren aanbevolen en sedert in gebruik. 

Kerder geloof i k , dat Nederlandsch-Indië ook op 
net gebied van bevloeiingswerken aan Engelsch-Indio 
tot voorbeeld kan strekken, maar om dit zoo vol
komen mogelijk te kunnen doen, om een zoo groot 
mogelijk resultaat te bereiken met een minimum van 
kosten of arbeid, acht ik Eurojieeseh deskundig beheer 
onmisbaar, en geloof i k , dat zeer omzichtig moet 
worden tc werk gegaan met het hechten van waarde 
aan de vraterbouvvkundige kennis der Javanen 

Deze toelichting heb ik geineend, ter wille van 
de oprechtheid, waarmede mannen van wetenschap 
hunne gedachten wisselen, niet te mogen achterhouden. 

Ik ben er zeker van, al wijkt mijne inecning in 
deze af van de uwe, dat door u evenwel niet zonder 
I«langstelling van mijne zienswijze /a l worden kennis 
genomen. De ingenomenheid, waarmode mijn o|>stel 
door u beoordeeld wonlt , staat mij daarvoor borg. 

Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn 
Vcdelgestr. dienstw. Dienaar 

O . L . F . P O S T . 

's-Gravenhage, 28 October 1879. 

T W E E V R A A G P U N T E N IN Z A K E V L O E I P c T T E N . 

Under de antwoorden, bij dc Redactie ingekomen 
op de vragen, door den heer Van der Kloes ge
steld, komen een drietal voor, waaraan hieronder 
plaatsruimte wordt verleend. 

Mijnheer de Redacteur! 
Van het zonderlinge verschijnsel, betreffende het 

ophouden van het doorrij |<elen hij een putgcwelf, 
hetgeen dc heer Van der Kloes in een vorig nom-
mer van dit blad besprak, is moeilijk sen afdoende 
sn juiste verklaring te geven, alvorens het gewelf 
aan de oppervlakte nauwkeurig wordt onderzocht. 

Immers volgens de wet van het evenwicht der 
vloeistoffen, blijft dezelfde drukking op het gewelf 
van den put bestaan, al wenl ook later dc tweede 
verbindingsbuis naar dc woning van den eigenaar 
mm ge bracht. 

Misschien — en hierop wilde ik den heer V . d. K . 
opmerkzaam maken — is door het later aanbrengen 
dier tweede buis de daarbij ontgraven grondspecic 
bij de wederaanvulling minder vast geworden, dan 
zulks vroeger het geval was, en vloeit nu het wa
ter — dat natuurlijk niet meer geperst wonl t , 
zoodra dit door 't gewelf is heengedreven — langs 
dien meer lossen grond naar beneden, totdat het 
peil van het grond- of welwater is bereikt. 

Het zou ook kunnen zi jn, dat het gewelf door 
andere natuurlijke oorzaken thans minder doorzij|>clt 
dan vroeger, of « e l , dat dit geheel heeft opgehou
den , niettegenstaande de waterdruk op het gewelf 
toch dezelfde bleef. Want het is eene eigenschap 
van al de uit klei gebakken voorwerpen, zoo ze 
niet verglaasd of niet zeer hard z i jn , of wel iu 
het algemeen ook van alle pófvjutss bouwstoffen, 
dat deze bij de eerste aanwending doorzij|»elcn, of 
udooi-slaan", zooals men het noemt. Na verloop van 
tijd vermindert het evenwel en houdt dikwijls geheel 
op; waarschijnlijk, omdat de poriën aan de opper
vlakte allengs met de vaste stoffen, die in het water 
zweven, wonlen gevuld. 

De heer V . d. K . zal dus, door ontblooting van 
het gewelf — zoo die althans kan geschieden — de 
zaak het best kunnen onderzoeken, en zoodoende, 
naar ik vertrouw, zich zelven de geweuschte ophel
dering verschaffen. 

Leeuwarden, Oct. '79 . 
A . D . O . T E N D O F . S S C H A T E , 

Opt. van 's Itijks-waterstaat. 

Amstenlam, 23 October 1879. 

Mijnheer, 

De ondergetoekende, een getrouw abonnenl. van De 
Opmerker, las met belangstelling het hoofdartikel, 
voorkomende in het nummer van 18 October II. 
waarin de heer J . A . v. d. Kloes in zake vloeiputten 
de vreag deed, waarom een vloeiput niet meer 
doort raande hij het aanbrengen van een huisje in 
de kruin van den put, waarin het water ter hoogte van 
den buiten-waterspiegel kan opstijgen. 

De leer van het evenwicht der vloeistoffen in 
communiceerende van hoven ojien vaten, is in dit 
geval, naar het mij toeschijnt, in het groot toegepast 
De beide waterzuilen in de rivier en het bewuste 
huisje ncutraliseereii elkanders uitwerkingen op deu 
vloeiput, waardoor het doortianen, tengevolge van 
opheffen der eenzijdige drukhoogtc, belet wonlt. 

Hiermede willende voldoen aan het verlangen, door 
den heer Van der Kloes in zijn belangrijk opstel 
vervat, en vertrouwende op uwe bereidwilligheid, 
toeken ik mij hoogachtend 

Geachte lieer Redacteur, 
U w Dw. Dienaar 

o. K R O O K , 

Arhitect. 

tegen dien druk, die zooveel minder dan de eerste 
zal z i jn , naar gelang het verschil in hoogte tusschen 
de uitmonding der buizen VV en / / / / in den put 
grooter i s , zal het gewelf van den put gemakkelijker 
bestand ziju, waaruit dus het ophouden van het 
tranen kan verklaard worden. 

Breda, 23 O -tuber 1879. 
n. a . M J K E R M A M . 

Mijnheer-*de Redacteur! 
Ik vermeen, dat de oplossing van het vraagstuk, 

door den heer Van der Kloes gesteld in het num
mer van lie Opmerker dd. 18 October jl., te zoe
ken is in het volgende, waarbij naar de eerste figuur, 
die in genoemd artikel voorkomt, verwezen wonlt : 

Zoolang de vloeiput P geen gemeenschap had met 
dc buitenlucht, dus vóór het aanbrengen van de af-
laatbuis, wenl de drukhoogtc bepaald door den af
stand van den waterspiegel \V tot den bovenkant 
dor iniaatbuis V* in den put De lucht in den put 
wordt bij verdere vulling dan tot aan den boven
kant der iniaatbuis gecomprimeerd, vmardoor dc 
genoemde drokhoogte op het gewelf wordt overge
bracht Die druk was te groot voor het weerstands-
vermogen van het gewelf van den put, en veroor
zaakte dus bet tranen. 

Na het aanbrengen van de allaatbuis / / / / werd 
de* drukhoogtc verminderd tot den afstand tusschen 
den waterspiegel eu het ondereinde dier buis, cn 

G E E N V O C H T I G E M U R E N M E E R ! 

Mijnheer de Redacteur. 
Met zeer veel lielaugstclling las de ondergeteekeade 

in uw iioinmer van 27 September II. het verslag 
der vergadering van 17 Septr. der afdeeling Arnhem 
der Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst en 
wel voornamelijk over het nemen eener proeve met 
Ciment de Porti. 

Het is van algemeene bekendheid dat asphalt, 
natuurlijke wel te verstaan, volstrekt geen vocht door
laat; de moeilijkheid echter om het VOOT verticale 
muren aan te wenden is oorzaak, dat allerlei kunst
middelen zijn eu v,orden aangewend, om vochtige 
muren watcnlicht te maken. 

Dc natuur geeft echter het middel aan dc hand 
om daartoe te geraken en wel dtxir het ige6ruik 
van asphalt, waaromtrent ik kan medcdcelen , dat 
het ons gelukt is de Asphalt van Travers zoodanig 
tc bereiden, dat. het met een borstel op de vochtige 
muren zondanig kan wonlen aangewend, dat een 
innig verband tusschen dc gebakken steen en het 
.asphalt ontstaat. 

De samenstelling van dit muur-asphalt bestaat uit 
zuiver Asphalt van Val de Travers, waarbij men 
niets behoeft bij te voegen. Het wordt afgelevenl 
in blokken van ongeveer 12 kilo cn voor 1 M 1 z i j n 
ongeveer 8 kilo benoodigd. 

Deze blokken miuikt men klein , smelt ze in een 
ijzeren pot, en wanneer het asphalt goed gesnooiten 
en heet is, brengt men het met een horstel, waar
van de haren met kopenlraad zijn ingezet, op de te 
bestrijken up|iervlakte; het diuirop aangebrachte as
phalt is dadelijk hard. Het is noodig de voegen 
tamelijk schoon tc maken. 

Wij hebben aan onze fabriek {Bcltweg n" 3) 
proeven daarmede genomen, en wel op venen met
selwerk en dc verbinding vnn het asphalt met de 
gebakken steen Iaat niets te wenschen over. Deze 
proefneming is voor ieder belangstel lende ter bezich
tiging gesteld. 

Ter meerdere bekendmaking stellen wij de Com
missie, door de aldeeling Arnhem der Maatschappij 
tot bevonlering der Bouwkunst benoemd, ter be-
oonleeling van ons nieuw fabrikaat, voor eene proef 
daarmede te nemen, waartoe wij bereid zi jn, bij 
aanvrage, eene voldoende hoeveelheid beschikbaar le 
stellen. 

Ucdele dankzeggende voor de verleende phuttsing, 
verblijf ik , 

Mijnheer de Redacteur, 
Hoogachtend 

Amsterdam, Ued. Dw. Dienaar 
29 October 1879. UHAHI .KS u . i . rinTnanrrii 

Onder-Directeur der Neuchatel 
Asphalte Company Limited. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

§ Velen kennen »de passage" te Rrussel. E r 
wordt beweent, dat dc huizen aldaar des zomers 
vreesclijk overlast hebben van het ongedierte, mis
schien een gevolg van slechte luchtverversching. Zoo 
men dus in Nederland passages wil liouwen, doe 
men gelijk de Genevers, die tusschen de winkels 
van dc ontworpen (utssage en de huizen, die staan 
blijven, een tuin willen aanleggen. De meerdere 
onteigeningskosten zullen ongetwijfeld opgewogen wor
den duor hoogere huur. 

— Maandag, 27 Oct. , is de eerste blikscmtrein 
tusschen Parijs en Marseille in werking gekomen. 
De duur der reis, van 8 uur 3'.) min. des morgens 
lot 11 uur des avonds, bedroeg ongeveer vijf
tien uren. Als men er een uur aftrekt voor twee 
maaltijden, blijven er veertien uren werkelijke reis 
over. Men moet er ook nog de andere stilstanden 
van aftrekken, die wel-is-waar niet talrijk zijn, 
maar toch elk drie minuien wegnemen, daamndcr 
begrepen de vertraging in de vaart en het afhaken. 
Er blijven dus dertien uren beweging over. Voor 
862 le doorloopen kilometer vertegen woonligen 
dertien uren iporens een gemiddelde snelheid van 
06 kilom. in het uur. Maar men kan natuurlijk 
zoo hard niet loopen op de klimmingen, op zekere 
dalingen en in de bochten. Dus zal men op de 
waterpas vlak ken en de rechtlijnige gedeelten de ge
middelde snelheid van 72 kilometer in het uur 
moeten bereiken. 

— De jury hij den wedstrijd voor een standbeeld 
van dc Republiek, dat op hel plein vun liet eClió-
tean-d'Bau*' zal wonlen opgericht, heeft dc ontwer-
j-en van de heeren Gauthciïn, Morice en Soitoux 
voorloopig goedgckcunl. Deze drie heeren zullen hun 
ontwerp moeten uitvoeren op l / s van de grootte en 
dan zal een definitieve keuze worden gedaan. Dc 
twee niet aangenomen ontwerpen zullen met 4500 
en 4000 frs. worden beloond. 

§ Het ontwerp van een ijzeren bnnn met smal 
spoor (0.75m, wijdte) van Liesthal (tusschen Bazel 
en Oltcii) naar Waldenhurg heeft ullc kans verwe
zenlijkt te worden. Aau het noodigenandeelenkapi-
taal van 170,000 fr. ontbreekt nog slechts een 
onbeduidende som. Dc belanghebbende gemeenten 
hebben zich verhouden een subsidie van 100,000 fr. 
te betalen en de Centnuil-s|rOoi'Wügniautschappij be
taalt eveneens 109,000 fr. Voor een ijzeren baan van 
twaalf kilometer lengte, het rollend materieel er 
onder begrepen, is een totaal van 370,090 francs, 
zeker alles wat men wenschen kan, wat goedkoopte 
betreft. Si jrunesse savait! J a , nis de jeugd meer 
wist, zouden wij nu vele van die goedkoope spoor
wegen hebben. En Zwitserland h.v. zou er zich ver
moedelijk lieter hij bevinden dan bij dc D nationale" 
spoorwegen, die failliet zijn. Wel-is-woar is bewe

gen voortbrengen, maar die voortbrenging heeft haar 
grens. Overschrijdt men deze, dan gaat het met 
dc ipOOrVfOgOU als met de overvloedige artesische 
bronnen iu een watertakken: elke brengt minder 
op, naarmate het getal toeneemt En als een spoor
weg weinig opbrengt, moet hij weinig kosten. Dit 
is een waarheid van Monsieur De la Pulisse, die 
men in vele lauden heeft voorbijgezien. 

© Dc Staatsraad of het Uitvoerend Bewind van het 
kanton Bazel-stad bad de kosten vooreen brug over het 
beneden gedeelte van den Rijn begroot op 1,900,000 fr. 
Men hoopte, bij uitbesteding hierop wel een klein 
rabat tc verkrijgen, maar de uitkomst heeft zelfs 
de roosklemigsto verwachtingen overtroffen. Do 
heeren Holzmann en Bcnkisser, uit Frankfort en 
Pforzheim, hebben slechts 1,579,000 fr. gevraagd, 
terwijl men hun voor de brug over het bovengedecelte 
vnn den Rijn 1,836,000 fr. betaald had, een werk 
dat rij tot volkomen voldoening van de bouwheeren 
hadden uitgevoerd. Twee Zwitsersche mededingers 
hadden ook goedkoo|>e aanbiedingen gedaan, maar 
daar zij zich grondden op prijzen van de eenheden 
der bouwstoffen, terwijl de heeren II. en B. zich 
belastten met de onderneming togen een vaste som, 
heeft dc Staatsraad niet geaarzeld eene overeenkomst 
te sluiten met de Inatsten, die reads hun sporen ver
diend liohlien en zich in 't liezit bevinden van een 
geoefend technisch personeel au van de noodige 
werktuigen. 

B I N N E N L A N D . 
's G r a v e n h a g e Door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

verleend: om tweejarig verlof naar Eumpa, we
gens ziekte, met ingnng van 5 Oct. 1879 , aau den 
hoofdingenieur, chef der afdeeling Stoomwezen vnn 
het Departement der Burgerlijke Openliare Werken; 

belast: met dc waarneming der betrekking van 
opzichter l e klasse bij den Waterstaat enz., de amb
tenaar op non-activiteit W. Rust, laatstelijk archi
tect 1c klasse bij gemeldeu tak van dienst. 

— liet hij de Tweede Kamer ingekomen ontwerp 
tot bekrachtiging eeuer overeenkomst met de Nederl. 
Zuidoosters|Morwi!gmaatschappij strekt om voor de 
aau A . Brogden te Londen in 1871 verleende en 
door deze Maatschappij Overgenomen concessie voor 
den aanleg en de exploitatie van een spoorweg van 
Tilburg naar Nijmegen, een subsidie te verlcencn in 
den vorm van rentegarantie. Daar de Maatschappij, 
na tal van onderhandelingen, verklaarde dat haai
de middelen ontbreken tot verdere uitvoering der 
concessie, staan er twee wegen Open voorde Regeering 
om die voltooiing le verzekeren; naasting of IIIIIJH 
verleciiing. Het eerste middel kan den Staat echter 
ved duurder te Staan komen dan het laatste, eu 
door subsidie te verleenen bestaat er alle hoop, dat 
de Maatschappij binnen weinige jaren zonder hulp 
van den Staat de rente van het thans benoodigd 
kapitaal zal kunnen betalen. 

Volgens de overeenkomst waarborgt de Staat, 
nadat de weg voltooid en in exploitatie gebracht zal 
zi jn, van een kapitaal van 3 uiilliocn gulden, noo
dig voor dc voltooiing van den weg eu voor aankoop 
van het materieel der exploitatie, jaarlijks voor rente 
en verplichte aflossing der daartoe noodige geldlee-
ning a 4 V j % tot een maximum van ƒ135,000. 
De Staat heeft daartoe alleen dan bij te dragen, 
wanneer en voor zooveel de ontvangsten der lijn na 
aftrek der exploitatiekosten minder dan dat bedrag 
zullen zijn 

— Itij beschikking van den Minister van Binnen-
Inndschc Zaken is de architect J . L . Springer J r . onthe
ven van het toezicht op den bouw van archiefgebouwen 
in de provinciën Gelderlund en Noord-Holland, eu 
dat toezicht opgedragen nan den architect P . J . H . 
Cuypers, te Amsterdam. 

— Bij beschikking van den Minister van Koloniën 
is de mijn •ingenieur A , Stoop als udspirant-ingenieur 
gesteld tor beschikking vnn den Goiiverneur-Gener.ial 
van Ncdei'lanilsch-Indie, om to worden benoemd tot 
ingenieur 3 J e k l . bij hol mijnwezen daürtclnnde. 

R o t t e r d a m . In den Gemeenteraad hebben be-
lungrijkc üscussien plaats gehad omtrent de oprich
t ing van een drijvend droogdok, die echter tot geen 
bepaald be- luit geleid hebben. Op voorstel van een 
der leden is met groote meerderheid van stemmen 
besloten de zaak opnieuw in handen van Burgemees
ter en Wethouders to stollen, waartoe alle reden 
liestond, daar men niet alleen rekening to houden 
heeft met het ontwerp der Commissie, maar ook 
niet verschillende adressen en aanbiedingen, die se
dert zijn ingekomen. Den nieuw benoemden d i 
recteur dor gemeentewerken wordt hierdoor de gele
genheid aangeboden omtrent eene hoogst belangrijke 
zaak te rap|>orteereu. 

— Dc gronden in de Van Oldenliarnevelt- en Mau-
ritsstraat, dezer dagen in veiling gebracht, zijn ver
kocht voor gemiddeld f 39.73 per centiare. " 

* ' s - H e r t o g e n b o a c h . Bij de Hooge Regeering 
zijn bedenkingen gerezen tegen het besluit der Staten 
dezer provincie, houdende vaststelling der voorwaar
den , waarop door Ued. Staten vergunning kan wor
den verleend tot het leggen vau ijzeren Sporen op 
de provinciale wegen, en voor het berijden dier we. 
gen met wagens of rijtuigen door iioarden getrokken 
of door Stoom in beweging gebracht. 

Deze bedenkingen betreffen de bevoegdheid aan 
Ged. Slaton toegekend, tot bepaling der waanlc 
voor de opruiming van voor rekening der provincie 
geplante (women en der vergoeding voor de in tc 
nemen stronken provincialen grond tot het aanleggen 
van stations, wisselplaatsen enz. Met het oog op 
ile artt. 139 en 132 der provinciale wet kande ta -
schikking over de eigendommen en rechten der pro
vincie niet zoo onbe|HUild aan dat college worden 
overgedmgen. 

Ter tegemoetkoming uan die bedenkingen zullen 
simu nadere voorstellen aan de Provinciale Staten 
wonlen gedaan. 

G r o n i n g e n . De Gemeenteraad heeft ƒ 1 0 0 0 
beschikbaar gesteld voor de aldaar het volgende jaar 
to houden ten too ustelling door de Nederlandsche Miuit-
schapiiij ter bevordering van Tuinbouw. 

van Uiiliesledhigen. 

Xendag, a *uv. 
Leeuwarden, bij Mr. W. A. vau Sloterdijck: het 

doen van vcrtimnieringon aan- cn gedeeltelijke ver
bouwing van de boerenplaats ouder IJshrechtuni, in 
gebruik bij 8. II. Schukken. 

Maandag, a \ov. 
llreda, te l i ' ureu, door het gemeentebestuur: lo . 

het maken, leveren cn plaatsen van een gegoten-
ijzeren pomp 00 de Boschslruat; so. het leveren van 
ongeveer 800 M 1 rivii-rgrint. 

/ . ««He , tc 12 ureu, iu de consistoriekamer dor 
GfOOte Kerk: het afgraven cn ophoogen van een perc. 
weiland, liggende aan het Schependijkje onder Zwolle, 
thans iu huur bij J . Koonders. 

'••Ilage, tc I uur, door het gemeentebestuur: l o . 
het bouwen van oen wachthuis iu de Van-der-Duin-
itlSat 4, het doen vau eeuige herstellingen aan een 
bergplaat* in de Lepelstraat; So, het rioleeren van dn 
Soematrn-, Socnda-, Madoera-, Borneo- en Billi ton-
straten cn de Laau-van-Meerdcrvoort 

Am.i i- i - i i i . i i i , te 1', uren, door dc HotluniUelio 
IJzeren-spoorwegmaatschappij, iu Het Vosje: liet ver
breeden van dc Oosterspoorbaan in den Ovcr-Amstcl-
polder nabij Amsterdam, met het daarop aanloggen 
van sporen, benevens eenige bijkomende werken. Iul . 
bij den ingenieur van den weg. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan het centraalbureau: het 
maken eener onderchefswoning met kantoor cn arbei-
dersvertrek en het verplaatsen van een steenen wacht
huisje op het gemeenschappelijk station Zutfnn, teu 
behoeve van den Nederl.-Wcstfaalschcn spoorweg. 
Raming f 9790. 

Nneeh, tc 6 uren, door het bestuur van het O. B . 
weeshuis: het onderhoud der gebouwen over 'SO, en 
van eenige buitengewone- eu ververswerken. 

Zuilen, door U . J . M . Oudenampsen Jr.: het ge
deeltelijk amoveeren van zijn pakhuis op het Rijken-
hugeii aldaar cu het bouwen vun 'l pakhuizen met 
bovenwoningen. Iul. bij deu architect J . Uitcrwijk Wz. 

IMiiMdag, 4 Na*. 
l i a n e n , tc 12 uren, ten dienste der R. K.uaroch., 

in hel llótel-Breihirodc: het afhrekeu der oude kerk, 
het verbouwen der pastorie, het niiikeu van afsluit-
muren om het tnrrem van de nieuwe kork cn hel 
bouwen van schoollokalen. Iul . bij deu architect J . 
Boerbooms, tc Arnhem. 

Herkulae, door het gemeentebestuurj hel makeu 
eener nieuwe houten brug iu den Slingenlijk. 

Weensdag, .\ Nev. 
'••Hage, tc 11 uren, door het ministerie vnn water

staat euz.: lo . de uitvoering van herstellingen en ver
nieuwingen aan de Rijksrivierwerkeu op het Zwarte-
water, met het onderhoud dier werken en de afbake
ning van het vaarwater fed. 'SO. Raming ƒ 11500; 
2o. het verlengen van 2 dwarskribbcn en het maken 
van 1 dwarskribbcn onder dc gem. Maurik, langs den 
linkeroever van den Neder-Rijn, tusschen de kilo-
meterraaien 53 en 55. Aanw. 3 Nov. Raining /27 ,200. 

KeUward, tc 12 ureu, door burg. cn weth.: l o . 
het bestraten van tiet Open straatvak voor het Hotcl-
Tuiniuga; Bo. idem van een trottoir met goot cn 3 
zinkputten, voorlangs de nieuwe bouwterreinen; 3o. 
het leggen van riolen niet 3 zinkputten van het Hoog 
naar do nieuwe bouwterreinen op perc. 6. Aanw. I 
N . . V . , to 11 uren. 

Haiterdam, to 1 uur, door burg. en weth.: liet 
bouwen van ceno overdekte standplaats op dc nieuwe 
Veemarkt. Iul. aan het Timmerhuis. 

Denderdag, tt Nev. 
t r i i i i c i i i , tc 11 uren, door de architecten G. J . 

van Gendt cn C. M . G. Kicraad, op de bovenzaal van 
het Café-Suisse: bet afbreken van het woonhuis, 
laatst bewoond door den heer Ebcrson, op den hoek 
van het Nieuwoplcin cn den Ouden Stationsweg, al
daar, en het doartrrplaatse en op hel daarvoor liggend 
terrein houwen vau oen koetshuis met boven wou mgeu, 
stalling, overdekte plaats, enz. voor rekening van 
Gebr. Riemer; zijnde dc bebouwde oppervlakte ongev. 
f>50 M 1 . Inl. bii de architecten voornoemd. Aanw. 
4 en 5 Nov., tc t l ' , uren. 

•verveen, to II uren, door den architect D . E . L . 
v. d. Arend, iu het logcmeut Het Raadhuis: het bou
wen van eeue nieuwe villa op de hofstede Duinzicht 
aldaar. 

/.uiren, door den directeur der gasfabriek: de le
vering vuu 3,000,000 K G . steenkolen van verschillende 
Duitsche mijnen. 

Vrijdag, V Nav. 
Zwolle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: bet 

aanleggen van een grintweg langs de Lutterhoofdwijk, 
in dc prov. Overijsel. l u i . bij dcu ingeuicur A . 
Déking Dura, te Zwolle cn deu hoofdopzichter der 
Dcdemsvaart, tc Avereest. Raming ƒ33,960. 

Ibreude, te 12 uren, in het logement Dc Een
dracht: het bouweu eener hofstede niet schuur, wa
genschuur en hooiberg, voor H . Schoenmaker, aldaar. 
Aanw. 6 Nov., vau 12—12'/, uren. 

Maelmende, te 1 uur, door bet bestuur van den 

(wilder Oost-Useliiioudo, in De Hollandselie Tu in : de 
everiug van nieuwo molenzeilen voor de beide water

molens vau dien polder, met het onderhoud daarvan, 
voor den tijd van 5 jaren. 

Nijmegen, te C uren, door W. Janssen *'•/.. (te Leut), 
in Do Gouden Leeuw: het afbreken der oude gebou
wen on het maken vnn oen nieuw korenpakhuis in de 
Bottclstraat te Nijmegen. Inl. bij J . van den Elft, 
te Nijmegen. Aanw. 5 Nov., te 1 eu 7 Nov., te 3 
uren. 

Krimpen ad Lek: het uitvoeren van nardewerken, 
rijspakwerk enz. voor den aanleg van eeue dwars-
slecphclling voor dc firma J . en K . Smit, aldaar. 
Aauw. door den bouwkundige A . den Boer Az. (to 
Nieuw-Lekkcrlsnd), 3 Nov. 

Xalerdag, ft Nev. 
ftneek, tc 11 uren, door bet drjksbest van Wijm-

britaeradeels c. s. Contributie-zeedijken, bij Wed. T . 
Scvensma: dc levering van: lo . Noordsch grenen 
palen, nl. 200 stuks lang 62 d.M. , 200 stuks lang 53 
d.M., 200 stuks lang 35 d .M. ; 2o. rongen, als: 500 
stuks 0 h.G., 500 stuks 5 h.G., 500 stuks 4 h.G., 
2900 stuks 150 G. 

V) lllemaeerd, te 11 uren, san dc directie der 
marine: dc levering van: lo , steen, kalk eu tras, 2o. 
duigen en hodemstiikkfui, 3o. braiidspuilslnngcn, 4o. 
ijzeren ballast. 

Ittreeht, te 1 uur, door burg. en weth.: het bouweu 
van ecu schoolgebouw met onderwijzerswoning, op een 
terrein gelegen nabij den Daalscliedijk, aldaar. Aanw. 
3 Nov., te 10'/, uren. 

Maandag, 10 Nev. 
NHmegen, te 10 uren, op het bureau der genie: 

hut nou wen vsn woningen voor gehuwde militairen, 
aldaar. Bil j . inz. 9 Nov., vóór 3 uren, op het bureau 
der geuie vooruocnid. 

'•-Hage, te 11V» uren, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aan hot gebouw van het prov. bestuur: 
het driejarig onderhoud der hoofden vau de marine-
of oude zeehaven tc llcllovoetsluis. Aauw. 5 Nov. 
Raming /'217o per jaar. 

l l i i iMl . . i : , II Nev. 
l 'Creehl , te 11 ureu, door don architect F. J . 

Nieuwcuhuis, in het gebouw voor Kunsten eu Wcteit-
schuppou: hot houweu van eeu vrijstaand dubbel 
hoerenhuis, op den Caturijnesingcl aldaar, alsmede de 
insluitende tuinmuren en verder toebchooren. Aanw. 
4 Nov., te 11 uren. 

Arnhem, tc 1 uur, door dcu burgemeester: de 
levering van 2 ijzeren brugschopen, voor de gemeente • 
schipbruggen tc Arnhem ca te Westervoort. Aanw. 
3 Nov., tc 10 uren. 

Amsterdam, tc 3 uren, iu het gebouw vun dc 
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: hot bouweu 
van eene industrieschool voor vrouwelijke jeugd op de 
Weteringschans tc Amsterdam. Iul. bij den ingenieur-
architect A . L . van Gendt, aldaar. 

BeUward, in hef weeshuis: het houwen eener 
boerenschuur met karnhuis, op dc zathc bewoond 
door .1 ratje M . do Boer, aan den lluniadijk onder 
Niciiwland. Iul . bij den architect, B. J . Siteugti, to 
Wommcls. Aanw. 5 Nov., te II ureu. 

Mlnnertaga, te I ureu, bij B. Dijstra: het afin eken 
en wugruimeu eener bestaande- on opbouwen eener 
nieuwe boerenhuizing, ouder Arum, thans in gebruik 
bij W . Lynklama u Nyntmlt. Aauw. 4 Nov. 

Ween»dag, II Nev. 
'n-Hage, tc II uren, door het ministerie vnn water

staat: lo . dc uitvoering van werkeu tot verbetering 
van de Boven-Maas, onder de geinreiite Appcttcrn, 
prov. Gelderland en Mcgen, prov. Noord-Brabant, 
tusschen de kilometerraaion 19(1 en 197. Aauw. 8 
Nov. Raming ƒ 7 1 0 0 ; 2o. idem van herstellingen eu 
vernieuw ingen aan dc Rijksrivierwerkeu langs hot 
Keteldicp, met de verlichting en afbakening van den 
ketel mond en he: onderhoud (Ier werken in '80. 
Aauw. 0 eu 8 Nov. Raming /17,000. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat euz., ten dienste der Staatsspoor wegen: liet 
bouwen van eciie dienstwoning te Nijmegen, l u i . bij 
den hoofdingenieur, le Arnhem on den waarnemend 
sflCticingcnieur, to Nijmegen. Aanw. 3 en 5 Nov., 
telkens le t uur. Raming /13,000. 

Malenaarngraar, tc 12 men, door burg. eu weth.: 
het bouwen van een schoolgebouw met onderwijzers-
woning in die gemeente. Inl. bij den architect A. 
Vcrniaos Mz., te Sliedrccht. Aanw. 7 Nov., tc 11 uren. 

Leeuwarden: het afbreken dor huizing en schuur 
in gebruik bij Jan C. Boersma, te Vaardehurcn onder 
Blija, en het bouwen vau ecu huizing cu schuur a l 
daar. Teekening ligt bij den architect J . Domna, te 
Leeuwarden Bilj., gemerkt A D K , iuz, bij Mevr. 
Van Andringa dc kruipenner—De Schoppcr. 

Denderdag, 13 Nev. 
Neuarn, le 3 uren, door het bestuur der water

keering van den cal. polder Nieuwe-Neuzen, in Het 
Nederlandsch Logement: het makeu van werken tot 
verdediging van den oever. 

VrUdag, 14 Nov. 
Middrlhurg, tc 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aau liet gebouw van het prov. best: 
lo. het onderhoud der Rijks groote wegen iu Zeeland, 
in 4 perc. Ruining: reep, /"3300, ƒ10,520, ƒ 5090 en 

/ 7680 per jaar; 2o. het driejarig onderhoud vau hot 
Nederl. gedeelte vuu het kanaal van Neuzen met bij
behoorende werken. Kaming ƒ86,670 per jaar. Aanw. 
van beide 8 eu 10 Nov. 

Mint-liinaland . te 11 uren, door het bestuur van 
den cal. polder Suzanua: het uitvoeren van rijs- en 
kramwerken aan dc wnterkeering vau dien polder. 
Aanw. 12 eu 13 Nov. 

Leeuwarden, te 1 J 1 ., uren, door het miuisterie van 
waterstaat enz., aau hel gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud der Rijkskanalen iu Friesland, 
iu 4 perc. Raming: resp. / 5540, ƒ 4 9 6 0 , ƒ 1000 en 
/ inini. Aauw.: perc. 1 deu Oen, perc. 2 den 5en, 
perc. 8 cn 4 deu ten dag vóór de besteding. 

Zaterdag, 19 Nev. 
Ileeoaurg, te 10 uren, in het logement Hof Gelria: 

het makeu vau blusleidingen uaar de Mauritskazcrue 
te Doesburg, lub bij den eerstaanw. ingenieur, te 
Zutfen eu hij den opzichter, te Doesburg. B i l j . inz. 
11 Nov., voor 3 uren, bij don opzichter voornoemd. 

Maandag, 17 \ov 
Kluun magers), tc 12 uren, door dcu burgemeester 

vau Dantiiniadecl: het aanlcggou vun een straatweg, 
vau het Sinidshuis ouder lliusumagecst, over Jaiium, 
tot aan de grens van de gcoioeute Ferwerderadeel, 
ter lengte van p. m 1000 M . Aanw. 11 Nov., tc 
12 ureu. 

t i i i s i . rdaui, te 1 u r e n , doOC do 1 lul l . IJzcrcii-
S|K>nrwcgmaatschappij, in liet Vosje: de levering van 
300 tons stalen spoorstaven, laug 7 M . ; 35 lons ijzeren 
laschplstcn met schroefbouten en 5.5 tons haak hou ten; 
SO tons ijzeren laschplaten en 26 tons schroefbouten, 
ten Ifchoevc van het vernieuwingsfonds van deu 
Noordhollaudschen Staatsspoorweg. 

ninadae, IM Nev. 
'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van kolo

men (t reli in soli bureau): dc leveriug van ijzeren 
perrouoverdokkiugen, luifels en sndero ijzerwerken, 
ten diensto der Staatsspoorwcgcu op Java. 

Vrijdag, SI Nev. 
Middelburg, tc 10 uren, door hot ministerie van 

waterstaat, aau hut gebouw van het prov. best.: lo . 
liet driejarig onderhond cn herstel van 's Rijks zee
weringen cn linvenwerkcn Ie Vlissingen en van die te 
Veero, ïn 2 perc. Aanw. 15 en 17 Nov. Raming: 
perc. I /11.540, perc. 2 /'521-Oner jaar; 2o. het drie
jarig onderhoud van het kanaal door Zuid-Bcvelaud 
met bijbehoorende werken. Aanw. 15 cn 17 Nov. 
Raming ƒ 23,500 per jaar. 

Weensdag, » Nev. 
'••Hage, tc 11 uren, door bet ministorio van water-

slaat enz.: l o . de uitvoering van baggcrwerk langs de 
zuidzijde van de plaat dc Grootc-Zaag, alsmede het 
maken van een afsluitdam door de Bakkerskil bo-
noorden die plaat in dc Nieuwe-Maas, tusschen dc 
kilometerraaien 123 en 126. Asnw. 22 Nov. Raming 
/78,100; 2o. het wegruimen van een in de Waal 
boven Nijmegen, tusschen de kilomolcrrsaieo 23 en 
24, gezonken vaartuig. (Herbesteding.) 

Denderdag, 17 Nev. 
Haarlem, tc 2'/t 1 1 . 0 1 , door hot ministerie van wa

terstaat euz., aan net gebouw van het prov. best.: l o . 
hot driejarig onderhoud van de werken der Rijksscc-
bsven net Nieuwodiep. Raming r*26,000 per jaar 
2o. idem van 's Rijks zeeweringen op Tcssel. Aanw* 
22 Nov. Ramiug /*5000 per jaar. 

Vrijdag, 18 Nev. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo . hi-t dricjsrig onderhoud van het kanaal door 

Walcheren met bijbehoorende werken. Asnw. 22 en 
24 Nov. Raming ƒ60,000 per jaar; 2o. het onder
houden en verbeteren ged. 80 van do havenwerken 
te Breskens. Aauw. 22 en 24 Nov. Raming ƒ5275 . 

VrUdag, * Dee. 
Leeuwarden, Ie l 2 ' / i aren, door het ministerie van 

waterstaat enz., aan het gebouw van het prov. beet: 
lo. het driejarig onderhoud van dc Westduinen op 
Schiermonnikoog. Raming ƒ ,.M)0 per jaar; 2o. hot 
doen van voorzieningen aan den Hoogcwal en daar-
bijgelegen duinen enz. op Schiermonnikoog ged. '80. 
Raming ƒ 12,000. 

«i> later le beaalen datum. 
'•-Hage: hut bouwen van een huis, ingericht tot 

winkethuizing cu 2 bovenhuizen, iu het Achterom. 
Bestek en teekening liggen bij W . B . van Liefland, 
bouwkundige, Zuidoost-binnensingel, aldaar. 

Lernwarden: het binnen en builen verven van het 
laatst verniouwdo gedeelte St.-Antoniegastliuis, aldaar 

Alloofi van Aanbestedingen. 
Ileern, 8 Oct.: lo. het bouwen van een lokaal voor 

dc iioriimalschool met bijbehoorende werkeu; ingek. 
14 bilj., als: 
J . Wijuands, te Hoorn, / 4146 
J . van Petten, ,, idem „ 4124 
E . Soutcndijk, , idem „ 4013 
J. l'ccrcbooni. „ idem „ 3949 
A . Molenaar, „ idem „ 3900 
J . (ileijsteen. „ idem „ 3890 
J . v. d. Berg Sr., „ idem „ 3889 
H . Vollcwens, „ idem „ 3787 
1'. J . Blauw, „ idem I, 3768 
K . Bakker, „ idem „ 3749 
II. Koorn, „ Benniagbrock, „ 3732 
S. Visser, „ Hoorn, „ 3650 
D. Nieuwchoer, „ Venhuisen, „ 3639 

J . Rustenburg, _ Hoorn, „ 3343 
gegund. 

2o. het maken van ecu regenbak iu het terrein 
achter de stadsfabriek ; ingek 7 bilj., nis: 
II. Volle wens, te Hoorn, ƒ 33S5.50 
I). Nieuwcbocr, „ Venhuizen, „ 2800. 
S. Peereboom, „ Berkhout, ,, 2560. 
J , van Pclteu, „ Hoorn, „ 2295. 
P. J . Blauw, „ idem „ 2229. 
W . Okx, „ idem „ 2193. 
J . Rustenburg, „ idem „ 1900. 
gegund. 

ftrheenlieven, 15 Oct.: het uitdiepen der havens in 
de gemeente; ingek. II bilj., als: 
C. ljangerak, te Schoonhoven, ƒ 2.89 
.1. de Jong, „ idem „ 3.88 
K . Rietveld, „ idem „ 2.80 
J . Verkerk, „ idem „ 2.48 
E. do Ijange, „ idem ,, 2.45 
W. don Hoven, „ idem „ 2.10 
C. Damsteeg, „ idem ,, 2.28 
T. Diepenhorst, „ idem „ 2.05 
C. Zancu Hz. , „ idem „ 1.98 
J . Verschoor, „ idem ,, 1.95 
J . van Herk, „ idem „ 0.70 
per M gegund. 

Delft, Hi Oct.: de levering van Engclsche haard-
eu Ruhrkachelkolcih, benoodigd tot stadsdienst; gegund 
aan P. Mater, te Delft, Eng. haardkoleu, a /0.89, 
Ruhrkachelkuluu, it ƒ 0 . 5 4 5 por H L . 

Deventer, 16 Oct.: de levering vau steenkoleu over 
hot jaar 1879,'80, ten behoeve van het 4e reg. husaren; 
minste inschr. was J . M . de Witte, te Deventer, a 
/•0.62 s per H L . 

Dl rmen , 17 Oct.: het maken van een straatweg, 
van dc kerkbestrating tot a%n de grensscheiding der 
gemeente 1 Hemen; ingek. 18 bilj., als: 
Gcbr. Vau Berkum, te Amsterdam, ƒ 11,180 
G. limit, „ idem „ 9,990 
C. B....terse, ,, idem „ 9,980 
W . Ambaguiheer, „ idem „ 9,900 
Schoonenburg cn Co., „ idem „ 9,300 
ü . D. van Doorn, „ idem „ 9.300 
W . Westerhof, „ Weesp, „ 9,180 

J. II. Boa wen horst, „ Hanlcrwijk, „ 9,109 
J . Galmao, „ Amsterdam, „ 8,998 
A v. d. Beek. „ idem „ 8,996 
J . en G. Eekhout, „ Diomen, „ 8,990 
T. de Oude eu 

J . Bavcrhof, „ idem „ 8,949 
S. van Soest, „ Mijdrecht, „ 8,924 
11. Kieviet, „ Haarlem, „ 8,875 
W . van Veereu, „ Watergraafsmeer, „ 8,699 
A . Renaud, „ idem „ 8,568 
A . Hclseu, „ Amsterdam, „ 8,486 
J . Schreuders, „ Kolhorn, „ 8,295 
gegund. 

Hairweg, 18 Oct.: het makeu van een houten kuer-
sluisje in de zuidelijke ringsloot van den Houtrak-
polder bij zijkanaal r ' ; gegund san W . Coppee, te 
Halfweg, voor ƒ 2 1 9 0 . 

MaaMlnla, 18 O c t : het maken van 1500 M 1 Waal-
stee ubestraling voor rekening der gemeente; ingek. 
7 bilj. s is : 
L . Luijendijk, te Maassluis, ƒ 3272 
11. de Waard, „ Nieuwenhoorn, „ 2948 
A . de Graaft", „ Maassluis, „ 2947 
J . van Laipen, „ idem „ 2912 
L . de Vos, „ Zwarte waal, „ 2894 
C. de Bruin, „ Uverscliie, „ 2848 
L . den Hoed, „ Hof-vau-Delft, „ 2829 
gegund. 

Dardr reh l , 18 Oct.: het maken van een oevervoor-
zicniiig, langs de zuidzijde van den polder de Groote-
Zaag, onder de gemeente Krimpen a/d Lek, op de 
Maas tegenover Bolnes; ingek. 8 bilj.. als: 
11. de Borst, to Papimdrecbt, ƒ 7694 
J . dc Jong Az., „ Ammerstol, „ 6898 
Ph. H . Volker, „ Slicdreobt, „ 6173 
B . Groenendijk, „ Grooto-Lindt, „ 5995 
T . dc Groot, H Giesendsm, „ 5473 
T. Klein , „ Sliedrecht, „ 5375 
W . Blokland, „ Hardinksveld, „ 4889 
II. /.alien Pz., „ Aniinerslol, „ 4659 
gegund. 

Haarlem, 21 Oct.: dc levering, ton behoeve vsn 
het gesticht Meerenberg, vsn : 

300 M . blauwe baai: A . G. Wil l ing, te Amster
dam, ƒ0.69*. 

100 „ batist: deselfde, ƒ 0.22 s. 
100 „ boddetijk: dezelfde, /*0.27'. 
400 „ rood boezelaarsbont: dezelfde, r"0.35". 
300 „ blauw idem: Uruuiag en Mithren, te Am

sterdam, ƒ 0 . 3 0 . 
1200 „ bombazijn: A . G. Wil l ing, / 0 . 3 0 s . 
2800 „ sits, in ééne partij, in diverse patronen: 

dezelfde, / 0 . 1 7 " . 
200 „ geel damast: N . Schildksmp, te Amster

dam, / 0 . 7 2 " per M 
24 s t dekens, wollen le soort: Jan Zuurdeeg eu 

Zn., te Leiden, ƒ 3 . 4 8 . 
300 , id . id. 2e soort: dezelfden, ƒ 3 . 9 0 . 

24 stuks id . molton le soort: Bruning en Miihren, 
ƒ1 .98» . 

400 „ i d . id. 2e „ De Vries van Buuren 
en Co., te Amsterdam, ƒ 1.12. 

600 „ halsdoeken voor mannen: A . G. Wil l ing , 
ƒ 0.16", 

600 „ id . „ vrouwen: dezelfde, ƒ0 .16 ' . 
2000 M . hemdenlinncn voor mannen, in ééne partij: 

N . Schildkamp, / 0 . 3 4 " p. M . 
2000 „ id . voor vrouwen, idem: 

dezelfde, /'0.34>5 p. M . 
60 sts. ksnavas, grijs: A . G. Wil l ing , / 4 . 1 7 s . 
60 „ „ zwart: dezelfde, ƒ 4 . 2 6 5 . 

350 M . grijs katoen (ja|»ounenstofj: De Vries van 
Buuren en Co., /"0.40". 

200 „ blauw gestr. katoen, dubbeldraads: A . G. 
Wi l l ing , ƒ0.37». 

600 „ wit katoen: dezelfde, ƒ 0 . 1 7 » . 
800 „ id . voor gordijnen: dezelfde, ƒ 0.36*. 
100 „ grijs katoen: dezelfde, ƒ0.18*. 
100 ,, zwart „ deselfde, ƒ 0 . 1 8 1 

3500 „ ongebleekt katoen: De Vries van Buuren 
en Co., ƒ 0.13" 7». 

150 „ zwart laken voor pat iënten: A . G . W i l 
ling, ƒ2 .49 . 

100 „ blauw id. voor id . : dozelfde, / 2.75. 
100 „ blauw linnen: dezelfde, ƒ 0 . 4 4 ' . 

1600 » „ geruit matrassenl innen (stoclemat): 
De Vries van Buuren en Co., ƒ0.40». 

B00 „ grijs matrassenlinnen: N . Schildkamp, 
ƒ 0.36". 

300 „ grijs vocringlinnen: A . G. Wi l l ing , ƒ 0 . 1 9 1 5 . 
400 „ vaatdockeiiliimen: N . Schildkamp, ƒ 0 . 2 3 ' . 
800 „ marengo: A . G. Wil l ing , ƒ 2.70. 

1000 ,, wit, motton voor maniieu : Dc Vries van 
Buuren on Co., ƒ 0.24" p. M . 

1000 „ id. id. voor vrouwen: N Schildkamp, 
ƒ 0 .32" p. M . 

2000 „ zomerstof in ééne partij, in div. patronen: 
De Vries vsn Buuren en Co., / 0 .40 1 7 5 . 

744 handdoekou, 96 servetten, 144 tafellakens, 48 
theedoeken i dezelfden, ƒ 769.90. 

1476 bedlakcns, 720 kitssensloopen : N . Schildkamp, 
ƒ 2367. 

300 M . neteldoek: Bruning en Mührcn, ƒ0 .33 . 
ftevenum, 22 Oct.: de vergrooting en herstelling 

der kerk met toren, de houw eeuer kapel op- en een 
ringmuur om het kerkhof, cu een hek voor dc pastorie 
niet de daarbijbehooroude wcrkzanmheden; ingekomen 
5 bilj., als: 
1L Coppers, te Broekhuizcnvorst, / 22,800 
.1. Groenendael, „ Nunhem, „ 17,500 
1\ Pennings, „ Kessel, „ 17,040 
Th. Jansen, „ Scvenum, „ 14,390 
II. Giesberts, „ Kessel, „ 14,290 
gegund. 

' • • • H O M h , 23 Oct- l o . hot slechten van vesting-
gronden, van nabij Kaste ren smoleu tot ongeveer aan 
de Hofstad; ingek. 9 bilj., als: 
J. v. d Berg, te I'reu-nel. ƒ 9724 
C. in 't Veld, „ Dubbeldam, „ 7928 
II. Gloudemsns, „ Berlikum, „ 7080 
J . A . van L i l l i , „ Schijndel, „ 6986 
la van Dijk, „ Empel, „ 6640 
Li, Ni esse i i , „ Roermond, „ 5960 
J . G. T . Acrdcn, „ 's-Bosch, „ 5950 
P. H . de Rekker, „ Empel, ,, 5748 
V. Strsetman, „ Linne, „ 4060 

2o. hot slechten van vestinggronden van het bastion 
Hintham tot nabij de Zuid-Willemsvaart; iugekomen 
11 bilj . , als: 
J . v. d. Berg, to Drcumel, ƒ 1895 
P. J . Somers, n 's-Bosch, „ 1825 
11. Gloudemans, „ Berlikum, „ 1250 
M . v. d. Griendt, „ Ortheu, ,, 1183 
L . van Dijk, „ Empel, „ 1060 
L . den Otter, „ Den Duiigen, „ 1010 
L. Messen, „ Roermond, „ 1000 
J . T. van l.ith, „ Empel, „ 990 
C. in 't Veld, „ Dubbeldam, „ 987 
P. H . de Bekker, „ Empel, „ 984 
f. Straetman, „ Linne, „ 825 

Middeibure, 23 Oct.: lo . het maken van 7332 M 1 

glooiing van suüenbazalt tusschen de dijkpalen 4 en 
7 op deu Westkapelschen zeedijk; ingekomen 5 bil-

1et ten , als : 

. Volker T s - te Dordrecht, f 69,000 
P. J . Visser Pz„ „ Hansweurt, „ 63,300 
J . Verkuyl Quakkelaar, „ Vlissingen, „ 62,997 
H . Hage, „ Middelburg, „ 61,780 
I. van Male, Breskens, „ 60,848 

2o. het zeewaarts verleugen der hoofden nos. 22, 
23, 24 en 29 op het noorderstrand der Noord watering; 
ingekomen 4 bilj,, als: 
J . Verkiivl Quakkelaar, tc Vlissingen, ƒ 6590 
D . Bijl, „ idem „ 6277 
I. van Male, „ Breskens, „ 6248 
H . Hage, „ Middelburg. „ 6177 

3d. het maken van 1674 M 1 glooiing van gesorteerde 
Doorn ik se lie steen, mede aan de Noordwstering; inge
komen 4 bilj., s i s : 
J . Verkuyl Quakkelaar, te Vlissingen, ƒ 8270 
D . Bijt, ,, idem „ 7821 
H . Hage, „ Middelburg, „ 7567 
I. van Male, „ Breakons, „ 6767 

2b. het maken van een nieuw paalhoofd en 2 rijzen 
hoofden, voorsieu van psalregels, voor den Westka-
pelscheu zeedijk; ingekomen I bilj., als: 
J . Verkuyl Quakkelaar, te Vlissiugeu, ƒ 11,577 
H . Hage, „ Middelburg, „ 10,988 
D . Bijl, „ Vlissingen, „ 10,770 
I. van Male, „ Breskens, „ 10,648 

3o. het leveren van do voor 188' bcnoodigde: 
a. masthouten palen; ingekomen 12 bilj., a ls : 

V. H . de Kijcke, te Bergeu-op-Zoom, / ' 922 
B. I I . Clercx, „ Bokstel, „ 8S8 
C W . Baal, „ Prinseuhagc, „ 848 
F. H . van Hoogerwou, „ Bokstel, „ 796 
C. M o l , „ Breda, „ 740 
V. Clercx, „ Bokstel, „ 724 

O. Tempelman, „ Silvolde, „ 694 
P- v. d. Plas, „ Udenhout, „ 685 
A. Willaert, „ Bokstel, „ 650 
IJ. Spierings, „ idem „ 634 
J. A. v. d. Eerden, „ idem „ 627 
W. Giesea, „ Doesburg, „ 631 

f>- eikenhout; ingek. 9 bilj., als: 
P. I I . van Hoogerwou, te Bokstel, f 2600 
B. II. Clercx, „ idem „ 2525 
G. Tempelman, ,, Silvolde, „ 2453 
V. Clercx, „ Bokstel, „ 2390 
L . Spierings, „ idem „ 2310 
A. Willaert , „ idem „ 2299 
C. M o l , „ Breda, „ 2299 
W. Giescn, Doesburg, „ 2131 
J. A . v. d. Eerden, , Bokstel, „ 2120 

c. wormusgels: ingek. 7 bilj . , a ls: 
Richard Fagg Wz., te Vlissingen, ƒ 2750. 
M . J . Enthoveu en Zn., „ /alt- Hommel, „ 2653 20 
Gebr. Polak, „ Vlissingen, „ 3446. 
Van den Broekeeo Jutting, „ Middelburg, „ 8405. 
Gebr. Boudewijnse, „ idem n 2338.90 
R- S. Stokvis en Zu., „ Rotterdam, „ 2387.83 
Wed. J . a Mssseo en Zn. , „ Goes, „ 2346. 

(/. ijzer; ingek. 4 bilj., als: 
Gebr. Boudewijnse, te Middelburg, ƒ 409.80 
Agebuk van Runtergcm 

«u Co., „ idem „ 400. 
Gebr. Polak, „ Vlissingen, „ 3S0. 
Wed. J . C. Massoc enZn., „ Goes, „ 379. 

'•-Hage, 24 Oct.: het opruimen der buiten dienst 
gestelde telegraaflijn tusschen Arnhem en Nijmegen; 
ingek. 15 bilj., als: 
W . van Dijk, te Jutfaas, ƒ 1850 
G. J . Huurman, „ Derenter, „ 1787 
G. H . v. d. Wedden, „ Nijmegen, „ 1650 
C. de Gooyer Ws., „ Naarden, „ 1597 
F. Streofhmd. „ Sliedrecht, „ 1553 
G. Liofting, „ Arnhem, „ 1529 
B . Vermoleo, „ Weesp, „ 1525 
H . Koopmanschap, „ idem „ 1478 
J. de Haan, „ Arnhem, „ 1453 
II. van 't Haar, „ Zwolle, „ 1433 
T. Troost, „ Arcen, B 1400 
E . A . LoefTun, „ Arnhem, „ 1374 
H . Tassemcijcr Jr., „ Rotterdam, „ 1370 
G. A . Rooding, M Utrecht, „ 1297 
J . Hil len, „ Grave, „ 1190 

Neuxen, 23 Oct.: de bestrating en rioolwerkcn, 
alsmede de levering van cement- en Engrlscbsarden 
buizen, keien euz. in de kom der gemeente; ingek. 
4 bilj., als: 
C. Boot Wz. , te Neuzen, ƒ 9390 
M . IJ. de Putter, „ idem „ 9076 
D. Tholens, „ Hoek, „ 8975 
J . Scheele l>/.. cn 

R. Walraven, „ Neuzen, „ 7802 
gegund. 

'•-tteech, 24 Oct.: het uitvoeren van vernieuwingen 
eu herstellingen aan de prov. wegen in Noord-
Brabant, met de daartoe behoorende kunstwerkeu, 
beplantingen enz., benevens het onderhoud daarvan 
van 1 Jan. 1S80—3] Dec. '82; minste inschr. waren: 

le perc, J . van Hoften, te Dreumel, ƒ 1 7 4 6 ; 
2e „ A . Gcldens, te Oss, ƒ 4 7 3 7 ; 
4e ., J . A . van Li th , te Schijndel, ƒ 7498 ; 
öc „ dezelfde, ƒ 5668; 
8e „ J . vau Gaal, te Helmond, ƒ 4495; 

l i e „ Gcbr. Maas, le Valkeuswaard, ƒ 4927 ; 
16c „ J . A . v. d. Eerden, te Bokstel, ƒ 6516; 
19e „ J . C. Schonk, te Oosterwijk, /914S; 
21e „ C. Kentie, te Woudrichem, ƒ 4483 ; 
84e „ ( i . W . Metsers, te Ginneken. f 290O; 
25e „ dezelfde, ƒ 6988 j 
27o „ J . Hack, te Oud-Gastel, ƒ 4 8 7 8 ; 
29c „ A . Davcrvcldt, to Wouw, ƒ 5 3 9 6 ; alles 

per jaar. 

Leeuwarden, 24 Oct.: liet driejarig onderhoud van 
dc zeesluis „de Nieuwezijlen" onder Engwicrura, met 
bijbehoorende gebouwen enz., en van het opscheeps-
hoofd tc Oostmahorn; minste inschr. was A . J . van 
der Werft", te Dokkum, voor ƒ 3332 per jaar. 

Haardplaat, 25 O c t : het maken van werkeu tot 
oeververdediging; minste inschrijver was P . J . Visser, 
te Ilansweert, voor 15,595. 

Praneher, 27 Oct.: het bouwen eener school met 
ouder wijzers woning te Peins; hoogste inschr. was S. 
Bergsma, te Franeker, voor ƒ 9 1 6 4 ; minste inschr. 
F . .). Holsma, te Berlikum, voor / 6997 ; gegund. 

Renhvm: 27 Oct.: het bouwen van eene stoom-
papierfabriek voor de firma Pannekoek en Co , ingek. 
5 biljetten, als: 

oplevering oplevering 
l o Mei 1880 15 Aug. 1880 

W . J . Kolkert, te 
Deventer, ƒ 27,531 / 26,531 

G. J . Carmiggelt eu Zn . , 
le Brummen, 27,386 25,886 

Gebr. Mekking, te 
Bennekom, 26,968 26,137 

A. A . vau Dommelen, 
te Utrecht, 26,500 26,100 

W . Tielens, idem, 26,361 35,989 
G. Liefting, te Arnhem, 25,800 23,888 
H . G . Knoops C.Oz., idem, 23,993 
S. W . Kiiyi i . te RenkuDi. 23,000 
gegund san S. W. Kuyn . 

Amsterdam, 27 Oct : het bouwen van 2 blokken 
arbeiderswoningen, samen voor 80 gezinnen, op het 
voormalige Funen, tusschen de Blanken- en Kraüeu* 
holTstraten; minste inschr. was H . Kieviet, te Haarlem, 
voor ƒ 113,961. 

Urealngen, 29 Oct : het verbouwen eener heeren-
behuizing san dea Hcerenwug, onder beheer vau den 
architect N . W . L i t ; ingek. 18 bilj., a ls: 
J . Poelman, te Groningen, ƒ 4990 
J . Wsllinga, „ idem „ 4544 
W. Cones, „ idem „ 4473 

G . Henrichs, „ idem „ 4375 
U. Jansen, „ idem „ 4340 
P . Hendriks, „ idem „ 4300 
T. Roders, „ idem „ 4280 
H . J . Meuge, „ idem „ 4231 
A . Schreudor, „ idem „ 4122 
E . Bcrkcnbosch, „ idem „ 3990 
J . Ibcling, . idem „ 3888 
E . W . Wietsema, „ idem „ 3870 
D . Dooijcs, „ idem „ 3870 
K . Fekkes, „ idem „ 3819 
J- Daverman, „ idem „ 3750 
ü . A . de Ruiter, „ idem „ 3696 
D. S. Diddens, ,. idem „ 3612 
J . Vcrsteegh en 

D. F . Kolthoir, „ idem „ 3589 
Amsterdam, 29 Oct.: het uitbaggeren van bet 

Marincdok; minste inschr. was I. van de Velde, te 
Papendrecht, a ƒ0 .44 per M s . 

Xaandam, 30 Oc t : het bouwen van een lokaal 
voor evangelisatie eu bewaarschool; hoogste inschr. 
was C. Wit , te Oterlcek, voor ƒ 14,551; minste in
schrijvers Gebr. Eilmann, te Amsterdam, voor ƒ10 ,263; 
gegund. 

D e i n , 30 Oct.: de levering van rijsmateriaJen en 
perkoenpalcn ten dienste der strandwerken van Delf
land; minste inschr. was J . Kalis Vs. , te Slicdreeht, 
voor / 3835. 

Arnhem, 31 Oct. : het opbreken en weder leggen 
van de grintbaan op den Baoberichschen dijk, uit ma
kende een gedeelte van den grooteu weg van Arnhem 
uaar de Pruisisch) grenzen bij Babberich, benevens 
het verrichten van aardewerk; minste inschr. was 
H . A. Pauwen, te I'iuinerden , voor ƒ 3 8 9 0 . 

Vervolg iler Berichten en Mededelingen. 
B I N N E N L A N D 

L e e u w a r d e n . Iu een druk bezochte vergadering 
van leden der op te richten «Harmonie" wenl het 
plan van den architect II. R. Stoett met bijna alge
meene stemmen aangenomen en wei-den de volgende 
besluiten genomen , als: • 

a . Het bestuur to machtigen, met de gemeente 
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Leeuwarden in onderhandeling te treden over hut 
ve>ligeii vin n nrht van oiislal nji 't terrein in h-
tci' hut Paleis van Justitie; 

b. Na liet opmaken dezer contracten o w ta gaan 
tot iiut invorderen van dun eersten termijn van itor-
ting o|> dc aandeelen; 

c. Hel bestuur tc machtigen tot de aanbcstuding 
over tu gaan, na ulloop der inning sub b t>cdould ; 

d. De aanbesteding te gunnen tot een bedrag 
van hoogstens ƒ 1 1 0 , 0 0 0 . 

Utrecht. Zooals verwacht kon worden is het 
zoogenaamde s|ioorweg-jubileum zonder grooten luister 
gevierd eu o|> meerdere plaatsen, o.a. te Tilburg 
herdacht 

-— Iu Dé Volksvriend komt het onderstaande 
bericht voor, waaraan wij gaarne eene plaals verleunen. 

«Met SOM brutaliteit zonder weerga trachtte men 
onlangs eeu opzichter van den waterstaat te Roermond 
en een aannemer bij den Minister van Waterstaat 
in verdenking te brengen. In een in keukcniueids-
-hjl geschreven stuk werden, zonder daarvan ook 
maar eenig bewijs le leveren, dien heeren eenvoudig
weg de grootste schurkerijen ten nadeole van hel 
Rijk verweten. Negentien ondurteckeningen gaven 
ueuigeu schijn van waarheid aan de aanklacht en wa
ren oorzaak , dat een ondet7.oek daarnaar wenl in
gesteld. Uit dat onderzoek bleek, dat de 19 onder 
het stuk voorkomende namen geheel verzonnen en 
in het register van den burgerlijken stand vau de 
opgegeven gemeenten niet te vinden waren. Niet 
genoeg dat men een Minister des Koning* had trach
ten tu misleiden, werd later datzelfde pamflet, voor 
zien van diezelfde valsehe namen, doch zonder naam 
van drukker, verspreid en trachtte men, zoomoge
l i jk , die twee personen bij bet publiek in verdenking 
te brengen, 

•De voldoening die de lasteraar daarbij echter 
beeft Lngeoogst, mag gering besten, daar ïui uit 
het ingesteld onderzoek èn uit de verklaringen der 
chul's van bedoelden opzichter èn van du meest bekende 
aannemers van publieke werken in Limburg gebleken 
is, dat du ten laste gelegde tuiten even vnlach als 
du oiiderteekeiiingun waren. De justitie zoekt den 
falsaris en lasteraar op het spoor te komen. 

»Wij verzoeken aan alle couranten, dit stuk te 
willen opnemen." 

Kampen. De Gemeenteraad heeft besloten, aan 
den te hein -i'M II'ti directeur der gemeen tereiu iging 
uune jaarwedde toe te kennen van / 1 0 0 0 , benevens 
ƒ 5 0 0 als minimum der bruto-upbreiigsten. De op
roeping /.d binnen ccnigc dagen plant* hcblicii. 

Doesburg. Tot directeur der gasfabriek is Ire-
noemd de beer K . Preigers, vroeger lid der firma 
I'reigers en Ter Meiden, macbinefabrikanten, thans 
werktuigkundig ingenieur en architect te Zwolle. 

— Te Wageningen , Gelderseh-Vecnendaal en tu 
Ede werden dezer dagen vergaderingen gehouden ter 
Itcspitjking van den waterafvoer der Geldersche Vallei. 
Levendige discussies werden gevoerd, en de landbou
wers zelven verhaalden, hoeveel schade iu deu afge-
loopan zomer bij hen door den hoogen waterstand 
is veroorzaakt. Adressen, die ter teekening lagen 
aan de Provinciale Staten van Gelderland en Utrecht 
un waarin du oprichting van eeu groot waterschap 
•rurdt gevnuigd, verwierven een groot aantal hand-
teekenitlgen. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

A F D E E L I N G A R N H E M . 
Vergadering van Woensdag 22 Oct. '7'.*. 

Nadat de Ponti-cement, waarvan in onze jongste 
vergadering reeds het een en ander werd medegiili-e.il, 
nog nader besproken eu du plaats van beproeving 
he|Kiuld was, ging men over tot het benoemen van 
een commissie tut onderzoek van genoemde cement, 
waartoe de hoeren Bruigom, Van der Bach en Van 
Wadcuuijen gekozen wenlen. Hierna stelde du heer 
Van der Bach velschillende bonvnnsiarialan ter be
zichtiging, voornamelijk de verschillende soorten dak
bedekkingen , welke op de onlangs gehouden A r n -
hemsche Tentoonstelling aanwezig waren , waarna de 

Vergadering door dun Voorzitter gesloten wenl. 

Advertentien. 
Openbare Verkooping 

VAN 

GESLECHTE VESm«GR0\»E\ 
te V E N L O . 

D E O N T V A N G E R D E R R E G I S T R A T I E E N DO
M E I N E N T E VENLO s s l op Woensdag, den 3 De
cember 1879 , des voormiddags 10 uur, in het 
Café aDie Port ran (leve" in de Vlcoschslraut tu 
Venlo, ten overstaan van den aldaar rosideerenilen 

Notaris B E E K M A N , overgaan tot de openbare vei
ling van 

36 kavels geslechten vestinggrond te 
Venlo, samen groot 3.7970 hectaren, 
gelegen buiten de voormalige Gelder
sche poort aan den weg van Venlo 
naar Arcen (St. Urbanusweg) en aan 
de wegen in het verlengde der Groote 
Kerk- en Lomstraten, langs de Mid
den- en Buitensingels. 

De te veilen terreinen zijn door nuiumcrpaleu en 
kielspitten aangeduid eu iu dun catalogus breeder 
ontschreven. 

De aanwijzing in loco zal plaats hehlien op Dins
dag den 2 December 1«7 ' J , 's namiddags 2 uur, 
te beginnen bij kavel I. De catalogus bevattende 
de voorwaarden, ]«'iceelsix^dirijving, iiizetsommen en 
teekening, is na 0 November 1870 voor 25 cent 
verklïjgbuur U'U kantore van voornoemden Ontvanger, 
en tegen vooruitbetaling van dien prijs, door tus-
srhenkuiust van elk Ontvanger der Registratie en 
Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kuittorc 
van genoemden Ontvanger to Venlo. 

A A N B E S T E D I N G 
op Dingsdag 11 November, des voornliddags ten 
11 uur', zal de Architect F . J . NIEUWENI1U1S 
zitting houden iu uen dur lokalen van liet Gehouw 
voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, tot 
het in ontvangst nemen en openen van inscluij-
vingsbi Hutten 

voor den bouw van een vrijstaand 
dubbel Heerenhuis, op de Catha-
ryne Singel aldaar, alsmede de in
sluitende Tuinmuren en verder toe
bchooren. 

Aanwijzing op het terrein op Dingsdag \ No
vember, des voormiddags ten 11 uren. 

Bestek cn leckeiiuigun liggen van af heden ter 
inzage in het Stations Kolïijhuis le Utrecht en zijn 
voorts op franco aanvrage te verkrijgen hij den Ar
chitect, het bestek a f 4 .50 , en bet bestek jnst 
teekeningen voor zoover aanwezig voor de som vim 
f 4.50. 

U V H K S T F J M V i . 
Op ttingsdag den Elfden November 1S70 , des 

middags te 3 uur, zal in hut gebouw van da Maat
schappij tol Nat van *( Algemeen wonlen auu-
besteed : 

Het bouwen van eene Industrieschool 
voor vrouwelijke jeugd op de We
teringschans te Amsterdam, met de 
leverantie van alle materialen en 
arbeidsloonen. 

Het bestak met B teekeningen is uil f 5.— per 
exemplaar verkrijgbaar hij K L I . K K M A N H A R M S ft 0». 
Rokin N " . 2. 

Inlichtingen geeft du Ingenieur-Architect A . L . 
V A N G E N D T te Amsterdam. 

Du Arahiteeten G . J . V A N G E N D T en C. M . G . 
N I E I I A A D , te Arnhem, zullen op Donderdag den 
Oden November 1870, des voormiddags ten 11 urn, 
op do Bovenzaal van tCAEÉ SUISSE' iu hut 
openhaar aanbesteden: 

Het afbreken van het WOONHUIS, 
laatst bewoond door den HeerEBER-
S O N , op den hoek van het Nieuwe 
Plein en den Ouden Stationsweg, te 
Arnhem, en het daar ter plaatse en 
op het daarvoor liggend terrein bouwen 
van een KOETSHUIS met BOVEN
WONINGEN, S T A L L I N G , OVER
D E K T E P L A A T S , enz., voor rekening 
van de Heeren GEBRS. RUIMER, te 
Arnhem, zijnde de bebouwde opper
vlakte ong. 650 vierk. Meters. 

Het bestek is van af 31 October 1870 verkrijg-
haar, tegen M a l i n g van ƒ 0 . 8 0 , ter drukkerij van 
den Huur G. J . T H I E M E te Arnhem, terwijl de 
taekenfalgen van af dien datum ter visie liggen in 
het locaal der besteding. 

Aanwijzing in loet» op 4 en 5 Novemlier 187!», 
des voormiddags ten 1 1 ' / a ure, terwijl naden in
lichtingen zijn te bekomen teu Kantore der Archi
tecten, Kastanjelaan No. 14. 

A A N B E S T E D I N G . 

De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM zal, 
Dinsdag 11 Novemlier i8~0, 's namiddags 1 uur, in 
het onenhaar, tan Genieentehuise, aanbesteden: 

De levering van twee ijzeren Brik
schepen, voor de gemeente-schip
bruggen te Arnhem en te Wester
voort. 

Aanwijzing Maandag 3 November a. s., 's voor
middags 10 uur. Bureau Publieke Werken ten Ge-
meeutehuize, alwaar de teekeningen ter inzage liggen ; 
bestekkun tegen bstohng ter Secretarie verkrijgbaar. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
K i l l a a r s van Zuilen- rn Talrluayjll-griieven 

in RIJNPRUTSSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BKDISSTKES, VDDItVASTK STEENES, Ot 
Nieuweltaven N.zijde 5 5 , l t . i t t .Tt i i 

S T O O M W E R K T U I G . 
T E K O O P een zoo goed als nieuw liggend 

S T O O M M A C H I N E van 10 p.k. In werking te 
bezichtigen, en tegen billijke conditiën. 

Adres II. V A N B E U S I C H E M , Bouwkundige, Spie-
gulgrachl n°. 9 Ie Amsterdam. 

J l . H O L S B O E R te A r n h e m . 
FABRIEK en M U I AZIJN vun Instrumenten 

vuur welensdiu|i|M']ijk gnbruik. Alle .storten vnn 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers, Briefbalansen, aas. enz. 

G A S - Z U I V E R I N G 
door liet gebruik van ijzer-oxydc, geleverd doof de 
Gat Purification and Chemical G°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W . H o v e n en Z o o n , Rotterdam, 
bij wien bijzomlerliuduri an prijsnpgr.ven verkrijg-
haar zijn. 

P o r t l a n d - C e m e n t 

T E S T E T T I N , 
hebbende groots sterkte en weerstand biedend ver
mogen , is uitsluitend, alsmede K N K U I T , B K V A N 
S T U R U K ' S en andure P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het H O O F D - D E P Ó T V A N I>E 
N E D E R L . K U N S T - Z A N D S T E E N E A B R I E K , Fulek-
strant no. 40; AMSTERDAM. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWEXS. 
ROTTERDAM. 

B O B B Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
mei Goud bekroond l'arijs 1 8 7 8 , 

n o r fabrieken waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN vnn K ) X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN vnn R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN vnn AI ' I ' I .KHY l l l tOTIIKKS 
nieuw en te huur. 

CENTRIPUGAALPOMPEN vnn verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en nndcre K E T T I N G E N . STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor .toom- en toatervmrkluigen, 
DRIJFRIEMEN. All™ voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T nil ,l,< fabrieken 
iler beroemde BUK H A M C O M P A N Y tegen concui-
niuenile |nij/en. 

Alle* prima kwaliteit en billijke prijzen. 

pii i iTo-iiTihmiiArTiTrT 
Het beste procédé' om Bouwkundige Teeke

ningen, Bestek-plannen, Kaarten enz. snel 
en goedkoop te repi-oduceeren. 

Prospectus op aanvrage gratis. 

Amsterdam. (iellS. KKIMKRlNtiER. 
Lithographen, Steen- & Boekdrukkers. 

Men v r a a g t T E K O O P 
e e n o u d e v i e r k a n t e 

B O U S S O L E 
met houten vizier. Adres II. A . K R A M E R S I N Zoon , 
Boekhandel Rotterdam. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

tSlooinfliiiincrlahrlckaiilcii. 

Hou tbesch i lde r ing . 
R O B P K I B D B L tfe O". 

S T U T T G A R T . 
Vervaaiiligen als Specialiteit geprepareerde Voor

werpen van Hout voor beschildering en ge
woon verfwerk. Du verkoop geschiedt uitsluitend 
in 't groot. Prijscouranten gratis en franco. 

Mszaik Tegels voor Vloeren 
in KERKEN, WINKELS, VESTNIULES, COItltl-
llllllS, WARANDA'S, STOEPEN, ons. enz. alsmede 
llEKI.EEDINii vnn MIJI1EN. 

llilsluitenil Ajfeiitschan voor Ncilor-
Inml cn deszelfs Koloniën. 

ca-, J . O O R , 

K i r m a A X T . D E W I L D . 

Scheepmakcrsharci. N". (12 en Jufferstraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R T J E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaar, en aploitanten vnn HARDSTEEN- en 

vun KEIJENÜHOEVEN. 

P 
I % I O % ^ L I I I : K -

A R K E T V L O E R E N 
rnTctfilsinallesiKirlcii. 

11E1.1 NT .1C"., 1 luringv 'Bet 7, Hot tenia m. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktnigen, 

de HoUandnche T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S vnn alle bekende typen 
en reparation uan bestaands KETELS wonlen in 
.l**ii kortst mogelijken tijil geleverd en uitgevoerd. 

Uilgnvc van H. C. S U S A N C I I Z N . : 

(•nipliische Itahaiidrling 
liElt VKRSCIIILLKNIiK 

B R I J G G E N - S Y S T E M E N 
HOOR MIDIiKI. V A N 

HET INFLUE NTIE-P0LYG00N 

A. P. REINTJES. 
Ingenieur. 

met IJ uitslaande pinten. Prijs J f . S O . 

V X « a - r - . 

N e u c h a t e j ^ A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

V A N 

VAL DB TRAVERS, 
(eelt barigt det door lianr tot eenige A O E N T E N voor don 

verkoop van A S P H A L T in brooden sjjn aangesteld i 

F O L K E R S &. C". te Amsterdam, 
door wie ook int liet leggen van vloeren Inlichtingen werden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke viHirwanrilen nis uan ds Fabriek, lleltweg N". 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

R A C H M A N N & V A N L E E U W E N , 
M o z a f l c - C e m e n t - T e g e l - , K u n s t m a r m e r - e n B o u w 

m a t e r i a l e n - F a b r i e k . 

SLOTERDIJK. Amsterdam. 
Bevelen oase uit echt Portland-Cement vervaardigde Cement-Tegels aan in alle kleuren en dessins , 

enkel en in Mozaikvorm, tot het bovloaran van Kerken t tluwelvunj, Lusthoven, Paviljoens, Itulknus, Voor-
huizen, Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Radkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dak be kleedingen in alle kleuren, tegen alle wecrsgestcUI heden bestand en I lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van Cementvloeren op U'ton-ointt'ilagen voor Bprwrwno; RtatVwiSj Fahrieken, Werkplaat
sen, / " l i k e - , Magazijnen, Ternissen; h(jzoiidur geschikt voor Slaihthiiizen, Stallen, Schiet hanen eu Labo
ratoriums, iu alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmer) iu alle kleuren un dessins; voorts geribde Vloeien voor Trottoirs, 
ngangeii, Ilolstedeu, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Koiit.'inkonimen, I'aarilen- en Koe-krihhcu, Badkttipan, Sihoor-
sleen-steenuu, Mozaik-Cement-Tegels voor Wand- en /uilenlH'kleeiling. — Voorts alle iu het Bouwvak 
voorkomende n o n M f t t h , volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van ondeiM'lieidene Ik-vkwi-ingen, Dakbekleetliiigen, 
Terrassen, enz., op directe aanvrage griitis en Iranco toegezonden. 

Verders inlichtingen te hek omen aan de Fabriek. 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE L M 
l t E J O I « I I & € ° . 

C l v l e l - l n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren eu vervnnnligen iu den knrtst tnugelijken tijil nlle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ij/eivonstruetie, volgens slaan .J'nteem, geseliikt voor elke diepte en opbrengst vau 150 tot 9000 M * | H T 
werkilug, en vertier S t o o m w e r k t u i g e n , K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a o h i n n , , 
• t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e . I J z e r e n K a p - en B r u g o o n . t r u c t i ë n enz. 
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voor een nommer na het WJMC ütlvertsatiéti tour Set bui tenl* nu 23 tt u« pern 

V E R H O U D I N G DER V E R S C H I L L E N D E A M B A C H 
T E N T O T D E B O U W K U N S T . 

Er is bijna geen uitgebreider werkkring denkbaar, 
dan de verschillende houwamhachten vormen. Roept de 
kunst het talentvolle en ideale in bet leven, zijn 
daai' de grenzen bij geene mogelijkheid af te ba
kenen, daar ieder uur, ja elk oogenblik den kun
stenaar eene nieuwe gedachte doet scheppen, geheel 
anders zijn niet zelden de liouwamltachten, die zich 
iu hunne uiting dikwerf in het meest hekruiupeii 
keurslijf zien ingeregen. Heeft de schilder zijn ar
tes! aan het paneel fcMvertrcuWsf, hier cn daar de 
fijne toets gelegd die het einde van dien arbeid ken
merkt, dan mag hij zich gelukkig achten en nut 
welge'iillen het oog op het voltooide werkstuk laten 
rusten. Reeds treden onder die lieschouwing nieuwe 
gedachten hij hem te v.wrschijn, eu uen schat van 
denklM'clden levert in de toekomst eene verzameling, 
waarvoor IHÜI menscheuleven te gering, verscheidene 
musea te klein zouden zijn. Een liefhebber, in kennis 
niet hel werk gesteld, verbeidt reeds met ongeduld 
bet oogenblik, waarop het atelier afstand doet van 
hetgeen binnen zijne wanden geboren weid , en da
gen lang te voren beeft hij eene plaats in zijne 
woning gezocht, die waaidig is om door licht eu 
omgeving bet geheel in passende overeenstemming 
te brengen. 

Geheel anders is de werkkring van den bouw
meester. Heeft een gedurig overleg met den patroon — 
soms gepaaid met een hevigen strijd tegen de meest 
bekrumpeu denkbeelden, die in een gebogen l i jn , 
zich huvallig rechts en links slingerende, niets an
ders dan een stofnest of een dure lief heltlierij zien — 
hem eindelijk «cn heul eind SS) SSraah geinlicht, dan 
volgt veda] een strijd met du beurs, cn waar onze 
schilder van zooeven den prijs naar het werk ziet 
maken, daar moet de nauwgezette bouwmeester zijn 
Werk naar den prijs regelen, un zijnu schepping ge
heel naar de lieurs zijns meesters richten. Vtsirwaar 
een groot verschil. Gesteld nu dat aan die beide 
machtige factoren is voldaan, dan moet de bouw-
meiwter nog la l van andere bezwaren doorworstelen: 
hij moet reselling houden niet de ligging en omge
v ing , met bet karakter en ds ln-stemming, en vor
dert dan eindelijk zoover, dat bij ztw gelukkig i s , 

arnnals ds schilder op paneel, zijn werk op papier 
verwezen lijkt le zien. Nu treedt zijn werkkring een 
geheel andere [leriodu in. I venals een dokter hut 
inwendige van den mensch, het onderling verband 
dar deelen moet kennen, zoo moet ook de bouw-
sseestar zijne eigene schepping bestodeeren, het in
nerlijk tot een gebed sameuwoveii, waarvan elk 
onderdeel onmishaar en in overeenstemming is met 
alle ilnden, die bet uiterlijk vormen. Gaf het pro
ject alleszins gelegenheid schoone en nieuwe gedach
ten de vrije teugul te laten, de constructie daaren
tegen roept den bouwmeester leder oogenblik t*>e: 
zorg dut gij zoowel mijne kracht als mijn vorm in 
overeenstemming houdt. Te ligt en te zwaar geteld, 
brengt nadeel teweeg, niet in hut rijk der idealen, 
maar in dat der noodzakelijkheid werd ik geboren. 
Wat zou er van uwe plannen woitlen, als ik ze 
niet onder mijne hoede nam, om ze uitvoerbaar te 
maken eu voor den nakomeling te bewaren .' Zoo 
wenl den bouwmeester muist zijne kunst eene studie 
weggelegd, ernstig van aard, en door jaren erva
r ing cn onderzoek verkregen. Het vraagstuk is op
gelost: uiterlijk schoon un innerlijke degelijkheid 
zijn in onmisbaar verband met elkander vereenigd, 
en de gedachte van den bouwmeester wonlt in alle 
deelen op het [«pier teruggegeven. 

Het werk wacht nu slechts zijne uitvoering. Een 
nieuwe bezigheid: daar moet aan anderen , die zich 
voor de uUvoofisg geroepen achten, worden ver
klaard , hoe zich dat samenstel heeft gevormd, hoe-
vele deelen van het eeu en ander noodig zijn om 
een hecht cn duurzaam geheel te verkrijgen. De 
Imuwmeestur wonlt alsnu auteur cn onder den be
scheiden titel van • bestek'', treedt eene beschrijving 
in bet leven, meer noodzakelijk dan onderhoudend, 
Metal opgevolgd door een legio artikelen, waarbij 
de tien geboden in het niet verzinken, cn die onder 
de rubriek Algemeene Voorwaarden, als getrouwe 
gezellinnen, het bescheiden bestek op zijnen weg 
volgen. Gewapend met al deze toebereidselen, als 
bet ware van eene pantsering vuoi-zien, treedt de 
Imuwmeestcr op, en was hij totheden alleen met 
deu patroon, een detdu wordt in dc combinntic op
genomen, in de wandeling meer algemeen onder 
den naam van »aannemer" bekend. Was er een 
tijd dat de bouwmeester zich alleen in het bezit zag 
van zijne denkbeelden, dit heeft opgehouden; de 
aannemer stelt zijn onderaannemers met het werk 
in kennis, dc gedachte gaat nu van band tot hand, 
wordt burger in cencn geheelon mnatschap(»ehjken 
kr ing , waarvan ieder voor zich de verschillende 

bouwstoffen voor bet geheel bijeen zal brengen. 
Arbeid brengt voordeel, cn om het voordeel is bet 
toch ieder te doen. Wat zouden alle idealen in het 
uiet verzinken, wanneer de klinkende munt bare 
macht niet deed gevoelen! 't Is de eenige hefboom, 
die du arbeid levendig, ' t i s de eenige kracht, die 
de maatschappij iustand houdt. 

Patroon en bouwmeester, bouwmeester cn aanne
mer, aannemer un onderaannemer - - ziedaar een 
drietal elementen, die hij eiken houw een belang
rijke rol s|>elen en gemeenschap) iel ijk eeu geheele 
rij betrekkingen vormen, die zich gelukkig mogen 
achten all--II tot een doel te kunnen samenwerken. 
Gelukkig, zeide i k , ja dat is het zeker, want ver
beven is de kunst, en wie zal het zich niet tot een 
aars rekenen tot het verhevene bijgebracht te heb
ben! Niet steeds is dit het geval : hoe dikwerf 
wordt , bij gemis aan rede en gezond verstand, juist 
dat geluk in ongeluk herschapen; hoe dikwerf blijkt 
het, dat waar de kunst een onwaardig vertegen
woordiger vindt, de strut' voor diens handelingen als 
het ware terugkeert op de schouders van ben, die 
tot uitvoering van zijne schepping zijn verkozen. Er 
moest verbroedering bestaan tusschen de zooeven ge
noemde elementen, want wat is de een zonder den 
ander.' een incompleet geheel. Hoort ge daarginds 
die medeslepende tonen der muziek, uw voet dwingt 
u tot stilstaan, onwillekeurig leent ge hut oor, en 
zondor tlat ge het vermoedt, zijt ge iu nlle deelen 
met de muziek één gewordenj gij gevoelt en be
grijpt , omdat hetgeen ge hoort schoon en goed be
grepen is. Hoi; komt dit.' Omdat al die lieden, 
die u op dat genot verrassen, elkander begrijpen , 
omdat ieder voor zich weet wat hij doen moet , 
teneinde het geheel waanlig te zijn. De dirigeer
stok is temidden van hen overbodig; 't is hun ge
noeg , dat zij weten, dat het hoofd hunner atlas 

ling hij hun is; daar is leiding, eu bet wordt als 
vanzelf een onvergelijkelijk geheel. Is bet ook alzfto 
in de bouwkunst? Wat vormen wij ouderling an
dei's , dan dat wat die lieden doen, en toch wonlt 
door onverstand dikwerf de knoet inplaats vau tien 
dirigeerstok gezwaaid. Wie kent er in zijn werk
kring geen staaltje van.' Als bet zwaaid van Da
mocles hangt het bestek en zijne voorwaarden boven 
bet hoofd van eiken aannemer. Iedere overtreding, 
elke dag te late oplevering, elk gebrek eindigt met 
Iroele en afkeuring, eu het is nu eenmaal een in
geslopen fout, dat er geen werk te krijgen is , 
waarbij die treurmuziek niet ges|rceld wordt. 

Maar zoudt gc dan dergelijke zaken afgeschaft 
wenschen? Dat zij verre, zij zijn noodig; maar 
alle scherpe werktuigen mout men den kinderen 
ontnemen, eveneens dun zwakke alle hulpmiddelen. 
waarachter hij zijn zwakheid ten koste van anderen 
kan verbergen. 

Enkele vragen slechts. Waarom spreekt geen en-
kul bestek ervan, tlat de teekeningen op bepaalden 
tijd beschikbaar zullen zi jn, om te voorkomen, dut 
zelfs op den dag der oplevering blijkt, dat al de 
teekeningen der binnenbetimmering nog ontbreken, 
terwijl de bouwniee&ter zich tegenover zijn patroon 
in bet uiterlijk van de bi j , tegenover den aannemer 
in dat van den luiaard Steekt f Waarom heeft dc 
aannemer geen enkele waarborg van zijn |Hitroni], 
dat deze hem / a l voldoen, cn dat bet kapitaal wer
kelijk bescbikliaar is? van den aannemer vordert 
men, om de geijkte term te bezigen, zelfs twee 
alleszins soliede borgen, cn wat, of welken waar
borg beeft bij zoowel voor liet een als bet under 
daar tegenover? J a , hoe velerlei vragen komen 
niet bij ons op , te vee) om in eenmaal opgesomd 
te wonlen. Wij willen die achtereen volgens be
schouwen, om, kon het z i jn , betera verstandhouding 
te schep'Hm, ja ware het mogelijk om voor altijd 
aan velerlei gebreken paal en perk te stellen, die 
uil verkeerd geplaatste onderdanigheid, dikwerf zijn 
slachtoffers op liet gebied der bouwkunst vallen doet. 

Amsterdam. J. © E H A A N . 

S A M E N W E R K I N G V A N O O S T E R S C H E E N 
W E S T E R S C H E W A T E R B O U W K U N D I G E N . 

Genève, A Nov. '79 . 
H aarde Heer POUT , 

Als twee psrSOOen een woordenstrijd voeren, zijn 
zij bet dikwijls meer oneens iu schijn dan in wer
kelijkheid. Zoo gaat het ook ons. Ik heb een gun-
stigen .lillik van de Indische ingenieurs cn wensch 
hun veel toe te vertrouwen. Dit zal u Zaterdag
morgen blijken uit een aanteekemng, die ik gevoegd 
heb bij een Indischcn brief, bestemd voor Oost en 
West, maar de vorige week nog niet opgenomen 

wegens gebrek aan ruimte. Slechts wensch ik hunne 
samenwerking met den inboorling. Dc door u en 
mij hooggewaardeerde Stieltjes (zie zijn levensschets, 
geschreven voor De Opmerker door den ingenieur 

J. O. van Gcndt J ') hechtte niet uitsluitend waarde 
.ï.r, oflicieele wetenschap, maar raadpleegde ook 
steeds opzichters, landlieden en andere cn wetenschap-
pclijke maar practise!, gevormde menschen. Niet 
dat er strijd bestaat tusschen theorie en praetijk, 
•aar zij die aanleg hebben VOOT theoretische kennis, 
zijn zelden mannen die evenveel practische geschikt
heid bezitten, en omgekeerd. 

Niet alleen zeide ik van intuïtie en tlivinalie, dat 
zij groote waaide hebben, maar ook ran de eeuwen
lange ondervinding. En waarom zouden intuïtie 
en divinatie stem in het kapittel hebben bij genees
kunde, zeevaartkunde, Nooidjjool toch ten, un niet bij 
waterbouwkunde.' Zij behooren toch geen vau allen 
tot dc bovennatuurkunde, godgeleerdheid, dichtkunst 
of het genre der romans. Ook in tic waterbouw
kunde komen nog onbekende factoren voor. Zoo sprak 
ik van elimatulogischc verhoudingen. En gij zult 
mij toestemmen, dat de meteorologie nog in de wind
selen dur kindsheid verkeert, nog g e n wetenschap 
is. Ook dc kennis van de bouwaarde in Indië is onder 
de Kuro'ieesche ingenieurs nog niet zeergroot. Let 
ook op Demak en Grobogan. Eeuwenlang waren 
zij de voorraadschuur van Java. In 1801 gaf ik 
bun den naam: uhet klassieke land van den hon
gersnood." Gij drukt in uw boekje op die uitspraak 
uw stemjiel. Volgens u is de oorzaak van de el
lende te zoeken in den onoordeelkundigcn aanleg van 
werken. Waren nu niet de Javanen, die deze wer
ken achterwege heten, vsn nature betere waterbouw
kundigen dan de ambtenaren van het binnenluuilsch 
bestuur (of de Ingenieurs), die ze opwierpen? 

Gy klaagt over de onbillijke vordeeliug vnn het 
vloi.ïiiigswatur, over verkwisting daarvan voor bam-
boeteeh, enz., maar dit raakt de vraag uiet. Dat 
is c n punt, te beslissen door de ambtenaren van 
het binnenlandse!) bestuur, door de politie un de 
justitie. Gij houdt niet genoeg ccn feit van groot 
gewicht in bet oog, namelijk dat de iiilaudsche wer
ken in Britsch-Indië een billijke winst afwerpen en 
de Eunipeesche niet. Gij schrijft den ongeliikkigeu 
uitslag der laatsten wel toe aan psychische oor/aken, 
maar ik zou u durven vragen: vergeet gij er niet 
ééne? Zouden niet de Britacha ingenieurs, iu hunnen 
trots, te veel verzuimd hebben de inboorlingen te 
raadplegen? Gij weet, dat De Warren, in zijn werk 
L'Indc anglaise en 1 8 4 2 , de Engelsche overheer* 
schors lieschuldigt van overal te zi jn, gelijk Lord 
Palmerston, ide belichaming van Britsclien hoogmoed" 
{yincarnation de iorgueil britannt'gue) Gij let, 
geloof ik , niet genoeg op een gebrek van den Eu-
gelschtnan, waarvan Reel us zegt: 11 ne comprend 
poe que Pon puieee penen* autrement gue lui 
(Nouv. Géogr. Univ., IV . ) 

J a , de beer Caird stelt het koloniaal beheer in 
Nederlandsch-Indië als voorbeeld ter navolging. Hij 
prijst het, dat men hij ons onderscheid maakt tus
schen mondige Oosterlingen cn onmondige Wester
lingen. Ik heb dezelfde leer verkondigd in het vlug
schriftje: Weten en begrijpen. Ik verdedig die leer 
nu nog. Zij is in overeenstemming met het Regen 
ringsvooi-scbrift, dat de Euro|>eesche hoofden van 
gewestelijk bestuur de inlandsche regentan zullen 
bejegenen als bun njongere broeders". Zoo wil tk, 
dat de Euro|>eesche iiigcnieui's tic inlandsche water
staats-ambtenaren ook zullen behandelen als hun 
jongere broeders. Of wilt ge een ander beeld.' De 
theorie en de praetijk moeten op Java aan huwelijk 
met elkander sluiten. Du eene wederhelft kan de 
andere niet missen. 

Wij zijn bet immers eens? 
Ik praat oneindig liever «bui le schrijven. Kom 

naar Genève. Met ecu handdruk hoogachtend, 
Uw toegenegen 

ROORIIA. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

's G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-lndië zijn de volgende ba> 
schikkingen genomen i 

bêngemd: bij liet algemeen beheer der spoor
wegen op Java: tot tijdelijk tcekenaar l e klasse 
J. C . Schónstcdt ; bij den aanleg van de lijn Buiten
zorg—Preanger-ivgentschapiwn : tot tijdelijk onder
opzichter 2e klasse, de tijdelijk onderopzichter 3e 
klasse J . C . Fuulbnber; tot tijdelijk onderopziebter 
.Ie klasse D. F . Onselen, J . W . Cellissen en E . C. 
Gravendaal; hij den aanleg van de lijn Madioeu—Bli-
tar—Soerabaia: tot tijdelijk onderopziebter 3e klasse 
L . Buscbkens en P . J . Brugge; bij de exploitatie 
van de lijn Soerabaia—Piisoeroeau—Malang: tot 
tijdelyk teukenaar Ie klasse W . A . Plasman; tot 
hoofdingenieur, chef dur afdeeling StoomtMSM van 

het departement der burgerlijke openbare werken, 

de ingenieur l e klasse bij de fabriek voorde marine 
en het stoomwezen te Soerabaia, S. L . Iluizer, 
met bepaling, dat hij voorloopig belast blijft met 
ile directie van bovengenoemde fabriek ; 

ontslagen: bij de Bataviasche havenwerken, 
tic werktuigkundige opzichter J . J . van Rossum. 

— Volgens Het Vaderland zal op verzoek van 
de Regeering van Columbia {Midden-Amerika), de 
lieer A . B. Albei's, ingenieur van den Waterstaat 
hiertelande, zich naar dien Staat begeven tot bet 
doen van verschillende werkzaamheden. De consul 
van Columbia te Parijs had zich dienaangaande tot 
onzen Minister van Waterstaat gericht. 

— In du algemeene vergadering van oPulchri 
Studio" zijn herkozen du heeren: A . Artz tot pre* 
sident, F . P . ter Mettlen tot secretaris, en B. J . 
Illommcrs tot commissaris der ktmstbeschouwingun. 
Gekozen weiden de heeren: A . Mauve tot jienmng-
meester cn tot commissarissen dc heeren C. Eerel-
man, H . J . v. d. Weele en J. Vrolijk. 

— Aan de Sumutra-Courant wordt uit de Pa -
dangsche Bovenlanden bet volgende geschreven: 

•De beer J. L . Cluysenaer, dezelfde die indertijd 
is belast geweest met de spoorwegopneniiug te dezer 
kust, is met ingang van 1 Augustus j l . op verzoek 
eervol ontslagen uit zijn betrekking als leeraar in de 
genie-wetenschappen aan de Koninklijke Militaire 
Academie te Breda. 

"Nnar mij uit Amstenlam geschreven wordt, staat 
dit ontslag iu verband met bet voornemen van den 
heer C. om te trachten een Maatschappij te vormen 
tot exploitatie der Ouibilicn-kolenveldcn vau Padang 
Zuid door de Kloof en over Padang-Pandjang en 
Solok. 

oMijn berichtgever spreekt in te bepaalde bewoor
dingen en treedt in Ui veel bijzonderheden, omniet 
te gelooven dat de zaak bij dc Amstenlamsche ka
pitalisten althans in overweging is ." 

Het zal onnoodig zijn in herinnering te brengen, 
dat dc lieer Cluysenaer zijne betrekking te Breda 
met die vau hoofdingenieur bij de Maatschappij tot 
Exploitatie van 8taatsspoorwegen verwisseld heeft. 

— De Gemeenteraad heeft besloten tot de be
noeming van ccn opperhrandmeester, aan wien uit
sluitend de zorg voor het brandwezen zou worden 
opgedragen, op eene jaarwedde van / 2000. Een voor
stel tot opheffing der betrekking van adjunct-opper-
brandmeester zal later behandeld wonlen. 

— Na al hetgeen door dit blad omtrent de kosten 
van bet Rijksmuseum te Amstenlam is geschreven, 
kan het geene bevreemding wekken , dat met belang
stelling wenl nagegaan of deze zaak door de Staten-
Generaal onopgemerkt zou wonlen voorbijgegaan. 
Raadpleegt men de afdeelingsverslagen van de Tweede 
Kamer, dan is het eene ware voldoening daarin te 
lezen, dat men algemeen aandrong op volledige en 
rondlrorsiigo mededeelingen omtrent de stichting van 
bedoeld Rijksmuseum. Hoedanig is de stand der 
werkzaamheden aan dat gehouw? Wulk bedrag is 
daarvoor besteed en zal daaraan nog besteed moeten 
woitlen? Handhaaft de tegenwoonlige Minister de 
verklaring van zijnen ambtsvoorganger, dat.de kosten 
van dit gebouw honderd percent zullen tegenvallen, 
/.I...I.u men met eene uitgave van achttien ton a 2 
millioen van de zaak af is? Dut ten opzichte van 
dit zoo geweldig dure gebouw onverantwoordelijke 
geldverspilling bail plaats gehuil, scheen nauwlijks 
te betwijfelen. 

Znl de Tweede Kamer den moed hebben om in 
deze een gestreng' ondei7oek aan te bevelen , of zal 
zij voortgaan om de adviezen te volgen van een refe
rendaris , die op dit gebied ten eenemale vreemd is en 
zich misschien door bet teekenen van cnrricaturen 
eemgen naam onder studenten versclmft heeft. maar 
uit dien hoofde geen aanspraak kan maken om ad
viezen op het gebied van schoone kunst te geven? 
Wij hopen voor du Nederlandsche natie, dat er stam* 
men zullen Opgaan otn een einde te maken aan den 
bastannden toestand, eu dc Tweede Kamer heeft 
daartoe bet middel iu handen. 

Amsterdam. Het Vondelspark beeft eencgrootte 
van bijna 50 hektare en trekt meer en meer de 
aandacht, dank zij den belangeloozen ijver en de 
vrijgevigheid van stadgenooten. Aan het jongste 
verslag, door de Commissie van beheer uitgebracht, 
ontleenen wij de volgende bijzonderheden. 

In de tweede helft van Januari 1864 wenl het 
plan tot stichting van een Rij - en Wandelpark bui
ten de Leid se he j mort publiek gemaakt, en bij circulaire 
medewerking gevraagd aan Amsterdam's ingezetenen. 

Dit plan vond bijval, en de teekening door de 
heeren J . D. & L . P . Zocher ontworpen algemeene 
goedkeuring. Weldra waren f 85,000 aan giften toe
gezegd, en koude voorloopige Commissie zich tot Ver
eeniging eonstitueeren, waarna de aanleg begonnen 

I werd op de weilanden naast eu achter deu bekenden 
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traaien tuin der llcrecniging niet de bewerking en 
In-planting van tien hektoren. 

Die tien hektaivn worden ton gebruike opengesteld 
den 15den Juni 1865; bet geheel mocht de goed
keuring van teer velen verwerven, hoewel natuurlijk 
de nieuwheid van alles nog weinig ander genot op
leverde dan ln-vrediging der nieuwsgierigheid omtrent 
de vraag, hoe drassige weilanden in een alleszins fraai 
park konden herschapen worden. 

De Vereeniging vond in die algemeene tevreden
heid een s|Niorslag om venier te traan, om te trach
ten het Park uit te breiden, en de aansluiting met 
den Ainstelveenscheweg totstand te brengen. 

In Januari 1800 weid de uitbreiding opnieuw op 
hel tapijt gebracht en gal de Vereeniging haar voor-
nemen le kennen om zes hek tare, gelegen aau de 
noonlwosl zijde van de tien liestaandc, daaraan toe 
te voegen. Hoor 585 |N*isonen werd hiervoor {40,1 Ho 
toegezegd. Daaraan beidt uien den aanleg van den 
bloementuin en van de partij om het weiland bij de 
boerderij le danken, die in Augustus I860 werd 
aangevangen. Doch niet alleen daaraan , want dc 
kosten van dezen aanleg overschreden de giften mot 
ruim ƒ 10.300, /.inula! oen tekort gedekt moest wor
den en ook werd door giften, ditmaal echter niet 
in het openbaar bij circulaire, maar direct van eeuige 
der bekende, en vininiuainsto goede vrienden jfevnuitril 
en verkregen. 

Een nieuw plan word allengs rijp, te weten de 
aanleg van dc P. C. IInofisti-a.it, waarbij het Park 
don grooten v ij vei voor die straat, i n ' t geheel eene 
oppervlakte ven 7 bunder, won Dit plan kwam 
in bol liegin van 1872 tot uitvoering. 

En ten slotte kon de aansluiting a a n den A m -
stel voeiischcweg totstandkomen, welk denkbeeld 
nooit opgegeven was, al waren herhaaldelijk andere 
werken ten uitvoer gelegd. Er was daarvoor reeds 
vroeger eeue jKiging gedann ; het publiek, den 20sten 
October 1808 om hulp gevraagd, had f'. 1,570 ter 
beschikking gestold, doch die som was niet. toerei
kende, / i j word dus bewaard lot boter tijden, en 
loon de winst op den verkoop v a n bouwterreinen in 
do Ilooftstraat de middelen zeer versterkt had, zoo-
dat hot als 't ware slechts op bot bijpassen v a n een 
saldo aankwam, word opnieuw gevraagd. Als ent-
woord Op de oireulaire v a n 'JU Maart 1870 werd 
bijeengebracht f 45,310, waarmede dc aanleg dei-
laatste 25 ln-ktare kon voltooid wonlen. 

Aan giften is dus bijeengebracht , '233,318 eu In 
den vorm v a n jaarlykscbe contributies worden voor 
hol onderhoud vele bijdragen geschonken, o. a. in 
1873 ca. f 0000. 

D e verkoop van bouwterrein in de Ilooftstraat 
leverde een In-langrijken steun, zooals reeds gezegd 
is. Net bruto bedrag was /" 310,019.50 voor 25128 
centiare; daarvan bloei , na voldoening van den in
koopprijs der gronden, van alle kosten, ook van die 
voor den aanleg v a n 7 bek tare, alsmede van don 
houw van oen muziektent, over eene som vau 
f 182,042.10. 

Een lijst vau ongeveer 1500 contribuanten is aan 
bet verslag toegevoegd. Hoevele duisenden stadgenooten 
zijn er nog die sympathie gouoen hclil>en voor het. 
park, om er .jaarlijks oen kleinigheid voor beschik
baar te stellen! Men denkt er alleen maar niet om. 
Toch zou do bloemenscbat dan merkelijk vermeerderd 
kunnen worden en verdere verfraaiingen het aan
trekkelijke van dezen volkstuin kunnen veihoogen. 

Hel herbouwde paviljoen wordt eeu aanzienlijk 
geliouw, 'twelk in het najaar van 1880 voltooid 
moet zijn. Het belooft een sieraad in het park te 
worden, en dat dient ook , want bij den geheelen a a n 
log van het park hcerscht smaak — de heeren Zocher 
hebben er eer van. Ook den [larkopzichter W . 
Egas wordt hulde gebracht voor zijne goede zorgen. 

Amsterdam. I Iet tie meen teintuur hooft oen 
voorstel ln-treffende don stadsreinigiiigsdienst hij den 
Raad ingiilieiid. Dit strekt om de lungers le om
hellen van de verplichting tot het doen vegen van 
straten enz., en deu geheelen dienst voor rekening 
der gemeente te nemen. Als proef zullen daarvoor 
eenige schuiten en wagens met losse ijzeren bakken 
worden aangeschaft. Zoolang de tegenwoordige titu
laris zijn betrekking als directeur der stadsreiniging 
vervult, zal hot. hoofdbestuur van dien tak van dienst 
worden opgedragen aan don kommandant der brand
weer, die daarvoor een jaarlijksche vergoeding vau 
/ 1 0 0 0 zal genieten. 

Donderdagavond bad iu o Eensgezindheid" eene 
nfdee lings-vergader ing plaats van dc > Vereeniging 
lot Bevordering van Fabriek- en 1 landwerksnijver
heid." N a afdoening van ingek omen stukken gaf 
de Voorzitter, de boor II J . ( i . Mijnssen, liet woord 
a a n deu heer A . Groenoveld uit Botterdam , die eene 
rede hield over den «handenarbeid als opvoedmgs-
middol." Sprekei-s bedoeling was ;ian te toonen, 
boevitd ontwikkelende kracht schuilt in bet zooge
naamde nkmilx-leii" van jongelieileu. Heeft men 
eenmaal bij de jongens lielile opgewekt om zich in 
hun vrijen tijd bezig le houden mei het timmeren 
en sanien-i i - l loi i van kleine vinirwcrjH-n , dan zal de 
prikkel om straat tes l i j | i en , cn latei als ze wat ouder 

zijn om kroegen of koffiehuizen te bezoeken, reel 
v a u zijn kracht verliezen. Daarenboven, het verstand , 
de handigheid, het begrip en de goede smaak moeten 
zeker ontwikkeld worden, indien do jongelieden onder 
g le leiding eenige handenarbeid loeren , ongerekend 
nog dat zoodoende onwillekeurig blijkt, voor welk 
vak een jongen drn i 'sten aanleg ! ft. Nevens 
de EioU-lniethodo voor jeugdige kinderen hechtte 
spreker groote waanlo als opvoedingssysteem aan 
den liaiideiiarheid in den vrijen tijd, liefst in den 
huiselijker) kring dor jongelieden. Rijke ervaring op 
dit snik «af hem hot recht aldus le spreken. De 
slotsom van zijn betoog was: de wen&chelijkheid, 
dat van de zijde der onderwijzers do lust tot han-
denarlH'rd bij jongens mocht opgewekt worden en 
dat. zoo mogelijk , leiding en onderricht daartoe van 
• len leermeester mooi uitgaan. 

K n i e Korte geilaebieiiwi-seling volgde n a deze voor
dracht , welke met gnnrto belangstelling door dc toe-
hoijidets was aangehoord en waarin een hoofdonder
wijzer, do I • lloiiman. ook zijlier/ijds erkende ) 

dal bel hegiiwl van .liuiidenarln.'id als opvooilings. 

methode in hoogc mate de aandacht verdient, en 
ook reeds in Zweden iu uitgebreider) zin wordt toe-
gepneti Tal van inrichtingen zijn daartoe in Zweden 
in het leven geroepen, alwaar deze methode het 
eerst iu praetrjk schijnt te zijn gebracht. 

- De Amstonlamsche Omnibusinaatsohappij heeft 
concessie aangevaaagd voor een nieuwe lijn Ham— 
Sophiaploin, de Vijzelstraten, Stadhouderskade, A m -
steldijk tot aan de gemeente Nieuwer-Amstel. 

— De subsidie voor de Quel li nusscl jool werd op 
/" 1 bepaald, nadat de Haad een amendement ver
worpen had om die som te verdubbelen. 

— De adspirant-ingenieiu-s bij Koloniën J . C. Pen-
nink on .1. II. de Heer, sedert een jaar gedetacheerd 
aan 's Rijks marinewerf alhier, tot het opdoen van 
practische kennis van den icheepsbouw, zijn sedert 
1 November voor hetzelfde doel gedetacheerd hij dc 
Directie der Marine te Willemsoord. 

— Aan het rapport der Commissie, benoemd ter 
beraming van maatregelen tot bet !>ovaarhaar-liouden 
der Aiusierdaiiisclio waterwegen bij vorst, uitgebracht 
in de vergadering van Donderdag 30 October 11., 
van ilo afdeeling Koophandel dor Maatschappij Felix 
Meritis, ontlcericn wij hel volgende: dat voor de 
«opruiming van iis in stilstaand vaarwater" in de 
eerste pku'U i . . \u komt l«;i ontwr i> van. 
den hear ' l -• ••' '• - 1 . - h . . . t a m 
malie p},of MI,. .), Ï , , . , , ei isti deur « n li Ks 
ninkh' 1 i ' i ' r . . i v i n siA-mi- -n ander» werktrig r . 
beslaande in een speciaal ingericht vaartuig met twee 
ploogvlakkou aan den boeg, — of aau den ploeg 
oen afzonderlijk drijl'vermogeii en de voortbeweging 
door een of twee sleepbooten Door middel van 
cirkelzagen wordt bel ijs vooraf in stukken gezaagd, 
die, door de ploogvlakkou opgenomen, ter weerszijden 
van bot vaartuig op het vaste ijs worden neergestort. 

Feu met bode, door den hoer !>. Goedkoop aan
gegeven, bestaat hierin, een soort van drijvouden 
maslbok vau 30 ton gewicht tc doen dienen om hot 
op te ruimen ijs onder het ijsvlak te brengen. Ook 
bet denkbeeld van de hoeren J. on K . Smit uit 
Krimpen, o m oen vaartuig in den vorm van een rain-
sehip ter boogie vau dc waterlijn, doch waarvan hot 
boord gaandeweg meer ombuigt naar buiten ou ein
delijk overhangt, het ijs te verbrijzelen en ter weers
zijden op Ini vaste ijs tc doen storten, verdient do 
aandacht. Do Commissie had, met aanneming vau 
bot hoofdbeginsel van den hoerCeivol , een concept-
overeenkomst ontworpen tusschen de Amsterdameche 
Kanaalmaatschappij en oen in 't leven te roepeh ven-
nootschap, doch de hoofdingenieur in Noord-Holland 
breit zich togen deze voorstellen aangekant op grond 
vau belangstelling in dc scheepvaart, ' l geen de 
Commissie iu den rokten zin deswoords onverklaar
baar toeschijnt. De Commissie bestond uit de heeren 
J . Boissevait), directeur Koninklijke stoombootmaat
schappij, II. Plate, E . Italmseii, P. E. Tegelberg, 
directeur Maatschappij Nederland, 1'. Goedkoop, I). 
Kievits en J . van Wierdsma. 

Rotterdam. De eerste gewone vergadering van 
de leden der Vereeniging voorgeschiedenis* en kunst 
beeft alhier plaats gehad. 

De heeren F r . D. O. Obrean en I. v. d. Keilen 
werden als best uursleden herkozen. Hot museum der 
Vereeniging wenl slecht bezocht eu gemiddeld wenlen 
slechts lui) entrees per maand ontvangen. Ook een 
tijdelijke tentoonstelling gedurende dc drie zomer
maanden in een gebouw a a n hot Nieuwe Werk kon 
m a a i ' oen 800 bezoekers trekken. Dat het streven 
der Vereeniging gewaardeerd wonlt blijkt hieruit, 
dat meubelmeJtan en andere utdtjstriëelen dc voor
werpen op bot museum komen U'sii idee ren cn de 
détails op bun werkstukken gaan toepassen, 

— Hij do bazen en werklieden aan do inrichting 
öFijeiioonl" gaal een adres aau den Gemeenteraad 
van Rotterdam ter teekening rond, waarin den Rand 
wordt verzocht het bouwen van een droogdok aan 
geen buiteiilandscho firma op te dragen. 

Utrecht. In eene buitengewone vergadering 
dor hier gevestigde afdeeling dor Vereeniging tot 
In-vordering van Fabriek- en Handwerknijverheid, 
sprak de beer C. II. van Ruijveii, hiHifilopzichtcr der 
genie tc Deventer, over don door hom uitgevonden 
roet ilicuteur voor spoortreinen. De vergadering was 
zeer druk bezocht, cn vooral despoorwegwereU was 
talrijk vertegeriwoordigd. 

.Mot tal van uitvoerige teekeningen, zelfs met een 
mliiialuur-s|HMirwcg, lichtte dc hoor Van Riiijveu 
zijne verklaringen loo, en hoe eenvoudig ook het ver
nuftig uitgedachte toestel moge schijnen , het is zeker 
voornamelijk aan de heldere voorstelling vun don spre
ker tc danken, dat geen enkel dor aanwezigen na af
loop iler voord nicht nog nadere inlicht ingen begeerde. 

Eene gedetailleerde besclirijving van don reeiifi-
cateur te geven, zooals spreker die gaf, is niet wel 
mogelijk. Toch kan hot volgende den lozers wellicht 
eenig denklHt-ld van den toestel geven. 

Dc rectilieateur liestaat uit twee hoofddoelen. Het 
eene ligt op den weg, het andere is aan de locomo
tief In-vestigd. 

Het eerste — itnurheenloMtol genaamd — ligt 
tusschen de rails met het voorste gedeelte tusschen 
den wissel. Het In-staat uit twee naast elkander, 
doch van voren eenigadni wijder uitloopendebeeoen, 
die door dwarssiangeu aau elkander zijn verbonden. 
De achterzijde is op den weg zoodanig bevestigd, dat 
het geheele toestel, om dit bevestigingspunt draaiende, 
links en rechts kim bewogen worden. Door zulk 
eene beweging drukt bot voorste gedeelte van het 
stuiirlieonlocstel, dat tusschen den wissel l igt , tegen 
do wissel ton gen en drukt die togen de rails. Door 
dit toestel kan dus een verkeerde wisselstand wor
den verbeterd. Om nu den machinist gelegenheid 
te geven, wanneer hij oen verkeerden wisselstand 
opmerkt, het stuurbeeiitoestel iu beweging te bren
gen naar de zijde, die noodzakelijk is, beeft hij 
onder zijn onmiddellijk In-reik twee hef hoornen, die 
werken op een as, welke vóór dc voorwielen van 
dc locomotief is aangebracht. Om die as zijn twee 
beweegbare roorblokken aangebracht, die door tiet 
gebruik dor hefboomori naar U-noden worden gedraaid . 
zoodanig dat de hcencn van hol stuurln>eiitoestel — 
dat op don weg ligt — daardoor wonlen geraakt 
eu terzijde geschoven, met het gevolg dat dc wis

selstand wordt veranderd, naar den wenesh van den 
machinist, die voor een i-ochtsche uitwijking den 
reehtschen cn voor een linkscbo uitwijking deu Uuk-
schen hefboom bewegen moet. Nevens de beweeg
bare roerhlokken zijn aan de as onwrikbaar vaste 
sluithlokkeu bevestigd, die een flens hebben als dc 
wielen der s|hHirwegiijtuigen, doch welke eenigszins 
wigvormig toeloopt en dient om de sluiting vau den 
wissel volkomen te maken. 

Door een menigte inderdaad vernuftige toepassingen 
van den rectifleateur toonde do uitvinder aan, dat 
het. mogelijk was, nu eens rechts, dan weer links 
{zelfs onmiddellijk na elkander) uit te wijken; sporen, 
die nimmer voor een piissugiorstrain toegankelijk 
mochten zijn , daarvoor ook onverbiddelijk af te sluiten , 

ja zelts — en hierop wees spreker met nadruk — 
men kon vóór het vertrek van den trein zijnen loop 
geheel liepalen ou door het stellen van den mrtifica-
teur over het geheele traject hot te voren bepaalde 
•poor houden. 

Zoo ligt dus door dien rectilieateur de macht om 
den trein te besturen gebed in do baud van den 
machinist of van een als stuurman aangewezen per
soon. Wanneer hij weet, dal hij bijv. het rechtor-
si«or moet volgen on 1»' tiet aan het signaal dat 

i;ai..i zou doen gaan, dan 
• '. i ' :r in werking en volgt het 

' • i > a u wanneer dat misschien 
jdbi vonten en daarom dooi

den wissel wnchto» voor den trein gesloten was? 
Misschien is dit slccm-; oen denkbeeldig bezwaar; 

maar als hel eeu werkelijk bezwaar mocht zijn, dan 
zal do uitvinder, die in de constructie vau zijn toe
stel zooveel bewijzen van scherpzinnigheid heefi ge
geven , zeker ook dat weten te overwinnen. 

(JV. R. C.) 
Utrecht. Uit het verhandelde in de zitting 

iler Provinciale Staten van deze provincie bleek, dat. 
ten aanzien van den Eekdijk-Movendams overleggin
gen ou beraadslagingen met Gedeputeerde Stalen 
van Noord- en Zuid-Holland aanhangig blijven. Do 
betiiikkon ambtenaren van den waterstaat hebben in 
uitvoerige rapporten hun meerling doen kennen en 
Ged. Staten hchlnm de Prov. staten daarmede in 
kennis gesteld. Zij hebln-ri wijders, met bot oog op 
den naderenden winter, ernstige vertoogen gericht 
tot het college vau den Lckdijk-Bovondams. Om
streeks het luidden des jaars is op grond dor wet 
van 1855 aan dat liestuur opgelegd hot maken van 
.-enige werken, die als voLtn-kl onvermijdelijk moesten 
worden In-sol MUI \vd. liet dijkscolh-ge heeft zich daar
tegen verzet en is bij den Koning in hoogor beroep 
gekomen. 

's-Hertogenbosch. De Gemeenteraad heeft 
iu beginsel besloten, mot het wntemehnp der rivier 
De Dommel mode Ie werken tot In; vaarbaarmak ing 
en, zoo noodig, tot verlegging van de rivier de 
Dommel In de nabijheid dezer stad. De ingenieur 
Van Hasselt is benoemd om het plan van hel werk 
voor de stad op te maken. 

— Het nieuw gelegde dubln-lspooi' voor hot gedeelte 
Bokstel Eindhoven is door de Directie der Neder
landsche Stiuttxspooi' wegen opgenomen en oei (ge
keurd. De afstand van 20 kilometer, waaronder 
4 kilometer volgens het nieuwe systeem van Serres 
en Bat tav, word iu 14 minuten afgelegd. Den 1 
Novcmln-i II. is do lijn VOOT het publiek verkeer in 
gebruik genomen. 

Arnhem. Do concessie voor den tramweg alhier 
en voor dien van Arnhem op Velp is door den Minister 
van Waterstaat definitief verleend. 

Deventer. Het Gemeentebestuur heeft den Raad 
een nieuw plan toegezonden voor het slechten der 
vestingwerken, dal door de commissie der vesting
werken is goedgekeurd. Burgemeester c n Wethou
ders stellen daarin voor, dit nieuwe plan , ontworpen 
volgens do denkbeelden van gemolde commissie, defi
nitief vast tc stellen voor zoover de grenzen niet in 
aanraking komen mot militaire of spoorwegterreinen, 
en voorzoover die met evengenoemde terreinen in 
aanraking komen, het als grondslag aau te nemen 
voor de to voeren onderhandelingen met de Ministers 
van Oorlog en Waterstaat. Verder stellen zij voor, 
dat de Raad hou machtige reeds dadelijk over lo 
gaan tot. uitvoering van eenige werken, waarvan de 
kosten geraamd zijn op '377,000 en ƒ35,700. Met 
de betrokken Mmfateri zal iu overleg worden getre
den over de definitieve grensregeling der vest ing-
gronden, spoorweg- en militaire terreinen en met 

het Bestuur der Ovcrijselschc Kanalisatie-maatschappij 
over de heffing van doorvaart^eldeu van schefien, die 
de sluis van het Pothoofd psjsjeeren* 

Breda. Onder den naam van uRuitcnaK-ieteit", 
zal op bet Giimekcnplein alhier een nieuwe schouw
burg met concertzaal en | « rk , naar do eischen van 
den tijd worden opgericht, waartoe in de laatste do
meinveiling 05.00 are grond VOOT de som van 
f 18000 is aangekocht. Men stolt zich voor liet 
kapitaal tc verkrijgen door eene • % lecn'mg van 
/125 ,000 . 

Alkmaar. Dc heeren C. J . van Spall , te Helder, 
mr. W . van dor Vliet en A. van Linden van den 
Reu veil te Amsterdam, hebben a n n den Raad dezer 
gemeente concessie gevraagd vuor de exploitatie eener 
duinwaterleiding van Egmond a a n den Hoof naar 
deze gemeente, onder bepaling o. e. dat de gemeente 
5 |ict. 's jaars gamridcerc over het. benoodigde kapi
taal ad f 100,000, waartegen de gemeente zal ont
vangen do helft van de zuivere winst, na aftrek van 
5 pei., die aau de exploitatie komt. 

Venloo. Togen «len 3den December zullen 36 
kavels geslechte vcstinggrond , tor gezamenlijke 
grootte van 3.7070 b e k t e n , in veiling gebracht 
worden. Deze gronden zijn buiten de geamoveerde 
Geldei-schc Poort en ten deele in de nabijheid van 
de Maas gelegen. 

Katwijk a/d Rijn. Door den liaad van Kat
wijk is in zijne zitting van den 29""" October met 
algemeene stemmen bel. weusehelijkc erkend van 
eene verbinding met Leiden door middel van een 
stoomtram. Aan 11. cn W . is opgedragen, daartoe 
hunne befte (Nigingen aan 1c wenden. 

taiikiiiiiliirinjjcii van Aanbestedingen. 
lliinmlitf, IC \ n v 

Mjmegen, te 10 uren, op het bureau dor genie: 
het bouwen va» woningen voor gehuwde militairen, 
aldaar, Bi^j. inz. Ü Nov., voor 3 eren, op het bureau 
dor genie voornoemd 

'•-Hage, te l l 1 ' , ureu, door hot ministerie van wa
terstaat enz., aau hel gebouw van liet prov. bestuur: 
het driejarig onderbond der hoofden vau de marine-
of oude zeehaven te Holluvoctsluis. Kaming /*2470 
per jaar. 

IMfi.tl««, II N»Y. 
i.iirim'firm, te 10 uren, op hel huroaii der genie: 

hel verbetoren van de bonzemkado om het fort, bij 
Vuren. Knmmg /8M0, Bilj. inz. 10 Nov., vóór S 
uren, op het bureau dor genie (stadhuis). 

I'trrrlit, te 11 uren, door don archifect F. J . 
Niciivvcnliiiis, iu het gebouw voor Kunsten on Weten
schappen: liet bouwen van een vrijstaand dubbel 
hoerenhuis, op den Catarijnosingel aldaar, iilsmedc dc 
insluitende tuinmuren en verder toe behooren. 

Artilirm, Ie I uur, door den burgemeester: de 
levering vnn i ijzeren hnigschepeu, voor de gemeeute-
scliipbruggeii te Arnhem cu to Westervoort. 

/uilen , te -i uren, op liet gernecutehiiis: lo . het 
afgraven van den vestingwal builen de Visclipoort; 
2o. het afgraven van oen gedeelte van den vestingwal 
ton noorden vau den sjH»or»eg on bet asnplempen 
van een gedeelte dor hoofdgracht aldaar; 3o. liet af
graven van eon gedeelte der lunette het Wambuis, 
buiten de Spittaalpoort cn liet nnken van ren weg 
naftr dc Vijf Morgen; to. het maken van een wrg 
naar liet terrein der nieuwe mestberjjplnats huilen de 
Laarpoort; Bo de levering van 60 M . gegoten-ijzeren 
huizen, wijd ll 60 M . 

AmnliTiliim, te 5 uren, in liet gebouw vau de 
Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen: bet boawen 
van eene industrieschool voor vrouwelijke jnigi l op de 
Weteringschans te Amsterdam. Inl. hij den ingenieur-
arcliitect A. L . van Gondl, aldaar. 

Kol-Hard, in hel weeshuis: liet houwen eener 
boerenschuur net karnliuis, op dc zal lie bewoond 
door Jcotje M . dc Boer, aan den lluniadijk onder 
Nieuwland. Inl. hij den architect B. J . Siletiga, to 
Womnicls, 

MinnertHffk, tc 4 uren, bij 11. Dijslra: hotafhrektai 
en wegruimen eener bestaande- en opbouwen eener 
nieuwe hoercnhuiziu«, onder Arum, thans iu gebruik 
hij W. LjekhUDS ;'i Nyeholt. 

»iieri-.l;, k-, |1 
«-lluce te 11 uren, door hot ministerie vau water

staat: lo. dc uitvoering van werken lot verbetering 
van do Bovcn-Maas, onder do gemeente Appeltcrn, 
prov. Gelderland ea Henen, |>rov. Noord-Brabant, 
tusschen de kilomclcrniaioii 1% cn 107. Ka ig 

ƒ 7100; Bo. idem vau herstellingen en vernieuwingen 
aan de. Kijksrivierwcrkcu lang» hot Kctoldiep, met 
do verlichting en afbakening van den Kotclmoud en 
hc, onderbond der werken in ' v i . Kaming f 17,001). 

'a-ii»Re, te \'l uren, door bet ministerie van water
staat enz., ton dienste der Staatsspoorwogt-u: liet 
bouwen van eene dienstwoning lo Nijmegen. Inl. bij 
den hoofdingenieur, te Arnhem on den waarnemend 
secticiiigcuicnr, te Nijmegen. Raming ƒ ISJJOO, 

•etesMsngtsusT, lo 12 uren, door burg. «u weth.: 
hot bonwen van een sclioolgclsiuw met ottdorwijzors-
woning in die gemeente. Inl. bij deu architect A . 
Vermans Mz., Iu Sliedrecht. 

's-nttew, to I uur, door lint gemooiitchcsluur: do 
bouw eener lehool mot oederwrjsenwoning en gym
nastieklokaal voor uitgebreid lager onderwijs, achter 
don /.iiidoost-hiiitiiisiiignl. 

V t r c r h l , door dc directie der Nederi. Rijnspoor
wegmaatschappij: lo . hot nfwnrki-n van do nicuwo lo 
eu 2e klasse wachtkamers (niot rooko») ou het doen 
van i n d e n werken iu het station te Amsterdam; 2o. 
het vcrleogen vnn do aanlebaau en het doen van 
tanboorige werken, van piket 17 der verbindingslijn 
tc Amsterdam af. 

l.i i u » .i .i.-n : bet afbreken der huizing eu schuur 
in gebruik bij Jau C. Boersma, te Vaardcburcn onder 
Blijft, en het houwen van een huizing eu schuur al
daar. Tockening ligt. bij den architect .1. Douma, te 
Leeuwarden. Bilj. , gemerkt A D K , iut, bij Mevr. 
Vau Audringa do Kenipeuaer—De Schuppcr. 

ll(iiirlerd« t f , 13 Jfmw. 
Diss s k i , to 8 uren, door de maatschappij tot expl. 

van Staatsspoorwegen, aan hot ccntraalliiircau: het 
maken van ceno waterleiding met put van do berm-
sloot naar de waterleiding iu bet reservoirgchonw op 
het stationsemplaecmciit te Breda. Inl. bij den sectie-
ingenienr to Rotterdam. 

l lHnrlem, tc 2' / i uren, door het prov. bestuur: lo . 
bet 3jarig onderhoud vnn do haven heoosl en het 
Oudcschild op Tcsscl; 2o. idem vau don prov. grint
weg, van do brug aan het einde der Broclaan nabij 
den Huigendijk, uaar Urscm, uitmakende ecu gedi«lte 
van den grooten weg 2e klasse van Alkmaar naar 
Hoorn. Inl. hij den hoofdingenieur, to Haarlem en 
bij dc betrokken ingenieurs. 

Neuzen, te 8 uren, door het bestuur der water
keering vau don cal. polder Nieuwe-Neuzen, in Het 
Nederlandsoh Logement: hot maken van werken tot 
verdediging van den oever. 

Vrtjaag, 14 Re*. 
Mifiiii-iiitiru, te 10 uren, door het ministerie vsn 

waterstaat enz., aan liet gebouw van het prov. best.: 
lo . hot onderhoud der Rijks groote wegen iu Zeeland, 
in 4 perc. Raming: resp. f3300,/10,520, fWXl cn 
ƒ 70M) per jaar; 2o. het driejarig onderhoud van het 
Nederi. gedeelte van het kanaal vau Neuzen met bij-
behoorende werken. Raming ƒ 35,(170 por jaar. Aanw. 
van beide 10 Nov. 

Mint-.tnnftlatul. tc 11 uren, door het hestuur van 
deu cal. polder Suzauua: het uitvoeren vnn rijs- en 
kramwerken aan dc wnterkcering van dieu polder. 
Aanw. 13 Nov. 

Zwslle, tc 12 aren, door het ministerie van water
staat ene* uan bet gebouw van het prov. host.: het 
2c perc. van hot 3jarig onderhoud van het Mrppclcr-
diop. Aauw. 10 Nov. Raming ƒ 2G50 per jaar. 
(Hcrbcstcding.) 

Vranlnjcen, te 12 uren, door het. prov. bestuur: 
hel aanhouden van den oprit naar de Klinkenborgenil 
in den prov. grintweg tusschen Kantens en Uskwert. 

Leeuwarden, tc 12'/ t uren,door het ministerie van 
waterstaat enz., aau het gebouw van het prov. best.: 
het driejarig onderhoud der Kijkskanalcn in Friesland, 
in 4 perc. Raming: reap./5540, /4 (J00, / 1000 en 
f 4000. Aanw.: perc. 3 en 4 den 4cn dag vóór do 
besteding. 

Arnhrm, tc 1 uur, ten kantore der gemeen togas-
fabriek: de levering van 5,775,000 K G . Duitsclic gas
kolen, bennodigd voor bet dienstjaar 'S0. 

Zalrreag, 1* 
iiiM-iiMirt;, te 10 uren, in het logement Hof Gel r ia : 

het maken vnu blusleidingen nnnr de Mnuritsknzertie 
te Doesburg. Inl. bij den eerttanw. ingenieur, te 
Zutfen en bij den Opsjobter, to Doosburg. Bilj. inz. 
14 Nov., vóór 3 uren, hij tien opzichter voornoemd. 

IhM-tthur*-, tc 12 uren, door burg. en weth.: het 
uitbaggeren van ecu gedoollo dor liavou of molenfcoU. 
Ramiug / 1 3 0 5 . 

Maan***;. 17 .*•«. 
ttitmuniiiifi-cii . te 12 uren, door den fnirgomocstcr 

van Dnutuinadeel: bet aanloggen vnn eeu straatweg, 
van hel Sinidsbuis onder Kiiisumagecsl, over .lainnii, 
tot aau de grens van dc gemeente Forwerderadoel, 
tor lengte van p. m. 1000 M . Aanw. 11 Nov., tc 
12 uren. 

«mnterdam . tc 1' . uren, door do Holl. IJzeren-
spoorwogmaatseliappij, in Dot Vosjei dc levering van 
300 tons stalen spoorstaven, lang 7 M . ; 35 tons ijzeren 
Iftscliplftton met schroefbouten cu 5.5 tons huakbouton; 
80 tons ijzeren hwchplntcu en 2'ï tons •ohroelbouten, 
ten behoeve van het vernieuw[ngtfoudl van don 
Noordhollaiidscbcu 8ta»tssiioorweg. 

MiM-ftk, lo 0 uren, <loor liet hestuur vau het Oud-
burgorwenshuis: hot ouderLoud der gebouwen over 
'80, on van eenige buitengewone- cu vervorswerken. 

HerKi-ii-nii-/.iiiMii , te II uren, iu hel kiifliolniis Do 
Draak: het inrichten tot kazerne vnu het groot arse
naal eu het verrichten vau daarnsw in verband etaande 
werken. Bestekken verkrijgbaar bij den opzichter van 
fortificatiën iu Het. Kromhout, cu inlichtingen bij den 
eerstaanwezend ingenieur, beiden te Dordrecht. Annw. 
10 cn 12 Nov., te l l ' / i ann . Raming ƒ 38.00(1. 

Ilill-.i;.« , IH >"». 
'n-Haae, te 12 ureu , flmir bot ministerie vnn kolo

niën (technisch bureau): dc levering van ijzeren 
porroiiovordokkillgon, luifels on Inden ijzerwerken, 
ton dienste der SInntssisnirwogen op Java. 

Alkmaar, tc 12 uren, door bet gemeentebestuur: 
do levering van 325,500 vlakke straatklinker Waal-
nioppcn, tusschen I Apri l cu 31 Mei 't>0. 

Waenndac, IV NOW, 
uoenii-ii, aau hei oen trial magazijn van militaire 

kloeding enz.: dc levering van: 2000 wolion dekens, 
100 wateremmers, 500 zcsmaiis blikken kookkclels met 
linnen zakken, 100" linnen broodzakken. 

Ilioidenli* . SO flfav, 
tSBMSnwSSMa. te 11 uren, aan het koloniaal etablis

sement: de levering, in i l l perc, van: grijs keperln-
kt-u : donkerblauw laken ; blauwe haai; paard end ekens; 
diverse katoenen; blauw doorverfd katoen; verhand-
katoen; awongi en ipreiea; goud galon en sabel-
kwasten; blikken eetketeltjes; gerookt spek; hard 
steenen vloertegels (2 bestekken); divers staal: divers 
ijzer; divers ijzerwerk; hang- cn sluitwerk (2bestekken); 
gereedschappen (2 bi-stokken); koevoeten, patjols, 
pikhouwecicn, schoppen enz.; fascine-, gras- on hak- of 
kapinessun; spijkers, klinknagels enz. (2 bestekken): 
houtschrocven enz.; vijlen; ijzeren gaspijpeu enz.; ge
galvaniseerd ijzordraad; zink enz.; zinkwit cn roode 
menie; lijnolie en traan; teer; divers borstelwerk; 
glasruiten; houtsoorten; weegwerktuigcu; schermge-
neonbappenj imHohllnginJIddnliia, vilt; asphaltvilt; 
aardzakken; dulibolliuid, mos en bordpapier. 

H.i.uhm, tc 1 uur, door deu architect A . van dor 
Sleur Jr., in het lokaal „Wetoii cn Werken": hot 
makeu van den voorgevel voor dc iu aanbouw zijnde 
niusciimlokftlcu aau liet Spanrne tc Haarlem, hoofd
zakelijk bestaande In bet verwerken van p. m. 2500 
M 3 teakhout; 107 M 3 hardsteen; 2700 M J Schotsch 
Kraniot; 28 M J Udolfttiiger steen; 10 M . metselwerk; 
500 K G . gegalvaniseerd ijzer; 1000 K G . balk-cn ander 
ijzer; 1300 K G . lood; 200 K G . koper. Aauw. 13 
Nov., tusschou '.i cu 12 uren. 

Vrijdag, 11 Vu 
Wiiideiiiure, te 10 anB, door het ministerie vau 

waterstaat, aan hot gebouw van het prov. host.: lo . 
het driejarig onderhoud cn horstel van 's Rijks zee
weringen eu havenwerken tc Vlissingen en van die tc 
Veen, m 2 pen. Aanw, 15 en 17 Nov. Raming: 
perc. I /11.540, pen. 2 r*5M0pef jaar; 2o. bet drie
jarig onderhoud van bet kanaal door Zuid-Bevelaud 
mot bij be hoeren de werken. Aauw. 15 en 17 Nov. 
Raming f 23,500 per jaar. 

Maandna, >* 
K.tmjo-ii. tc 1 uur, op hel raadhuis: het bouwen 

eener modclhoevc c. a. op het erf no. 92 op het 
Kam pc rciland. 

UlnNdajc, aft Nes. 
V i t o o r i i , fe 10'/, uren, door bet ministerie van bin-

noul. zaken, aan het schouw van het prov. bestuur: 
l o . het tweejarig onderhoud van- cn hel doen van 
eenige vernieuwingen cn herstellingen aan do gebouwen 
dor Rijkskweekschool vun onderwijzers te 's-Bosch. 
Aauw. I'.l Nov., te 2 uren; 2u. idom idem aim do 
gehuil wen dor Kijks-hoogorc burgerschool aldaar. 
Aanw. Dj Nov-, te 11 uren; Ho. idem idem aan dc 
gebouwen der Kijks-lioogore burgerschool tc Helmond. 
Aanw. IS Nov., te 1 uur. 

W*en«dnfi >0 >•« . 
'i-liiiir, tc 11 ureu, door het ministerie vau water

staat enz.: lo . dc uitvoering vau boggerwerk lungs de 
zuidzijde van de plaat dc Grootc-Zaag, alsmede het 
maken vnu een afsluitdani door de Bakkcrskü he-
uoorden die plaat in dc Nieuwc-Maas, tusschen dc 
kilomctcrraaieu 123 en 126. Aanw. 22 Nov. Kauiiug 
/" ï \ I (in ; 2o. het maken van eenige werkeu tot voort
zetting der normaliscering van de Bovcn-Mcrwedc 
onder Gorinchem. Aanw. 22 Nov. Kaming /13,500; 
•'lo. het wegruimen van een in dc Waal boven Nij 
megen, tusschen de kilometerraaien 23 en 24, gezonken 
vaartuig. (Herbesteding.) 

Donderslag, S7 Ifav. 
Winterswijk, te 2 uren, door dc directie dor Ncd.* 

Wcstf. spoor wegmaat schappij, zijtak van Winterswijk 
uaar Bocholt: lo . het doen van grond-en kunstwerken 
cn het Icggcu van spoorbaan cn wissels ten behoeve 
vuu het Pruisisch gedeelte vun den spoorweg van 
Winterswijk uaar Bocholt; 2o. het maken van wuch-
tershuisics en wtichterswoniugen, ten behoeve van hel 
1'ruisiscli gedeelte vau den spoorweg van Winterswijk 
naar Bocholt. 

Haarlem, to 2',., uren, door hel ministerie van wa
terstaat enz., uan net gebouw van hel. prov. best.: lo . 
het driejarig onderhoud van de werken der Rijkszcc-
haven bet Nieuwediep. Raming /20,000 per jaar, 
2o. idem van 's Rijks zeewcriugen op Tcssel. Aanw. 
22 Nov. Ramiug / 5000 per jaar; 3u. het driejarig 
onderhoud der Rijks-haven- en zeewerken op Urk. 
Aanw. 22 Nov. Kaming /18,800 per jaar; 4o hot 
driejarig onderhoud der duinen op Terschelling. Aauw. 
22 Nov. Raming ƒ 8 0 0 0 per jaar. 

vrijd»K. a« Hev. 
Mlddelkurg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat, aan het gclniuw van bet prov. bestuur: 
lo . het ducjririg ouaerliouil van bet kanaal door 
Walcheren mei bijliehoomide werken. Aauw. 22 en 
24 Nov. Kaming /00,000 nor jaar; 2o. hel onder 
houden en verbotoren god. ̂ 0 vim do havenwerken 
te Breskens, Aauw. 22 cn 21 Nov. Raming ƒ 5 2 7 5 . 

Maandae, t lier. 
'n-Hafc, tc I I " , uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw vnn het prov. best.: 
bet tweejarig onderhoud van het 7o en Se perc. der 
groote en andere Rijkswegen in Zuid-IIolhiinl. Aanw. 
20 Nov. Raming per jaar: perc. I ƒ 14,050, pen, 2 
f 17,890. 

Vrij .Ua, * Dcc. 
trrnwarden , tc 12' , uren. door het ininistorio van 

wnterstaat enz,, a i m bet gebouw van hot prov. bost.: 
lo . het driejarig onderhoud van dc Westduiiion op 
Schiermonnikoog. Kaming ƒ900 por jour; 2o. hot 
doen van voorzieningen ann den Huogowal en daar-
bijgelegen duinen euz. op Schiermonnikoog g Cd. '80. 
Kaming ƒ 18,000. 

WaeiiNdaff, 17 Dec. 
Vilüj-e . lo 11 ureu, door het. ministerie van water

staat ent.: hot god. '80 ondorbouden van-cn bot doen 
van eeuige herstellingen aan de Laudsgchonwcti te 
V l l a g e . A..IAV 13 ou 15 Dcc. Raming /80,600. 

0|i lalrr Ir bepalen daliim. 
Kal ter dam, door dijkgraaf on hoomradon van den 

polder Prins-Alexanderi bet opmaken cu behaidea 
mol puin ou grint van don zuidelijken Spiegoluisscr-
Weg, den BekoUevaaraweg en van 4 gedeollou berm-
weg langs dc ringvaart van den polder Prins-Alexaudcr 
en langs de ringvaart vau den Zuidplas|H)ldor, te 
zamen lang 10,702 M . 

Leeuwarden: eenige verfwerken aan het sociëteits
gebouw Amicitia, aldaar. 

Uloop van l i i i i l n M n l i i i n c i i . 

l.eliirr iioilxnt, 23 Oct.: perc. 1, hel. Opmaken van 
pakking te T i e l ; minste iuscbijvcr was P. Puiinekock, 
10 Herwijiion. v<mr ƒ 27lit. 

perc. 2, hel opmaken van pakking l e V u r i k ; minste 
iuschrijver was A. Bougaards, te Zalt-Bommel, voor 

ƒ 5800. 
perc. 3, het opmaken van do dwarskrih tegenover 

do pastorie Ie Opijticu, liet opmaken vau pak werk al
daar, het maken van 300 M * puiiihestorting met 
staakrijeii te Haaftcii; minste inschr. was C. vau Es, 
te Herwijiion, voor ƒ1747 . 

porc. t, bet opmaken van pakwerk tc Vuren, idem 
tc Dalem; minste inschr. was A. van Vuren, le Vuren, 
voor ƒ1880, 

sh.ri i ierei . , 84 Oct.: hel aflirokcu cn wodoropbou-
wen eener behuizing en schuur, dienende voor brug 
en tol |iaeh tors won ing in het Lakeland hij Shichtcrdicp 
onder Harkstede; ingekomen 20 hilj., als: 
J . Rotting, te Martonahoek, ƒ 1094. 
T. Brons, „ Wmrcuborgcn, „ :(!*29. 
J. Zwancvcld. „ Scliarmer, „ 8084. 
J . K. Wolrich, „ Hoogcznnd, „ 3972. 
G. van Dijken, „ Stcdum, „ 3S70. 
A . Bogen, „ Veendam, „ 3708.98 
ll. Beerta, „ Harkstede, „ 3754. 
H . Dicdcricb, „ Wittcwierum, „ 3733. 
L . Alous, „ Hoogezand, m SOM. 
II. Schenkel, „ Mocaen, „ !i(J51. 
J . van Dcldcu, „ Harkstede, „ 3034. 
E. v. d. Laau, „ Scharnier, „ 3530. 
K. K . van Timmeren, „ Slochteren. „ 8488 
J . Dekker, „ Htedum, „ 3375. 
II. Ridder, „ idem „ 3370. 
J. Buiirkc, „ Noordbroek, „ 333'.). 
11. van Dijken, „ Woltorsuin, „ 3297. 
B. Koers, „ Slochteren, „ 2975. 
11 E Schellens, „ Schildwolde, „ 28SO. 
EL Hngenouw, „ Wollorsum, „ 2872. 

SniNtci-dam, 27 Oct.: het bouwen van 2 blokken 
arbeiderswoningen, samen voor M gezinnen, op bet 
voormalige Furiën, tussr-hen de Blanken- eu Kraijon-
holFstrnt.cn; ingekomen 20 biljetten, als: 
P. Audriesscii, te Hilversum, ƒ 158,800 
A . Keers, „ idem „ 158,000 
].. Boertje, ,, Puitershock, „ 150,000 
A. Panna, „ Amsterdam, „ 142,000 
B. T. Moritsz, „ idem ., 140,500 
B. van Weerde, „ idem „ 138,880 
L. Vlosmau, ., idem „ 138,200 
W. Westerhof, m Wocsp, „ 137,800 
G. Wondt, Amsterdam, „ 137,500 
E. Slaap, „ iilcm „ 130,900 
C. J . van Vliot, „ Oudshoorn, „ 134,885 
J . P . Wolff firma 

P. N . Wolff en Zn., „ Amsterdam, „ 184,448 
J . H . Braskamp, „ idem „ 134,200 
A. Auldcrs, „ idem „ 13»,840 
J . P. Cornolisscn, „ idem „ 13:1,840 
J . v. d. Tas, „ Voorhout, „ 130,085 
J . J . Boekholts. „ Amsterdmn, „ 129,980 
H . Kietsnijdcr ou Zn., „ idem „ 128,300 
P. Brugman, „ Alkmaar cn 

8. \Vit Jbz., „ Otcrleek, „ 121,121 
H . Kieviet, „ Haarlem, „ 113,971 

Hnkülcl, 2S Oct.: het verbeteren van de rivier dc 
Dommel, van den Woenselschen- tot den Loonder-
watermolen, benevens hot op de diepte baggeren van 
dc Dommel tusschcii Vught cn Bokstel en het 
verbroeden cn verdiepen der uitmonding van den 
Essclieustroom; ingekomen 5 bilj-, als: 
H . de Groot, te Sliedrecht, ƒ 39.900 
W . F. Woijers, „ Tilburg, „ 38,370 
M . Slechten» „ Nccrpelt, „ 35,251 
J . Monster, „ Puttorshock, „ 34,436 
F. Verhoeven, w Deventer, „ 32,500 
gegund. 

WaBcnlagen, 27 Oct.: het bouwen van 2 heeren-
huizen; iugek. 2 bilj., als: 
H . Haar Hz., te Wagenlngen, / 11,820 
P. do Leeuw, „ idem „ 9,886 
gegund. 

Pnartugaal, 27 Oct.: het houwen van een houten 
draaibrug over het Poortugaalschc Gat; minsto inscbr. 
was J . Moijboom, te Hoogvliet, voor ƒ 1 3 7 8 . 

Ilnarlrm, '•><< Oct.: het verboteren der verdedigings
werken op bot noorderstrnnd van Vlieland; minsle 
inschr. was J . Oldenburg, lo Bergen, voor ƒ 6 1 4 6 . 

VHage, 31 Oct.: dc aanleer ecnor telegraaflijn met 
een draad tusschen Mcdomhlik en W i n k e l ; ingek. 
10 bilj., a l s : 
F . Strcefland, tc Sliedrecht, ƒ 856 
E. M . Giesen, „ Amsterdam, „ 84S 
F. Ahcrson, „ Stcenwijk, „ 823 
W . Hiendcrhoff, „ Enkbuizen, „ 810 
K . F . Oortgijscn, „ Mndcmblik, „ 795 
A, Kouwcuboven, „ Enkhuisen, „ 795 
A. Lsk, „ Midwoud, „ 787 
11. vnn 't Haar, „ Zwolle, „ 785 
J . v. d. Berg Sr., „ Hoorn, „ 783 
H . de Waardt. „ Mcdomhlik. „ 694 

" rh ip l i i i i i c i i , 31 Oct.: lo . het amoveeren van den 
scheprad molen cn het maken der gebouwen enz. voor 
een stwmgemaal; minsto inschr. was C. vau Tilburg, 
te Nootdorp, voor f 12,240. 

2o. liet leveren en opstellen van du lievel-coutrifu-
gualpompinachino niet toebchooren, stoomketel enz.; 

minsto inschr. waren Cosijn en Co-, te Gouda, voor 
ƒ 10,495. 

l.retiw.iritcn, 31 Oct.: l o . het 3jarig onderhoud der 
havenwerken tc Lemmer en Tacozijl; minsto inschr. 
was A. A . de Lange, to Lemmer, voor /1450. 

2o. het éénjarig onderhoud van de havenwerken to 
.Slaveren; minste inschr. was A. S. Kupcrus, to Sta
veren, voor ƒ1017 . 

3o. het 2jarig onderhoud der havenwerken tc 
Makkum; minste inschrijver was C. M . Dijkstra, to 
Cornwerd, voor f 469 per jaar. 

Middelburg, 31 Oct,: het bouwen van ecu leerschool 
bij dc Rijks-kweekschool cn lokalen voor gymnastiek-, 
muziek- en tcokenunderwijs, beuovens conciërgewoning; 
ingek. 4 bilj., als: 
P, J . v. Puffclcn eu Zn., te Middelburg, f 08,800 
W . J . v. d. Weord ou 

W . de Beste, „ Goes, „ 91,300 
.1. F . M . v. d. Hei l , „ Middelburg, „ 87,900 
W . vau Uye cn Zonen, ,, idem „ 84,798 

'•-Hacch, 31 Oct.; lo . liet uitvoeren van vernieu
wingen cn herstellingen nan dc prov. wegen in Noord-
Brabant, mot dc daartoe behoorende kunstwerken 
enz., met het onderhoud van 1 Jan. '80—31 Doe.'82; 
minste inschr. wuren: 

3o perc, Burgers cu Van Waaijouberg, te Erlikuui, 
/ 4517. 

6e „ F . v. d. Berg, te Ileczc, ƒ 5 1 4 7 . 
7e „ H . vau Laarhoven, te M i l , ƒ 5783. 
9c ,, A . de Wit , te Someron, ƒ 4885. 

lOo „ dezelfde, / 1095. 
12e „ J . A . v . d. Eerden Wz. , to Bokstel, /0645. 
14e „ J . do liaat, tc Woensel, ƒ 2549. 
17e „ J . J . vsn Kijk, tc Tilburg, ƒ 4444. 
18e „ A. de Leeuw, te Cromvoirt, ƒ 5730. 
20e „ J . vau Empcl, tc Tilburg, /4029. 
22e , A . de Kort , te Baardwijk, ƒ 0683. 
23e „ CL Walraven, tc Lage-Zwaluwc, ƒ 683. 
26c „ P. Bogacrts, lo Standduarbuiten, ƒ 4673. 
28e „ F . Nicsscn, le Roermond, ƒ 7800. 
.'10c „ M . A. van IJOOU , tc Bergeu-op-Zoom, 

ƒ 2)48; alles per jaar, 
2o. dc levering van steenkolen ten behoeve der 

prov. gebouwen; minste inschr. wuren: A . C. van der 
Mculcn eu Zn., te 's-Boscli, schaalkolen ii ƒ 1 1 por 
1090 K G . , gruiskolen u ƒ 0 . 5 6 per H L . 

V l l a g e , ',i Nov.: hot. houwen vau ucu wachthuis iu 
de Van-der-Duyustraat cn het doen van eenige her
stellingen aan eene bergplaats iu dc Lepelstraat; 
minste inschr. was E. M . Kood, te 's-Hage, voor 

ƒ 2300. 

8 0 , het rloleeren van de Soematra-, Socnda-, Ma-
doera-, -Borneo- en Billitonstratcn; inmste inschr. 
was IC, Jongen burger, to Waddinksvcon, voor / 15,9:10. 

:(o. de levering van steenkolen ten behoeve der ge
meente; minste inschrijvers waren: Perrjui 11, te 's-Hage, 
schaalkolen, a ƒ 0 . 8 9 ; 11. l lotz, te's-Hage, Rubrkoleu, 
IÏ ƒ 0 . 5 5 5 . 

Anieterdnm, 3 Nov.: bet verbreoden vau dc Oostor-
spnorbaan iu den Ovcr-Amstelpolder nabij Aaistcrdam, 
met bet daarop aanleggen van sporen, enz.; minste 
inscbr. was A. Kramers, voor ƒ80,400, 

Amaterdam, 3 Nov.: het bouweu van een p-rcerl 
in do Spuistraat en het verbouwen van oen doaraebter-
staand percoel op het Singel, onder beheer van den 
architect J . W. Meiier; minsto inschr. was I). Tam-
minga, voor ƒ43,340. 

Utrecht, 3 Nov.: bot maken eener oude reliefs wou ing 
met kantoor en nrboidorsvertrek cn hot verplaatsen 
vau een steenen wachthuisje op het gemeenschappelijk 
station Zutfon, ten behoeve van den Nederi.-West* 
fialselicu spoorweg; iugek. 10 bilj., a ls : 
H . L . Hamer, te Zutfeu, ƒ 9780.90 
J . Zaadvoort, „ Deventer, „ 9480. 
H . J . Sclmrink, „ Zutfen, „ 9099. 
B. T . d. Worp, „ Deventer, „' 8989. 
D . Ooslerink uu 

D . Schut, „ Amsterdam, „ 81HJ0. 
H . W. Douwes, „ 'Zutfen, „ 8888. 
II. Haytiuk, „ idem „ 8888. 
K . Blocker, „ idem ., 8SS0. 
A . Klaadcrman, „ Brummcn, „ 8666. 
J . Schut, „ idem „ 8226. 

Anmterdani, 4 Nov.: het verbouwen van eeu perc. 
in do Kcguliersdwsrsstraat no. 77. onder beheer vun 
den architect H . Mocn G.Pz.; minste inschr. waren 
J . B . Waruiuk en Zn., te Amstenlam, voor ƒ 9 8 8 0 . 

Vlanen, I Nov.: het albrcken dor oude kerk, het 
verbouwen der pastorie, het bouwen vnn schoollokalen 
enz. door het R. K . kerkbestuur; ingek. 9 bilj., a ls: 
L . van Nugtercn, tc Viaueu, ƒ 10,570 
Kooijman, „ idem „ 10,000 
D . Barucveld, „ Vreeswijk, „ 9.S40 
J . J . v. d. Kwast, „ Viancn, „ 9,440 
A . C. Poot, „ idem „ 8,989 
J . van Vugt, * idem „ 8,631 
J . J . Hoogcndoorn, „ idem „ 7,900 
Witkamp, „ idem „ 5,847 
J . Schouten, „ idom „ 5,845 

Koiierilani. 5 Nov.: hot bouwen van eene over
dekte standplaats op de nieuwe Veemarkt; iugek. 
19 bilj., als: 
H . Dalhuisen, tc Kampen, ƒ 28,479 
M . Naaktgeboren, ,, 'a-Gravendeel, » 26,038 
P . Hijnders, „ Vilkeuswoard, „ 25,1140 
B . v. d. Bie, „ Rotterdam, „ 25,800 
J . de Bruijnc, „ idem „ 25 478 
L . Hollander, „ Capelle a/ lJ . , „ 25,139 
W . P. v. d. Itaail, „ Rotterdam, ,, 24,970 
J . Mc.ihr.eeM er, „ DclMmven, „ 24,400 
A . v. d. Spiegel, „ Rotterdam, „ 24,100 
P. G. Winters, „ KraliiiL'eu, „ 23,990 
G. Key, „ Rotterdam, K 23,570 
A- Piena, ,, Kralingen, „ 23,510 
Burgerhout cn Zn., „ Rotterdam, „ 23,316 
1'. Boole, „ Alblasserdam, „ 23,150 
J. C. Tom en Van 

Bergen Henegouwen, „ 's-Hage, „ 22,824 
A. J . Stal, „ Rotterdam, „ 22,700 
11 Wienhovcn, „ Schiedam, „ 22,400 
1). Sehretlon cn Co., „ Leidon, B 22,290 
A Gennisse, „ Rotterdam, „ 21,300 

'•-Hage, 5 Nov.: l o . bet verlengen van 2 dwars-
kribben en het maken van 4 dwarskribbeu onder do 
gem. Maurik, langs don linkeroever van deu Ncder-
Riju, tusschen de kilomctcrraaieu 53 en 55; eenige 
inschr. was G. f. Mol , tc Kuilenburg, voor ƒ 25,887. 

2o. de uitvoering van herstellingen ou vernieuwingen 
aan de llijksrivicrwerken op tiet Zwnrtewater, met 
hot onderhoud dier werkeu en de afbakening van bet 
vaarwater eed. '80; ingek. 6 bilj., als: 
A. Blocks, te Zwolle, / 8400 
II Kroes, „ Hasselt, „ 3387 
11. de Leeuw erk, „ Hardinksveld, „ 3240 
E. Doorn, „ Gcnemuiden, „ 3179 
W. Arnt t , | Mi l l igcu , „ 3093 
F. E . Tcrwind , „ Panncrdcn, „ 3130 

Arnhem, 6 Nov.: het albrekcn van het woonhuis, 
op deu hoek vnu het Nicuwoplein en den Ouden 
Stationsweg, en liet dmirterplaalse en op het daarvoor 
liggend terrein bouwen van een koetshui» met boven

woningen, stalling, overdekte plaats, enz. onder be
heer vau de architecten Van dcu.lt enNieraad; inge
komen 7 bilj., als: 
H . Heuvels, te Arnhem, ƒ 47,700 
Lousink mi Van der 

Heijden, „ idem „ 44,700 
Gchr. Klcinhout, „ idem „ 44,475 
(i . Licfting, „ idem „ 41,879 
J . H . Stevous, „ idem „ 38,111 
H . Weiiors, „ idem „ 34.442 
A. A . Flipsc, „ idem „ 32,400 
gegund. 

I N G E Z O N I) E N . 

Dordrecht, 3 November 1879. 
Mijnheer de Redacteur, 

In uw nommer van 1 dezer las ik drie antwoorden 
o|> mijne vraag in zake vlocipiitten; ik ontving er 
zelf ook een paar. Van die allen eischt alleen dat 
van den heer Ten Doesscbate, mijns inziens, eenige 
nadere bespreking. Dc anderen zullen hunne mee
rlingen voldoende weersproken vinden, als zij hun 
leerboek der natuurkunde nog eens opslaan. 

Het antwoord van den heer Ten Docsschate is 
scherpzinnig genoeg, doch het lost dc quaestie niet 
op, zooals uit het onderstaande zal blijken. 

Het door mij bedoelde geval staat niet op zich zelt, 
maar een aantal vloetpiitton alhier verkceren in de
zelfde omstandigheden. Er kan geene spraak zijn van 
tijdelijke meerdere poreusheid van den omliggcnden 
grond, tengevolge der ontgraving of van mindere 
[mreusheid vau hot metselwerk van het gewelf, door 
langzame verstopping der poriën door slib enz.; in
tegendeel, het doorzijpelen houdt niet geleidelijk op, 
maar dadelijk na hel aanbrengen der slijgbuis, en 
hot blijft voortdurend achterwege. De zaak zelf is 
hioilersiedo volstrekt niet nieuw, doch aan alle 
werkbazen bekend, en het aanbrengen van stijgbui-
zen op vlociputton, wier gewelven doortranen, is bij 
hen zoo algemeen in gebruik, dat bet hun blijk
baar vreemd voorkwam, dat ik er zooveel gewicht 
aan hechtte, toen ik de ipiacstie opwierp tijdens eene 
lezing over het water, die eeu tijdlang geleden op 
eene Nijverheids vergadering alhier wenl gehouden 
door den hooi' Nievergehl van Rottenlam , een Le
kend natuurkundige. Niettemin konden noch dc 
spreker, noch zijne toehoorders de zaak verklaren. 

Ik vermoed, hoewel ik er mij geene juiste voor
stelling van kan maken, dat er hier, evenals hij 
dc andere ipiaestic, luchlln-llen in het SJN>1 zijn. In 
afwachting van meer licht blijf ik 

Uw dw. dienaar 
J . A . v. o. K I . O K S . 

{JnT* Bi-halve de reeds geplaatste zijn nog eeu paar 
antwoorden ingekomen, waardoor de ipiaestic niet 
beter woidt toegelicht. De Redactie heeft daarom 
gemeend, daarvodr geene plaatsruimte te kunnen af
staan. 

Vervolg der llerictiten en Meihleeliiigen. 
B U I T E N L A N D . 

— Dc St.-Gothardspoorweg is niet eens voltooid, 
cn reeds denkt men er over een tweede project van 
dien aard te verwezenlijken. Stellig is dolmuwvan 
den evengenoemden weg van grooten invlooil geweekt 
om de Fransehe Regeering er toe tc bewegen deu 
aanleg eener meer westelijk gelegen lijn door dc Alpen 
in ernstige overweging tc gaan nemen. Niet alleen 
toch wordt Duitschland door de St.-Gothanllijn veel 
nauwer verbonden met zijn bondgenoot Italic, maar 
bovendien is het te voorzien, dat de Engelsche handel 
op het Oosten den Mont-Cenis ontrouw zal woiden 
en van don nieuwen, kortstcn weg zal gaan gebruik 
maken. Om niet eens te spreken van den overwe
genden invloed dien DuiLschland, naar sommigen 
lueencn, op Zwitserland zal gaan uitoefenen. Redenen 
genoeg om de Fransehe Regeering er toe te doen 
besluiten een tegenwicht te scheppen door eene tweede 
Alpen!uiiiiel, die Frankrijk voornamelijk ten goede 
zal komen. Zoo bestond er in den laatsten lijd alle 
mogelijke kans dat de Simplon zou doorboord wor
den. Eenige hooggeplaatste personen, als Gambetta 
cn dc Fransehe minister De Freycinet, hebben zich 
tijdens hun /witsei-sch uilstapje met eigen oogen van 
het nut der Simplon-Iijn overtuigd. Reeds verheug
den zich de kantons Waadtland en Wallis in het 
blijde vooruitzicht, dat de Fransehe subsidie, ten he-
drage vau ongeveer 40 milliocn f'r., nu s|>oedig zou 
komen toevloeien. Doch daar is het vertrouwen plot
seling voor eene zekere beklemdheid geweken, sedert 
het Montblane-proji-et opnieuw op het tapijt is ge
komen. Nadat dit reeds vroeger door den generaal 
Pillon in de Fransehe Kamer was verdedigd, is er 
thans een warm pleidooi ton zijnen gunste verschenen 
van dc hand van den Savooischen algevaanligde 
('banton. Volgens dezen zou de bouw der Montblanc-
liju slechts op iets im-er dan de helft komen te staan 
van de kasten, welke de aanleg der Simplon-lijn ver
moedelijk zal vei-oorzaken. Deze nu schat men op 
186 millioen tr. 

De tunnel door den Montblanc, die op eene hoogte 
van ongeveer duizend meter zou komen te liggen, 
zou 15 kilometer moeten bedragen, terwijl de Sim-
plon-timnel, bij aanzienlijk geringer hoogte, minstens 
18 kilometer lang zon moeten worden. 

Wat de toegangslijnen (lignes d'acccs) aangaat, 
zoo bieden deze hij beide prop-cton ongeveer dezelfde 
moeilijkheden. Buitengewoon kostbare werken , zoouls 
men er bij de St.-Gotbardspoor in menigte aantreft, 
zijn hier slechts iu geringen getale uit tó voeren, 
wijl beide spoorwegen in breede dalen zouden komen 
te liggen. Ten gunste van den Simplon kan men 
hier aanvoeren , dat de noordelijke locgaugslijn tot 
aan den voet van den berg (bij Brieg) voltooid en 
in exploitatie is, terwijl de Arve-liju (Amiemasse— 
Chamoimix) ternauwernood voor een gedeelte is uit-
gebakend. Doch aan den anderen kant vereischt de 
tiinnelIxHivv hij Brieg cirra 10 jaren arbeid, terwijl 
do geheele Monthlanc-lijn, altijd volgens de bewering 
van den senator Chardun , binnen 5 jaren zou kunnen 
gereed komen. 

Bovendien biedt de Moiitbhiiie-lijn het grOOM voor
deel aan, dat ze een kortere verbinding zal scheppen 
tusschen Parijs eu Genua, dan het geval zou kunnen 
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zijn door den Simpluii (97 kilometer). Wat voor den 
bóer Chuntun vooral ook groot gewicht in de schaal 
legt, U d c omstandigheid, datdat gedeelte der teute, 
dat ten noorden tier Alpen l ig t , z ich, bij verwezen
lijking van 't Monthlanc-pioject. geheel op Fransch 
grondgebied zal bevinden , en dat de vele millioenen , 
welke die onderneming zal vcreischen , het eigen land 
uitsluitend ten goede zullen komen. Daarenboven 
meent hij «Ie Monthlanc-lijii ook uit een krijgskundig 
oogpunt boven de andere te moeten stellen. Tenge
volge van al die overwegingen komt hij tol deze 
slotsom : 

1". Dat de aanleg van een nieuwen sjioorweg dooi
de Alpen van het grootste belang is, zoowel voor 
Frankrijk als voor I tal ië , maar inzonderheid voor hel 
laatstgenoemde land , en dat die spoor weghouw daarom 
zoo ipoedig mogelijk moet worden ter hand genomen. 

2". Dat de Moiitblanc-lijn den voorrang dient le 
heblien boven alle andere projecten vun dien aard, 
daar ze zich, wat het noordelijk gedeelte aangaat , 
geheel op l'Yansch grondgebied bevindt, en wijl ze 
bovendien bel kortst cn het goedkoopst is en het 
internationaal verkeer de beste diensten zal kunnen 
bewijzen. 

Het spieekt vanzelf dat Savooie en Genève de 
zaak van den Motilblanc zijn toegedaan, en dat 
Wandtlanil en Wallis het Simp Ion -project met hand 
eu tand verdedigen. 

Dezer dagen nu is er een hoogst liclangrijk ant
woord op die brochure verschenen van de hand van 
den heer Lummel, ingenieui bij de Simplou-spOOT-
vvegmuat schappij, die niet Parijs en Genua, maar 
Galais en Diacenza nis punten Tan uitgang aanneemt 

B I N N E N L A N D 
Arnhem. Wij maken onze lezers opmerkzaam 

op het hoofdartikel, voorkomende in Dc Ncderland-
achv Industrieel van 2 November, waarin aan het 
adies van Dr Stoompost wordt teruggekomen op de 
mislukte feestviering van het zoogenaamde s|«orweg-
jiihileum. Het is inderdaad, zooals het opschrift 
aangeeft, een schoteltje als nagerecht en het moet 
waarlijk bevreemding wekken, dal de Redactie van 
De Stoompost den bal heeft misgeslagen. 

In nommer 42 van dit weekblad komt het bericht 
voor dat de teekeuaar T. Hommes ontslagen is als 
teekenaar bij de Bataviacbe havenwei ken, zonder 
daarbij tc vermelden dat dit verslag eervol verleend 
wenl. Wij haasten ons dit verzuim te herstellen en 
alsnog tc vermelden, dat bedoelde persoon eervol ont
slagen werd. 

Advertentién. 

Bericht vau I n z d . 
Het G E M E E N T E B E S T U U R van NIJMEGEN nl, 

ten overslaan van den Notaris J . G. M A S M A N al
daar, op Woensdag 12 November 1879, des 
avonds om 7 uur, ten huize van den Kofïiehuishou-
der D U W E N te Nijmegen, iu het openbaar VOr-
koopcn: 

O n g e v e e r 1 , 5 0 H e k t a r e B o u w t e r r e i n , 

in i l i ' oiiiiiiililt'llijkt: nabijheid van i l e s ü u l , builende 
voormalige Molen |ioort, tusschen ile Molen- en Hoe* 
m m t r t t t , in 30 op het terrein nitgeliiiakle koO|ien 
en in massa's ingezet en met ile hoogen gebracht OJI : 

No. 1 met 387 hoogen o|i , ' 3901 ,—. No. 
2 met 385 Imogen OJI f 450*»;—. Massa 1 en 
9 met 700 hoogen op f 8000,—. No. 3 niet 
175 hiHigen oji ƒ 1 0 2 5 , — . No. 4 met 175 
hoogen op f 1005,—. Massa 3 cn 4 mei 350 
hoogen op ƒ 4 2 5 0 , — . No. 5 met 110 hoogen 
op / 1700,—. No. 0 met 100 hoogen op 
ƒ 1 0 0 0 , — . Massa 5 cn . met 150 beogen Op 
ƒ 3 4 7 7 , — . No. 7 met 110 hoogen op ƒ 1 4 7 0 , — . 
No. 8 met 100 hoogen op ƒ 1 0 0 0 , — . Massa 
7 en 8 met 20 hoogen op ƒ 3 5 0 0 , — . No. 9 
mei 145 Imogen op ƒ 1 0 1 5 . — . No. 10 met 
215 hoogen op ƒ 1 8 0 5 , — . Massa 9 en 10 
met 103 hoogen op ƒ 3 5 0 0 , — . No. 11 met 
275 beogen op ƒ 4 5 7 5 , — . No. 12 met 200 
hoogen op ƒ 4 1 0 0 , — . Massa 11 en 12 met 
275 hoogen op 8925,—. No. 13 mei 415 
boogen op ƒ 3 9 4 5 , — . No. 14 met 275 Imo
gen op ƒ 4 8 2 5 , — . Massa 13 en 14 met 350 
boogen op ƒ 0 0 5 0 , — . No. 15 met 175 Imo
gen op ƒ 2 0 7 5 , — . No. 10 met 150 hoogen 
op ƒ 3 0 0 0 , — . Massa 15 en 10 met 100 boo
gen op ƒ 0 3 0 0 , — . No. 17 met 75 hoogen op 
ƒ 2 1 2 5 , - . No. 18 met 230 hoogen op ƒ 3 0 4 0 , — . 
Massa 17 en 18 met 145 beogen op ƒ 5 4 3 5 , — . 
No. 19 met 110 hoogen op ƒ 2 8 3 0 , — . No. 
20 met 170 hoogen op ƒ 3 8 0 0 , — . Massa 10 
en 20 met 100 hoogen op ƒ 0 7 0 0 , - - . No. 21 
met 100 hoogen op ƒ 2 2 2 0 , — . No. 22 met 
350 boogen op ƒ 4750,—. No. 23 met 150 
hoogen op ƒ 2 0 5 0 , — . Massa 22 en 23 met 
230 hoogen op ƒ 7 0 0 0 , — . No. 24 met 130 
boogen op ƒ 3 9 9 0 , — . No. 25 niet 170 boo
gen op ƒ 3 4 0 0 , — . Massa 24 cn 25 met 100 
huigen op ƒ 7 7 0 0 , — . No. 20 met 200 hoo
gen op ƒ 9 9 0 0 , — . X o . 27 met 900 hoogen 
op ƒ 8 1 0 0 , - . Massa 20 en 27 met 400 hoo
gen op ƒ 1 8 3 0 0 , — . No. 28 met 300 Imogen 
op ƒ .5900 ,—. No. 29 met 275 boogen op 

ƒ 4 9 2 5 , - -. No. 3 0 met 420 hoog p ƒ 8278,—. 
Massa 20 en 30 met 275 huigen op ƒ 1 3 2 2 5 , — . 

De Notaris W . C. HOHTI.INI.K te Xijtneaen, 
/«I op Maamlag 24 November 1879 bij inzet en 
Iliugsilag 0 December daarna bij toeslag, telkens 

a.Ood. 7 uur, ten li.li/e van deu Suieleithouder 
V A N DAM aldaar, veilen eu verkoopen: 

5822 Centiaren Bouwterrein, 
gelegen nabij Nijmegen aan de Westzijde van den 
Mookscbenweg, naast de Huizen bewoond door de 
Heeren W I L K E N S , Kolonel DE V E E R en Baron 
V A N L I J N D E N , iu 6 perceelen op het terrein uit
gebulkt , waarvan 5 ieder breed 20 en het 0de 
breed 27 metera, en massa's. 

Aanvaarding dadelijk , betaling 1 Apri l 1880. 

Openbare Verkooping 
VAN 

GESLECHTE VESTINGGRONDEN 
te V E N L O . 

D E O N T V A N G E R e n R E G I S T R A T I E X N DO
M E I N E N T E VENLO zal op Woensdag, den 3 De
cember 1879 , des voormiddags 10 uur, in het 
Café »/>ïe Port van (leve" in de Vlceschstraat te 
Venlo, Urn overstaan van den aldaar resiileerenden 

Notaris B E E K M A N , overgaan Uit de Openbare vei-
ling van 

36 kavels geslechten vestinggrond te 
Venlo, samen groot 3.7970 hectaren, 
gelegen buiten de voormalige Gelder 
sche poort aan den weg van Venlo 
naar Arcen 'St. Urbanusweg) en aan 
de wegen in het verlengde der Groote 
Kerk- en Lomstraten, langs de Mid
den- en Buitensingels. 

De tc veilen terreinen zijn door nuuimer|inlen en 
kielspitten aangeduid en in den catalogus breeder 
omschreven. 

De aanwijzing in loco zal plaats heblien op Dins
dag den 2 December 1879 , 's namiddags 2 uur , 
te lieginnen bij kavel I. De catalogus bevattende 
de voorwaanlen, {icrwilslicschrijviijg, inzetsoiiinien en 
teekening, is na 9 November 1870 voor 2fi rent 
verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Ontvanger, 
en tegen vooruitbetaling van dien prijs, door tus-
schen komst van elk Ontvanger der Registratie en 
Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore 
vuu genoemden Ontvanger te Venlo. 

Nederlaudsch-Wcstfaalsche 

SPO 0 R W EG-MAAT SCH V IM»IJ. 
Zijtak van Winterswijk naar Bocholt. 

A a n b e s t e d i n g 
op Donderdag den 27 Sovembcr 1879. des na

middags ten twee me , ten Raadhuize te Winters-
wijk van: 

Bestek no. 40. 
Grond- en kunstwerken en het leggen 

van spoorbaan en wissels ten behoeve 
van het Fruissisch gedeelte van den 
Spoorweg van Winterswijk naar 
Bocholt. 

Bestek no. 41. 
Wachtershuisjes en wachterswoningen 

ten behoeve van het Prulssisch ge
deelte van den Spoorweg van Win 
terwijk naar Bocholt. 

De iiischrijviiigsbilletten moeten uiterlijk vóór het 
uur der besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhuize te Winterswijk. 

Inlichtingen worden gageren door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk, bij 
wiens tevens de lwstokken met bijliehooieii op franco 
aanvrage en tegen betaling van 

f'3.— voor Bestek no. 40 , 
ƒ 1 . 8 0 » • uo. 41 , 

van af den 12 November a. s. verkrijgbaar zijn. 
Winterswijk, den :i1« n October 1879. 

D E DIRECTIE. 

A A N B E S T E D I N G 
op Dingsdag 11 November, des voormiddags ten 
11 uur, zal de Architect F . / . NIEUWENIIUIS 
zitting houden in een der lokalen van het Gebouw 
voor Kunsten en Wetenschappen te Utrecht, tot 
het in ontvangst nemen en openen van inschrij-
vingshilletten 

voor den bouw van een vrijstaand 
dubbel Heerenhuis, op de Catha-
ryne Singel aldaar, alsmede de in
sluitende Tuinmuren en verder toe
bchooren. 

Aanwijzing op het terrein op Dingsdag 4 No
vember, des voormiddags ten 11 uren. 

Bestek cn teekeningeu liggen van af heden ter 
inzage in bet Stations Kolïijliuis te Utrecht en zijn 
voorts op franco aanvrage te verkrijgen bij den Ar
chitect, het bestek ü f 1.50, cn bet bestek mat 
teekeningen roor zoover aanwezig voor de som van 
f 4.50. 

II. IHILSHOEIl le Arnhem. 
F A B R I E K cn M A G A Z I J N van W a t e r p a n - en 

H o e k m e e t i n s t r u m e n t e n , alle soorten vnn 
E q u e r r e s , B a k e n s , geijkte M e e t k e t t i n g e n , 
T e e k e n g e r e e d s c h a p , euz. enz. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM zal, 

Dinsdag 11 November 1879, 's namiddags 1 uur, in 
bet openbaar, ten Gemeentehuize, aanbesteden: 

De levering van twee ijzeren Brug-
schepen, voor de gemeente-schip
bruggen te Arnhem en te Wester
voort. 

Bestekken feegen lietaling Ier Secretarie verkrijgbaar. 

IJZEREN BUIZEN 
IIKT G E M E E N T E B E S T U U R van Zutphtn vraagt 

inschrijvingen voor de levering van 

Zestig Meter gegoten 

I J Z E R E N B U I Z E N , 
wijd 0.50 M . , op de voorwaanlen die ter lezing 
liggen op het bureau van den Gemeente-Art l i i lekt, 
en op vrachtvrije aanvrage wonlen toegezonden. 

De billetten in te leveren op Dinsdag 11 No
vember 1879, vóór 's namiddags 1 ure, ten Ge
meen tehuizc. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandache 'È'uin. 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
en reparation aan bestaande KETKI .S worden in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

l l l l l l L K W I J K & 
Technisch Chemisch Laboratorium 

voor bet CHEMISCH en MECHANISCH on
dersoek van Cement, Tras, Hydraulische 
kalk en/. 
Agenten voor Nederland van de CEMENT-BREEK-
T O E S T E L L E N van Hortor W . M K I I A e l . l S . 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Kigenaars van Zuilen- M iali'faall-griievi'ii 

in RIJNPRUTSSEN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
K A L K , BRUINSTEEN, VOORVASTE STEENEN, ENZ. 

Nieuwehaven S.zijdc 55, I l o t t r r d n i i i . 

L O U I S G O F F I N & C I E . 
R U K D A R T O I H I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N C I R O E V E N . 

H o u t t a s c h i l d e r i n g . 
R O l i F R I E D K L dfc O " . 

S T U T T G A R T . 
Vervaardigen als Serialiteit geprepareerde Voor-

werpen van Hout voor beschildering en ge
woon verfwerk. De verkoop geschiedt uitsluitend 
in 't groot. Prijscouranten gratis eu franco. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , VEST1IIUI.ES, CORRI
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Reder-
land cn de-zelf* Koloniën. 

Cl. J. OOB, 
F i r m a A S T . D E W I L D , 

Seheêpmakerthaven X". (i'2 en Jafferstraat A r ". 50. 
ROTTERDAM. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
BREDA. 

Slooinlimii ierlabrieUnlen. 

Onze Machines wonlen gebruikt door de Heeren: 
RORÏCKS ft G E L D KNS te Druten; V A N D E U 
W E D D E N ft D E K R U Y F F te Nijmegen en dooi
de Soct'été anonyme des Tuileries d'Echt. 

MACHINESVOORJIETSELSTEENENENDAKPANNEN 
i e P R " s T £ ï ; : « » i i ' p r i j s 

BOULET F"" Machine-Fabrikanten 
28 rue des Ecluscs St.-Martin 

P t H I J » . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van porcelain eu aatdewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel iu Frankrijk 
als in het Iluitenland in werking. 

De geïlliisl r iTn l t ' Catalogus wordt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door do 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië * 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bij /onderbeden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUWEINS. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud liekrmmd Darijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, en/. 
LOCOMOTIEVEN van KOX W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van IIOUEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L K I I Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUQAALPOMPEN vau verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S , POMPEN, GEREEDSCHAP
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeerde 
K R A A N - en andere KETTINGEN , STOOM-
M E T E R S , AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN voor sloom- cn waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen eoncur-
reerende prijzen. 

Allé, prima kwaliteit en billijke prijzen. 

M O Z A I K K -

A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in allesoorlen. 

D E L I N T & C " . , Haringvliet 7, liotterdam. 

Portland-Cement 
„STERN", l l ' F f l , GRAWITZ I P. 

T B 8 T K T T I N , 
lieliliemle groote sterkte en wei'island biedend ver
mogen, is uitstallend, alsmede K N I U I I T , H E V A N 
S T U K U K ' S en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan bet IIOOI'D-DEPóT V A N H E 
NEDÉRL. K U N S T - Z A N D S T E E M ' A I I R I K K , l 'alrk-
straat no. 4!), AkWTSRDAH. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL ÜES TRAVERS, 
geeft lierigt dat ilisu' baar tot eenige A d K N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K . E R S &> C». te Amsterdam, 
door wie ook tot bet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Xeder-
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Heilweg N°. :i, te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE I I O L U M I S C I I N I S S H 
• f i ; i o \ ( . i i & € ° . 

C l v i e l - l n g e n l e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren en vervaardigen iu den kortst mogelijken lijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s iu hout- of 
ijzeieolislrurtie, volgens eigen «ysteoln, geschikt vi.ir elke diepte en opbrengst van 150 lot '2IIUU M 1 per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l » . D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a e h i n e a . 
• t e e n - eu T e g e l v o r m m a c h i n e s . I J z e r e n Kap- en B r u g c o n i t i u c t l ë n enz. 

Gedrukt hu, O. W . V A N U t l i W I E L Ik V. te A r n h e m . — A l l e . tukken en a d v e r t e n t i é n te adresseeren aan den Redacteur F . W . V A N G E N D T JGsn. te Arnhem. — Uitgave van ü . A . T H I E M E . 

Veertiende Jaargang, JT°. 46. Zaterdag 15 November 1879. 
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T W E E O P M E R K I N G E N . 
Hij bet tloortoen van liet eorsto gedeelte der eerste 

atleveriitK 1879—1880 van het. Tijdschrift van hrt 
Koninklijk Instituut van Ingenieurs, zijn ilnur mij twee 
opniaritlngon gtnnaakt. voor wier openbaarmaking 
ik een |ilautsje in De Opmerker verzoek, omdat 
zij betrekking hebben op bet. Tijdsrhrift van de 
Miuitschappij lot Revordering der- Houwkunst en OJI 
onze Kunstnijverheid. 

|)e eerste deed zieh bij mij voor hij de lezin-r vau 
hetgeen aan het. einde van l i l . .'I voorkomt. Onder 
meer tocfa vinden wij daar de iiiededeelinv', dat op plaat 
III de aflieaVUagon zullen voorkomen van liet kas
teel Oud-Wassenaar, door ileii tejrenwoordijren Voor
zitter van de Mant schappij tot He vordering der Houw
kunst gobouwd. 

/ouder nu in het minst julm-rseh te zijn op hel 
K. I. v. I. of zijn tijdschritV, reeë tocfa terstond 
bij mij de viaay, ol' hel niet minstens even eUfen-
aatilijj zon geweest zijn , wanneer die af beeliliiiRen het 
eerst eene plaats in de I foil wkimdi^v Hijifiii^en luid
den gevonden. 

Het is waar, plaat IU is uog niet gereed en bel 
gebouw is nop peen halljnur door den eigenaar in 
gebruil ganonan, terwijl de vriendelijke toestem* 
ining *ncr wxuscliijnlijk eerst vun den Uen Sentemlwu' 
kan dapteekeneii. Hij de overweging hiervan baart 
bet mij dan wednr geen verwondering, dat wij de 
af.rcrlilhigcn van dat gebouw img niet in het laatst 
verat-bonen nommer van de II. H. hebben gevonden, 
en (roostte ik mij met de hoop die in het volgende 
te zullen ontmoeten. 

Om meer dan ééue reden geloot' ik niet kwaad 
te doen — zoo tenminxte de heer Muijsken nog geen 
plaatsje voor dit zijn product van architectuur op 
vaderlandschen bodem heeft besproken — hem di in-
geinl le verzoeken dat te doen, niet alleen o|idat 
wij ons dan in dc beschouwing ervan zullen kun
nen verlustigen, maar vooral, eu in de eentfl plaats, 
dat hij ilaanloor IHÜI zeer navolgenswaaniig voor-
baald aal hebben gegeven. 

Da klacht, dat de H. II. over bet algemeen tame-
lijk onbelangrijk zijn, is meermalen vernomen, en 
naar ik niet bescheidenheid vermeen, niet geheel ten 
onrechte. A l laten wij alle overige rubrieken met 
de daarin voorkomende eu behandelde onderwerpen 
in hare waaide en maken wij alleen een vergelij
kende beschouwing van ons tijdschrift met buiteii-
landscli • op het chauitre "openbare gebouwen*', dan 
moet het toch dc aandacht trekken hoeveel de l l . R. 
daarin ten achteren rijn. 

Ik heb mij de moeite getroost den ninhoud" vnn 
de bijna 25 deelen, luopende over lil jaren, na te 
gaan en op te teekenen wnt daarin voorkomt, dat 
onder genoemde rubriek is te brengen, en dan kan 
ik met geen mogelijkheid, Uaavchen de besi:hrijving 
met afbeeldingen van het Entrepot-dok te Araster
dam, tot en met de uitbreiding van het Gasthuis 
aldaar, meer vinden dan de beschrijving en afbeel
dingen van omstreeks 50 gehouwen, waaronder ja 
belangrijke voorkomen, doch ook vele van niet 
noemenswaardige heteekenis. 

Het schijnt mij echter toe, dat meer gegeven kon 
zijn. In die :t7 jaren t o l l , zijn vele belangrijke 
en verdienstelijke gebouwen gesticht, waarnaar 
men in de R. R. tevergeefs zoekt, ja waarvan 
zelfs met geen enkel woord melding wordt gemaakt. 
Om mij alleen maar Uit Amsterdam tc bepalen : 
waar vinden wij het Paleis voor Volksvlijt, waar 
het Amstelhotel, waar het monument op den Dam, 
waar enkele Kerken uil deu laatsten t i jd / 

Ook op liet gebied der particuliere bouwkunst, 
waai'toc ook het werk des heeren Muijsken be
hoort, hetwelk mij aanleiding tot het schrijven vnn 
deze regelen heeft gegeven, ontmoeten wij hetzelfde 
verschijnsel; ook dai'u-oji was meer te geven dan ge
geven is. 

De R. B. worden zekerlijk niet veel buiten onze 
grenzen gelezen cn gekend, maar zij het ook in wei
nige exemplaren, zy overschrijden die toch; en als 
nu de buitenlander het eenig (officieel) orgaan der 
burgerlijke bouwkunst in ons land in handen krijgt 
eu met dc geduchte, dat. het liesto brood voor 
liet venster wonlt gelegd, den inle>ml ervan be
schouwt, welk denkbeeld moeten de kenners zich 
don wel van het bouwkunstig leven in ons land 
vormen I Nog eens, veel komt erin voor dat ook 
door den buitenlander uing gezien wonlen, maar er kon 
meer en vooral meer gne 's gegeven worden, [te R. B. 
blijven veel beneden de werkelijkheid; zij geven van 
onze bouwkunst niet dat zuivere beeld, dat men in 
buiten land sche tijdschriften ontmoet van hetgeen 
daar wordt gewrocht. 

Ook de wijze, waurep hel gegevcne wordt voor
gesteld, kon, mijns inziens, heter zijn. In den re
gel zijn de uiVelilingen op le kleine schaal en het 

behoort lol de zeldzaamheden, wanneer eenig detail 
van een onderdeel, de versiering of de constructie, 
op flink" schaal gegeven wordt. 

Wij weten wel, dat liet niet geheel de schuld 
van de Commissie vau Redactie is, dat dit alles zóó 
eu niet andera i i ; zij heeft zeker hier en duur aan
geklopt, 111:1111% belaas! geen gehoor gevonden, zij 
heeft gegeven wat — en zooals zij hel ontving. Onin
gewijd met hare bemoeiingen, onthouden wij ons 
vau elk oordeel. 

En nu kom ik tot mijn eigenlijk doel. [>e heer 
Muijsken — hij boude mij dit verzoek ten goede, 
want het wordt in het belang van de R. R. eu het 
volk gedaan - geve op een llinke wijze met hel kas
teel Ood-Wassenaar een termen stoot inde. naar ik 
meen, boven aangeduide goede richting, /mi bet 
»goed voorgaan, doet goed volgen" hier niet een 
schoone waarheid kunnen blijken le zi jn, zoodut 
meerden -li zich opgcwokl gevoelden, ziende hot! niet 
het kasteel Oud-Wassenaar gehandeld is, om de 
vruchten van hunnen geest ten liestc le geven, 
met dc volte overtuiging, dat zij op een haar 
waardige wijze woiilan behandeld? Hierdoor zal hij 
zich zeer verdienstelijk maken jegens de Maat
schappij en jegens de Xederlaiidsehe bouwkundigen. 
Maar daardoor ook zal bij een steen van groote 
waaide hebben aangebracht tot het Tijdschrift zelf; 
dat zal meer waaide verkrijgen en meer op prijs 
wonlen geschat dan tntnutoe. Hij zal niet min
der bijdragen tot den bloei en den goeden naam der 
Maatschappij, en velen, die zieh 1111 niet tot baar 
aangetrokken gevoelen, doeu toetreden. Dan zal 
er geen reden meer liesluun , dat — zooals dezer da
gen is geschied — i n een vergadering, waarin inuie 
bouwkundige kunstaangelegenheid werd Iwhandeld, 
OOOr eeu geenszins tot oordeelen geheel onl»ev«H'gd 
persoon van de Maatschappij werd gezegd , dat zij 
wel is eene Maatschappij van bouwkunde, maarniet 
van hauwkunst. 

Mijn tweede opmerking betreft het op bl. 41 ge
zegde omtrent de poraoncn, door wie dat schoone 
werk is uitgevoerd Op weinig uitzonderingen na , 
zijn dat Nederlandsche werklieden "eweest. Zeker 
een verblijdende mededeeling. 

Maar verder lezen w i j , dit de wanden der mo
numentale vestibule zijn bekleed met kiinstm inner 
(xtucn-tustro), vervaardigd door eeue firma te Wee
nen, met voor een deel — Italiaansche werklieden. 

/ouden ook voor dat werk geen Nedeilnndsche 
(Irma en uitsluitend Nederlandsche werklieden te 
vinden zijn geweest? Zou under de kunstmatige 
leiding en aanwijzing van den architect, de ver
vaardiger van de, op de Nationale Tentoonstelling 
iu 1870 le Amsterdam gehouden, met zilver be
kroonde proeven van stuco-lustio, ook niet voor het 
bedoelde werk te gebruiken zijn geweest? Wij 
menen niet, een ontkennend antwoord op dese vraag 
le zullen ontvangen, als dc Mededeeling eraan 
wonlt toegevoegd, dat dc proeven van stueo-lustru, 
door denzelfden inzender, den heer J . U . Parodies te 
Rotterdam, op de Internationale Tentoonstelling in 
1878 te Parijs geëxposeerd, ouk inet zilver zijn 
bekroond, en daar zóózeer de opmerkzaamheid Uit 
zich trokken, dut een gemachtigde van liet Italiaan
sche Gouvernement den vervaanliger heeft verzocht 
zijn proeven al' U* staan, om geplaatst U; worden in 
het Koninklijk Museum, daar z i j , zoowel door hard
heid als SCOOOne bewerking, uitmuntten Iwven alles 
wat men daar, het land der klassieke kunst cn kunst
nijverheid , bezat. Die proeven prijken dan sedert 
in genoemd Museum ten voorbeeld aan de Italiaan
sche stuc-werkers. 

Van vrij nabij met het bovengezegde liekend, 
ineende ik deze kleine lans voor onze Nederlandsehc 
architectuur-nijverheid te moeten breken; niet om 
den lieer Muijsken tc bedillen , want hij zal onge
twijfeld gegronde redenen gehad hebben — , maar 
om aan te toonen, dat men voor zulk werk niet 
naar het buitcnlunit behoeft te gaan, om wat. 
schoons en duurzaams te bekomen. G. 

K O N I N K L I J K INSTITUUT V A N I N G E N I E U R S . 
Het Instituut hield den Hdeu dezer eene vergade

ring in het lokaal Diligentia te 's-Gravenhage, die 
door ruim zestig leden weid bijgewoond. 

De notulen der vergadering vau *J September 
1870 , roede iu druk aan de leden medegedeeld, 
gaven tot geen beraadslaging aanleiding en wenien 
mitsdien goedgekennl. 

Wederom waren tal van geschenken ingekomen. 
Voorlezing werd gedaan van een brief van het lid 

A . Ph. Kapfcyn, waarin deze zich geheel vereenigt 
met zekere [«schouwingen, indertijd door het lid 
J. A . Snijders Gz. in het midden gebracht over ecu 
door den heer Knpteyn gelevenl stuk hetrell'eude 
empirische zwiuiriepuntsbeiialing enz. 

Van de afdeeling Nedeilandsch-Iudie, gevestigd 
te Batavia, was het algemeen verslag der werkzaain
heden over 1878 - 1 8 7 0 ingekomen, met dc daarbij 
behoorende rekening en verantwoording en balans. 

Van den lionltlitig.'iiieiir van den Waterstaat iu 
Noord-Holland waren de gewone waarnemingen aan 
Hen Kelder over de maanden Augustus en September 
1870 ontvangen, die als bijlagen tot de notulen der 
vergadering het licht zullen zien. 

Opnieuw was door liet lid P . J. II. Hayward 
eene mededeeling ingezonden betreflende proeven met 
het enduit mélalliijiie van Lavergne en Delbeke. Die 
mededeeling was van zuiver negatieven aard. 

Ecu schrijven wenl voorgelezen van het lid J . D. 
C. M . de Roos, sin-kkeude ten geleide van eene 
mcdnlecHug over bel zelfwerkende voediligstueMel 
voor sUkomkelels vun S. G . Cohnfeld, te Zoilkeroda, 
hij Musseldorp, dat dezen zomer op de Ariiheniselie 
Internationale Nijverheids-tentoonstelling in werking 
is geweest en hij uitstek heeft voldaan. 

I' ' de Ne.leilands.be Maatschappij ter l»evorde-
dering van Nijverheid was haar programma over 
1870 ingezonden, waarvan het noodige ter kennis 
van de leden zal worden gebracht. 

Eeu aantal bescheiden betreflende de Kweekschool 
v ' machinisten te Amsterdam was door den direc
teur dier inrichting, J . W . Visser, ter beschikking ran 
den Itaad van bestuur gesteld. 

liet raadslid N . T. Michaelis deed eenige mede
deelingen lietrehVnde sch roef bouten en verschillende 
soorten van bewerking van ijzer. 

Iu de notulen der vorige vergadering was afgedrukt 
een /aakrijk en door tal van bijlagen toegelicht ver
slag van de tweede, door den Raad van bestuur iu 
1H77 benoemde commissie tot onderzoek naar bet 
Wenechelyke en mogelijke van de invoering van een 
normaal slecnformaal hiertelande. Dat verslag gaf 
tot geen discussie iu deze vergadering aanleiding, 
zoodat bel, ingevolge de aan het slot daarvan voor
komend'' conclusie, ter kennis van de hoofden der 
lietrokken departementen van algemeen bestuur zal 
wonlen gebracht. 

In diezelfde vergadering was mededeeling gedaan 
van een schrijven van het lid G. van Diesen, hnolil-
ingenieur van den Waterstaat in Zeeland, aan den 
Raad van bestuur gericht, naar aanleiding van de 
vroeger .hoi' hel lid ('. de liiuijn gegeven mededeeling 
over de oiidet zeesche oevervenlediging van deu Oude-
luinlsche-Z.«dijk op het eiland Gocdei-eede en de 
daarover destijds gevoerde discussie. Thans werd 
«H'tie nadere beraadslaging daarover aan de orde ge
steld, die - behalve door liet lid De Briujn, dieeene 
daarmede in verband sUiande toezegging deed — door 
de leden J. F . W . Conrad en Van Diesen wenl ge
voerd, waarhij de eerste de zaak meer uil het his
torisch, de htatsU! uit het theoretisch oogpunt besprak. 

Ten slotte liekwum het lid A . Huët het WOOrd, 
die eene zeer uitvoerige voordracht hield onder den 
ceiivoudigen titel: lover de verbinding van Amstenlam 
met den Hoven-Rijn"; hij beschouwde zoodanige ver
binding uit een viertal oogpunten, waartaj een aantal 
ondarwerpen, belangen en ontwerpen ter sprake wer
den gebiacht. 

Nadat een aantal nieuwe leden waren aangenomen 
en anderen als zoodanig voorgesteld, sloot de President 
de vergadering. 

Door welwillende toestemming van deu Minister 
van Financiën waren de leden in de gelegenheid ge
steld, eeu bezitek te brengen aau de bijna voltooide 
voor Z. M . den Koning bestemde stallen nabij het 
Noordeiude, die, onder de leiding van den architect 
II. P. Vogel, lid van het Instituut, met zeer veel 
belangstelling werden U'zichtigd eti aan wier liouw 
cn inrichting algemeen hulde wenl gebracht. 

E E N G O E D E N G O E D K O O P RU E K 
L* génie cioil et Iti tmrauj public* 

a l'itxpoiitian unictnefle de 1878 por 
ii. Ccrlieluud et (ï. Ihuuout, *twt la 
direction de .if. Ed. (Inlien. I'.irïn, 
J . Dejey ct Vie. Prijs 12 fmucs. (XVI 
en 675 bl. „'i'.p.jt ortnvo, met eeuige 
weinige bonts 11 eden). 

».\ch! Imd ik maar geld 0111 naar Parijs te gaan I" 
heelt zeker menig arm ingenieur in het vorige, jaar 
uitgeroepen gedurende de wereldtentoonstelling. En 
na den afloop zal menigeen verlangd nebben naar 
ecu goed en goedkoop verslag, dat hem tenminste 
eenige vergoeding schonk voor zijn gemis van een 
gnnit wetenschap)«lijk genot. Dat verlangen wonlt 
meer of min voldaan door het lioek vun dc heeren 
CerbebMld en Dumoiit, Ingenieurs des Arts ct Ma
nufactures, Professeurs de technologie d VAsso
ciation polgtechnif/uc, ate. Het boek is een her
druk van opsUdlen. die verschenen zijn in het Journal 
des Travaux publiés. De hoofd redacteur Caben 
hooft er een TOOrrode aan toegevoegd. Terecht ver

baast zieh de schrijver van een wctenschap|»elijk feuil
leton iu een der Parijscbe bladen over den schat van 
degelijke geleerdheid, opgehoopt in een hoek dat 
geschreven weid door slechts tw uatllieii. 

liet werk omvat de geheele kunst van den inge
nieur en is gesplitst in zeven hoofdstukken. 

Het eerste (hl. 1—24) is gewijd aan de algemeene 
beschrijving van de weratftentooustoUlng en aan de 
studie van de services mèeanigve et hydraulique, 

liet paleis Trocadem, dat meer dan tien millioen 
fr. gekost heeft, werd door de heeren Davioii.l eu 
Hoiir.lais gelwiiiw.l IM minder dan achttien maanden. 

s in de huitenlaiidsehe afdeeling merkte men on
der de voornaamste fabrikanten van stoomwerktuigen 
op: de heren Galloway, uit Manchester; Sulzer, 
uit Winter thur; Wheelock, uit Worcester, W a l -
schaerts on Call Hnlot, uit Brussel; Escber Wyss , 
uit Zur ich , enz." (hl, 16). Dus noemen de schrij-
vets: twee Engelschen, twee Zwitsers en één Belg. 
Nederland wordt niet genoemd en schijnt dus hun 
opmerkzaamheid niet te heblien getrokken. Op hl. 
17 noemen z i j , hij vermelding van de vierde groep 
stoomketels, de/eltüe Zwitsersclie firma's en drie an
dere Belgische. Nederland schittert weer door een 
hescheidene tol. 

De twee machines van Le Brun voor de water
voeding voerden 750,000 liter in het uur op lot 
vijftig meter hoogte. 

Het tweede hoofdstuk (bl. 25—52) behandelt 
wat tentoongesteld werd door Fransche ministoricn 
en andere officieele inrichtingen, door de stad Pa
rijs en dour Algerié. De tentoonstelling van het 
Fransche Ministerie van Openbare Werken was ver
deeld in zeven sectiën: Bruggen en wegen. — Dienst 
van den Waterstaat. — Rinnenlandschc scheepvaart. 
— Zeewerken. — Lichttorens, bakens.—Spoorwe
gen. — Algemene Statistiek. 

Omtrent de door Algerië tenUmngestelde voor
werpen wordt vernield, dat het hout van den Eu
calyptus met voordeel gebezigd wordt u>t het maken 
van stoelen en dnt do reuk van den Atlas-ceder, 
ook gebruikt voor meulielen, voldoende is om i n d e 
warme landen de zoo talrijke eu lastige insecten te 
verdrijven. Volgens de schrijvers heeft de Eucalyp
tus in Algerië eer gedaan aan zijn naam van koorts-
weorder. De directeur van deu plantentuin te 
Huitenzorg betwist hem dat vermogen. Von Belt-
wald daarentegen huldigt hem als zoodanig, in zijn 
boek Die Erdc und ihre Volker en haalt o. a. 
Italiaansche wdtrijvers aan , tot staving van zyn 
stelling. Het ware, in 't belang der aanplant Ingen 
in Ind ië , te wenschen dnt de strijd beslist werd 

Het derde hoofdstuk, bl. 53—250, het aanzien
lijkste, bevat de volledige Wschrijving van de voor
naamste Fransche inrichtingen voor de ontginning 
en liewerking van delfstoffen. In het tweede gedeelte 
van dit hoofdstuk worden de werktuigen voor grond
boringen beschreven, vooral uitvoerig die van Dru 
(bl. 79—87) , die ze in 1878 in een brochure 
met vele platen beeft doen kennen. 

tip hl. 225 vindt men de afbeelding van metalen 
leien Uit dakbedekking uit de fabriek van Monta-
taire (Oisc). Zij zijn zeer licht. Gedurende de ten
toonstelling waren de gehouwen van het Champ-de-
Mars ermede gedekt De prijs is 4.25 tot 4.50 francs 
per vierk. meter. Spoorwegmaatschappijen en de 
Staat maken er meer en meer gebruik van. De 
schrijvei-s vermelden hij elke fabriek de instellingen 
voor de werklieden : ouders landskassen , scholen , 
ar beide rswon ingen . enz. 

Op bl. 220 en vv. vindt men bijzonderheden omtrent 
de stalen kettingen van David, Damoizeau en Cie. 
De last, gedragen door een ketting van zacht staal, 
zonder misvorming, was 20 kilogr. per vierk. mil l im. 
doorsnede. 

Hoofdstuk I V , hl. 2 5 1 — 2 0 0 , handelt over de 
werktuigen en de constructies in metaal. B l . 267 
geeft de aflieelding eener machine hydrauliguc 
a agylomi'rer des briquettes de charbon. Op bl. 
268 vindt men een en ander omtrent de draaibrug 
te Marseille, de zwaarste en breedste der wereld; 
het dek is 02 M . lang op 14breed. Een enkel man 
kan de brug draaien, hoe hevig ook de wind z i j , 
en er zijn slechts drie minuien noodig om ze te 
openen ot te sluiten. Bij kalm weder zijn voor die 
te Rrest noodig twee man en tenminste vijftien 
minuten, voor die te Havre (120 tons zwaar, 
terwijl die te Marseille 740 t. weegt) vier man' en 
vier minuten. Op bl. 272 is do teekening van een 
locoinohile-Calla, die een roeo^mgtpouip iu U-weging 
brengt, bestemd tot vulling van de twgaarkom van 
een waterval. Deze locumobilen zijn ook iu de kolo
niën veel verspreid. 

Op hl. 27:1 zijn de hydraulische loeslelleu der 
(Irma Sinson-Saint-Albin U'schreven. Zij voeren dage
lijks vijfhonderd millioeu liter water.op voor Parijs 
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tot de hoogte eener wooing met vijf venliepingeii. 
Op hlz. 274 vindt men de afbeelding van haren 
robinet-vanne, hoog 3.*> M . BI. 270 cn w . deelen 
iets mede omtrent do pompe-hrrW«e vnn l l anmt , 
vervaardigd volgens zijn Théorie des aubes courbes 
et de leurs cffets. 

Op hl . 281 ziet men de teekening van Eiffel's 
brug over de Douro, vroeger beschreven in Dc Op
merker. 

BI. 285 vertoont Eiffel's kraan met geslagen-ijzeren 
draaiende spil , zonder fundeering, vnn drie tol tien
duizend kilogr. kracht kunnende uitoefenen. 

BI. 288 en vv. deelen iets mede omtrent den 
viaduct van 90 M . spanning over de Itancc. Het 
dek wonlt over de pijlers ter l>estomdo plaatse ge
schoven , zonder steigers, i l l . 200 vermeldt iets om
trent een kerk , geheel van ijzer, voorPomte-É-Pitre 
op het eiland Guadeloupe, geschikt voor landen die 
geteisterd wonlen door aardbevingen. 

Hoofdstuk V . bl. 300—384. behandelt het mate
rieel der s|»K)iwegen en dei- tramways, liet Itevut 
o. a. zeer goede bladzijden (met afbeeldingen! om
trent de aaneengeschakelde remmen (bl. 329—344), 
ook afzonderlijk als brochure herdrukt. Het is op-
merkelijk, dat iu Duitschland drie maatschappijen 
het remtoeatel van den Duitschor Heberlo'm hebben 
afgeschaft, orn het te vervangen door dat van 
Westinghouse. 

Op bl. 359—304 worden de voor- en nadoelen 
van smal spoor aangetoond cu inuiige smalle bnueu 
lieschrcvcn. Het bezwaar van overladen is reeds weg
genomen door de uitvinding van mechanische toestellen. 
Blijft over het strategische: de ontoereikendheid in 
oorlogstijd. Maar het ongemak zou nog grooter zijn 
zonder smal s|ioor, want dan zouden de streken, 
waar het nu wordt aangelegd, geheel misdeeld ziju 
van ijzeren banen. 

Op de tentoonstelling miste men ouder het tram-
wuv-materieel den type char-a-bnues, in gebruikt.: 
Versailles, Marseille, Algiers , enz. Deze type is 
goedkoop en licht. De Parijzonaar maakte er gaarne 
gebruik van om naar de weihennen of de tentoon
stelling tc gaan. 't Is het rijtuig, dat de voorkeur 
geniet onder de Engelscheu die de Fransche hootdstad 
bezoeken. Maar het heelt een groot gebrek ten op
zichte van het reglement: er is slechts iéne klasse 
van reizigers i n , tenzij men overeeukoiue, gelijk te 
Algiers , dat de « m e bank eerste klasse zal zijn en 
de andere bank tweede klasse, hal schijnt potsierlijk . 
maar het is zoo, cn wij zouden bet niet uitvinden. 
Die char-a-bancs heeft nog een ongemak, en in 
onze oogen is het een verdienste: hij wordt in een 
oogwenk gevuld en geledigd, maar het schijnt, 
dat bij de controle belemmert. 

(Wordt vervolgd) 

P R I J S V R A G E N , 
ITITUK SCHREVEN IN IIKT JAAR 1879 

DOOR OF. 
M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 

B O U W K U N S T . 
De Maatschappij stelt voor a ls : 

EERSTE 1'RIJSVRAAO. 
een grcot hotel voor eeue zeebadplaats. 

Het hotel wonlt verondersteld te wonlen geplaatst 
aan de kust van Nederland. Het te bouwen terrein 
is over de volle lengte gelegen onmiddellijk aan het 
strand op de duinen, gemiddeld 12 meter boven bet 
strand en 4 meter boven het terrein aau de land
zijde. Het Inschik bare bouwop|iervlak is lang 150 
hf. en breed 00 M . 

Hot hotel moet door middel van trappen en ter
rassen in onmiddellijke verbinding zijn met het strand. 
Het ten-as, waarop een muziektent wordt verlangd, 
moet gelegenheid aanbieden voir 400 zitplaatsen. 

In het hotel wonlen verlangd de volgende loka
liteiten , verdeeld op doelmatige wijze over vijf ver
diepingen, Sousterrain, Parterre, teen Se Verdieping 
en Zolderverdieping: 

Ruime Keukens en Kelders, Kamen voor de be
dienden , Bad- en Waschiniiehting, zoowel voor 
binnen-zeebaden als koude en wanne loetwaterbaden, 
douches enz. Verder een entree met ruime vestibule 
met aangrenzend bureau van het hotel, Kamer voor 
den chef en portier, Post- en Telegraafbureau. 

De entree met ovenlekten doorril (descente a 
couvert). 

Een hoofdtrap direct, vanuit de vestibule toegan
kelijk en gaande door de beide verdiepingen. 

Aan de zeezijde een ruime eetzaal voor 400 per* 
sonen met twee daaraan grenzende kleinere zalen 
voor restauratie ingericht, twee rookkamers, biljart
kamer, speelzaal, conversatie- cn leeszaal en dames-
kamer. 

Een concert- tevens balzaal, zoonoodig vrij staande, 
maar door een overdekte gullerij met het hotel in 
verbinding. 

De slaapkamers, waaronder eenige met aangren
zend salon en badkamer, anderen met zitkamer, 
moeten ruim gelegenheid aanbieden tot plaatsing van 
150 l>edden. 

Verder de noodige Kamen voor bedienden, berg
plaatsen, zolders, enz. Door alle verdiepingen (zoo
veel mogelijk brandvrij) twee kleinere (brandvrije) 
ti-.ip|>en voor de logés, de noodige dieiisttrapi*u, 
toiletten, gnnlerobes, privaten en pissoin. 

In het midden van het gebouw een gemakkelijk 
in beweging le brengen monloir voor de gaston en 
twee kleiuei-e voor huishoudelijk gebruik door alle 
verdiepingen. 

lie vnnwaarden verder bij het ontwerpen inacht 
te nemen zijn: de constructie degelijk en natuurlijk. 
toepassing vun berg- en baksteen, ruim gebruik van 
ijzer, bet <mtwerp toegelicht door een memorie en 
duidelijke teekeningen. 

Men verlangt drie phinteekeningeii, drie gevel -
leekeniiigeii, twee doorsneden allen op 1 c .M. par M . 
De meest belangrijke details op een schaal van S 
c .M. per M . 

Voor het dc bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd het getuigschrift dei- Maatschappij 
met de premie vau driehonderd gulden. 

Xejr iuedotiin e'ing worden uitgeiioodigd alle bouw

kundigen, geboren of wonende in het Koninkrijk 
der Nederlanden. 

TWEBHE PRIJSVRAAG. 
Ken titelblad voor het tijdschrift de Rouw-

kundige Bijdragen, uitgegeven door de 
Maatschappij. 

Het formaat ol de afmetingen van het blad moe
ten zijn gelijk aan die van het bestaande tijdschrift, 
hoog 0.35 M . , breed 0.25 M . 

Men verlangt van het geheel eene artistieke op
vatting cn uitvoering; het de bekroning waardig 
gekeurd ontwerp zul wonlen bestemd tot titelblad 
of omslag van Isivenvermeld tijdschrijft, zoodat er 
gelegenheid moet zijn tot plaatsing van het opschrift, 
de namen van reductie, bestuur euz. 

De behnndeling der teekening moet zondanig zijn, 
dat de reproductie daarvan door middel der photo-
litographie mogelijk is , cn dus in lijnen of nreceringen. 

Voor het «le bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wonlt uitgeloofd het getuigschrift der Maatschappij 
met de premie van honderd-en-vijftig gulden. 

Ter mededinging wonlen uitgenoodigd alle bouw
kundigen, gelioren of wonende in het Koninkrijk der 
Nederlanden. 

ti I.IM'I-: PRIJSVRAAG, 
Een Waranda achter een gewoon woonhuis, door 

middel van een sierlijke trap toegang 
gevende tot den tuin. 

De achtergevel is 8 meter breed, er bevindt zich 
één vertrek over de volle breedte met drie deuren 
toegang gevende op het bordes met waranda, waar
van de vloer 2.50 meter boven den tuin is gelegen. 
De verdiepingshoogte is 4.50 meter. 

Voor bet de bekroning waardig gekeurd ontwerp 
wordt uitgeloofd het getuigschrift der Maatschappij 
met de premie van vijftig gulden. 

De mededinging is uitsluitend VOOT dc leden dei-
Maatschappij. 

Berichten en mededeelingen. 
I I I N N E N L A N D. 

's G r a v e n h a g e Door Z . M . is met 15 Nov. 
a. s., aau den ingenieur van den waterstaat 3e 
klasse A . B. Albers , een onbepaald verlof verleend, 
met behoud van ancienneteH; en zijn voorts, met 
genoemden datum, benoemd: tot ingenieur van den 
waterstaat 2e klasse, de ingenieur :ie klasse C. B . 
Schuurman; tot ingenieur van den waterstaat 3e 
klasse, de aden -ingenieurs J . C. Ramaer en C. A . 
Jolles, en tot adsp.-ingenieur van den vmterstaat, de 
civiel-ingenieius A . E . Kempces en M . Calaud. 

— De Minister van Financiën heelt een commissie 
ingesteld, teneinde hem in to lichten omtrent de 
herziening van het reglement voor de meting der 
binnenvaartuigen, en daarin benoemd de heeren: 
VV. van Konijnenburg, hoofdinspecteur der directe be
lastingen te 's-Hage, tot voorziltor, J . W . Galton, 
hoofdingenieur hij de directie der marine le Helle
voetsluis, Jan Smit Jz . , schoei, «bouwmeester te K i n 
derdijk, J . A . van Oosten, •chipper to Hoogeveen, 
K . W . Veischoou", controleur der directe bekistingen, 
to Groningen, tot leden, en tot secretaris R. van 
der Keen, adjunet-cominies bij het departement vnn 
Financiën. 

A m s t e r d a m . De Burgemeester Jbr. Mr. C. J . 
A . den Tex , de wethouder Mr. G . van Tienhoven 
en bet raadslid F . J . W . II. Schmitz zijn naar Ber
lijn en Hamburg gegaan , teneinde de daar In-staande 
beursgebouwen iu oogenschouw te nemen cn de wijze 
van exploitatie aldaar gevolgd to bestudeoren. De 
quaestie van deu bouw en de exploitatie der beurs 
trekt zeer de aandacht van het publiek, eu in menige 
verga lering wordt deze zaak liespi-oken. 

- - De heeren Jhr. Mr . C. J . A . deu Tex, Jhr, 
P. Ilartson, Mr. G . van Tienhoven, Mr. L . A. A . 
van Wensen, A . C. Wertheim, Mr. E . N . Ralin-
sen, Mr . M . P . G . Quack, J . Regtdooraee en II. 
de Veer vormen de Amstonlamsche subcommissie 
VOOT het oprichten van een gedenkteeken voor wijlen 
T. J . Stieltjes. Amsterdam heeft te veel aan Stiel
tjes te danken, dan dat die commissie aldaar niet 
deu noodigen steun zoude vinden. 

— De hoofdingenieur J . Dii ks , die het iul en iat ionaal 
congres voor de doorgraving van de landengte vau 
Panama, in den zomer van dit jaar le Parijs ge
houden, als vice-president van eeu der siibeommissien 
bijwoonde, is benoemd tot lid eener commissie, 
die den heer De Lesseps zal vergezellen naar Noonl-
Amer ika , ten eerste om het terrein van Panama 
naar Aspinwall nader op te nemen, eu len tweede 
om het gouvernement der Voroanigdn fltatoji van 
Noord-Amcrika over te halen zijn goedkeuring aan 
bel door het congres aangenomen plan te vet-leenen. 

— De Middclburgsehe Courant deelt mede, dat 
eene commissie u i l het college der zeevisscherijen 
zich onlangs naar Berlijn begeven beeft om dc lo
kalen in oogenschouw te nemen, die bestemd ziju 
voor de in 1880 te houden internationale visscheiïj-
tonloonstelling. Het is de commissie mogen geluk
ken eene der fraaiste cn best gelegen zalen van lust 
groote gebouw voor Nederland to bespreken, hetgeen 
zij te eer kon doen, omdat Nederland hier het eerst 
op het appèl geweest is. 

Voor de tentoonstelling der Nederlandsche afdeeling 
zijn reeds talrijke en zeer Iwlaiigrijke inzendingen 
toegezegd, zoodat men zeker kan zijn, dat. zelfs de 
geringste tak onzer visscherijen even volledig daar 
vertegenwoordigd zal worden als de groote see- cn 
riiiervis-schci-ijen. 

Rotterdam. Het nader voorstel van Burge
meester en Wethouders in de /aak van het droogdok, 
bevat in hoofdzaak het volgende: 

In de gemeenleraadszilting van 27 Oetobnr if be
sloten, het vonratel tot het stichten van een droog
dok aan Burgemeester cn Wethouders te renvooieeren 
ter fine van nader advies, iu verband met de, na 
indiening van dal voorstel, ingekomen aanbiedingen 
voor het stichten van een droogdok. Bij overweging 
welke weg onder de gegeven omstandigheden zou 
moeten worden gevolgd, OHO aim het verlangde te 
voldoen, zijn Burgemeester en Wethouders tot de 
overtuiging gekomen, dut een lulvies op dc gedane 
aanbiedingen onmogelijk kan gegeven wonlen, zoolang 

de plans voor een geen vaste g ^ % p i * , waaraan 
droogdok m o e c K lieant woon len, zijn gesteld 
waaraan dus die aan biedingen, ook met het oog op 
dc exploitatiekosten, getoetst kunnen worden. 

In de eerste plaats geldt dit dc afmeting en dc 
diepte van het dok. Dit hangt nn nf van de grootte 
der schepen, waarvoor het zal moeten dienen. Uit 
de stukken, die over de zaak zijn ingediend, blijkt, 
dat men steeds is uitgegaan van liet denkbeeld om 
het dok zoodanig in te richten, dat daarvan door de 
grootste schepen, welke iu verband met de verbe
terde verbinding met de zee de haven kunnen be
reiken, gebruik kunne worden gemaakt. Mei het 
oog hierop is dan ook de lengte aanvankelijk voor 
schepen van 145 M . kiellengto (later op 137 M . 
teruggebracht) bepaald, BO in verband daarmede dc 
diepgang op een maximum van 5,0 M . aangegeven, 
terwijl daarbij levens als wenschelijk is gesteld, het 
dok in 2 of meer afdeelingen to maken, soodathet 
niet alleen voor groote schepen, imiar ook voor 2 
kortere tegelijk, zal te gebruiken zijn. Voorts is 
daarbij de plaats aangegeven waar het bassin enz. 
zoude kunnen gemaakt wonlen. 

De bepaling dezer afmetingen, alsmede van den 
aard van het dok, vindt haar grond : 1o. in het rapport 
van den Directeur der gemeentewerken van 11 De
cember 1877 , waarin — iu verband met dc inlich
tingen destijds door den heer Bonn verstrekt — 
omtrent de diepte der haven, door dien deskundige 
op 5 M . — A . P . cn de diepte vau het bassin ter 
plaatse van het dok op 9 M . — A . P . gesteld, o a. 
het volgende te lezen staat: 

"De laatste diepte buiten beschouwing latende, 
aangezien die afhankelijk is van de inrichting van 
het drijvende dok, meen ik te moeten opmerken, dat 
die eerste diepte voor eene nieuwe inrichting te ge
ring is. 

uln een mijner rapporten liet rellende de verbreeding 
cn verdieping van de geul in de Koningshaven, van 
den 5 December 1 8 7 6 , deelde ik mede, dat gedurende 
de eerste elf maanden van dat Jaar 312 Stooeaschopen 
cn 120 zeilschepen binnenkwamen , met eeu diepgang 
van meer dan 50 dM. Daaronder werden er aan
getroffen van 5 5 , ja zelfs enkele van 59 d M , 

• Wanneer uien nu aanneemt, dat zoodra de nieuwe 
waterweg voldoende diep zal zi jn, de mogelijkheid 
bestaat dat ook schepen van nog grootere diepte voor 
de stad zuilen komen, zooals die in andere havens, 
zelfs van ons land, worden aangetroffen, eu daarbij 
inaebtneemt, dat schepen met volle lading gedokt 
moeten kunnen wonlen om daaraan kleine bei-stel
lingen te verrichten, dan meen ik recht te hebben, 
de voorgestelde diepte voor de dok haven le gering 
to noemen, en ton sterkste te moeten aanraden die 
op minstens l i M . beneden A . P . te bepalen, en na
tuurlijk het drijvend dok evenredig diep te maken. 

•Hoewel ik het plan tot plaatsing der drijvende 
dokken als zeer roorloopig beschouw, vestig ik even
wel uwe aandacht op het feit dat zoo het dok iu 
2 deelen wordt gebruikt, ten dienste van korte 
schepen, het dok gemerkt A moeilijk te bereiken 
zal ziju, aangezien het schip alsdan over bet talud 
moet varen, waar natuurlijk veel minder diepte is. 
Ook in dat opzicht geloof ik, dat het plan te be
krompen is opgevat. 

•Het komt mij voor, dat bij het ontwerpen van 
eeue inrichting nis de hicrbciloelde, rekening met de 
toekomst gehouden t t worden en men vooral den 
toegang tut de dokken ruim genoeg moet maken om 
ook, zoo noodig, de drijvende dokken fatter te kunnen 
verlengen." 

En 2o. in een nader rapport van deu Directeur 
der gemeentewerken, vnn 24 Mei 1878, waarin hij 
de voorstellen doet, die ertoe geleid heblien om de 
heeren Bonn en Wittop Koning uit te noodigen, ont
werpen vuu een dok op te maken. Overeenkomstig 
den inhoud vau dat stuk eu het daarmede instemmend 
advies van de Commissie voor de plaatselijke werken, 
is uitgedrukt, dal bet dok moet zijn drijvend en uit 
ijzer samengesteld. 

Teneinde nu de onzekerheid weg te nemen ten 
aanzien van hetgeen mocht wonlen gewenscht, en 
met het oog op hel s|h>dlvoreischeiide der zaak, 
geen tijd aan nutteloos ondersoek tc verspillen, zijn 
Burgemeester en Wethouders le rade geworden , den 
Raad in overweging te geven, om vóór dat zij aan 
het verlangen om nader advies gevolg geven, te 
bepalen aan welke hoofdvcreischten het droogdok zal 
moeten voldoen. 

Op grond van al hetgeen in de stukken te dezer 
zake voorkomt, geven Burgemeester en Wethoiidei-s 
nlzoo in overweging, te bepalen als volgt: 

l o . het dok moet de vereischte lengte hebben voor 
•ehepen van hoogstens 137 M . kiellengte; 

2o. het moet zoodanig iu afdeelingen zijn gemaakt, 
dat het niet alleen Voor groote schepen, maar ook 
voor 2 koelere schepen tegelijk zal te gebruiken zijn; 

So. het moet zoodanig zijn ingericht, dat het steeds 
behoorlijk onderbonden en zoo noodig hersteld kan 
worden; 

4o. het maximum diepgang, waarmede de schepen, 
zoowel geladen als ongeladen, iu het dok kunnen 
komen, moet zijn 5.0 M . ; het draagvermogen moet 
daaraan evenredig zijn; 

5o. het zal geplaatst worden aan den linkeroever 
der Maas westwaarts, begrensd door de haven van 
Charlois, zooals in de memorie van toelichting bij 
de missive van de Commissie voor dc plaatselijke-
werken van 17 Jul i 1.1. is aangeduid. 

I N G E Z O N D E N . 

llreda, 14 November 1871». 
Mijnheer de Redacteur! 

Vergun mij s. v. p. plaatsruimte in olie Opmer
ker" voor een vraag, die ik aau den heer v. d. 
Kloes zou willen stollen. 

Zij is deze : 

In welk gedeelte van een DHandbook over Na
tuurkunde" kan ik het bewijs vinden voor de on
juistheid mijner meeiiiug in zake de behandelde 
vloeiput ijuestic? 

Met de meeste achting 
Uw Dw. Dienaar, 
li. O. iUJKKItMAN. 

Unknmliffiiigen van Unhesteilingen. 
Maandag*. 17 \ i o 

Hcriïcii-oii-ZiMnn , te 11 uren. in het kofBehuis De 
Draak: het inrichten tot kazerne vnn het groot arse
naal en het verrichten va» daarmee in verband staande 
werken. Bestikken verkrijgbaar bij den opzichter van 
fortificatiën in Het Kromhout, en inlichtingen bij den 
eerstaanwezend ingenieur, beiden te Dordrecht. Ra 
ming / 38,00(1. 

Klnaumageeul, te I 2 ureu, door den burgemeester 
ran Dantomadeeli bet aanleggen vau een straatweg, 
vau hel Smidshuis onder Riiisum*gcc>t, over .laniiin, 
lot aau de grens van de gemeente Fnrwerdcradool, 
tor lengte van p. m lfiOO M . 

i i i i - . i f r . la in . te L ' / i uren, door de Hol!. Uzcrcn-
spoorvveginaatschappij, in Het Vosje: de levering van 
300 tons stalen spoorstaven, lang 7 M . ; SS tons ijzeren 
lasohplatcn met schroefbouten eu 5.5 tons haak bouten ; 
80 tons ijzi reii hischplnten eu 26 tons schroefbouten, 
teu behoeve van het vernieuwingsfonds vau don 
Nnoi ill.oliainl - cin n Staatsspoorweg. 

Mneek, le (J uren, door hef besliuir van het Oud-
burgerweeshuis: het onderhoud der gebouwen over 
'80, en van eonige buitengewone- en vcrverswcrkcn. 

i.eiiivv.ki iieit hij mevrouw van Andrinsra dc Kern-
penaer-De Schepper: het afbreken der huizing cu 
schuur in gebruik bij .1. C. Boersma, te Vaardcburcu 
onder Bliia, cn het bouwen van eene huizing mot 
schuur aldaar. 

Mn-.4ag, t<* \ m . 
[Kaarden, te 11 ureu, iu ito kazerne Oud-Molen: 

hot doen van voorzieningen mui het wachthuis iu de 
Westbatterij bij Muiden. Raming /2fi50. Bilj. inz. 
17 Nov., te 8 urm. 

'.••Hage, te 12 uren, donr het ministerie van kolo-
nieu (technisch bureau): de levering van ijzeren 
perronovcrdokkhigru, luifels en andere ijzerwerken, 
ten dienste der Staatsspoorwegen op Java. 

4.1* maar, te 12 uren, door het gemeentebestuur: 
de levering van 325,500 vlakke straatklinker Waal
moppen, tusschen 1 Apri l eu 31 Mei '80. 

laienei-Nlnut , te 2 uren, door het bestuur vau het 
waterschap Doukervliet in de gemeente Abcoudc-
Baauihriiggo, in het polderhuis: het opbouweu van 
den watermolen. 

Woeiml .n . I» Kor . 
ttsen, te I uur, door do comm. van adm. der cell, 

givangenls: de levering van benoodigdhedeu tot het 
onderhond der gevangenen) ged. '80. 

Ilae-.hiirg, tc 3 urén, voor W. A. Willcmscu, in 
dc Stads waag: hel maken der gebouwen voor een 
geheel nieuwen stoom-koren-, run- en houtzaagmolen, 
aan den IJseL Inl. bij Ten Zijthoff en Zoon, le 
Deventer. Aanw. Ie 1 uur. 

Weeree», ami het centraal magazijn van militaire 
klecding enz.: de levering van: 2000 wellen dekens, 
100 wateremmers, 600 leamane blikken kookketels met 
linnen zakken, 10(H) linnen broodzakken. 

vo.HienUiri. door den architect J . W. Wijnstok J r., 
iu het Caft-Boeeanm: het verbouwen van eeu perceel, 
Rcchtboomsloot no. 95. 

Ilenneraai . Ui N«v. 
AmHteraam. to II uren, aan het koloniaal etablis

sement: de levering, in 91 perc, van: grijs keperla-
ken; donkerblauw laken ; blauwe baai; paardendekens; 
diverse katoenen; blauw doorverfd katoen; verband-
katoen; sarongs en spreien; goud galon en sabel
kwasten; blikken eetketeltjes; gerookt, spek; hard-
steenen vloertegels (2 bestekken); divers stnal; divers 
ijzer; divers ijzerwerk; haag- ea sluitwerk (2 bestekken); 
gereedschappen (2 bestekken): koevoeten, patjok 

tiikhoiiweeleu, schoppen enz.; fascine-, gras- eu hak-«f 
apmecaea; spijkers, klinknagels rnz. (2 bestekken i; 

houtschroeven enz.; vijlen; ijzeren gaspijpm enz.; ge
galvaniseerd ijzerdraad; zink enz.; zinkwit en roode 
menie; lijnolie en traau; teer; divers borstelwerk; 
glasruiten; houtsoorten; wergwcrktiiigen ; schermge-
reedschappen ; verlichtingsmiddchn; vilt; asphaltvilt; 
aardzakken; duhbclhuid, mos en bordpapier. 

te 11 uren, door bet ministerie van marine: 
de levering van 1000 M . voeringbaai, 1000 stuks 
wollen dekens, IstJO stuks bont-linnen overtrokken 
voor matrassen en 2000 idem voor kusseusloopen 
(in 1 perceel). 

D e i n , te 12 uren, door den directeur <ler artillerie-
stapel- en constriictiemagazijnen: de levering vuu 
130,000 K G . mossingplost, dik 0.OÜ23 M . 

Haarlem, tc 1 uur, door den architect A . vnn der 
Steur Jr., in het lokaal „Weten ea Werken": het 
maken van dcu voorgevel voor dc in aanbouw zijnde 
miiseinnlokalcn aan het Spaarue te Haarlem, hoofd
zakelijk bestaande in het verwerken van p. ni. MOO 
M ' teakhout; 107 M 3 hardsteen; 27(H) I P Scholsch 
grnuict; 23 M J Udelfanger steent 19 M . metselwerk; 
500 K G . gegalvaniseerd ijzer; loof) K G . balk- cu ander 
ijrer: 1300 K G . lood; 200 K G . koper. 

HlnmimageeM , door het gemeentebestuur van Dnti-
luntadeeli het leveren vun 100 stère suivergewsseeken 
riviergrint en 130 stère vuu slag gezuiverde mac-adain. 

MfridfliiurK, door het polderbest. van Walcheren, 
iu dc Ahdü: lo. het bestorten van een gedeelte voor-
oever aan de Oostwatering; 2o. het leveren van 224,0(H> 
stuks straatklinkers; So. idem van 80 M 1 grint; 4o. 
het schoonmaken van de hoofd wat oringc-u in 'S0, '81 
on '82. 

VrlMag, t l BWV. 
Haarlem, te 10 uren, door M . P. T. Prévinaire: 

het makeu vau 2 arbeiderswoningen onder één dak, 
iu den Amstcrdummorpolder 111 Oost, nabij de boerderij 
HO. 80, bewoond door J . Hoogstralcu, door wien 
dagelijks aanwijzing zsl geschieden. 

Middelbare-, tc 10 uren, door liet ministerie vun 
waterstaat, aan het gr houw van het prov. best: lo 
het driejarig onderhoud en herstel vnn 's Rijks zee
weringen en havenwerken le Vlissingen en van die te 
Veen-, iu 2 pi-re. Aanwijzing 17 Nov, Raming 
perc. 1 /11,540, perc. 2 f 5240 per jaar; 2o. bet drie
jarig onderhoud van het kanaal door Zuid-Beveland 
met bijbehoorende werken. Aanw. 17 Nov. Raminp 

/ 23,500 per jaar. 
Velcen, Ic 12 uren, door het hestuur van dru 

Noord-cn-Zuid-Spuarndaniacheu polder, in het Hotel' 
Apeldoorn : lo. liet schoonmaken, verbreeden en ver 
diepen der ringsloot om den polder; 2o. idem idetn 
der Vclzcrtocht iu den |ioldcr. 

Middelburg, tc 1'/, ureu, door burg. en weth.: b< 
maken en Juhangen van 2 nieuwe houten binnen vloed' 
deuren aan de smis bij de stadsschuur. 

t'lrerhl, door de directie der Ned. Hiuispoorwet-'' 
maatschappij: delevering van 1000 M J zuivere rivier-
grint, voor den tramweg Den Hnag—Schevcuingen. 

Xaterdag, tl Nsv. 
Hreda, le 12 uren, door den rand van admin. <!'• 

kon. mil. academie: de levering, ged. '80, van dc 
bij de inrichting bcuoodigdo voorwerpeu vnnklcedin? 
en uitrusting dor kadetten, met uit zondering van 'k 
lakens, die afzonderlijk zullen worden aanbesteed. 

Maandag, 14 Nev. 
Amsterdam, tc \VL ureu, door hot besluur vn 

de Ainstcrd. Vereeniging tot het houwen van Arl» 
derswoniagen, iu De Eensgezindheid: het bouweu v»f 

eeu blok arbeiderswoningen, te zonen voor 150 gf 
zinnen, bij het Westcrkauaul. Aauw. 22 Nov., vu 
10—12 uren. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 15 November 1879. 

Ipeldssrn, tc 12 uren, door het gcmcentcbesl.: 
lo . het bouwen van eeue school met geheel vrijstaande 
ouder wijzers woning op het Duo onder Apeldoorn; 2o, 
het maken van ecu geheel nieuw ameublement in 
genoemde school, voor p. in. B00 leerlingen. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: hot bouwen 
eener modclhocvc c. n. op het erf no. 92 op hel. 
Knmpercilaud. 

i n i m t . i ï . na Raw. 
-Ildsrli, te l ' i ' j uren, door het ministerie van bin

nen), zaken, aan bet gebouw van het prov. bestuur i 
l o . het tweejarig onderhoud van- en het doen vun 
eenige vernieuwingen cn herstellingen aau dc gelioinvrn 
der Rijkskweekschool van onderwijzers te VRosch. 
Aanw. 19 Nov., tc 2 uren; 2o. idem idem aan dc 
gebouwen dor Rijks-hoogere burgerschool nldaitr. 
Aanw. 19 Nov . te 11 uren; 3o. idem idem uan de 
gebouwen der R ijks-hoogorc burgersrhool te Helmond. 
Aanw. Is! Nov., tc 1 uur; to. idem idem aan do fe-
bouwea der b^jkS koogore burgerschool te Tilburg. 
Aanw. 17 Nov., te 1 uur. 

Airen a/d Hljn, tc 1 uur, door hof R. K- ptiroch, 
kerkbestuur van den II. Boiiifiicius, bij N . Spollue: 
het bouwen eener paroch. school Biet omlcrwijzers-
wnniug. 

WaeiiNdag, BO ^<>». 
V l l a s e , te 11 uren, door het ministerie T M water

staat enz.: lo . dc uilvoering vuu baggerwerk langs dc 
zuidzijde van dc plant de (iroote-Zttag, alsmede het 
maken van eeu al-I ION lam dour de Bukkerskil be
noorden die plaat in de Niouwe-Maas, luaschuii de 
kilometerraaien 123 en I2fi. Aanw. 22 Nov. Raming 
ƒ78 ,100; 2o. het maken van eenige werken tot voort-
ze! ting der uormitliscering van de Boven-Meiwede 
onder Gorinchem. Aanw. 22 Nov. Raming f 13,500; 
8o. het wrgruinien van een in de Waal hoven Nij 
megen, tussclien do kilometerraaien 23 cn 24, gezonken 
vaartuig, (llerbestoding.) 

--Hage, te I uur, door liet ministerie van justitie: 
het oprichten vun ecu gebouw voor eeu kantongerecht 
te 's-Hnge. Aanw. 20 Nov., te L9'/l uren. Raming 
ƒ 12,883. 

l iunl i er L i , op het burenu van hel burgcrl. armbest: 
de levering van 200 M . ruw hemdcnkalocu van 25 a 
30 ct. de M . , 250 M . idem van 18 u 80 ct. dc M„ 
50 M . kiclcbont van 2S a 30 ct. dc M . , 00 M . paars 
katoen vau 20 ü. 25 c. de M 

Uanderdag, 17 V.» 
Hekelingen, te 12 uren, door burg. en weth.: het 

bouwen eener school voor 220 kinderen, met bijlcvering 
vnn sehooluiui-uhlement, eu eener ouderwijzersvvoiiing. 
in l . bij deu architect J . I. van Waning, te Rotterdam. 
Aanw. 20 Nov., Ie 12 uron. 

Winters» k te 2 uren, door de directie der Ned.-
Westf. spoorweguiaalschappij, zijtak vau Winterswijk 
naar Bocholt: lo . het doen vuu grond- eu kunstwerken 
en het leggen van spoorbaan en wissel* ten behoeve 
vaa het Pruisisch gedeelte vnn den spoorweg van 
Winterswijk naar Bocholt; 2o. het maken van wach
ters! onsjes eu wachlersvvoiiingen, ten behoeve van het 
Pruisisch gedeelte van den spoorweg van Winterswijk 
naar Bocholt. 

Haarlem, te 2'/: urci, door het ministerie vnn wa
terstaat enz., aau het gebouw vau het prov. best: lo . 
het driejarig onderhoud van dc werken der RijUzee-
huveii het Nicuwcdiep. Raming / 20,000 per jaar, 
So, idem van 's Rijks zeeweringen op Teasel. Aauw. 
22 Nov. Raining ƒ5000 per jaar; 3o. hot aViejarig 
onderhoud der Itijks-huven- «n zeewerken op Urk. 
Aauw. 22 Nov. Raming / 19JM0 per jaar; 4o het 
driejarig onderhoud der duinen op Terschelling. Aanw. 
22 Nov. Raming /8000 per jaar. 

Vréjdag, »ft Raw. 
Middelburg, tc 10 ureu, door het ministerie vau 

wslerstaal, aan liet gebouw van het prov. bestuur: 
lo . het driejarig onderhoud van het kanaal door 
Walcheren met hij behoorende werken. Aanw. 22 en 
24 Nov. Raming ƒ «0,0*i0 per jaar; 2o. het onder
houden en verbeteren ged. 80 van do nevenwerken 
tc Bresketiü. Auuw. 22 en 24 Nov. Raming ƒ5275 . 

'•-Ilage, te 12 uren, door het ministerie van bin
nen! zaken: de levering van machinaal papier, in 
onderscheidene soorten, benoodigd voor den dienst 
der algemeene Inndsdrukkrrij ged. '80. 

(rnliem, te 12 ureu, door liet ministerie van bin-
neul. zaken, aan het gebouw van het prov. best: l o . 
het L'J.V I_' onderhoud van- eu het doen van eeuige 
vernieuw ingen cn herstellingen aan de gebouwen der 
Rijks-hoogere burgeischool Ie Zali-Bommel. Auuw. 
20 Nov., le 1 uur; 2o. idem idem aan de gebouwen 
der Rijks-liindboitwschool te Wageningen ged. '80. 
Annw. 21 Nov., te 1 uur. 

«ramingen, le 12 uren, door het ministerie van 
binueiil. zaken, aau liet gebouw van het prov. best: 
het éénjarig onderhoud van- en het doen van ver
nieuwingen en herstellingen aau de gebouwen der 
Rijks-universiteit lo Groningen. Aanw. 21 Nov , te 
10 uren. 

MaUerdam, te 1 uur, door burg. cn weth.: het 
houwen van eene school met woning aau den Gouilsche-
Rijweg. In l . aau het Timmerhuis. Aauw. 25 Nov., 
le 10 uren. 

MelUaant, te I' , uren, door burg. en welh.: het 
bouwen eener school voor 220 kinderen, met bijlcvering 
van schnolmnrublonient, cn eener ondcrwijzerswooiug. 
Inl . bij deu architect J . I. van Waning, te Rotter
dam. Aauw. 21 Nov., tc 10 uren. 

Zaterdag, SO IVav. 
l'trerhi, te 1 uur, door burg. en weth.: het ver

bouwen van het perceel in de Min re broederstraat, G 
2«3, in te richten tot gymnasium. Aauw. 24 Nov., 
te 10'/i uren. 

1'lrerhi, te 2 uren, door het ministerie vsn bin
nen), zaken, aan het gebouw vun bet prov. best.: l o . 
het éénjarig onderhoud vau- en bet doen vsn ver
nieuwingen cn herstellingen aan dc gehouwen der 
Rijks-universiteit te Utrecht. Aanw. 22 Nov., te 10 
ureu; 2o. liet 3jarig onderhoud van- on het doen van 
eenige herstellingen CM kul gedenkteeken te Soestdiik, 
opgericht ter eere van Willem Frederik George I«odo-
wijk Prins vau Oranje. Aanw. 24 Nov., te 11'/, uren. 

Maandag, t Der. 
'••Hage, tc II 1 . . uren, door het ministerie van wa

terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best: 
het tweejarig onderhoud van het 7u eu 8e perc. der 
groote cu andere Rijkswegen in Zuid-IIollaud. Aanw. 
26 Nov. Raming per jour: perc. I /14,650, perc. 2 
ƒ 17,390. 

ninidag, i Dec. 
mi lrmi lad , te 11 uren, in het Schippershuis: het 

makeu vuu gebouwen enz. tot opberging van torpedo-
materieel bij hut lort Dc Ruyter. Aauw. 28 Nov., to 
11 uren. Raming ƒ120.000. Bil j . ins. 1 Dcc , vdór 
3 uren, op het burenu vau den eenttaunw. ingenieur 
te Willemstad. 

Niéuw-Beierland, te 12 uren, door burg. en weth. 
het houwen van eeu schoollokaal en onder wijzers wo
ning in die genieeute. Aanw. door don architect Fop 
Sluit (te Oud-Beierland) 28 Nov., te II uren. 

Vtaentdag , S llec. 
'••Hage. te 11 men, door het ministerie van water

staat enz.: dc uitvoering vau werken tot normalisecring 
vnn de Waal te Loooon (Gelderland), tusschen de 
kilomclenuuicn 34 en 36. Aanw. 28 cu 29 Nov. 
Runiiug / 24,000. 

'••Hage, te 11 uren, door liet ministerie van marine, 
ten behoeve vau het korps mariniers: de levering van: 

Bestek nn- I. 
250 M . goud chevron galon (half); 
8(H) „ geel chevron-galon; 

2000 „ rood idem; 
1000 „ rood galon voor hiiigdurigeu dienst; 

30 „ breed goud lissen galon (huif); 
20 „ smal idem; 

450 „ breed geel lissen-galon; 
tOO „ smal idem; 
60 st. sabelkwasten voor onderofficieren; 

150 „ idem voor korporaals; 
20 „ groene hoomsiiooreii; 

800 „ roode halssnoeren met kwasten; 
5000 paar roode schouderpassanten. 

Bestek no. 2. 
25 st. sehakot-kokurden voor ouderofficieren; 

300 „ idem voor minderen; 
400 „ schakot-lissen met knoop: 
300 „ gekromde kruisuukers; 
300 „ pompons: 

1600 „ koperen petankers; 
2000 „ kleppen voor pet. 

Bestek no. 3. 
1900 dozijn groote koperen nnkrrknoopeii; 
1800 „ kleine idem; 
1200 „ kleine dubbele idem. 

Bestek no. 4. 
10 stuks trommen (compleet); 
6 „ signaalhoorns; 
5 „ fhiilonhossrii. 

Bestek no. 5. 
3(H) stuks trom vellen i 

50 „ trnmsnarcu. 
Bestek no. fl. 

1000 stuks stropdassen van zwart cverhisl; 
200 paar broekdraagbaudeii. 

Bestek no. 7. 
looo stuks baarkammen j 
800 „ kleedcrborstels; 
800 „ schoenborstels; 
400 „ slotborstols; 
600 „ knoopschareu; 
8(H) „ blikken smeeriloozen; 
700 „ idem wasdoozeu; 
3' 10 „ kier-lo kloppers. 

Bestek no. 8. 
250 stuks koppels met slat; 
350 „ dragers voor sabelbajonet; 

10 „ trotnslagbanden; 
10 „ troinilraagriemon. 

Bestek no. 9. 
150 atuks een mans stroozakken; 
200 „ idem bovenlakens; 
150 „ idem onderlakens; 
24 „ tweemans bedlukens. 

Bestek BO. 10. 
250 stuks urnmans wollen dekens. 

Vrijdag, A llec. 
Kwalle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

éénjarig onderhoud vau de aa r ! - cn verdieping»-
werken der DedeSMvaart en hare zijtakken, in 3 perc. 
Aanw. 27 Nov., tc 12 uren, bij de Balkbrug 

Lreiiwardeu, tc U ' . ureu. door het ministerie van 
waterstaat enz., aan het ge DOUW van liet prov. best.: 
lo . het driejarig onderhoud van dc Weslduineti op 
Schiermonnikoog. Raming /9(H) per jaar; 2o. hot 
doen van voorzieningen aau den Hoogcwal cn daar-
bijgelegen duinen onz. op Schiermonnikoog ged. '80. 
Raming / 12,000. 

Maandag, H De •. 
Amcr»raart, tc 11 uren, door burg. eu weth: het 

bouwen van een progymnasium (nabij het raadhuis) 
Iul . bij den genieentearcliitecl. Aanw. 3 D c c , te 
Hl1/» uren. 

'•-Ilage, tc I I 1 ; , ureu, door het ministerie vau wa
terstaat euz., aan hot gebouw van het prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud der werkeu, behoorende lot hot 
veer te s-Gravendcct. Aanw. 3 ca 1 Dcc. Ramiug 

ƒ 8 1 0 per jaar. 
Waen«dag, IO Her. 

••Ilage, te 11 ureu, door het miuisteric vim water
staat euz.: de uitvoering vnu de vereischte herstellingen 
en vernieuwingen aan de werken van den Baardwijksche-
overlaat, met dc Rijkssluis iu de oostelijke vaart kade 
v.ni Waalwijk, met liet éénjarig onderhoud, benevens 
het zoonoodig leggen in '80 der zomorsluiting iu ge
noemden overlaat Aanw. « Dec. Raming ƒ2760. 

Vrijdag, II Bce. 
Iwalla, te 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
3jarig onderhoud dor Willemsvaart (prov. Overijsel). 
Aanw. 4 Dee. Raming ƒ 6 5 0 0 per jaar. 

Ulnodag, 101 Dcc. 
Haagezand, te 4 uren, ten gemeentchuize: het aan

leggen van eeu kunstweg, van de klapbrugte Fokshol 
af over Kropswolde, naar de grensscheiding tusschen 
dc prov. Groningen en Drente, lang, met inbegrip 
der breedte van den spoorweg, 5525 M . Aanw. 15 
Dcc, te 9 uren. Bi l j . inz. voor 12 uren. 

Waenadag, IT Dec. 
'••Ilage, te II uren, door het ministerie van water-

slaat enz.: het ged. '80 onderhouden van- eu het doen 
vuu eenige herstellingeu aan do I>audsgebouwcu to 
V H a g e . A..I1W 13 en IS Dec. Raming ƒ30,600. 

Saterdag, 17 Dee. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw vun het prov. bost: het 
4jarig onderhoud en de uitvoering van vernieuwingen 
en herstellingeu aan de Rijks-groote wegen in Gel-
derlaud, met de daartoe behoorende kunstwerken, 
beplantingen enz., in 19 perccelen. 

Ulno|i van Aanbrsteilingrn. 
Mrlelle, 1 Nov.: het maken van eene school voor 

lager onderwijs tegen do Nnd. Herv. kerk, ingericht 
voor 8 school lokalen, met bijlevering van alle tot den 
bouw behoorende schoolmeiibelen, en vun het ge
deeltelijk ainoveeren dor burgerschool op de Lijnbaan 
eu het wedcropbouwen en uitbreiden der school, met 
bijleveiing van school meubelen, enz. 

school id. tegen massa 
Lijnbaan de kerk 

G. A . J . Gouverneur, 
te Rotterdam, ƒ26,968. ƒ33 ,836 . ƒ60,800. 

J . Bout te Brielle, 26,628. 33,536. 69,963. 
J . C. Tom cn II . 

van Bergen Hene
gouwen, 's-Hage, 27,636.32 31,562.56 58,976.28 

C. de Bruin en 
J . Tecuw, te 
Jaarsveld, 20,319. 32,223. 68,442. 

J , v. d. Reijdeu, 
te Hriolle, 24,592. 28,620. 63,212. 

P. Vecnenbos, id., 24,454.20 2 8,487. 62,941.70 
J . de Bruijiie, te 

Rotterdam, 84,360. 27,740. 62,000. 
J . R. Vecnenbos, te Brielle, 49,820. 
A . de Neef, idem, 49.620. 
M . L . Vecnenbos, idem, 49,520. 

Kutten, 3 Nov.: het bouwen van 2 pakhuizen met. 
2 bovenwoningen voor G. J . M . Ouaeoampseu Jr.; 
ingek. 12 biljetten, als: 
J . R. Hamer, te Zutfen. f 8588. 
R. v. d. Velden, „ idem „ 7249.50 
G. J . Grooters, „ idem „ 7239. 
G. J. Kerkimiijcr, „ idem „ 7100. 
Oosteriuk en Schut, „ idem „ 7003. 
L . Ezermau, „ idem „ 7000. 
II. J . Douwes, „ idem „ 6995. 
G. Boerstoel, „ Brummen, ,, 6899. 
A. W . Welsing, „ Zutfen, „ «780. 
G. J . Koordcmau, „ idem „ 6710. 
L . Niiland, „ idem „ MM. 
G. Schurink, „ idem „ 6150. 
gegund. 

a-Baach, 6 Nov.: dc slechting vun vestinggronden 
van nabij Kasterensmolen tot ongeveer aan dellofstnd, 
teu gevolge van wijziging in het terrein voor het. 
bergen van grondspecie; ingek. 6 bilj., als: 
C. v. d. Berg, te Honswijk. ƒ 8100 
P. J . Somcrs, „ 's-Bosch, „ 5995 
P. H . de Bekker, „ Empel, „ 5<»78 
Th. v. d. Boogaard, „ Leeuwen, „ 5895 
L . van Dijk, ,, Empel, „ 5890 
F . Straatman, „ Linne, „ 5690 

Zwol o-, 7 Nov.: het aanleggen van een grintweg 
langs de Lutferhoofdwijk, in Overijsel; minste inschr. 
was J . Willigliagen, te Zwolle, voor ƒ32 ,323 . 

«ranlngen, 8 Nov.: het vertimmeren der behuizing 
van A . J . Koster, aau het Kattendiep, onder het be
heer van de architecten Hockzemu; iugekomen 9 
bilj., als: 
H . Kiel , tn Groningen, J 1798 
B . Schuur, „ idem „ 1790 
G. I'. vnn Erp, „ idem „ 1700 
E . Berkeubosch, „ idem „ 1490 
J . dc Vries, „ idem „ 1278 
D . S. Diddcns, „ idem „ 1175 
G. A . de Ruiter, „ idem „ 1131 
1). Dooijes, „ idem „ 1040 
K . Fekkcs, „ idem „ 1039 
gegund. 

•-Hage, 10 Nov.: het 3jarig onderhoud van dc 
hoofden der murine- of oude zeohavcn te Hellevoet
sluis; minste inschr. was M . L . Vecncnhos, te Brielle, 
voor ƒ 2459 per jaar. 

Nijmegen, 10 Nov.: het bouwen vau woningen voor 
gehuwde militairen; hoogste inschr. was J . Opzoomer, 
te Nijmegen, voor /14,700; minste inschr. H . W. van 
der Waarden, te Nijmegen, voor ƒ13,267. 

«lli.-,(i-«oi-ii, 11 Nov.: de levering aan de directie 
der marine van: 

lo . steen: 100,000 straatklinkers, 70,000 vlakke 
klinkers, 1<>0,000 har Ir en 100,000 boerengnutwe van 
Waal, Lek eu Geldersche IJscl, 5000 Utrcchtscho 
grauwe, 6000 straatklinkers cn 5000 beste gele van 
den Hol l . Usel, 5u(J0 Rijnsche boerengrauwe, 100,000 
onverglaasdc blauwe tegels, 500 hekt. schelpkalk, 25 
hekt. stuitkalk, 200 bekt. Dnrtsche cement of tras; 
minste inschr. was E. van Hols t tc Arnhem , voor 
ƒ7397.50; 

2o. duigen en bodemstukkon: 2000 ruwe heek) sums 
en 2000 heelc ankerduigcu, 8000 ruwe heelc aain.s-
IMMI ernst uk ken cn 800 Amerik. pijpeduigeu; minste 
inschr. was J . W. II. Wijntjes, te Amsterdam, VOOf 
ƒ 1010; 

3o. brandspiiitslangcn: 400 met geweven 7 c M . 
midd. en 4' 0 van 5 c M . middellijn; minste inschr. 
was R. C. Rouvcld, te Amsterdam, voor ƒ437.60; 

4o. ijzeren ballast: 52,000 groote vierkante, 3600 
groote driekante, 4000 kleine vierkante eu 4000 kleine 
driekante schuitjes; minste inschr. waren Peun eu 
Bauduin, te Dordrecht, voor ƒ189.60. 

assnOavéV II Nov.: hot houwen van eene indus
trieschool voor vrouwelijke jeugd op de Wetering
schans) aldaar, onder beheer van den ingenieur-architect 
A. L . van Gendt; hoogste inschr. was H . C. Dorlas, 
tc Amsterdam, voor ƒ77,447; minste inschr. D. Ccrltju 
en J . do Haan, to Amsterdam, voor ƒ59,500. 

trnhem, 11 Nov.: dc levering van 2 ijzeren brug-
schepen, voor de gemeente-schipbruggen te Arnhem 
en te Westervoort; ingek. 4 bilj., a l s : 
D. Goedkoop Jr., te Amsterdam, ƒ 5980 
Wed. C. Boole eu Zn., „ Slikkerveer, „ 5500 
Kon. Maatschappij „de 

Schelde", „ Vlissingen, „ 5480 
D. J . Bokslag, „ Deventer, „ 5369 
gunning in beraad gehouden. 

'•-Ilage, 12 Nov.: de houw eener school mot ouder
wijzers woning en gymnastieklokaal voor uitgebreid 
lager onderwijs, achter deu Zuidoost-buitensingel, 
minste inschrijver was II. Stigter, te 's-Hage, voor 
f 39,890. 

••Hage, 12 Nov.: lo. de uitvoering van werken tot 
verbetering van de Boven-Mans, onder de gemeenten 
Appeltern en Mcgen, tusschen de kilometerraaien 
I9« en 197; iugekomen 6 bilj., sis: 
II. dc Lceuwerk, te Hardinksveld, ƒ 7000 
R. A . v. d. Rergk, „ Panncrdcn, „ 6995 
A. G. Huyskes, „ Hcdcl, „ 6S35 
T. v. d. Bogaard, „ Leeuwen, „ 6490 
J . Hoften, „ Dreumel, „ 6175 
J . Hillen, „ Grsve, „ 5800 

2o. idem van herstellingen cu vernieuwingen ami de 
Bijksrivicrwcrkeu langs liet Ketoldiop, met do ver
lichting en afbakening van den Kctclmoud cn hei 
onderhoud der werkeu in '80; ingek. 5 bilj., als: 
A. van Keken., te Botterdam, ƒ 16,197 
(i . J . Mol , „ Kuilenburg, „ 15,94fi 
I. 1 . Terwindt, „ Psnnerden, „ 15.800 ] 
D. Sul, „ Kampen, „ 16,447 : 

II. dc Leenwetk, „ Hardinksveld, „ 14,999 
3o. het bouwen vau eeue dienstwoning te Nij mogen, 

ten behoeve der Staatsspoorwegen; ingekomen 5 
biljetten, als: 
A. van Zeist, te Rotterdam, ƒ 13,950 
A . Be.lining, „ Nijmegen, „ 13,910 
C. Verburgli Jr . , „ idem „ 13,876 
A . 11. Verhcy, „ idem „ 13,700 
H . W. v. d. Waarden, „ idem „ 13,267 

Haarlem, 13 Nov.: lo, het driejarig onderhoud van 
de haven beoosten het Oiideschild op Tesscl; minste 
inschr. was W. Holcnius, op Tessel, voor ƒ3388. 

2o. idem vau den prov. grintweg, van de brug aan 
het einde der Breelaan nabij den Huigeudijk, naar 
l 'rseni; minstv inschr. waren Gebr. Oldenburg, to 
Bergen, voor ƒ1616. 

Utrecht, 13 Nov.: het maken van eene waterleiding 
met put vnu de bermsloot naar de waterleiding in 
het reservoirgebouw op het stationsemplacement te 
Breda; ingek. 3 bilj., als; 
L . Botermsiis, te (iilzc, ƒ 2260 
B . Verlcgh, „ Giuneken, „ 2049 
A . Verhagen eu Zonen., „ Breda, „ 1988 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Rotterdam. Het oude stationsgebouw aan de 
Delftsche|N>ort is tot a. s. Mei aan de Tnunway-
mautschappij verhuurd tot berging van materieel, 
waarna het zal worden afgebroken. 

Leeuwarden. De voorloopigc concessie voor 

deu aanleg en dc exploitatie van een net van tram
wegen in de provincie Friesland, welke deter dagen 
was verstreken, is door den Minister vnn Water
staat , Handel en Nijverheid verlengd tot ultimo Apri l 
1880 cn thans gesteld ten name van de heeren J . 
A. baron van Harden broek, grondeigenaar en pre
sident der Maatschappij tot exploitatie van Veestallen 
cn Veetransporten to Utrecht, Leopold Mertens, in
dustrieel, en Louis Finet, ingenieur, de lieide laat-
Steu te Brussel. 

Leeuwarden. De stukken voor tic onteigening 
ten behoeve vnu den aan tc leggen spoorweg Stave
ren—Leeuwarden zijn aan de besturen van dc ge
meenten, door welke de spoorweg zal loopOtt, ver
zonden, om voor de belanghebbenden te wonlen ter 
visie gelegd. 

Leiden. Naar men verneemt, znl de paarden-
spoorweg alhier Zaterdag den 23sten dezer voor het 
verkeer wonlen opengesteld. 

Advertentiën. 
Bouwkundig Trekenaar 

De Architecten V A N G E N D T K N N I E R A A D te 
Arnhem , vragen zoo spoedig mogelijk een BOUW
KUNDIG* T E E K E N A A R . Zonder goede aan
beveling is het onnnodig zich aan te melden. 

De Notaris W . C . B o H T M N G K te Nijmegen, zal 
op Dingsdag den 35 November 1879, 's voormid
dags om 9 uur, ten huize van den heer H O E F 
N A G E L S to Neerbosch, z o n d e r I M - U U . I I . V E R -
K O O I ' F \ : 

Op het Landgoed Ruisen bij Nijmegen. 
Ongeveer 100 Perceelen EIKEN-, BEU

K E N - en andere BOOMEN op stam, 
benevens eenige perceelen geschilde 
E I K E N , E I K E N T A K K E N enz. 

Aanwijzing doét J. K L O M P , Boschbuus te Ruisen. 
Notitieboekjes zijn Op fnuico aanvrage te bekomen 

ten kantore van voornoemden Notaris. 

O U D E S T O O M K E T E L S ; 
O U D I J Z E R E N Z . T E K O O P . 
Aan het Stoomtuig dc Lijnden nabij Halfweg 

zijn T E K O O P : 
0 C O R N W A L L ' S STOOMKETELS, ieder lang 

9,(0 fat. van 1,59 M . middellijn, met binnen-vuurgang 
wijd 0,90 M . a 0,78 M . gemerkt a, b, c , d , e 
en f; 

6 gedeelten van een cilindervormigen STOOM-
HOUDER, lang van 2,78 tot 3,20 M , middellijn 
1,37 fat, gemerkt g, h, i, fc, l en Mt; 

benevens de navolgende hoeveelheden OUD I JZER: 
1' ongeveer 36050 kilogram beat gietijzer. 
2* > 1970 • gegoten ijzeren vloer

platen 
3* i 3880 D s i rooster-

baren. 
4 ' • 2070 • dun plaatijzer, ban

den, enz. 
5» a 1010 > gebogen T ijzer. 
0' B 385 9 oud lood. 
7' » 800 » brons en geel koper. 
8* » 100 s rood koper. 

Alles te hezigtigen aan het voornoemde Stoomtuig 
de Lijnden, alwaar inlichtingen bij den Opzigter 
F. V A N E R K E L te verkrijgen zijn. 

Schriftelijke aanbiedingen van koopprijzen voor dit 
alles, voor elk voorwerp of elke partij bovengenoemd, 
worden tot op deu 21 ' " November e k. afgewacht 
door de ondergetekenden. 

Dijkgraaf en Heemraden van den 
Duarlemmermecrpolder, 

J. W . k t V A N D E P O L L , Dijkgraaf. 
J . C . V A N D E B L O C Q U E R Y , Secretaris. 

Haarlem, 
10 November 1879. 

Ministerie van Justitie. 
A a n b e s t e d i n g . 

Begrooting van kosten ƒ12883 . 
Op Woensdag den 36 November 1879 , des na

middags ten één ure, zal in een der lokalen vau het 
Ministerie van Justitie, op den Korten Vijverlierg 
te 's Gravenhage, bij enkele inschrijving wonlen 
aanhesteed: 

Het oprigten van een gebouw voor 
een Kantongeregt te Schagen. 

Het bestek en de teekeningeii liggen ter inzage 
te 's Gravenhage in eeu der lokalen van het Minis
terie vau Justitie in de Nobelstraat en op den Kor 
ten Vijverberg. 

Die stukken zijn voorts op franco aanvrage te be
komen aan bovengenoemde lokalen, bij den hootd-
Opsigter over de gevangenissen J . V A N A S P E R E N 
te Amsterdam, en bij den opzigter der Gevange
nissen D. K R K N S te Alkmaar, 

Inlichtingen worden gegeven door den Ingenieur-
Arehitret. voor de Gevangenissen en Regtsgefxmwen, 
J . F. M E T Z E L A A R te '* Gravenhage. 

Aanwijzing zul wonlen gedaan op Donderdag 20 
November 1 8 7 9 , des namiddags ten 1 2 V a u u r , op 
het terrein waarop liet gebouw moet worden opge
trokken. 

's Gravenhage, den 12 November 1870. 
De Minister van Justitie, 

Voor den Minister, 
Dc Secretaris-Generaal, 

C L A NT. 

S T O O M W E R K T U I G . 
T E K O O P w n zuu gooi als nieuw liegen.. 

STOOMMACHINE van 16 ,..k. In «vik ing to 
be/iehtigen, en tegen billijke eon.litien. 

Aüï-es II. V A N HKL'SIL ' l lKM. Ikinwkuii.lige , Sjüe-
gdgrsfiht n ° . 'J te Amsterdam, 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 15 November 1879. 

M A A T S C H A P P I J 

UËYOKDEUING DEK BOUWKUNST. 
liet B E S T U U R heeft de eer ter kennis te brengen 

van belanghebbenden , dal door de Maatschappij dit 
jaar DRIE PRIJSVRAGEN zijn uitgeschreven, 
te welen: 

l e . Prijsvraag: Een groot Hotel voor een 
Zeebadplaats. 

Ter mededinging winden lütgettoodjgd alle Neder
landsche bouwkundigen. Prijs ƒ 3 0 0 . 

Se. Prijsvraag: Een Titelblad voor het tijd
schrift de Bouwkundige Bijdragen, uitge
geven door de Maatschappij. 

Ter mededinging worden uitgenoodigd alle Neder
landsche bouwkundigen. Prijs ƒ 1 5 0 . 

3e. Prijsvraag: Een Warande achter een 
gewoon woonhuis. 

De mededinging is uitsluitend voor de leden der 
Maatschappij. Prijs f 5 0 . 

De antwoorden worden ingewacht vóói' of op 1 
November 1880. Met programma is op franco aan
vrage te bekomen aau het lokaal der Maatschappij 1 
Wijde Kapelsteeg 2, en hij hare uitgevers dc Boek
bandelaars L . V A N B A K K E N E S & Co., Ileerengracht 
bij de Wolveustraat 2 7 ü , te Amsterdam. 

Tevens neemt het Bestuur de vrijheid Heeren 
Leden uit te nootflgea, zoodra mogelijk, iu te zen
den de vragen, die zij ter behandeling op de Alge
meene Bijeenkomsten, in Mei en September, e. k . , 
wenschen voor le stellen. 

Namens hei Bestuur, 
C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. 

Amsterdam, 8 November 1879. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

V E R K O O P van gebruikte IJzeren Spoorstaven, 
afkomstig van de Staatsspoorwegen en liggende op 
de Stations: 
Zutphen ongeveer 3 6 0 0 0 kilogrammen 
Utrecht • 9 0 0 0 0 i 
Boxtel i 1 1 0 0 0 0 
Breda » 1 0 0 0 0 0 
Tilburg » 8 4 0 0 0 
Rotterdam • 1 0 0 0 0 
Venlo » 1 9 0 0 0 0 » 

De voorwaarden van verkoop liggen, van af den 
15n November 1879 , ter lezing aan het Centraal
bureau der Maatschappij tot Exploitatie vau Staats
spoorwegen bij de Horeelselaan te Utrecht en aan 
de bureaux der Sectie-Ingenieurs le Zutphen , 's Bosch, 
Rotterdam en Venlo. 

Inlichtingen zijn op bovengemelde plaatsen te 
verkrijgen. 

liise.hrijvingsbiljettcn welke den prijs per 1000 K . O . 
moeten vernielden, behooren te zijn ingediend uiter
lijk den 25sten November 1879, des namiddags ten 
'12 ure, aan genoemd Centraal bureau te Utrecht. 

Utrecht, 12 November 1879. 

Nederlaudsch-Wefttfaalsclie 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
Zijtak van Winterswijk naar Bocholt. 

A a n b e s t e d i n g 
op Donderdag den 27 November 1879, des na-

middags ten twee ure, ten Raadhuize te Winters
wijk van: 

Bestek no. 40. 
Grond- en kunstwerken en het leggen 

van spoorbaan en wissels ten behoeve 
van het Pruissisch gedeelte van den 
Spoorweg van Winterswijk naar 
Bocholt. 

Bestek no. 4 1 . 
Wachtershuisjes en wachterswoningen 

ten behoeve van het Pruissisch ge
deelte van den Spoorweg van Win-
terwijk naar Bocholt. 

De iuschrijvingsbillettcn moeten uiterlijk vóór het 
uur dei' besteding vrachtvrij worden bezorgd ten 
Raadhuize te Winterswijk. 

Inlichtingen worden gegeven door den Diroctour-
Iiigenieur tier Maatschappij te Winterswijk, bij 
wiens tevens de bestekken met bij behooren op franco 
aanvrage en tegen betaling vau 

ƒ 3 . — voor Bestek no. 4 0 , 
ƒ 1 . 8 0 i i no. 4 1 , 

van af den -12 November a. s. verkrijgbaar zijn. 
Winterswijk, deu S I " October 1879. 

D E DIRECTIE . 

B U R G E M E E S T E R KN W E T H O U D E R S V A N ME
LISSANT zullen , behoudens nadere goedkeuring van 
IHI. Gedeputeerde Staten dezer Provincie, in 
openbaar aanbesteden, op Vrijdag den 28 Novem-
ber 1879, des namiddags ten 1 \ ure , ten Raadhuize 
der Gemeente Melissant: 

Het bouwen eener school voor 220 
kinderen, met bijlevering vanschool-
ameublement, en eener Onderwij
zerswoning. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage en over
name ten Raadhuize der Gemeente. De bestekken 
zijn aldaar zoowel als bij de Onna M . WIJT & Z O N E N 
le Rotterdam ad ƒ 1 , 5 0 |ier exemplaar verkrijgbaar, 
bij welke firma tevens, ad f 4 .— per stel Copien 
der teekeningen te bekomen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse zal worden gegeven op d< 
21 November e. k. des voormiddags te 10 ure, dooi' 
den Architect J . I. V A N W A N I N G te Rotterdj 
hij wien inmiddels nadere inlichtingen des verlangd 
te bekomen zijn. 

Melissant, den 8 November 1879. 
Burgemeester en Wethouders, 

Z A A I J E R , P i . , Dur gem. 
J. N A G T K G A A E , Weth. I. S, 

Maatschappij tot Invordering 
der Houwkunst. 

HET B E S T U U R bericht aan belanghebbenden, 
lat op de uitgeschreven PRIJSVRAGEN van 
1878 zijn ingekomen acht ontwerpen, als: 

Op de i e Prijsvraag u' ontwerpen, gemerkt: 
7 yd ii geld, XIX Siècle, Mc. Rine, Eos, Ver
scheidenheid cn Overeenstemming en Verschei
denheid. 

Op de Se Prijsvraag zijn g e e n antwoorden inge
zonden. 

Op de 3e Prijsvraag 2 ontwerpen, geteekend: 
Leerzaam en Rineo. 

Namens het Restuur voornoemd, 
0. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. 

Amsterdam, 8 November 1879. 

Openbare Verkooping 

GESLECHTE VÈSTI\(J(1R0M)E\ 
te V E N L O . 

D l O N T V A N G E R nnn R E G I S T R A T I E K N DO
M E I N E N T B VENLO m l op Woensdag, den3 De
cember 1879, des voormiddags H l uur, in bet 
Café »Uie Port van Cteve" in de Vleesehstraat te 
Venlo, ten overstaan van den aldaar resideerenden 
Notaris B E E K M A N , overgaan tot de npeulun! vei
ling van 

36 kavels geslechten vestinggrond te 
Venlo. samen groot 3.7970 hectaren, 
gelegen buiten de voormalige Gelder-
sche poort aan den weg van Venlo 
naar Arcen 'St. Urbanuswegi en aan 
de wegen in het verlengde der Groote 
Kerk- en Lomstraten, langs de Mid
den- en Buitensingels. 

De te veilen terreinen zijn door nuiiiuieipalen en 
kielspitten aangeduid en iu den catalogus breeder 
omschreven. 

De aanwijzing in loco zal plaats hebben op Dins
dag den 2 December 1879 , 's namiddags 2 uur, 
le beginnen bij kavel I. De catalogus bevattende 
dc voorwaarden, perceolsboschrijving, inzetsoininen en 
teekening, is voor 25 cent verkrijgbaar ten kantore 
van voornoemden Ontvanger, en tegen vooruitbeta
ling van dien prijs, door tusschenkomst van elk Ont
vanger der Registratie en Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn te liekoiuen teu Kantore 
van genoemden Ontvanger lo Venlo. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S D E R G E 

M E E N T E UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
den 29. Nocember 1 8 7 » , des namiddags ten één 
ure, in het ojienbaar ten Stadhui»! aan te besteden: 

Het verbouwen van het Perceel staande 
in de Minrebroederstraat wijk G. 
No. 263, interigten tot Gymnasium. 

Het Bestek met Teekeningen ligt ter inzage aan 
het Bureau der Gemeentewerken Achter Klareiiburg. 
van af Dingsdag den 11. November e. k. en van dien 
datum af zijn altlaar, zoomede ten Sladhuize en bij 
de Boekhandelaren V A N T E R V E E N KN Z O O N , be
stekken verkrijgbaar gesteld, met Teekening tegen 
betaling van ƒ 1 . 5 0 per exemplaar, en sonder Teeke
ningen ad f 0.35 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maundajj 
den 24. November e. k., des voormiddags ten 10'/., ure. 

Utrecht, 6 November 1879. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

W. H. H E W A T T E V I L L E . 

O P E N B A R E 
A A N B E S T E D I N G . 

B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S van K 0 7 ' -
TERRAM zijn voornemens, op Vrijdag den IS No
vember 1879 , des namiddags ten 1 ure, ten Raad
huize aldaar aau te besteden: 

Het bouwen van eene SCHOOL met 
WONING aan den Goudschen Rijweg. 

Alles nader omschreven in het bestek en dc voor
waarden die, op de gewone dagen en uren, ter lezing 
liggen op de Plaatselijke Secretarie cn het Stads 
Timmerhuis te Rotterdam, en ook voor den prijs 
van 50 Cent verkrijgbaar zijn bij Wed. P. V A N 
W A E S B E R G E en Z O O N , Boekdrukkers in deu 
Houttuin n". 73. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen aan gemeld 
Timmerhuis. De aanwijzing in loco zal plaats hebben 
op Dingsdag den 25 November 1879 , des voormid
dags ten 10 ure. 

A A N B E S T E D I N G . 
De B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S van 

AMERSFOORT zullen op Maandag, den 8. December 
1879 , 's voormiddags te elf uren, ten Randbotte id 
bet openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het bouwen van een Progymnasium 
(nabij het Raadhuis). 

Bestek en teekening liggen, te rekenen van den 
17. November e. k , , op de Secretarie voor een ieder 
ter inzage, na welk tijdstip het bestek verkrijgbaar 
is tegen betaling van 50 Cents per exemplaar. 

Inlichtingen zijn te bekomen bij deu Gemeente-
Architect, door wien aanwijzing iu loco zal worden 
gedaan op Woensdag den 3 December 1879 , 's voor
middags hulfetf. 

De Secretaris van Amersfoort, 
Amersfoort, W. L . S C H E L T U S . 

11 Nov. 1879. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

dr H o l l t i n t l s r h r T u i n , 
Bikkerstraat 20 en 22, tc Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 
un reparatien uan bestaands K E T E L S worden in 
den kortst mogelijkcn tijil geleverd en uitgevoerd. 

S t o o m ! S t o o m ! S t o o m ! 
Onfeilbaar middel tegen Ketelsteen, 

waarvoor wonlt ingestaan, liet is uiterst gemak
kelijk aan tc wenden cn zonder nailccl voor ilcn 
Ketel. Te bekomen bij 

J. W. R000A. Stoom-Olieslager 
tc Sï. ANNA-PAROCH1E. 

KLOOS & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- rn Talélbazalt-nriifven 

in B U N P R D I S 8 E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

K A L K , KIIUINSTKKS, VUÜItVASIK STEENKS, ENZ-
Sieuwehaven N.zijde D l o t i r r t l j i i n . 

V\\RIETSrj|(ITE\&llll 
ROTTERDAM. 

R O B E Y ft O I M I ' A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond l'arijs 1878 , 

vour fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van ÏOX WAI .KEI I & Co. 
LOCOMOBIELEN van ROIIEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P I ' L K H Y H l l O T H E l i S 
nieuw en te huur. 

C E N T R I F U G A A L P O M P E N van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegnran de 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S , A F S L U I T E R S , K R A N E N cn 
GARNITUREN vooi- stoom- en mterwnrntuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prima PORTLAND C E M E N T nil Mc hbrieken 
ilcr beroemde BUUHA.M C O M P A N Y tegen roucur-
reerende juij/en. 

Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars cn aploitanten vnn H A R D S T E E N - on 

van K E U E N Q R O E V E N . 

P o r t l a n d - C e m e n t 

„SIERT, M i m i , GRAwnz i c9. 
T B S T E T T I N , 

hebbende groote sterkte en weerstand biedend ver
mogen , is uitsluitend, alsmede K N I G H T , B E V A N 
S T U B Ö E ' S en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het IIOOKD-DEPóT V A N U K 
N E D E R L . K U N S T - Z A N D S T E E N F A B R I E K , Falck-
strnat no. 4 9 , AMSTERDAM. 

SCHALKWIJK & r l i 
Rotterdam, Wijnstraat 17. 

Technisch Chemisch taboratorium 
v het CHEMISCH en MECHANISCH on
dersoek van Cement, Tras, Hydraulische 
kalk ens. 
Agenten voor Nederland van dc C E M E N T - B R E E K 
T O E S T E L L E N van Doctor \ V . M I C H A e U S . 

P 
. M < > X A I K K -

A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle soorten. 

DE I . INI ' . IC". , Haringvliet 7, llotterdam. 

Mozaik Tegels voor Moeren 
in K K I 1 K K N , W I N K E L S , VKSTII IUI .ES, COitUI-
IJORS, W A R A N D A ' S , S T O E I ' K N , om. enz. alsi lc 
B E K L E E D I N Q van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land cn desaelfe Koloniën. 

G r . J. OOR, 
F i r m a A N T . D K W I L D , 

Scheepmakerahaven N". Bi en Jufferstraat Af". 58. 

R O T T E R D A M . 

G A S - Z U I V E M Ö G 
door het gebruik van ijzer-owde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost- lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg-

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

S l oo in l i in in crlnbrie kanten. 

FABRIEK DE I I 0 L L 1 M M I I E IJSSEL 
i » i : . i o \ < „ i i & c ° . 

C i v i e l - l n g e n i e u r s t e O u d e w a t e r , 
leveren eu vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ysemonstructis, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 160 tot 9000 M 3 per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . K e t e l s , D r i j f w e r k e n . L o c o m o b i e l e n , H e i m a c h i n e s , 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s . I J z e r e n K a p - eu B r u g o o n s t r n e t l ë n enz. 

R A C H M A N N & V A N L E E U W E N , 
M o z a ï k - C e m e n t - T e g e l - , K u n s t m a r m e r - e n B o u w 

m a t e r i a l e n - F a b r i e k . 

S L O T E R D I J K . l a y A m s t e r d a m . 
Bevelen onze uit echt Port land-Cement vervaardigde Cement-Tegels aau in alle kleuren en dessins, 

enkel en in Mozaikvorm. tot het bevloeren vau Kerken, Gewelven), Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
buizen, Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Badkamei-s, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbe kleed ingen in alle kiemen, tegen alle weersgesteldheden bestand en 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van C e m e n t v l o e r e n op Het nu-onderlagen vooi' Spoorweg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, iu alle .soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunsiuianner) in alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, Hofsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen , Water-reservoirs, Konteinkominen , Paaiden- cn Koe-kribhen , Rudkuipcii, Scboor-
steen-steenen, Hosalk-Cement-Tegels voor Wand- en ZuilenbesJeeding. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende voorwer|ien, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dakbek leedingen, 
Terrassen, enz., op directe aanviage gratis eu franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te l>ekoiiieii aan de Fabriek. 

l e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

D E T R A V E R S , 
geeft bsrigt dat door liaur lot eenige A (I E N T I N voor den 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, C«. tu Amsterdam, 
door wie nok tot het leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor gahaal Neder
land aangenomen oj. gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, lïeltweg N " . B , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt bjj (i. VV. VAN Dtlt WIEL & C'. te Arnlieni. — Alle «tukken en advertentien te adre.se'ren aan den Redacteur F. W. VAN GENDT J G i n . te Arnhem. — Uitgave van I). \ . THIEME. 
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A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W. V A N GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Verschijnt Z.tertUga. Pnj. per 3 nuunden f 1.85. Men abonneert zieh voor 
een ju rpng . Afzonderlijke nomner. bij voornitbutelliiot 15 cenU. 

A l l e s t u k k e n e n a d v e r t e n t i e s t e a d r e s s e e r e n a u 

d e R e d a c t i e t e A r n h e m . 

A D V E R T E N T I E N : 

Vsn 1—6 regel* fl.—, verder voor eiken regel plaatsruimte 20 cents en lOcenu 
voor eea Dommer vaa het Wad. Ad verteutien vour het buitenland 25ceuta per regeL 

DE N I E U W E B E U R S P L A N S T E A M S T E R D A M . 

De plaats, waar tie koopmansbeurs in de hoofd
stad gebouwd zal worden, en de vraag, of de bouw 
door particulieren dan wel tloor de gemeente onder
nomen moet wonlen, zijn onderwerpen, die menigeen 
in de laatste dagen bezighouden. Aan plans ont
breekt het niet en in korte trekken kan daarvan het 
volgende overzicht gegeven worden. 

Allereerst bestaat het bekende plan van de com
binatie Wolif, Kogel en Boissevain, ontworpen dooi
de ai-chitecten De Greef en Springer. Dit plan, 
waarop Burgemeester en Wethouders een voordracht 
hebben ingediend en dat bij een voorstel van latere 
dagteekeniug weer prijsgegeven is , stelt voor de 
bean op ruim twee en een hulfuit.nl de grootte van 
de tegenwoordige op te richten tusschen de Papen
brug- cn Oudebrugstegen. De wijze en de voorwaar
den van mededinging naar de exploitatie blijven hier 
buiten beschouwing. 

Vervolgens bestaat het denkbeeld, dat de heer 
Aug. Bendriehs aan de hand doet in zijne brochure 
getiteld "Beschouwingen naar aanleiding der voor
dracht van Burgemeester en Wethouders tot het 
bouwen van een nieuwe Beui's". Hierbij wordt een 
vierkant terrein verkregen door demping van de 
pypenmarkl en verder duor onteigening vau al de 
gebouwen van de Spiegelschool op de Ilooinmarkt tot 
de steeg Het Keizerrijk in de lengte, en in de breedte 
van al wat zich tusschen tlie twee punten uitstrekt 
tot aan de Spuistraat. Dc heer Hendrichs heeft zich 
bepaald tot hei aangeven van een plaats en dei-
wijze, waarop daarvoor z. i . de middelen zouden ge
vonden moeten worden; bet architectonische deel dei-
zaak , namelijk de uitvoering van het gsbonw enz., 
wordt ganseh en al in het midden yelaien. 

De architecten Mnysken cn De KruijlT hebben den 
Gemeenteituul twee plans toegezonden, belden uitge
werkt en berekend; zij worden het Damrakplan en 
het Damplan genoemd. 

Het eerste is mede ontworpen tusschen de Papen
en Oudebrugstegen in de te dampen gracht vun bet 
Damrak, met den gevel langs de thans bestaande 
waterlijn, waarbij de bestaande verkeei-sbreedte van 
het Damrak behouden blijft. Aan tie andere zijde 
ligt een ruim 12 M . breede straat tusschen de beurs 
en de achtergevels van de buizen der Waniioesstraat, 
welke straat lolgens het ontwerp met glas overdekt 
en tot winkelgalerij ingericht zou kunnen wotden. 

In dit plan zijn verder .'1 hoofdlokalen : effecten-, 
handels- en koiviibem-s als volgt geplaatst: 

De elfectenbeiu-s aan de hoofdgalerij, de koren
beurs naar de zijde vau het open havenfront, de 
handelsbeurs met hoofd toegang aan het Damrak, 
tusschen belden gelegen en met heiden door ruime 
communicaties verbonden. 

De etfect en beurs bevat de volgende lokalen (be
halve garderobes en retirnden): 

1. De beurs zelve, groot 3 7 ' / a X 20 = 750 M J . 
2. De effecten-sociëteit, bevattende in bet parterre 

een ruimte van 150 , en in elk der belde verdie
pingen ecu ruimte van 300 M l , dus gezamenlijk 
een Oppervlak van 750 M 1 , met afzonderlijken toe-
en opgang aan het Damrak, verbinding met de bears, 
woning voor deti concierge enz. 

De effecten be II is gaat door alle verdiepingen heen 
en wordt door eeu gla/en kap over de volle uitge
strektheid van boven verlicht. 

Een gang van I \ meter lengte bij ruim 7 meter 
breed ie verbindt de effecten- en handelsbeurzen ten 
gerieve van hen, die beide beurzen wenschen te be
zoeken. Ter linkerzijde van die verbindingsgang 
bevindt zich een lokaal voor post en telegraaf, groot 
150 B I 1 , met loketten aan S zijden, nl. van de 
effectenbeurs, van de handelsbeurs en van den ver
bindingsgang. Dit benedenlokaal voor |wst en tele
graphic staat in verbinding met het onmiddellijk 
daarboven gelegen groote rijkstclegranlnantoor, dat 
zich over de geheele breedte van het gebouw uitstrekt 
en 370 M " oppervlakte heeft. Zoowel dit boven- als 
bet benedenlokaal beeft eeu nparten toegang en trap 
met schrijfkamer aan de Damrakzijde voor het publiek. 

De groote handelsbeurs is een met geheel glazen 
kap overdekte ruimte van 60 bij 32 meter, door 
een zuilen-[Missage (waarboven een verbindingsgang 
in 't belang der hovengelegen kantoren), verbonden 
met een smaller gedeelte van 22 X 23,5 meter, ma
kende eene gezamenlijke oppervlakte van 2029 M a . 

De korenbeurs ligt ongeveer op haar oude plaats 
aan de Oudebrug. Zij keert haar gevel naar bet 
Open haveiifront, en bestaat uit de volgende locali-
tei len: 

lo. iu bet midden van den gevel een café van 
150 vierk. meter oppervlakte. 

2o. Aan weerszijden daarvan bi-eede corridors, 
welke toegang geven tot: 

3o, Eeu open bof met gaanderijen omzoomd; 

4o. Een met glas overdekte localiteit; 
5o. Groote direct verlichte monsterkamers en ma

gazijnen. De open en overdekte ruimte der Koren
beurs, behalve het café en de monslerkameis, meet 
C75 M l . 

Voor een beursgebouw op den Dam of het zoo
genaamde Damplan wordt het volgende vereischt: 

1. De i:u:;ide van het gebouw zoodanig te plaatsen 
tlat zij vanuit een standpunt midden vóór het paleis 
op deu Dam in haar geheel zichtbaar is. 

S. De open booggalerij vóór bet gebouw ter hoogte 
van het kommaiidaulshuis, maar de eigenlijke gevel 
nog een tiental meter naar de zijtic der Warmoes-
straat terug te zetten. 

3. De bouw moet geheel symmetrisch worden 
aangelegd. 

•4. De groote handelsbeurs in het midden, de 
effecten- en de korenbeurs aan de heide vleugels te 
plaatsen. 

S. De toegang naar het Rokin, met opheffing der 
Beursstraat, op een breedte van pi . m. 30 meter te 
brengen. 

G. Evenzoo de toegang naar het Damrak te ver
beteren en op dezelfde breedte te maken. 

7. De Vijgendam, verlegd en verbreed, moet in 
de rooilijn van tie Damstraat op den Dam uitmonden. 

8. De opgeheven Vischstceg door een nieuwe ver
binding met de Warmoe» t rea t te vervangen. 

9. De toegang tot tie Nes en dc Warmoesstraat te 
verbreeden. 

Het gebouw in het midden van den voorgevel 
binnentredend, komt men door ecu overdekte galerij 
eu daarna door een ruime vestibule, waar zich de 
trappen naar de loggia bevinden, in de groote han
delsbeurs, die van boven verlicht, en aau de heide 
zijden van lnjoggalerijen is voorzien. Ook aan de 
zijde der Warinoesstraat is een ruimt! vestibule aan
gebracht, terwijl de zaal mede toegankelijk is van
uit de verlengde Damstraat en door de passage ter 
andere zijde. 

Langs de |>asëagc bevinden zich de loketten van 
post- en telegraafkantoor eu aau de zijde van de 
verlengde Damstraat de scluijfkameis. 

De effectenbeurs is door ruime toegangen met de 
handelsbeurs verbonden , doch heeft zijn hoofdtoegaug 
door de passage. In de localiteiteti, die de effecten
beurs naar dc zijden van Dam en Damrak begren
zen, is de ellecteii-societeit geplaatst, waarvoor tie 
overige benoodigde ruimte in de 1ste étage gevon
den wordt. 

Aan de tegenovergestelde zijde ligt de korenbeurs 
met haar open bof, baar overdekt lokaal en haar caié. 

In de 1ste verdieping bevinden zich de verlangde 
400 M 3 groote ruimten voor het Rijkstelegraafkan
toor in onmiddellijke verbinding met de daarvoor 
bestemde beneden-localiteit, gelegen gedeeltelijk bo
ven de zijgalerij dur handelsbeurs, gedeeltelijk langs 
de passage. 

Winkels met daarboven geplaatste kantoren be
vinden zich langs de verlengde Damstraat, de Nes, 
tie Warinoesstraat en een deel van de Passage, ten 
getale van 26 voor de winkels en-40 voor tie kantoren. 

De ingenieur-architect A . L . van Gendt heeft ook 
een plan bij den Gemeenteraad ingediend en zich 
voorloopig alleen de vraag naar tie geschiktste plaats 
gesteld, iu verband met het centrum der handels
kantoren eu dc communicatie door de stad. Naar 
zijne meening moet de richting van een grooten 
dwarsweg door Amsterdam, in verband met het plan 
van deu beursbouw, in de eerste plaats iu aanmer
king komen en daarbij gelet worden op de moge
lijkheid , om het sierlijke aan het doelmatige te 
verbinden. Het denkbeeld is de nieuwe beurs te 
bouwen op de Heerengracht ter plaatse, waar op dit 
oogenblik de Kas vereeniging gevestigd is en de noo
dige ruimte te verkrijgen door dit gebouw en eenige 
huizen links en rechts daarvan tc onteigenen. Deze 
bouw, op 310 meter uit het hart vnn het Paleis 
gelegen, ligt met den achtergevel aan de Keizers
gracht en heeft aan den eenen kant een pissige. 

Door overkluizing van gedeelten der Ileerengracht, 
demping van de Wartnoesgracht, verhreeding van 
de beide hei rekkelijk korte Huiszittenstegcn en dem
ping van den N. '/.. Voorburgwal tusschen het Post
kantoor en de Paleisstraat, kan een rechtstreeksche 
25 meter breede straat verkregen wonlen, die aan 
den eenen kant begrensd wordt door het monumen
tale achtei-front vnn het Koninklijk Paleis cn aan 
deu anderen kant door de Nieuwe Beurs. 

De voordeden aan dit plan verbonden, zijn de 
volgende: 

l o . dnt de nieuwe beurs knn gebouwd worden 
zonder het verkeer in het tegenwoordig centrum van 
de stad ook maar tijdelijk te belemmeren; 

2o. dat de communicatie in de stad belangrijk 
verbeterd wordt meest door bestaande middelen, 

waarbij in aanmerking moet komen dc nabijheid 
vat: de Westcrinarkt en de reeds geprojecteerde dem
ping van de Rozengracht: 

3 i . dat het Damrak, 't zij in den tegen woordigen 
toestand gelaten of in zijn geheel voor andere min
der itorende verbeteringen beschikbaar gehouden kun 
worden; 

4«. dat aan het verkeer op den Dam een ge-
wenschte afleiding gegeven wordt, waarnaar zonder 
veel beswaar bestaande verkeersmiddelen, als tram 
en anderszins, zich zouden kunnen richten; 

5o. dat de verbreeding van de Mulsteeg, Toren
steeg en de OiideLeliestraat eu die van de Gast-
huisinolensteeg vooreerst overbodig wonlt. 

De bouw van de Beurs is in menige vergadering 
besproken en heeft ook in den Gemeenteraad een 
punt van discussie uitgemaakt, waarbij met eene 
kleine meerderheid besloten werd tot verdaging der 
I ehandeling. 

N E D E R L A N D S C H E M A A T S C H A P P I J T O T 
B E V O R D E R I N G V A N N I J V E R H E I D . 

PROGRAMMA 
V A N O E N 

3den Wedstrijd van Kunstnijverheid, 
uitgeschreven vanwege tie Maatschappij 

EN l i : II0U1IEN 

tijdens hare 103dS Algemeene Vergadering te 
Groningen in Juli 1880. 

Atdeeling I. Voor leerlingen van Burgeravond
scholen, Teekenscholen of daarmede gelijkstaaudeii : 
een geboetseerd pilasterkapiteel, in gebakken aarde 
of afgegoten iu gips, naar eigen vinding; minstens 
hoog 0.50 M . , breed 0.60 M . 

Afdeeling II. Voor Decointie-schildersï een be
schilderd paneel (op doek) naar eigen vinding, hoog 
9 M , breed 1.50 If. , voor een restauratie-of socië
teit s-zaal. 

Afdeeling III. Voor Meubelmakers: een deurpaneel 
in renaissance-stijl (houtsnijwerk). 

Afdeeling IV. Voor Smeden: een geciseleerde 
slotplaat met knop en sleutel in renaissance-stijl. 

Afdeeling V. Voor Plateelschilders: een gangver
siering van tegels, met rand en middelstuk, naar 
eigen vinding, hoog 0.80 M . , breed 1.00 M . 

Afdeeling VI . Voor Houtgraveurs: eene houtsnede 
naar eigen vinding, geschikt voor titelblad. 

Voor al tleze afbeeldingen worden uitgeloofd: als 
Prijs de zilveren en als Premie de bronzen 
Medaille. 

B e p a l i n g e n . 
1. De prijs wonlt toegekend aan de beste, te

vens voldoend geachte inzending; de premie aan dc 
naastbij komende. Ook getuigschriften kunnen worden 
toegekend. 

2. Aan den wedstrijd kunnen alleen deelnemen 
z i j , die de ingezonden voorwei pen eigenhandig heb
ben bewerkt. 

3. In Afdeeling II tot VI kunnen zoowel bazen 
als handwerkslieden mededingen, mits aan de voor
waarde onder art. 2 is voldaan. 

4 . De inzendingen in Afdeeling I moeten voor
zien zijn van eene verklaring van den directeur der 
school, <lat aan tie voorwaarde in art. 2 is voldaan; 
bij de inzendingen in de Afdeelingen I I—VI moet 
eene dergelijke verklaring van de inzenders zelven 
worden gevoegd. 

5. Alle inzendingen moeten voorzien zijn van 
eene prijsopgaaf. 

0. De voorwerpen moeten met de in art. 4 
en 5 bedoelde opgaven, vóór 1 Juli 1880, door 
tusschen komst van het Departement in of nabij de 
woonplaats van den inzender, vi-acbtvrij wonlen in
gezonden aan den heer II. J Steghgers, Penning
meester van het Departement, ter provinciale Cou
rantdrukkerij te Groningen. 

7. Aan de Departementen, door wier tusschen-
koiast de inzending geschiedt, wonlt opgedragen te 
onderzoeken of de ingezonden voorwerpen werkelijk 
duur de inzenders zijn gemaakt. 

8. Voorts moeten de naamsnpgaven vanwege de 
Departementen worden gesloten eu verzegeld en met 
de voorwerpen (beiden voorzien van eene spreuk of 
motto) naar Groningen gezonden. 

9. De beoordeeling zal plaats hebben door eene 
jury, benoemd tloor de Commissie voor bet Museum 
van Kunstnijverheid. 

10. De voorwerpen worden aan de vervaardigers 
teruggezonden, of kunnen, voorzoovcr zij daartoe 
geschikt z i jn , voor het Museum worden aangekocht, 
of wel op de Tentoonstelling aangeboden worden 
ten verkoop aan particulieren of voor eene aan de 
Tentoonstelling te verbinden verloting. 

11. De Commissie zal voor eene behoorlijke plaat

sing der voorwerpen zorgen, doch is niet aanspra
kelijk voor schade. 

Aldus vastgesteld door de Commissie voor het 
Museum van Kunstnijverheid. 

A . C . K R U S E M A N , Voorzitter. 
F . W . V A N B E D E N , Secretaris. 

Haarlem, October 1879. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

At-'lïEEUSa ' S - G R A V E N H A O I . 
Vergadering van 19 Nov. 1879. 

Tegenwoordig waren 35 leden. 
Na opening door den Voorzitter leest de Secre

taris tie notulen der laatst voorgaande vergadering, 
die, geen stof tot opmerkingen gevende, goedge
keurd worden. 

Ingekomen waren twee missives van de bestuurs
leden Singels en Bresier, die oin redenen van min
der gunstigen gezondheidstoestand en drukke bezig
heden voor hunne betrekking bedanken; tengevolge 
waarvan wordt besloten, in de vergadering van De
cember e. k. tot de benoeming van nieuwe bestuurs
leden over te gaan. 

De heeren W . Hoeks cn P . J . Hoeks worden tot 
leden aangenomen, terwijl 3 personen ter ballotage 
wonlen voorgedragen. 

Het lid J . II. Muller bracht daarna verschillende 
Amerikaansche houtsoorten ter tafel, die hij meent 
te mogen aanbevelen als deugdzaam en goedkoop. 
Hierover ontspon zich eene belangrijke discussie, 
waarvan het resultaat was, tlat men algemeen 
meende, dat Amerikaansch grenenhout gerust voor 
buitenwerk kan worden gebezigd, doch om het voort
durend krimpen voor binnenwerk minder geschikt 
wonlt geacht; terwijl bet eikenhout, meestal onge
waterd zijnde, geen voorkeur boven het hiergebiui-
kelijke wagenschot cn kloshout verdient. 

Datzelfde lid stelde nog eeuige Amerikaansche 
sloten ter bezichtiging, die wel goedkoop, maar ook 
geheel gegoten werk bleken te zijn, terwijl men niet 
geloofde, dat de constructie meeidere zekerheid dan 
tie algemeen gebruikelijke Fransche of Duitsche 
sloten aanbiedt. 

Naar aanleiding van het iu eene vorige vergade
ring gesprokene omtrent inlandsche tegels, gaf het 
lid B. Reinders Jr. eene compleete verzameling rao-
zaïktcgels te aanschouwen, niet alleen van inlandsch 
maar ook van buitenlandsch fabrikaat, zooals die 
door de firma De Lin t & Co. , te Delft en te Rot
terdam , in den handel zijn gebracht. 

Spreker ving aan met de tegels van Rachmann 
en Van Leeuwen, te Sluterdijk, om deze te doen 
volgen door monsters van de fabriek te IJmuiden, 
Belgische, Duitsche eu Engelsche fubrikaten. Eenen 
ander opgehelderd door enkele mededeelingen omtrent 
het fabrikaat, de meerdere of mindere deugdzaam
heid en de aanbieding vau eenige prachtige albums, 
die getuigenis aflegden van tie groote hoogte, waarop 
de bewerking dier tegels iu het buitenland gestegen 
is, had tot resultaat, dat men algemeen van oordeel 
was, dat, hoezeer bet bevorderen der inlandsche 
industrie voor ieder, maar vooral voor bouwkundigen 
plicht i s , daartegenover staat, dat ook de fabrie
kanten van hunne zijde dienen te zorgen even goede, 
soliedo en schoone werken te leveren als het buiten-
laad dit verschuil. 

Wanneer men echter die stelling op mozaïktegels 
wil toejtassen, is het boven allen twijfel verheven, 
dat bet inlandsche fabrikaat niet met het buiten
land-die knn wedijveren. Dientengevolge is van het 
eerste dus dat gebruik niet te mnken, als het belang 
onzer industrie wel zou mogen vragen. 

Bezeilde Spreker bood de Vergadering nog een 
monster verf aan : bet Origineele Anti-Carrossian 
Paint, welke verfstof in handen eener Commissie 
van drie leden-schilders werd gesteld, teneinde daar
omtrent , zoodra dit op deugdelijke gronden geschieden 
kan, rapport uit tc brengen. 

Hoewel nog meer sprekers waren ingeschreven, 
meende de Voorzitter wegens het vergevordetde uur, 
allen te moeten bedanken en de vergadering te sluiten. 

I N G E Z O N D E N . 

Aan de Redactie van het weekblad De Opmerker. 

Naar aanleiding van de in het laatste nommer 
van uw weekblad voorkomende ntwee opmerkingen" 
zij het mij vergund, den schrijver O. het volgende 
te doen opmerken, 

Den 9 Sept. j l . bracht het Koninklijk Instituut van 
Ingenieurs een bezoek aan het kasteel Oud-Wassenaar. 
Het Bestuur besloot dit bezoek ook in de Notulen 
te vermelden, verkreeg van den eigenaar de toe
stemming om eene reproductie van dc photographic, 
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ilie na de oplevering van het. gebouw genomen wenl, 
daarbij op tc nemen, en verzocht mij om eene korte 
toelichting. 

Blijkbaar koestert ile schrijver O. van «le afbeel
dingen, die in vermelde Aflevering zullen voorkomen, 
te hooge verwachtingen. E r is van uitgewerkte 
gedetailleerde bouwkundige teekeningen geen sprake. 
Ware dit het geval, dan zou de verwondering 
van den ash rij ver alleszins gebillijkt zijn. Gaarne 
geel' ik hem hier de verzekering, dat het mijn voor
nemen is uitvoerige teekeningeu in de Bouwkundige 
Bijdragen te leveren, zoodra de wijze van reproductie 
der teekeningen (die zooals tot nu toe gevolgd werd 
mijne sympathie niet kon wegdragen) verlieten! is. 
Zoodra door de Redactie der Bouwkundige Bijdragen 
daarin •verbetering is gebracht (eu in beginsel is 
daartoe reeds besloten), hoop ik mijn voornemen te 
kunnen volvoeren, en wensch ook ik niets liever 
dan dat mijn voorbeeld door vele mijne geachte vak-
genooten zal wonlen gevolgd. 

Ten slotte nog ccn enkel woord over de tweede 
opmerking. 

Het kunsiniarmer (stuco lustra), dat de heer J. 
D. Parodies te Botterdam vervaardigt, is mij bekend 
en ook ik erken gaarne de vele verdiensten van dat 
werk, maar volgens mijne mcening heeft het kunst
marmer van den heer O., wat kleureiisainenstclling 
en polijsting betreft, nog niet dien Inij» van volmaakt
heid bereikt als dat van de firma te Weenen. 

Maar ook de overweging dat dit omvangrijk werk 
in betrekkelijk korten tijd moest geschieden, waartoe 
de noodige arbeiders in Nederland zelf zeer zeker 
niet te vinden zouden zijn geweest, hebben m i j , 
ofschoon noode, tot het besluit geleid , daartoe de 
hulp van buitenlandsche werklieden in te roepen. 

Hoogachtend, 
c. MUIJSKEN. 

Amsterdam, 18 Nov. 1879. 
Mijnheer de Bcdacteur, 

De antwoorden, op de vraag van den heer Van 
der Kloes, bet reilende het verschijnsel hij vloeiputten 
waargenomen, hehhen hij hem weinig waardeering 
gevonden. Dit is zekerlijk niet aanmoedigend voor 
zijne belangstellende vakgenooten cn medewerkers, 
ter opsporing van de wonderbare en geheimzinnige 
werking, door hel aanbrengen der bewuste stijgbuis, 
op het water in den vloeiput teweeggebracht, cn 
waarvan de verklaring misschien zal leiden ter aan
vulling of omverwerping van een hydrostatische wet, 
in onze leerboeken der natuurkunde vervat. Toch 
verzoekt ondergeteekeude u beleefd, nog deze en 
volgende regelen iu uw geacht weekblad te willen 
opnemen. 

Het waargenomen verschijnsel zelf' bewijst reeds 
duidelijk, dat de druk, welke op het gewelf van 
den put woidt uitgeoefend, niet onafhankelijk is 
van de vatengroep, waarvan hier sprake is, daar 
toch dc waterzuil in de stijgbuis eene groote omkee
ring in den primitieven toestand veroorzaakt, en een 
kracht teweegbrengt, gelijk en tegenovergesteld aan 
den druk van de waterkolom in dc inlaatbuis beslo
ten. Dezs gelijke en tegenstrijdige krachten, uitge
oefend op het harde, niet samendrukbare water, 
ontmoeten elkander in elk denkbaar vlak der water
kolommen in de huizen en den put, en houden 
elkaar in evenwicht, waardoor de eenzijdige druk 
•au het water iu de inlaatbuis wordt veranderd en 
overgebracht op de waterdeeltjes zeiven, ten bate 
van de wanden en het gewelf' van den vloeiput. 

Met deze regelen mijne vroeger geuite opinie wen-
schendc toe te lichten, vcrblijve i k , geachte heer 
Kedacteur, 

Uw dw. dienaar 
o. KROOK, 

Architect. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D . 

— De Koning van Saksen hoeft bet Bestuur der 
Duitsche Visschcrij-veriM'niging een eereprijs in zilver 
toegezonden, om te worden uitgeloofd als premie 
op eene prijsvraag, waarop het antwoord bij gele
genheid der internationale visscherij-tentoonstelling 
te Berlijn moet zijn ingezonden. De vraag komt 
hierop neder: ewelke middelen er kunnen worden 
aangewend om in rivieren en andere wateren de 
uitloozingen van fabrieken en steden onschadelijk te 
maken voor de visschen". De antwoonlen moeten 
bij de Commissie voor dc genoemde tentoonstelling 
worden ingezonden uiterlijk 15 Maart 1880. Het 
Departement van Landbouw heeft aan dien eereprijs 
een acessitprijs van 600 mark toegevoegd. Deze 
zal wonlen toegekend aan dengene, die, geen 
volledige algemeene middelen tegen den nadeeligen 
invloed van alle hierlie»loeide stollen wetende, dan 
althans de beste middelen tegen den invloed van 
enkele soorten van fahriekvuü weet aan te wijzen. 

— Te Londen zal eeue maatschappij worden op
gericht om de stad van zeewater le voorzien. De 
kosten worden geraamd op £ 500,000, doch al 
zouden zij het dubbele bedragen, zal dit geen te 
dure prijs zijn voor de voorziening in eene lang ge
voelde behoefte. Het zeewater, steeds versch aan
gevoerd, zal dienst doen in hadinrichtingen, tot 
het besproeien der straten, het hlusschen van brand 
en het doorspoelen der riolen. Ei* behoeft niet op 
gewezen te worden , welke voordcelen het tot al deze 
doeleinden boven het zoete water aanbiedt. 

B I N N E N L A N D . 

's-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-lndie zijn dc volgende be
schikkingen genomen: 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa, we
gens ziekte, aan den architect 1e klasse J. Hruins. 

Gedurende September bij de Burgerlijke Open-
bare Werken ingetrokken: de detnehecring hij 
het departement vnn binnenlandsch bestuur van den 
opzichter 3e klasse L . Sickler, met beguiling, dut luj bij 
zijn korps teruggevoerd en te PoorWOredjo (residentie 
Hagelen) geplaatst wordt; de overplaatsing van den 
ingenieur 2e kla--e M . M . E . A . Ilollingerus Pijpers 

van de directie naar Soerabaia, en van den inge
nieur 3e klasse J . P . Hengeveld van Muntok (resi
dentie Banka) naar de directie, met bepaling, dat 
laatstgenoemde te Soerabaia wonlt werkzaam gesteld ; 

gedetacheerd: hij het departement van binnen
landsch bestuur, de opzichter 3e klasse Mas Ahoekassau 
Atnodiromo, met bepaling, dat hij bij zijn korps 
wordt gevoerd a In suite; 

geplaatst: bij de directie, de waarnemend op
zichter l e klasse W . Rust; 

overgeplaatst: van Padang naai' Fort-de-Koek 
(gouvernement Sumatra's Westkust), de ingenieur 
3c klasse D. Havelaar cn de opzichter 2e klasse 
F . J . Kroesc; van Ked'tri naar Randjermasin (resi
dentie Zuid-en-Ooster-afdeeling van Borneo), de archi-
tact 2e klasse J. W . Volinering; van de directie 
naar Batavia, de architect 2e klasse J . P. van 
Roosmalen; van Menado naar Kenia (residentie Me-
nado), de opzichter 2e klasse P. Koot ; van Madiocn 
naar Ngawi (residentie Madioen), de opzichter 2e 
klasse A . Legerstee; van Salatiga naar Aiubarawii 
(residentie Seniarang), de opzichter 2e klasse J . J . 
P . C. Burelmrtz; van Fort-dc-Koek naar Padang-
Pandjang (gouvernement Sumatra's Westkust), de 
opzichter 3e klasse E, F . Godin; van Semaraug 
naar Ambarawa, de opzichter 3e klasse C. F . W i l -
lems, en naar Boeijamn, de opzichter 3e klasUcG. 
H . Harms. 

Gedurende Scptcmtor zijn hij den dienst der Ba-
taviasehe Havenwerken ontslagen : de werktuigkun-
dig-cwichler J . J van Rosstun, en de machinisten 
M . W . Rcthbeder, H . A . L . J a n n é , A . O. Richards 
en W . Smith ; 

overgeplaatst: van afdeeling II naar het hoofd
bureau, de ingenieur 1e klasse J. H . II. d'Arnaud 
Gerkens; va.i afdeeling III naar afdeeling I I , de 
hoofdopzichter .1. van der Linden; van het technisch 
bureau naar afdeeling I , de hoofdopzichter E. Pn-
terson; van het technisch bureau naar afdeeling II , 
de tcckenaar .1. F. H. Ronkes. 

Rij het Mijnwezen ontslagen: eervol, uit zijne 
betrekking de opziener 3e klasse C. Grendhoiit; 
eervol, wegens ziekte, uit zijne lietrekking de op
ziener 3e klasse J . A . van der Zon Brouwer; 

benoemd: tot opziener 3e klasse J . W. Kolnins, 
thans tijdelijk opziener der 3e klasse hij dien lak 
van dienst: tot opziener 3c klasse E. L . F . II. 
Meijer, thans tijdelijk opziener der 3e klasse bij 
dien tak van dienst; tot tijdelijk opziener der 3e 
klasse C. II. C. A . P. J . van Zuijleu, thans klerk 
hij dat departanient, en C. W . A x e l ; 

betast: met de waarneming der lictrekking van 
tijdelijk opziener 3e klasse G . Ounther. 

— Bij ministerieele beschikking is aan G. Pos 
Dzïi. en II. W . Wester, te Leeuwarden, tot weder
opzegging, vergunning verleend vour een stonmtoot-
dienst tot vervoer van [wrsoncn, lichte bestelgiHMleien , 
hier en groenten tusschen Leeuwarden en Amstenlam. 

— Door den Minister van Financien zijn benoemd 
tot leden der commissie voor het in December en 
.lanuari a. s. te houden examen voor de bolrekking 
van adspirnnt-landmeter bij het kadaster de heeren 
E . P . van Steenbergen, inspecteur van het kadaster 
aan het Departement van Financiën, lid en voorzitter; 
P. J . U. Muddertnan, landmeter hij het kadaster, 
gedetacheerd aan het genoemde Departement, lid 
en secretaris; Dr. P. Zeeman, leeraar aan dc Hoo
gere Burgerschool, J . Strauh, hoofdonderwijzer, en 
11, J . Wansink, leeraar aan de Hoogere Burgeinchool, 
allen te *s-Hage. 

— Naar de tentoonstelling te Melbourne zullen 
geen Nederinndschc commissarissen worden gezonden. 
De Regeering acht het voldoende, onzen consul-gene
raal te Melbourne met de taak van commissaris tu 
belasten. 

— In den aanvang van het volgende jaar is een 
suppletoire hegrooting te wachten voor het toeken
nen van verschillende subsidiën voor kleine kanalen, 
waaronder de werken tot verbetering van den bin-
ncnlundschen waterstaat van Friesland en die tot 
verbinding van de Graningsche, Drcntsche en Over-
ijselschc met dc Pruisische kanalen. 

— De Staats-Courant meldt; 
Den 31 en October II. is te Brussel door Zr. Ms. 

gezant, toren Gcricke van Hcrwijuen, cn den M i 
nister van Buitenlandsche Zaken, den heer Fiere 
Orban , eene overeen komst getcckend , bet rellende de 
uitvoering van sommige werken tot verbetering van 
het kauaul van Gent naar Neuzen cn totreflende 
de naasting der haanvakken Antwerpen-Moerdijk en 
Rosendaal-Breda van den Grand-Central-spoorweg. 

— De Koninklijke bewilliging is verleend aan de 
akte van oprichting van de vennootschap ode Gronin
ger waterleiding", gevestigd te Groningen. De ven
nootschap heeft ten doel het totstandbrengen en ex-
ploiteereu eener drinkwaterleiding uit dc rivier ge
naamd het Punter-diep of de Drcntsche A n , naar en 
iu de gemeente Groningen (eventueel in de gemeente 
Haren.) Het kapitaal der vennootschap is bepaald Óp 
ƒ 7 0 0 , 0 0 0 , verdeeld in 2800 aandeelen van f 250. 
Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een 
directeur, waartoe voor de eerste maal wordt be
noemd de heer Jhr. 0 . C. T . Six. 

— Bij ministerieele beschikking is A . W . Rondt, on
derhaas in de tonkwerkerij en stelplaats der fabriek 
van den heer Wi l ton , te Delfshaven, gesteld ter be
schikking van den Gouverneur-Generaal van Neder-
Inndsch-lndic, om te worden geplaatst als machine-
ojistellcr bij de fabriek voor de marine en hel stoom
wezen te Soerabaia. 

— Uit het antwoord der Regeering op de voor
loopige verslagen over de togrooting vnn het vol
gende dienstjaar blijkt, dat zij vooralsnog geen plan 
heelt om gebruik te maken van dc tovoegdheid 
tot naasting der Hollandsche IJzcren-spoorwegmaat-
schappij met Juni e. k. De Regeering heeft laatst
genoemde termijn tot 31 Mei 1881 verlengd en de 
toezegging gedaan , om zonder medewerking van de 
Volksvertegenwoordiging geene beslissing te nemen. 

Amaterdam. De verbinding van den tramweg 
met dc P.-C.-llooftstiaat zal hoogstwaarschijnlyk 
reeds in den loop van het volgende jaar kunnen 
geschieden. Tot dusverre was de Maatschappij bij 

hare pogingen gestuit op bezwaren, die zij niet 
heeft kunnen overwinnen, zoodat een nieuw plan 
moest worden ontworpen, wat nu gereed is. 

— Omtrent het plan der Maatschappij oArt i et 
Amicitiae" om in Apri l 1880 een tentoonstelling 
van kunstvoorwerpen , iu vroegere eeuwen uit edele 
metalen vervaardigd, te houden, kan wonlen mede
gedeeld , dat uit den aard der zaak volgt, de 
Nederlandsche kunstvoorwerpen de hooldgniep up de 
tentoonstelling tc doen vormen, maar dat buiten
landsche kunstvoorwerpen niet uitgesloten wonlen. 
Dc tentoonstelling zal moeten bestaan uit: l o . kunst
voorwerpen tot op het einde der 18e eeuw uit goud 
en zilver of andere (mits vergulde of verzilverde) 
metalen vervaardigd, ook wanneer die voorwerpen 

slechts als versiering van anders muf wiapua mochten 
dienen, emailwerken daaronder begre|>cn; 2o. voor
wenen en bescheiden totreflende de goud- en z'ilver-
sinidsgilden , benevens portretten van en herinneringen 
aan goud- cn zilversmeden uit vmegere eeuwen. De 
commissie wenscht ook een plaats tv verleenen aan 
dc meestal zeldzame gravuren van ornementen, ver
vaardigd voor goud- en zilversmeden , evenals aan 
gegraveerde portretten van deze kunstenaars, cn 
wendt zich daartoe tot eigenaars van prentverzame
lingen. 

Dc commissie voor de tentoonstelling bestaat ui t : 
het bestuur der Maatschappij »Arti ct Amicitiae" 
de heeren: C. Cunaeus, C. F. PhBppaaU, J. II. Le
liman, J. II. Maschhaupl en .1. C. l i reive Jr.; uit 
de commissie van beheer over Kunstzalen: Jofes. 
Hilverdink, J. C. Grave J r . , S. Al tmnnn, H . A . 
Sangsler en J. A. Rust; en uit de hei-ren: C. Becker, 
L . M . Beels van Heemstede, J . Boas Berg, J. C. 
R. Bonebakker, Ahr . Bredius, M . A . Caspers, E . 
Colinet, P . .1. II. Otr/pcn, P. van Eeghcn, mr. A . 
J. Enschedé, Haarlem, D. Franken l l / . , Parijs, 
E. F u l d , S. W . Josephus Jitta, D. v. d. Keilen Jr. te 
's-Hage, .1. R. dc Kniyff, Mr . Harm. J . van Lennep, 
D. C Meijer J r . . C. Muijsken, Mr. J. C. de Marcz 
Oijens, Mr. N . de Roever A z . , Dr. H . ('. Rogge, 
Dr. P . Scheltema, Carl Scholier, Jhr. Dr. J. P . 
Six, P. Stortenbeker, Mr. A . D. de Vries A z . , Mr . 
Jo. de Vries Joz., R . W . P . de Vries, A . Wi l l e t , 
P . II. Witkamp. 

— Tot architect, belast met het toezicht over 
de kerkgebouwen en verdere eigendommen der Neder
landsch- Hervormde Gemeente alhier, is benoemd de 
heer A . J. van Reek, aan wien reeds vroeger was 
opgedragen de bouw der nieuwe kerk aan de Stad
houderskade, naar de door hem ontworpen plana 
en teekeningen. 

R o t t e r d a m . De heide getouwen en erven, waarin 
de kantoren van de Rollet damsche Handels vereen ï-
g i n g , Aliikaansche llnndclsvercciiiging en Kerkdijk 
en Pincoiïs waren gevestigd, met pakhuizen en zol
ders, aan dc R. H . V . , p. m. ƒ400,000 gekost 
hebbende en op dc laatste balans, na de catastrophe, 
op f 100,000 voorkomende, golden in veiling op 12 
dezer, No. I / 42 ,200 , No. 2 f 27,200, tezamen 
alzoo f 09 ,400 , en zijn den I S " dezer afgeslagen. 

Het eerste perceel werd niet hooger afgemijnd en 
het tweede op f 34,200 gebracht, waarna zij ge
combineerd werden opgehouden voor ƒ 1 2 5 , 0 0 0 . 

— De Gemeenteraad stelde Donderdag j l . dc vol
gende hoofdpunten vast voor dc stichting van een 
droogdok: 

l o . het dok moet de vereischte lengte hebton voor 
schejren van hoogstens 137 M . kiellengte; 

2o. het moet zoodanig in afdeelingen zijn gemaakt. 
dat het niet alleen voor groote schepen, maar ook 
voor 2 kortere schepen tegelijk zal te gebruiken zijn; 

3o. het moet zoodanig zijn ingericht, dat het 
steeds behoorlijk onderhouden en zoo noodig hersteld 
kan wonlen; 

4o. het maximum diepgang, waarmede dc sche
pen zoowel geladen als ongeladen iu het dok kunnen 
komen, moet zijn 5,6 M . . het draagvermogen moet 
daaraan evenredig zi jn; 

5o. het zal geplaatst worden aan den linkeroevrr 
der Maas westwaarts, begrensd door de haven van 
Charlois. 

Deze punten werden allen met algemeene (32) 
stemmen aangenomen na cenjge discussie. Tegen 
punt 2 echter verhief'zich ééne stem, en tegen punt 
3 verklaarden zich l l stemmen, omdat men door de 
aanneming daarvan vreesde den Raad nu reeds te 
zien binden aan het plan van Burgemeester en Wet
houders Deze hebton nu de verschillende plans te 
toetsen aan deze vijf hoofdpunten, en alsdan den 
Rand daaromtrent van advies te dienen. 

lutusschen is een iulres bij den Rand ingekomen 
van Schol en 736 anderen, ter ondersteuning van 
de adressen, waarin gevraagd wonlt het droogdok 
eventueel in het binnenland te doen maken. 

Leiden. Dinsdag tl. had eene opneming plaats 
van het aangelegde paaidenspoor en als de proefritten 
naar wensch slagen, zal de o[ieniug voor het publieke 
verkeer Zaterdag 23 dezer geschieden. Het plan be
staat, om de vijftien minuten te vertrekken van het 
S| i webstation, van de Haven en van dc Plantage. 

G o u d a . Dc quaestie der waterleiding houdt hier 
dc gemoederen warm; na vier jaren tobben en be
raadslagen over het onderzoek van het Uselwater, 
het verleenen der concessie, het wijzigen daarvan, 
het vaststellen der voorwaanlen, de rentegaiantie, 
enz., is men eindelijk zoover gekomen, dat een ver
nieuwd verzoek om concessie met rrntegniuntie bij 
den Raad aanhangig is. De zaak is van alle zijden 
bezien, maar de flnancieele moet nog nader overwo
gen worden. 

Lekkerkerk. De heer As. den Oudsten alhier 
is benoemd tot directeur-voorzitter der Teeken-vcr-
ceniging o l lc lp ü zelveu." 

Barneveld. Dc gemeentelijke verzameling van 
oudheden op het raadhuis is vermeerderd met een 
merkwaardig verguld-bronzen Christusbeeldje, afkom
stig uit de kerk te Gardcren en waarschijnlijk be
hoorende tot dc XIII* aanw. Dit kunststuk van 
vorige eeuwen is voor de verzameling geschonken 
door mevrouw de douairière Keinper van Stavetden, 
geb. Nolthcnius. 

\ankondi?ingen van Aanbestedingen. 
i, 14 ROT, 

Amaterdam, te 11', , uren, door bot bestuur van 
dr Ainslcrd. Vereeniging tot bet bouwen vau Arbei
derswoningen, in De Eensgezindheid: bet bouwen van 
een blok arbeiderswoningen, te znmen voor 156 ge
zinnen, bij bet Wcstrrkananl. 

De in , tc 12 uren, door den directeur van 'a Rijks 
magazijn van mil . kleediug, ld trusting ene,: de levering 
van 20,01)0 ramen van bandijzer, voor ééumans ijzeren 
bedkribben, in 20 pnrtijen. 

<k|ieiiio«m, te IJ uren, door liet gemeentebest.: 
lo . het bonwen van eeue school met geheel vrijstaande 
on der wijzers woning op het Loo onder Apeldoorn; 2o. 
bet maken van een geheel nieuw ameublement in 
genoemde school, voor p. m. 300 leerlingen. 

Kampen, te 1 uur, op het raadhuis: het bouweu 
eener modelhocve c a. op bet erf no. 92 op het 
Kampcreiland. 

VjitieKm, te 1 uur, door burg. en weth.: onder 
Hees: lo . het bnouigateu-maken op don nieuwen weg, 
loopende van de Voorstad slaan naar den Uuden 
Hceschewcg, in 10 perc.; onder Iluiert: 2o. liet om-
riolen vnn grond op de Hatertschestniat, iu 3 perc.j 
onder Malden: Bo. het. graven van sloot un in Heumcns-
oord, in 16 perc.: 4o. het om plaggen van grond aldaar, 
in 8 perc; 5o. bet omriolen van grond aldaar, iu 8 
perc.j onder Hcumen: Co. het opgraven van eene sloot 
laugs dc kwoekcrij, ia 2 perc.; 7o. bet omzetten van 
groud in do kwcelterij, in 3 perc. 

Dlnadag, SJ> 
M-iinnrh, te IO'/. uren, door het ministerie van bin

nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: 
lo. het tweejarig onderhoud van- en het doeu van 
renigc vernieuwingen en herstellingen aau de gehouwen 
dor Rijkskweekschool van onderwijzers te V B o s c h . 
Kaming / 2 1 6 2 ; Bo. idem idem aan dc gebouwen dor 
Rijks hoogere burgerschool aldaar. Raming / 1 G 7 7 ; 
So. idem idem aan de gebouwen der Rrks-hoogere 
burgerschool te Helmond. R a m i n g / 2 0 0 6 ; 4o. idem 
idem aan do gebouwen der Rijks-hoogere burger
school tc Tilburg. Raming ƒ 1927. 

i i i ' f i i .. .1 Ki{n, te 1 uur, door hot II. K. pnroch. 
kerkbestuur van deu H . Bonifacius, bij N . Spollue: 
het bouwen eener parocb. school niet onderwijzers-
woning. Aauw. 25 Nov., to 12 uren. 

Yifmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: het 
Sjarig onderhoud der hegrinte wegen ouder Hees, 
Roemeen en Hatcrt. Inl . bij den phmtagemeester 
te Nijmegen. 

VI (H'lltfUlt , 10 \o\. 
'••Hage, te l l uren, door bet ministerie van water

staat enz.: lo . de uitvoering vau baggerwerk langs de 
zuidzijde van de plaat de Groote-Zaag, alsmede het 
maken van ecu afsluitdam door de Bakkerskil to-
noordt'ii die plaat in de Nieuwe-Maas, tusschen de 
kilomcterraaicn 123 cu 12fl. Raming ƒ78,100; 2o.het 
maken van eenige werken tot voortzetting der nor-
malisccring van de Rovcn-Merwedc onder Gorinchem. 
Raming /13,500; 3o. het wegruimen van een in de 
Waal boven Nijmegen, tusschen de kilometcrraaien 
23 en J l , gezonken vaartuig. (Herbesteding.) 

'a-llage, tc 1 uur, door het ministerie van justitie: 
bet oprichten van een gebouw voor een kantougerecht 
te V H a g e . Raming f 12,883. 

Haarlem, te I uur, door dijkgraaf en heemraden 
van den Haarlemmermcerpolder, ter secretarie van den 
polder: het verhoogen van 2 raskeu jaaeweg met 
bermen ttinHcben den Itenncbroeker en d«n Veiinnncr-
dwarsweg aan de oostzijde des polders. 

tirenlngen. 'savouds 8 uren, door de architecten 
K . on II. Hoekzema, in het logement van Niehof: 
bet gedeeltelijk afbreken cn wederopbouwen van eene 
dubbele hem-nbehuizing niet bovenwoning in de 
Nieuwe-Kbbiugestrnat. B i l j . inz. vóór 7 uren. 

Derdrccht, op het bureau van het burger), armbest.: 
de levering van 200 M . ruw hemdenkatoen van 25 a 
30 ct. de M . , ISO M . idem van 18 a 20 ct. de M . , 
50 M . kielcbout van 2S a 30 et. de M . , 60 M . paars 
katoen vau 20 a 25 c. de M 

Denderdag, X? 
Hekelingen, te 12 uren, door burg. en weth.: het 

bouwen eeuer school voor 220 kinderen, met bijlevering 
vau schoolameuhlement, en oener onderwijzers won ing. 
Inl . bij den architect J . I. van Waning, te Kotterdam. 

Uinterawt jh , te 2 uren, door de directie der Ned.-
Westf. spoor wegmaat schappij, zijtak van Winterswijk 
naar Bocholt: lo . het doen van groud-cu kunstwerken 
en het leggen van spoorbaan cn wissels ten behoeve 
van het Pruisisch gedeelte vnn den spoorweg van 
Winterswijk naar Bocholt; 2o. bet maken van wach-
trrshuisjes eu wachterswoningeu, ten behoeve van het 
Pruisisch gedeelte mn deu spoorweg vao Winterswijk 
uaar Bocholt. 

Haarlem, te 2' , uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., aau tiet gebouw van het prov. best.: l o . 
het driejarig onderhoud van de werken der Rijkszec-
havcu het Nieuwediep. Raining f 26,000 per jaar, 
2o. idem van 's Rijks zeeweringen op Tessel. Kaming 
f 5000 per jaar; 3o. liet driejarig onderhoud -der 
Kijks-haven- en zcewerken op Urk. Raming /12,860 
per jaar; 4o het driejarig onderhoud der duinen op 
Terschelling. Kaming ƒ8000 per jaar. 

Vrijda K . 1 » !"•¥. 
Middelburg, te 10 uren, door het ministerie van 

waterstaat, aan hrt gebouw van het prov. bestuur: 
lo . het driejarig on der boud van het kanaal' door 
Walcheren met bijbehoorende werken. Aanw. 22 eu 
24 Nov. Raming ƒ60,000 per jaar; 2o. het onder
houden en verbetereu ged. 80 van de havenwerken 
te Breskens. Aauw. 24 Nov. Kamiug ƒ5275 . 

Middelburg, tc 10 uren, door hot ministerie van 
binnen) zaken, aau het gebouw vau het prov. best.: 
het doeu van vernieuwingen cn herstollingen aan de 
Rijks-boogcrc burgerschool te Middelburg, met hot 
onderhoud, ged. 'S0 en '81. Kaming /2360. 

H a r w r n t n , te I I ' . uren, door het bestuur van den 
Hurweneiische-Uitcrwaardenpolder, in I>e Roskam: 
het maken van 2 sluisdeurtjes in de sluis op do 
Hurwoncnsche uiterwaard, nabij den ouden Panoven. 

Delft, te 12 uren, door den directeur der artillerie-
stapel- eu Cunstructicmagazijncn: de levering van: 

lo perc, 40 stuks eiken stootbalken, 1.4, br.0.34, 
d. 0.11 M . ; 

„ „ 743 ,, „ ribben, I. 5, br. 0.22, d. 
0.11 M . ; 

2e „ 1064 „ „ ribben, I. 4, br. 0.22, d. 
0.11 M- ; 

3e „ 160 „ „ ribbon uo. 2,1.1.936. br. 
0.229, d. 0.229 M . ; 

„ „ 440 „ „ piketpalen no. 1, I. 1.20, 
aan den kop br. 0 080, d. 0.080 M . ; hij het begin der 
I ui ut br. 0.065, d. 0 065 M . : de punt lang 0.12 M . 
ten behoeve van het votinggescbut. 

'a-Hage, te 12 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken: de levering van machinaal papier, in 
onderscheidene soorten, beooodigd voor den dienst 
der algemeene landsdrukkerij ged. '80. 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 22 November 1879. 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie ran bin-
ueul. caken, aan het gebouw vau het prov. best.: lo . 
bot 2jarig onderhoud van- eu het doen van eenige 
vernieuwingen en herstellingen aau de gebouwen der 
Kijkshoogcro hurgciscboo) to ZaO-Rominel. Raming 
/1600 ; 2o. idem idem aan de gebouwen der Rijks-
landbouwschool te Wagemngeu ged. '80. Raming 
ƒ 2300. 

«.rnningen, te 12 uren, door hei ministerie van 
binnenl. zaken, aan bet gobouw van bet prov. best.: 
bet éénjarig onderhoud VHII- en bet doen van ver
nieuwingen en herstellingen aan de gebouwen dor 
Rijks-u ui re rsitcit to Groningen. 

Retterdam, tc 1 uur, door burg. cu weth.: het 
bouweu van eeue school met woning aan deu Goudsche-
Rijweg. Inl . aan het Timmerhuis. 

MelUiant, tc l ' / i uren, door burg. en weth.: het 
bouweu ccucr school voor 220 kinderen, met bijlevering 
van schoolameuhlement, en eruer onderwijzerswouing. 
Inl . bij deu architect J . I. van Waning, te Rotterdam. 

Zaterdag» >* v > * • 
Xeeterweude. tc 11 ureu, bij Croncstein: het amo

veeren en wederopbouwen van ccne bouwnianswoning. 
Heerenveen, te 12 ureu, door bet gemeentebestuur 

van Scholerland, ten gemeentehuize: liet Itouweu van 
een hok met bijbehoorende werkeu bij dc school te 
Rottum. 

Iireilii, tc 1 uur, door burg. cn weth.: het ver
bouwen van het perceel ia de Minrebrocderstraut, G 
203, in te richten tot gymnasium. Aanw. 24 Nov., 
te lO ' / i uren. 

ttrerht, te 2 uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van het prov. tost.: l o . 
het éénjarig ouderhoud van- cn het doen van ver
nieuwingen en herstellingen ann de gebouwen der 
Rijks-universiteit te Utrecht. Raming ƒ 12,700; 2o. 
het 3jarig onderhoud van- en het doeu van eenige 
herstellingen aan het gedenkteeken tcSocstdiik, opge
richt ter uere van Willem Frederik George Ixidowijk 
Prins vau Oranje. Aauw. 24 Nov., tc I l 1 . uren. Ra
ming / 535. 

«ludikaiiMMi, door den ingenieur van dc Stadsvenen 
R. Keijndcrs Sz.: do levering der onderlioudsiuateria-
len voor dc waterwerken cu gebouwen van dc gem. 
Groningen te Kicl-Wiudewcer, Wildervank, Stads
kanaal, Pekela en Ter-Apel, ged. '80. 

•aanditg, t Dec. 

'a-llage, te l l ' , uren, door het ministerie van wa
terstaat euz., aun het gebouw vnu het prov. best.: 
het tweejarig ouderhoud vau het 7e cn Bé perc. der 
groote ea andere Rijkswegen in Zuid-Hoüauil. Aanw. 
26 Nov, Baaring per jaar: perc. 1 ƒ14 ,650 perc. 2 
f 17,390. 

'a-llagr, te l l 1 / , uren, door het ministerie van bin
nenl. zaken, aan het gebouw van bet prov. bestuur: 
lo. liet ouderhouden van- eu bet doen van eenige 
herstellingen aan de gebouwen der polytechnische 
school te Delft, ged. '80 eu '81. Aanw. 25 Nov., te 
10 uren; 2o. het onderhouden van- eu het doen vau 
eeuige herstellingen en vernieuwingen aan do gebouwen 
der Rijksuniversiteit te Leiden. Aauw. 24 Nov., le 
10 uren. Inl . voor beiden bij den opzichter K . de 
Boer, te Leiden. 

'a-Hage, te 1 uur, door burg. en weth.: het lengen, 
opnemen eu herleggeu van kei- on klinkerbestratingen 
in de gemeente 's-Hage. 

Uluaaag, 1 lire. 
l'irerht, te 10 uren, in het gebouw voor K . en 

U het maken vaa een geduktcn girmcen&cbapaweu; 
tusschen het Kselstlijkje en het fori Do Blauwkapel. 
Aanw. 25 Nor., te 10 uren. Raming ƒ 22,400. 

VUIIematad, te 11 uren, in het Schippershuis: bet 
maken vnu gebouweu enz. tot opberging van torpedo-
mnterieel bij liet fort De Ruyter. Aanw. 2^ Nov., tc 
11 aren. Kaming ƒ120,000. Bilj . inz. 1 Dcc., vóór 
3 uren, op het bureau vau deu eerstaanw. iugenieur 
te Willemstad. 

Niéuw-Beierland, te 12 uren, door burg. cn weth. 
het bouweu van een schoollokaal cn onderwijzerswo
uing' iu die gemeeute. Aanw, door den architect Fop 
Smit (te Oud-Beierland) 28 Nov., te 11 uren. 

Weenadag, a Deo. 

'«•Hage, tc 11 uren, door het ministerie van water
staat euz.: de uitvoering van werken lot norniaüseering 
van de Waal te Loonen {Gelderland), tusschen de 
kilometerraaien 34 cn 36. Aauw. 28 eu 29 Nov. 
Raming ƒ 24,000. 

V l l a g e , tc 11 uren, door het miuistcrie vau marine, 
ten behoeve van bet korps mariniers: de leveriug van 

Bestek no. 1. 
250 M . goud chevron galon (half); 
800 „ geel chevron-galon; 

2000 „ rood idem; 
1000 „ rood galon voor langdurigen dienst; 

30 „ breed goud lissen galon (half); 
20 „ smal idem; 

450 „ breed geel lissen-galon; 
100 „ smal idem; 
50 st. sabelkwasten voor onderofficieren; 

150 ,, idem voor korporaals; 
80 „ groene hoornsnoeren; 

800 ,, nJU Ie halssnoeren met kwasten; 
5000 paar roode schouderpassanten. 

Bestek uo. 2. 
25 at. schakot-kokarden voor ondcrofficioreu; 

3O0 „ idem voor miudercn; 
4O0 ti schakot-lissen met knoop; 
300 „ gekromde kruisaukera; 
300 „ pompons; 

1500 „ koperen putankers; 
2000 „ kleppen voor pet. 

Bestek no. 3. 
1800 dozijn groote kopurcu ankerkuoopen; 
1800 „ kleine idem; 
1200 „ kleine dubbele idem. 

Bestek ao. 4. 
10 stuks trommen (compleet); 
6 „ signaalhoorns; 
5 „ fluitenbosseu. 

Bestek no. 5. 
300 stuks tromvellen; 

50 „ tromsnaren. 
Bestek no. 6. 

1000 stuks stropdassen van zwart everlaat; 
200 paar broekdraagbandcu. 

Bestek no. 7. 
1000 stuks haarkammen; 
800 „ klcederborstela; 
800 „ schoenborstels; 
400 „ slot borstels: 
60Q „ kuoopscharen; 
800 „ blikken smeerdoozeu; 
700 „ idem wasdooseu; 
300 „ kleederktoppers. 

Bestek DO. 8. 
250 stuks koppels met slot; 
350 „ dragers voor sabelbajonet; 

10 „ [ romslagbanden; 
10 „ tromdraagriemon. 

Bestek no. 9. 
150 stuks cenmans stroozakkeu; 
200 ,, idem bovenlakons; 
150 „ idom onderlakens; 
24 „ tweemans bedlnkcns. 

Bestek no. 10. 
250 stuks ounmans wollen dekens. 

Vrijdag, a Dee. 
Dein, te 12 uren, door deu directeur der artillerie-

stapel- eu eonstructiemugazijiien: dc levering van: 
pore. 1, 1,400 K G . koperplaat, dik, 0.0009 M . 

„ 2, 102,000 „ messiugplaat, d. 0 0023 M . 
„ 3, 1,640 „ idem, d. 0.0005 M . 
„ 4, Mm.nou „ grove Eng. steenkolen. 
„ 5, 125,000 „ fijne Rhoerschc idem (machine

kolen), tot den iiaumaak vnu pntroonhiilzcn voor pa
tronen tot aehtcrliiatgcweren kl . kal. voor den dienst 
ia Nederl.-ludié over 1880. 

Kwelle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud van dc aarde- eu verdiepings-
werken der Dudemsvaart cn hare zijtakken, in 3 perc, 
Aauw. 27 Nov., tc 12 uren, bij de Balkbrug. 

Leeuwardeu, tc 12'/] urou. door bet ministerie van 
waterstuut enz., aan het getouw van het prov. best.: 
lo . het driejarig onderhoud van de Westduinen op 
Schiermonnikoog. Raming ƒ 9 0 0 per jaar; Bo. het. 
doen van voorzieningen aau den Hoogcwal cn daar-
bijgelegon duinen enz. op Sclnennounikoog ged. '80, 
Raming ƒ 1200. 

rr.meker. bij M r . G. Schot: hot afbreken van de 
bestaande- cu het houwen van eene nieuwe schuur cn 
stalling met wagenhuis, op dc zathe en landen bij L . 
G Grouwstra, ouder Jorwerd, iu gebruik. Aanw. 29 
Nov., te 11 uren. 

Zaterdag, tl Dec. 
hleterdl jh , tc 11 ureu, door burg- cn weth.: het 

houwen van ccne school voor 120 kindereu met on
derwijzerswouing, in deu IJ (Milder, afdeeling B , op 
den noordelijken hoek van don Spiering- eu Middel
weg. In l . b:j den architect A, van der Steur Jr., te 
Haarlem. Aauw. 5 Dec., van 11—12 ureu. 

Hueek, tc 1 uur, door burg. en wetli.: het bouwen 
vau uun stndsmagaziju met werkplnntsen eu kantoor 
en woning voor dun gcm eon t care hiteet op het bouw
terrein over dc Vischmarkt aldaar. Aanw. 2 Dec , 
te 12 uren. 

Haandag, ft De-. 
Amerareerl, te 11 uren, door burg. eu weth.: bet 

houwen van een progymnasium (nabij het raadhuis). 
Iul . bij den gemeentearchilect. Aanw. 3 Dec, te 
107, urea. . . 

'•-Hage, tc 1 1 ' , ureu, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan bot gehouw van het prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud der werkeu, behoorende tot hot 
veer te s-Graveudcel. Aanw. 3 en 4 Dec. Kamiug 

ƒ 8 1 0 per jaar. 
DinadMg, O) Der. 

'•-Hage, te II uren, door liet ministerie van marine: 
de levering hij de directie der marine te Hcllevoctsluis 
van eiken halkplatcn cn plnnken. 

Weenitdag, IO llee. 
••Hage, te II uren, door bet ministerie van water

staat enz.: lo. de uitv. van dc vereischte herstellingen 
en vernieuwiugen aau de werken van den Baard wijk sche-
overlaat, met. de Kijkssluis iu de oostelijke vaart kade 
van Wnalwiik, met het éénjarig onderhoud, benevens 
het zoouoonig leggen in '8(1 der zomersluiting in ge
noemden overlaat Aanw. 6 Dcc. Raming /*2760 ; 2o. 
do verlenging van het westelijk havenhoofd te Pernis, 
en hel maken eeuer aanlegplaats en van een plankier 
in deu kou dier verlenging langs den linkeroever der 
Nieuwe-Maas, tusschen de kilometerraaieu 141 on 142. 
Aanw. 5 cn 6 Dcc. Raming / 9690. 

Vrijdag, 11 Dcc. 
JEwelle, te 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., aan hrt getouw vau het prov. best.: het 
3jarig onderhoud dor Willemsvaart (prov. Orerijsel). 
Aanw. 4 Dec. Raming ƒ6500 per jaar. 

Zwelle, tc 12 uren, door het prov. bestuur: bot 
uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen cn tcer-
werk aan de kunstwerken, gebouwen onz. van de 
Dedemsvaart cn hare zijtakken in 1SS0, iu 4 perc 
Aanw. in do weck vóór de besteding, te 12 ureu. 

• aatidag, IS Dcc. 
Maait richt, te 10 urm, door het ministerie van 

watersl. enz., uau het geb. van het prov. bost.: het 
verlengen vau den vcordam aan den rechteroever der 
Maas aan het Rijksveer te Wcosesn. Aanw. 11 Dec. 
Ramiug ƒ 9 5 0 . 

Dlnadag, ll» Bee. 
neegezand, tc 4 uren, ten gemeentehuize: het aan

leggen van oen kmislweg, van de klapbrugte Fokshol 
af over Kropswoldo, naar de grensscheiding tusschen 
de prov. Groningen cn Drente, lang, met inbegrip 
der breedte van den spoorweg, 5525 M . Aanw. 15 
Dec, te 9 uren. Bi l j . inz, vóór 12 uren. 

Weenadag, 17 Dec. 
'••Hage, te 11 uren, door het ministerie van water

staat enz.: het ged. '80 onderhouden van- en het doen 
van eenige herstellingen aan de Landsgebouwen te 
's-Hage. A»uw. 13 en 15 Dec. Raming / 30,600. 

'••Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ten dieuste der Staatsspoorwegen: lo
de uitvoering van verschillende werkeu bij en op het 
goedercnstation te Fijenoord, gem. Rotterdam. Inl . 
bij deu eerstaanw. ingenieur J . Leyds, te Rotterdam. 
Aanw. 9 en 11 Dec , tolkeus te 11 uren. Raming 
ƒ 1 7 , 9 0 0 ; 2o. de levoring van bureaubehoeften voor 
de onderscheidene bureau's der Staatsspoorwegen 
ged. '80. 

VrUdag, 10) Dec. 
Zwelle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 

bouwen van eene schutsluis op do Dedemsvaart, ter 
vervanging van do beslaande schutsluis no. 6. Aauw. 
11 Dec , tc 12 uren. 

Saterdag, f Dec. 
Utrecht, te 2 urm, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
driejarig onderhoud der Rijks-groote wegen in de 
prov. Utrecht, in 7 perc. Aanw. 13 Dcc. Raming: 
perc. 1 ƒ9140 , perc. 2 ƒ 7380, perc. 3 f4230. perc 4 
ƒ12,380, perc. 5 ƒ10,120, pero. 6 / 351.0. perc. 7 
/ 15,600. 

Saterdag, If Dee. 
Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., aan het gebouw van het prov. best,: het 
4jarig onderhoud en de uitvoering van vernieuwingen 
en herstellingen aan de Rijks-groote wegen ia Gel
derland, met de daartoe behoorende kunstwerken, 
beplantingen enz., iu 19 perceelen. 

Atloop van Aanbestedingen. 
•verveen, 6 Nor.: het bouwen van eene villa op 

de hofstede Duinzicht; ingekomen 13 bilj., als: 
L . Kok, te Umuiden. ƒ 37,845 
J. Kieviet, M Haarlem, „ 36,900 
P. Ringt, „ Zaadpoort, „ 29,760 
D . Zuiderhoek, „ Heemstede, „ 29,260 

B . Hagen, te Haarlem, ƒ 29,000 
S. B . Pcijra, „ idem „ 28,765 
J . Visscher, „ idem „ 28,665 
J . de Waal Malefijt, „ Orerveen, „ 26,289 
D. A . Braakenburg, „ Haarlem, „ 25,702 
A . Koen, „ Orerreea, „ 25,400 
D. Tnmminga, „ Amsterdam, „ 25,100 
W . N . Mulder, „ Haarlem, „ 23,167 
P. Verhagen en 

H . van 't Wout, „ idem „ 20,999 
gegund. 

Retterdam, 7 Nor.: het uitvoeren van stukadoor-
on cement werken aan 3 woonhuizen aldaar; ingek. 
4 biljetten, als: 
H . I'. van Elswijk en 

P. Gerdes, te Rotterdam, ƒ 2199 
Gebr. Van Vreeswijk, „ idem „ 2190 
J . J . van Rcenen, „ idem „ 2114 
P. Lehmler, „ idem „ 1985 
gegund. 

ivijanegea, 7 Nor.: het afbreken der oude gebouwen 
cn net maken van een nieuw korenpakhuis in de 
Boddelstraat te Nijmegen; ingekomen 6 bilj., als: 
A. Beumiug, te Nijmegen, ƒ 8244 
A. H . Vcrheij, „ idem „ 8220 
J . A . G. Lcgct c. &., „ Arnhem, „ 7895 
H . W . v. d. Waarden, „ Nijmegen, „ 7497 
A. T. Opzoomer, „ idem „ 7100 
M . H . Wouters, „ idem „ 6419 
gegund. 

*. luimde, 7 Nov.: bet bouweu van eeu hofstede met 
schuur, wagenschuur en hooiberg; ingekomen 20 
bilj , als: 
H . K Inverts, te Ilpendam, ƒ 14,934 
T. Zaal, „ Abcoude, „ 13,898 
J . P. van Hilton, „ Baambrugge, „ 13,629 
I. H . Hendriks, „ idem „ 13,600 
J . / ip, „ Papekop, „ 13,591 
J . Pist , „ Abcoude, n 13,488 
A . Kijoeveld, „ Zoeterwoude, „ 13,456 
l l . Hageman, „ Maarseu, „ 13,349 
P. vau Schaik, „ Loeuersloot, „ 13,200 
C. v. il Vegt, „ Abcoudo, „ 12,450 
M . Scheller, „ Mijdrecht, „ 12,300 
J. J . van Dcth, „ Zwammordam, „ 12,280 
C. v. d. Loo, „ Waddinksveen, „ 12,247 
S. vnn Soest, „ Mijdrecht, „ 12,175 
A. van Soest, „ Kockengcn, „ 12,150 
W. van Schaik, „ Nieuwersluis, „ 12,140 
W . r.au Lokhorst, „ Wiluis, „ 12,050 
H . Ncderstigt, „ Kudelslaart, „ 11,800 
J . Rentink, „ Abcoude, „ 10,767 
H . Wassink, „ idem „ 10,425 
gegund. , 

Utrecht, 10 Nov.: het bouwen van een schoolge
bouw met onderwijzerswoning op een terrein gelegen 
bij den Daalschoaijk aldaar; gegund aan J . II. de 
Vos, te Utrecht, voor ƒ41,880. 

Amaterdam, II Nov.: het bouwen van eene indus
trieschool voor vrouwelijke jeugd op de Wetcring-
ichsDsaldaar, onder beheer van den ingenieur-architect 
A. L . vau Gendt; ingekomen 31 bilj,, als: 
H . C. Dorlas, te Amsterdam, ƒ 77,447 
W . Voskuil, „ idem „ 76,897 
W. Scholz, „ idem „ 76,500 
Groenhof cn Haak, „ idem „ 74,900 
Van Os en Koflicbcrg, „ idem „ 74,600 
J . II Braskamp, „ idem „ 73,820 
E. Slaap, „ idom „ 73,000 
De Zwaan cn Koper, „ idem „ 72,587 
B . F. Moritz, „ idem „ 72,300 
Staal cu Haalmeijer, „ idem „ 71,925 
J . Heijink, „ idem „ 71,600 
A . r amt , „ idem „ 69.900 
Cruin" en Schouten, „ idem „ 69,400 
D. Heijink, „ idem „ 69,223 
H . J . Meekers, „ idem „ 68,348 
J . P. Cornclisse, „ idem „ 67,347 
A. Aalders, „ idem „ 67,200 
J . A . Sieuwo Jr., „ idem „ 66,447 
F. W. van Vloten, „ Utrecht, „ 66,183 
W. L . Leibbraudt, „ Amsterdam, „ 65,443 
C. J . Maks Jz-, „ idem „ 65,432 
Gebr. Vau Bcrkum, „ idem „ 65,294 
J . Galman, „ idem „ 64,990 
J . N . Scheltema, „ idem „ 64,890 
K. Wansink, „ Arnhem, „ 64,500 
J . C. v. d. Kleij, „ Amsterdam, ,, 64,437 
J . J . Boekholts, „ idem „ 64,374 
G. Woud, „ idem . 62,500 
B . v. d. Weerden, „ idem „ 61,755 
II. Rietsuijder, „ idem „ 60,975 
D. Oerlijn en Zn. en 

A . J . de Haan, „ idem „ 59,500 
l treem, 11 Nov.: het bouwen van een vrijstaand 

dubbel heerenhuis op den Catharijuesingcl aldaar; 
ingck. 6 bilj., als: 
H . A. Dawson, te Utrecht, ƒ 67,650 
A . C. Vink, „ idem „ 67,480 
.1. H . de Vos, „ idem „ 66,300 
J . C . Tom en H . van 

Bergen Henegouwen, „ 's-Hage, „ 61,900 
J . A . van Straaten, „ Utrecht, ,, 60,700 
F. W . van Vloten. „ idem „ 59,248 

Corlnrhem, 11 Nov.: het verbeteren van de boe* 
xemkade om het fort bij Vuren; ingek. 7 bilj., als: 

ƒ 9100 C. v. d. Berg, 
A . v. d. Meijden Az., 
C . v. d. Meijden, 
O Sterk, 
C . van l a , 
T. de Groot, 
H . de Leeuwerk, 

» 8740 
„ 8650 
» 7731 
„ 7689 
„ 7462 
, 6912 

Mlnnertaga, 11 Nov.: het afbreken cu wegruimen 
eener bestaande en opbouwen eener boereu to huizing 
onder Arum; ingek. 12 bilj., a ls : 
A . Wielama en J . van Dijk, te Wijnaldum, ƒ 9900 
J . Pijkatra, „ Bergum, „ 9727 
A . Vecnstra, „ Ferwoude, „ 9465 
A . Wierama, „ Achtum, „ 9180 
P . Wcstra, „ Arum, „ 9180 
P. Nndam, „ Tjummarum, „ 9113 
R. Westra, „ Kimswerd, „ 9100 
D. van Dijk, „ Berlikum, „ 8996 
A. Boomsma, „ idem „ 8820 
S. MI lids, „ idem ,, 8795 
E . Kool, „ idem „ 8400 
E . de Graaf. „ Bergum, „ 8389 
De begrooting van den architect H . van Keimpema 
was ƒ8300 , aan wien het werk is gegund. 

•irenlagen, 12 Nov.: het touwen eener woning 
aan het Hoendiep, onder leiding van den architect 
N . W. L i t ; ingek. 11 bilj., als: 
W. Cones, tc Groningen, ƒ 1742 
J . Heling, „ idem „ 1432 
J . Wallinga, „ idem „ 1380 
J . Kruiter, „ idem „ 1368 
J . de Vries, „ idem „ 1235 
O. A. de Ruiter, „ idem „ 1834 
J . Davermau, „ idem „ 1225 
D. S. Diddens, „ idem „ 1220 
D. I>ooijes, „ idem „ 1128 
K . Kekkos, „ idem „ 1115 
J . Vegter, „ idem „ 1094 
gegund. 

Utrecht, 13 Nov.: het afwerken der l e en 2e kl . 
wachtkamers te Amsterdam; minste inschrijver was 
W . Scholtz, te Amsterdam, voor ƒ3480. 

ttrechl, 13 Nov.: hot verlengen van de aardebaan 
en het doen van aanhoorige werken, van piket 17 der 
verbindingslijn te Amsterdam af; onderhands gegund 
aan A. Kramers, te Amsterdam, voor ƒ20,400. 

Seu/en, 13 Nov.: het maken van werken tot oever-
verdediging van den polder Niouwc-Neuzen; ingek. 
5 bilj., als: 
O do Wilde Az., tc Kattendijke, ƒ 37,700 
G. Bolier, „ Sliedrecht, „ 37,400 
1). dc Jong, „ Neuzen, „ 37,390 
C. v. d. Hooft, „ idem „ 37,375 
J . Kraaijeveld, „ Hansweert, „ 37,200 

Swede, 14 Nov.: bet 2c perceel van het 3jarig 
onderhoud van bet Meppelerdiep en bijbehoorende 
werken in Overijse); minste inschr. was W . Lubberink, 
te De-Wijk, voor ƒ2870 's jaars. 

Leeuwarden, 14 Nov.: het Sjarig onderhoud van de 
Rijkskanalen iu Friesland, in 4 perc; minste inschrij
vers wareni 

lo perc, M . v. d. Molen, te Buitenpost, ƒ 5146; 
2e „ A. J . v. d. Werff, te Dokkum, ƒ 4 4 4 2 ; 
3e „ deselfde, ƒ 853 ; 
4e „ dezelfde, ƒ 863 per jaar. 
Mlddclfcnrg, 14 Nor.: l o . het 3jarigonderhoud van 

het Ncderl. gedeelte vau het kanaal van Neuzen met 
bijbehoorende werken; ingek. 3 bilj., als; 
J . Verkuijl Quakkelaar, te Vlissingeu, ƒ 36,477 
C. v. d. Hooft, n Neusen, „ 33,990 
H . Hage, „ Middelburg, „ 33,847 

2o. het 3jarig onderhoud der Rijks-groote wegen 
iu Zeeland, in 4 perc.: l e perc. weg op Walcheren; 
ingekomen 6 bilj., a l» : 
D . Bolier, te Rilland, ƒ 3800 
A . van Popering, „ Bruinisse, „ 3500 
J- Leijs, „ 's-lleer-Arendsk., „ 3450 
H . Hage, „ Middelburg, „ 3437 
G . D . Bolier, „ Sliedrecht, „ 3287 
J . v. d. Hoek, _ Middelburg, „ 3280 

2e perc. weg op Zuid-Beveland; ingekomen 6 
bilj., als: 
P. J . van Remortcl, te Hontcnisse, ƒ 10,800 
B. don Exter van den 

Brink, „ Krabbendijke, „ 10,700 
C. de Wilde Az . , „ idem „ 10.640 
A . van Popering, „ Bruinisse, „ 10,518 
h. Luijk, „ Hansweert, „ 10,220 
D. Bolier, „ Rillaud-Bath, „ 10,147 

3e perc. weg op Tholeu; ingck. 5 biljetten, als: 
A . van Popering, tc Bruinisse, ƒ 5492 
J . de Rijke, „ Stavenisse, „ 5439 
1). Bolier, „ Scherpenisse, „ 5344 
O Bolier, w Bruinisse, „ 5327 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 5170 

4e perc. weg door het voormalig 4e district; ingek. 
4 bilj.. als: 
O v. d. Hooft, te Neuzen, / 8000 
J . Berlou, „ Biervliet, „ 7992 
I. van Male, „ Breskens, „ 7980 
P- Monjé, „ idem „ 7338 

at.-annaland, 14 Nov.: het uitvoeren der rijs- en 
kramwerken aan dc waterkeering van den Suzanna-

Ïolder; ingek. 4 bilj., als: 
. dc Rijke Jr., te Stavenisse, f 1345 

I). Bolier, „ Scherpenisse, „ 1188 
C. Moerland, „ St.-Anualand, „ 1137 
G. Bolier, „ Scherpenisse, „ 1133 

Helder, 14 Nov.: de levering van steenkolen aan 
de geneenteinrichtingen; minste inschrijver was D . 
Bandsma, fl- ƒ1.07 per 100 K G . 

Arnhem, 14 Nov.: de levering aan de gemeente-
gasfabriek van 5,775,000 K G . Duitsche gaskolen; 
gegund aan B. Hagcdoorn en Zn., te Amsterdam, a 
ƒ 0 . 5 3 5 per 100 K G . uit de mijn Uibernia. 

Amsterdam, 17 Nov.: de levering van 300 tons 
stalen spoorstaven, lang 7 M ; 35 tons ijzeren lasch-
laten met schroefbouten en 5.5 tons haakbouten; 80 
tons ijzeren laschplaten eu 26 tons schroefbouten, 
ten behoeve van het vernieuwingsfonds vau don 
Noordhollandschcn Staatsspoorweg; minste inschrijver 
was de Union Actionüesellschaft für Bergbau, Eisen-
u. Stahl-Industrie, te Dortmund, a ƒ 7 8 per 1000 K G . 
voor laschplaten en /* 13.08 per 100 K G . voor schroef
bouten. 

Bergen-ep-Zeem, 17 Nov.: het inrichten van het 
groot arsenaal tot kazerne; ingek. 8 bilj.. als: 
H . vau Gasselt, le Venloo, ƒ 36,990. 
H . v. d. Heiden, „ Breda, 36,940. 
J . J . van Sluisdam, „ Dordrecht, „ 36,425. 
F . Gorren, „ Bergen -op-Zoom,„ 35,948. 
C. Manjnen, „ Breda, „ 35,858. 
H . Degens Jr., „ Dordrecht, „ 35,678. 
«; J ; i J . o r a 8 t r a * Berg 0 1 1 op-Zoom„, 35,669.50 
i l . J . Horsen, „ idem „ 35,589. 

' • * f g i 18 Nov.: de leveriug van ijzeren perron-
overdekkingen, luifels cu ander ijzerwerk, ten dienste 
der Staatsspoorwegen op Java; ingek. 21 bilj., als-
Coil , Halot & Co., tc Brussel, ƒ 76,850 
H . Dalhuisen, „ Kampen, „ 74,879 
Gloucester Iron Comp., „ Gloucester, „ 74^294 
Kloos en Zonen, „ Alblasserdam, „ 73,900 
Bellefroid 4 Levèque, „ Herstal, „ 71,330 
Horton & Sons., Darlington S.-

, , r . Straffordsh., „ 68,400 
J . v. d. Made, „ Amsterdam, „ 68,000 
Société Anonyme du 

Baeoslaa. „ Paris, _ 67,000 
Maschinenfabrik 

„Deutschland", „ Dortmund, , 64,200 
Nicaisc & Delcuve, „ la Lourière, „ 63 900 
E . H . Begemann, . Helmond, „ 62,000 
Masclunenbau Actien-

Gesellschaft „Union", „ Essen, , 61,430 
L . J . Enthoveu en Co., „ 'a-Hage, " 61*000 
Ijzergieterij Prins van 

Oraaje, „ idem 59,496 
Kon. Ned. Grofsmederij, „ Leiden, „ 56,975 
Ned. Stoombootmaats., „ Fijenoord, w 58000 
Union Actien-Gesells. 

für Bergbau, Eisen-
u. SUhl-Industrio, „ Dortmund, „ 58,513 

Vve. Alph. Frederics, „ Luik , „ 56100 
Kölnische Maschinenbau 

Actieu-Geaellachaft, „ Baienthal bij 
„ Keulen, „ 54,990 

D. A . Schretlen en Co., „ loeiden, „ 52 793 
Aug. Gbilain, „ Luik , „ 52,500 

«ren ingen , ]9 Nov.; het bouwen van eene loodt, 
onder beheer van den architect J . B. Jager; ingek. 
10 bilj., als: - D J » 
Poelman, te Groningen, ƒ 2950 
Schuur, „ idem ' S94S 
ljooyes, , idem 2696 
Wietzema, „ idem „ 2575 
Tornnga, „ i d e m 2547 
J , f n s e , a ' . » idem „ 2500 
J e Vries, i, i d e m „ 2470 
C ° n e s , H idem „ 245') 

" i i e m » 2420 
De Ruiter, M idem . 23S7 
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AmaterSan., 20 Nov.: bet verbouMen vaneen perc. 
in dc Kerkstraat no. 2S, onder beheer van den archi
tect J . VV. Wijnstok Jr.; miuste inschr. « a s P . F. 
Kijke, tc Amsterdam, voor f 15,835. 

Haar lem, 20 Nov.: het makeu van den voorgevel 
voor de in aanbouw zijnde musouinlokalüii aau het 
Spaarne; ingek. 7 bilj., als 
Zuidhof, 
A . Prillevitr., 
De Haan cn Avis, 
V . d. Weerde, 
A . Singels, 
L . Sabelis Jr., 
Goffin, 

te Amsterdam, 

/ 60.600 
„ 59,550 
„ 59,455 
„ 58,700 
„ 54,700 
„ 51,300 
„ 46,140 

„ Dordrecht, 
„ Haarlem, 
m L u i k , 

Middelburg, 20 Nov.: l o . het bcstortcn van een 
gedeelte voorocver aan de Ocstwatering; ingekomen 
3 bilj., als: 
0. Vos, te Sliedrecht, f 10,200 
1. van Male, „ Breskens, „ 9,436 
11. Hagc, „ Middelburg, „ 9,367 

2o. bel leveren van 224,000 straatklinkers; ingek. 
3 bilj., als: 
W. van Uije en Zn., te Middelburg, f 4158. 
H . C. v. d. Ende, „ Zierikzee, „ 40S9. 
C. I,. van Sorge, „ Middelburg, , 407680 
Voor do levering van grint waren geen biljetten in
gekomen. 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Maastricht. Naar de Limburger Courrier 
verneemt, is door de firma Van der Slik en C*. , 
te Dordrecht, concessie aangevraagd voor den aanleg 
van een stoomtramweg tusschen Heerlen en Sittard. 
Voorts zou diezelfde firma weldra een begin maken 
met de exploitatie liaior koten velden iu het kanton 
Heerlen. 

— Op de vergadering, die aandeelhouders der 
lijn Munster-Enschedt* den 11 December zullen hou
den, wordt het voorstel ten sprake gebracht tot den 
verkoop der lijn over te gaan, hetzij aan den Staat, 
hetzij aan een andere spoorwegmaatschappij. 

Correspondentie. 
De heer Hoorda verzoekt ons, wel te willen be

richten, dat zijne briefkaart omtrent den oud-direc

teur De B r u y n , die geschetst weid in Oost en West 

van 7 Nov. tin een ludischen brief), de dagteekening 

droeg van 28 of 29 October. 

N E D E R L A N D S C H E K U N S T - Z A N D S T E E N - F A B R I E K 
t u s s c h e n V e l s e n e n I J m u i d e n . 

B e k r o o n d t e A r n h e m m e t I U p l o r n a t e n O r a a d . 

G o e d g e k e u r d h i j K o n i n k l i j k b e a l n i t v » n d e n 1 G H e p t e m n e r 1 8 7 7 . 

ïïoofddépót: te Amsterdam over het Paleis voor Volksvlijt, Falckstraat No. 49. 
APPELBLOESEM, IIOODE, OELE, BLAUWE, BARDOBAUWE en GEUZE KLEUKENHOUDENDE JIETSELSTEENEN , zoomede 

PRO KILST KNN EN in nlle gewenschte PIIOKIELEN, z.ooals steed* nnn diverse gebouwen voor versiering door ons geleverd worden. 
Alle artikelen welke bjj den bouw van Huizen, Kerken enz gewoonlijk van steen worden aangewend, als KOLOMMEN, SLUITSTEENEN 

CONSOLES, LIJSTEN, BANDEN, PILASTERS, KOORRAMEN', CAF1TBELEN enz. enz. worden door ons van KUNSTZANDSTEEN in 
elke order vervaardigd, zoomede CEMENTEN PUTTEN en RIOLEN'; ( iEKLEURDE PARKET, en MOZAïK-VLOEREN en GERIBDE 
TROrrOIRSTKENKN, ROTSW E R K E N , B E E L D E N , VAZEN en (i li A l'MON I J.MENTEN. 

Groothandel in le qualiteit POUTLAND-CEMENT, onder anderen de PORTLAND-CEMENT van het merk . S T J S R N " der oudste fabriek 
te Stettin, 

Agentuur der PLATTE GEPERSTE PANNEN uit de Stoomfabriek van E C H T . 

A D V E R T E N T I E N 
bestemd voor De Opmerker gelieve men, ter voor
koming van oponthoud, te adresseeren aan tie 

n e cl actio 
van genoemd Weekblad. 

T o t V i - i j < l n « ; - i i v < » i u l i i e ü , n u r e n 

worden advertentien voor het eerstvolgend nom
mer aangenomen. 

AdvertentiëD. 
B U R G E M E E S T E R K N W E T H O U D E R S V A N ME

LISSANT zullen , behoudens nadere goedkeuring vnn 
H H . Gedeputeerde Staten dezer Provincie, in het 
o|>enbaar aanbesteden, op Vrijdag den 28 Novem
ber 1879, ties namiddags teu l | u r e , ten Raadhuize 
der Gemeente Melissant: 

Het bouwen eener school voor 220 
kinderen, met bijlevering van school-
ameublement. en eener Onderwij
zerswoning. 

Bestek en teekeningen liggen ter inzage en over
name ten Raadhuize der Gemeente. De bestekken 
zijn aldaar zoowel als hij de firma M . WIJT & Z O N E N 
te Rotterdam ad ƒ 1 , 5 0 per exemplaar verkrijgbaar, 
bij welke firma tevens, uil ƒ 4 . — per stel Copiên 
der teekeningen te bekomen zijn. 

Aanwijzing ter plaatse zal worden gegeven op den 
21 November o. k. des voormiddags te 10 ure, door 
den Architect J. I. V A N W A N I N G te Rotterdam, 
bij wien inmiddels nadere inlichtingen des verlangd 
te bekomen zijn. 

Melissant, den 8 November 1879, 
Burgemeester rn Wethouders, 

Z A A I J E R , P i . , Burgem. 
J . N A G T E G A A L , Weth. I S, 

A A N B E S T E D I N G . 
De B U R G E M E E S T E R en WETHOUDERS van 

AMERSFOORT zullen op Maandag, den 8. December 
1879 , 's voormiddags te elf uren, ten Raadhuize in 
het openbaar bij enkele inschrijving aanbesteden: 

Het bonwen van een Progymnasium 
nabij het Raadhuis), 

Bestek cn teekening liggen, te rekenen van tien 
17. November e. k , , op de Secretarie voor een ieder 
ter inzage, na welk tijdstip het bestek verkrijgbaar 
is tegen [«tal ing van 50 Cents per exemplaar. 

Inlichtingen zijn te l>eknmei) bij den Gemeente-
Arrhi tect , door wien aanwijzing in loco zal worden 
gedaan op Woensdag den 3 December 1879 , 's voor
middags halfelf. 

De Secretaris van Amersfoort, 
Amtrsfoort, W. L . S C H E L T U S . 

11 Nov. 1879. 

De Neufchatel Asphalte Com
pany Limited te Londen bericht hij 

deze, dat bet Agentschap voor Nederland, geves
tigd te Amsterdam Belt weg No. 3 , van af' heden 
geheel is gesteld onder Directie van den Heer WIL
L I A M P A T O N WALSH te Amsterdam, ter
wijl hel adres als voorheen blijft Bellweg No. 3. 

Amsterdam, 15 Nov. 1879, 

Re Neufchatel Aspbalte Company Limited. 

Inlichtingen ook te bekomen 
te 's-llage hij den Heer P . M O U T O N . 
» 's-Iiosch B » » SNIJDERS V A N G E F F E N . 
» Deventer » » • H. l i . B E L T M A N , 
» Dordrecht « de Heeren G l B M . E K . 

te Arnhem bij de Heeren T. V A N D E R B A C H & C°. 
» Groningen » tien lieer K . S W I T T E R S . 
» Nijmegen • , » D J. V A N M E E L . 
» Rotterdam » de Heeren v. D. B E R G & W I L L E B R A N D . 

Openbare Aanbesteding.-
B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S DKR G E -

uI:I.vri. UTRECHT zijn voornemens op Zaturdag 
den 29. November 1879, des namiddags teu één 
ure, in het openbaar ten Stad huize aan te beetedea: 

Het verbouwen van het Perceel staande 
in de Minrebroederstraat wijk G. 
No. 263, interigten tot Gymnasium. 

Het Bestek met Teekeningen ligt ter inzage aan 
het Bureau der Gemeente werken Achter Klarenburg, 
van af Dingsdag den 11. November e. k. en van dien 
datum af zijn aldaar, zoomede teu Stadhuize en hij 
de BtM-khundehuvn V A N T E R V E E N E N Z O O N , be
stekken verkrijgbaar gesteld, met Teekening legen 
betaling van / 1.50 per exemplaar, en zonder Teeke
ningen ad ƒ 0 . 3 5 per exemplaar. 

Aanwijzing in loco zal plaats hebben op Maandag 
den 24. November e. k., des voormiddags ten I O'/j ure. 

Utrecht, 0 Noveiulier 1879. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 
W. II. D E W A T T E V I L L E . 

OPENBARE VERK0ÜPL\T(T~ 
v a n bouwterre in te Venlo . 
De Notaris J A N S E N te Venlo al op Dinsdag 

den 2 December 1879, ten 0 ure namiddag, in bet 
Societeitslokaal t>dc Fontein" tc Venlo bij de erven 
BOURS op het Maasscliriksel, iu het u[>eiibuar op 
crediet verkoopen, 

de volgende kavels B O U W G R O N D gelegen aan tien 
Pniallelwog langs het stations-emplacement der Keu-
len-Mindener sj>r>orwegmaatschuppij te Venlo, en op 
het kadaster bekent! sectie I . n". 2 2 5 0 , te weten : 

Kavel 1. 2 aren 97 centiaren, langs 
de erven der hooren Recevour en 
Peetere, met eene frontbreedte langs 
den weg van 13 meter. 

Kavel 2. 5 aren 36 centiaren daar
naast, met eene frontbreedte van 
11 50 meter. 

Kavel 3. 5 aren 33 centiaren naast 
het erf van den heer Toebosch, met 
eene frontbreedte van 11.40 meter. 

Deze kavels worden eerst afzonderlijk en daarna 
de generale massa bij opbod geveild. 

Plan der perceelen cn voorwaarden van den ver
koop liggen ter inzage ten kantore vat: genoemden 
Notaris. 

T E K O O P G E V R A A G D ; Eeu reeds gebruikte 

Grondverplaatser of Excavateur 
van een vermogen van 500 tot 1000 M 3 par dag, 
die zich in goeden staat bevindt. Aanbiedingen on
der de letters G . J . 5189 aan H A A S E N S T E I N & 
V O G L E R te Zurich. (H 5189 Z . ) 

C A L Q U E E R L I N N E N 
in tlrie breedten., de beste kwaliteit , speciaal met 
mijne Firma vervaardigd. 

CALQUEERPAPIER, VICTORIA PAUS
PAPIER en PAUSPEKGAMENT 

PAPIER SANS FIN in de ruimste ksan. 
W I I A T M A N N ' S en alle anilere TEEKENPA

PIEREN. 
PAPIER M I L L I M E T R E enz. enz. 
Voorradig in het Magazijn van Teekenbehoef

ten voor Bouwkundigen van 
T i l . .1. D O B B E te UTRECHT. 

LOUIS G O F F I N & Q\ 
R U E D A B T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K E U E N G R O E V E N . 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
In nlle afmetingen, geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen,. 

Stoom! Stoom! Stoom! 
Onfeilbaar middel tegen Ketelsteen, 

waarvoor wordt ingestaan. Het is uiterst gemak
kelijk aan te wenden en zender nadeel voor den 
Ketel. Te bekumen bij 

J. W. R000A. Stoem-Olieslcger 
te St. ANNA-PAIWCHIE. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L M . L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

DES TRAVERS, 
!ft berijrt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & Co. te Amsterdam, 
iloor wie ook tot liet leggen van vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek. Ileltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

FABRIEK DE IIOLLlMISCIIi: I.ISSH 
1112 J O M G I I & € ° . 

Clvlel-mgenleurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hont- of 
ijzereonstriietie, volgens eigen systeem, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '21100 U' per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . K o t e l s . D r i j f w e r k e n . L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s . 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h i n e s . I J z e r e n K a p - en B r u g o o n s t m o t l ë n enz. 

H . & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de H o l l a n d s c h e T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22. te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bekende typen 

en reparation aan kestaottde K E T E L S wonlen in 
den kortst mogelijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

Mozaik Testis voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CÜI1RI-
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B B K L K E D I N Q van M U R E N . 

uitsluitend Agentschap voor Seder-
Innd cn deszelfs Koloniën. 

G-. óT. OOR, 
F i r m a A X T . IJK W I L D , 

Scheepmakershaven S". 0 ° en Jufferstraat Na. 56. 

R O T T E R D A M . 

B. HOLSBOER te Arnhem. 
F A B R I E K eu H A O A Z U N van Instrumenten 

voor wetenschappelijk gebruik. Alle soorten vun 
Baro- en Thermometers Veld , Marine- en 
Theaterkijkers. Brielbalansen. enz. enz. 

" SCHALKWIJK & m m T 
Kotterdttui, Wijnstraat 17. 

Technisch Chemisch taboratorium 
. MECHANISCH en-
Tras , Hydraulische 

voor liet CHEMISCH 
derzoek van Cement, 
kalk enz. 
Agenten .oor Nederland van de CEMENT-BREEK-
T O E S T E L L E N van Doctor W . M I U H A s L l S . 

VANRlETSim)TE.\&IIOÜWE\S. 
ROTTERDAM. 

R O B E Y & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van A P P L E H Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegarandeenle 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM -
METERS, AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN vooi- stoom- en vvaterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

I', ine. PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemde B U R H A M C O M P A N Y tegen cencur-
reerende prijzen. 

Alles prima kwalitcd en billijke prijzen. 

f I V I O Z A I E X K -

A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle soorten. 

HL L I N T & C " . , Haringvliet 7, Ilollenlam. 

G A S - Z U I V E R I N G 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 

bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Onze Machines woitlen gebruikt door de Heeren : 
ROR1CKS & G E L D ENS te /Vuren ; V A N DER 
W E D D E N & D E K R U Y F F te Nijmegen endoor 
de Sueiëtê anonyme des Tuileries d'Echt. 

V PRIJS^ 0 1*' 1 ^f±V PRIJS 
Tentoonstelling Parijs 1878 

B O U L E T F ™ J ° r * Macbine-Kabrikanten 
28 rue des Ecluscs St.-Martin 

P A R I J S . 
Volledige inrichtingen van Fabrieken voor alle 

soorten van poiveleiu en aardewerk. Meer dan 
duizend dezer machines zijn /.oowel tn Frankrijk 
als in het Ittiitenlnnd in werking. 

De lünlliisirrmli' Catalogus wonlt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
HgeoJM van Zuilen- cn TalèltaKilt-iiriietrïi 

in RIJNPRU1SSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, BKCINSTKKN, VIJDKVASTK STKKNKN, RNZ-
Nieuwehave» N.zijde 55, Itottcrf lnin. 

Oedmkt bii t i . u . V A N l i K l i W I E L & C». te A r n h e m . — Al l e stukken en advertentien te adresseren aan den Redacteur F . W . V A N O E N D T Jt isn. te Arnhem. — Uitgave van I). A . T H I E M E . 
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D E 
Zaterdag 29 November 1879. 

O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOOR 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W . V A N GENDT JGz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

VerMhijnt Zaterdag. Pry. per 3 maanden f 1.«5. Men abonneert ziel, 
Mn jurgmng. Afzonderlijke nommer, bij vooruitlKatelliuK 15 centa. 

Alle stukken en advertentien te adresseeren u n 

de Redactie te Arrhem. 

A D V E R T E N T I E N : 

Vun l—ft regel* fl.—, verder voor eiken regel plaktaruimU) 20 centa en lOcenu 
•oor MB w n i w n i het blad. Adverb allen 'oor het b-iit< rdtind 8K Mnt- ]*r r w l . 

E E N G O E D E N G O E D K O O P HOEK. 
(Vervolg en slot van No. 46). 

Ds Compagnie générale des omnibus de Paris 
ii.nl een omnibus voor drie paaiden tentoongesteld, 
liesti-md om over de groote boulevards te rollen. Dit 
nieuwe rijtuig vooi- drie paaiden naast elkander weegt 
ongeveer *JüOO kilogram ledig; hei In-vat .IS |ierso-
uen, vv.it een gezinnen lij ken last geeft van 4470 
kilogram, dus voor elk paard I49t) K O . De rijtuigen 
niet '28 plaatsen, die vroeger den dienst deden op 
de boulevards van de llastille naai' La Madeleine, 
wogen 1700 kilogram ledig en JtÖ50 kilogram vol, 
wat voor elk paard een gi-zauienlijke vracht gal' van 
182Ö K O . 

Boreodien heeft tlit nieuwe rijtuig voor drie paar
den afiiH-tingeii in de bi-eedte en de hoogte, die het 
even gemnkk.dijk maken als liet tniuiwuy-rijluig. Men 
kan nu dagelijks op de groote boulevards te Parijs 
10,000 ivizigers meer diK-n liM-iH-u-weergiian. 

In de klasse üli had de Parijsche Omnihusmaat-
sihappij barnachementen of tuigen tentoongesteld, 
waarin zij voor de groote deelen de naaisels of naden 
had vveggelaten. Sinds twaalf jaren hei-lt zij proeven 
genomen met een bijzondere l i jm, uitgevuuden door 
haren nieester-zadehuaker. Deze l i jm, gestreken 
tusschen de dubbele Ieders, bidet liet binnendringen 
van het water en het zwartsel of smeersel, die een 
oorzaak van snelle beschadiging zijn. Hovendien ver-
mindert de afschaffing van de naaisels in groule mute 
tie kosten vau onderhoud. Immers, de draad, die 
bij de tuigen altijd uitsteekt, slijt snel door de wrij
ving vnn dsn borstel, die ffOOr bet schoonmaken dient, 
en weldra wonlt de samenhang der stukken ver-
brokso en vordert herstelling. 

De Maatschappij heeft ook SBB] verbetering in de 
tuigen van de [taaiden aaiiLrebtaibt door een vezel-
arhtige plant uit Mejico (piassava) aan te wenden, 
die verscheidene jaren weerstand biedt aan tic voch
tigheid SD aan de uitbijleude werking van hel zweet. 

De schrijvers deelen veel merkwaardigs mede om
trent de Noord:imerikaanstdie trainwavs, waarnaar 
wij , kortheidshalve,moeten verwijzen; eveneens naar 
hunne niiiilwvi'liug, slechts cène klasse van plaatsen 
er op na te houden. 

Op bl. •HS vindt men tie vindingrijke locomotive-
grue of kraan-locomotiet' beschreven ; op bl. 380— 
;t84 de locomotieven met saamge|»crste lucht. Men 
treft tiaar ook vergelijkingen aan tusschen tie konten 
van verschillende stelsels, en een gevolgtrekking is 
bet voordeel van dat van Mékarski (fr. 0.28 per 
kilometer, tegen fr. 0.372 voor de gewone loco
motief). 

liet zesde hoofdstuk (bl. 385—519) handelt over 
tie openbare werken. Het begint met tic bouwstolfen 
(beton, hout, ijzer) eu gaat daarna over tot bet 
gereedschap. Op bl. 301—392 vindt men de be
schrijving en afbeelding vuu Bouilliant'a handketting 
voor steigers, die door duurzaamheid een groote 
besparing oplevert, vergeleken met de kalx-ls van 
hennep. Een aannemer, die 4000 henneptouwen 
's jaars gebruikt, zou in 30 jaren tenminitte 150,000 fr. 
bobben besteed. Door ijzeren handkettingen aan te 
wenden, zou bij in al dien tijd ten hoogste 11,000 fr. 
tobben uitgegeven, zonder te rekenen, dut hij nog 
out', ijzer te verkoo|*cn overhoudt. 

Op bl. 393 leest men de beschrijving van een 
excavator of itonm eenlownrirnr der heeren Buette en 
Réclui. Vervolgens krijgt men drie bladzijden over 
de fundeeringen van waterwerken, vijf over tie wa
tervoeding der steden, zes over natuurlijke steenen, 
zes cu twintig over cement, waterkalk, kunststeen, 
asphalt, bestrating enz. 

B l . 434—446 bevatten belangwekkende mede* 
deelingen omtrent spoor weg werken , o. a. omtrent den 
viaduct over de Selle, bij (hip, in tie lijn nnar 
Grenoble, en de werken in de baan Lfanoges— 
Brivc , o. a. den viaduct Pompadour, de toegangen 
tot Vignols. Er wordt hulde in bewezen aan tie 
aannemers Veysseyre en Varinot. BI. 446—464 
handelen over ondeniardsclie werken, zooals de fun
deering met saamgeperste lucht van de bruggen over 
tie Rhone in de ijzerltaan Ar ies—Lunel , van een beer 
(batardeau) te Brest, oxer du cloche ü dêrochement, 
gebezigd in laatstgenoemde haven (voorgesteld op 
Plaat I), over de verbetering van den Douau, over 
den excavator, gebruikt bij het graven van bet Suez-
kanaal (met twee afl>oeldingen), over de baggertoe-
stellen (met drie afbeeldingen) cn de toestellen tot 
lossen van de uitgehangen le stof (ook drie houtsne
den), over een drijvend toestel tot het uittrekken 
van palen, •OOM negen ellen in den grond gedreven 
(eVn affieeliling). 

Hl. 465—477 zijn gevrijd aan de werken der 
haven u- Antwerpen, bl. 477—484 aan die U: Mar
seille (o. a. aan de kuustblokkeu van 14 M 1 . inhoud 
en 35 ton gewicht), b l . 484—493 tutti die te 

Saint-Nuzuiro (met een plattegrond), bl. 493 — 
499 ann die te Calais (met een plattegrond). 

111. 499—509 handelen over den bouw van de 
forten bij Mimtbéliuri! en maken gewag van de 
vindingrijke toestellen der aannemers Hallier eu 
Moiissard. 

B l . 509—512 beschrijven den wederopbouw van 
het stadhuis te Parijs, hl. 51 2 - 516 den houw van dc 
kerk van het Heilige Hart, op den Mout mart re (Parijs). 

Hl. 516—519 geven iets omtrent gnodkoope, sier
lijke loodsen en dakstoelen vau Potnhln (uit houten 
ijzer; hout waar druk, ijzer waar uitrekking is). 
In veertien ot' vijftien dagen bouwde hij "onmetelijke" 
en stevige estrades voor een piïjsuitdeeling in het 
Palais dc ('Industrie. Hij moest daarvoor meer 
dsn 8000 M 3 hout bewerken, maar was toch in 
twaalf dagen gereed. 

Het zevende hoofdstuk is gewijd aan verschillende 
nijverheidstakken ; gasverlichting (510—529) , elee
trische verlichting voor vuurtorens, militaire kunst en 
werkplaatsen (529—539), kaoetsjoek , getafi jiertja 
en eleetrische kuliels (539—551), serrurerie d'art 
(bl. 551 —555) , pottehakkerskuiist (556—563) , 
kristalwerk (503—566), email en bronswerk (566— 
575). 

I nde Inleiding pleit de lieer C'alien voor bescher
ming van tie Fransche nijverheid. De Venenigde-
Staten, zegt h i j , hebben er wel bij gevaren. Zij 
hebben nu Frankrijk, waaraan zij vroeger cijnsbaar 
waren, niet meer nootlig. Als bewijs geeft hij de vol
gende cijfers: 

Uitvoer Meer uit-dan invoer 
i s : , 7 
1867 
1877 

1867 
1873 
1874 
1875 
1876 
1S77 

Invoer 
fr. 1742 mil l . fr. 
o 1978 •> » 
. 2256 » « 

Hun iu- en uitvi 

3210 m. fr. 
2837 i. » 
2665 D 9 
2300 » » 
2256 » » 

1469 mill . — 373 mill , fr 
i 4 8 6 » — 492 > f> 
3012 .) -t- 756 
eren bedroegen: 

I486 m. fr. 
2612 • i 

. 3012 i i 
Zij hebben die vermeerdering van uitvoer o. a. te 

danken aan hun onmetelijke weilanden, hun kolos
sale landboiiw-oiitleriieiningen, hun kunstmatige be
reiding van vleesch eu brood. De schrijver zwijgt 
over het feit, dat zij veel handenarbeid vervangen 
door dien vnn werktuigen. Dit ulthaus zou men kun
nen navolgen. 

Ik wasch ui ij tie handen iu onschuld De Opmer
ker was altijd vrijzinnig. De ware vrijzinnigheid 
zorgt bovenal voor de rechten van de meerderheid. 
Maar de Nederlandsche vrijzinnigheid bestaat vooral 
in het behartigen van de belangen der minderheid. 

Z i j , die Com te, Roberty, enkele Engelsche staats-
huishoudkundigen (zie ook de jongste uoininers tier 
Wetensch. Rladen) gelezen of hun aandacht gewijd 
hebben aau tie veranderlijke meeuingeii der staats
huishoudkunde, weten dat zij nog geen wetenschap 
is. Het Handelsblad keurt het goed, dat de fa
brikanten in lirilsch-liidie worden prijsgegeven aau 
ds mededinging van de machtiger fabrikanten in 
het moe»Ierland. Dal blad en Het Nieuws van den 
Oog keuren bet echter niet goed, tlat onze werk
lieden worden prijsgegeven aau de mededinging 
van bet buitenhuid. 

Men hopoifiefi dus bet voorstel van Cahen, zonder 
het terstond blind toe te passen. 

17 November, 1879. X . 

S L E U T E L - OF K R A M P A L E N O P J ) E 
R I J S W E R K E N . 

Teneinde hot opwerken of aflichten tier vlecht-
tuinen van de palen op de rijswerkeu te verhinderen, 
maakt men gebruik vnu zoogenaamde sleutel- of 
ankerpateu In § 41 der Algemeene Voorschriften 
voor de uitvoering van rijkswerken wonlen dergelijke 
ankerpuien besclu-evcn als volgt: 
> en blijven na-
Igeuoeg 0.1 M . boven da vlechtingen. Zij zijn. 
•op 7 c .M. van den kop, voorzien van een sleutel-
» g a t , hoog 4 c.M. en wijd 1 1 \ c M , hetwelk op-
Bgesloten wordt met een vveljiosseiideii houten sleutel 
»of ankertje, lang 0.15 M . , rechthoekig op den 
pvlechttuin geplaatst." 

sDeze bouten sleutelstukken kunnen ook ver-
«vangen worden door draadnagels of ijzeren spieën, 
Bvan voldoende lengte en dikte." 

Het heeft dikwerf mijne aandacht getrokken, dat 
het tappen van het sleutelgat iu den sleutel|>aal, 
en het maken tier sleutels, beti'ekkelijk een te 
kostlmar werk i s , ook al geschiedt dit door bet 
gewone werkvolk zelf, en dat deze constructie 
tevens aan vete fiezwaren in het gebruik onderhevig is. 
Door het kap|»cn van het sleutelgat in den paid 

(') De sclirijvir «egt +• ~'U will. fr. 

wonlt deze aanmerkelijk verzwakt, ook al bezigt men 
daartoe palen van de zwaarste soort, die in den 
bundel te bekomen zijn. 

De sleutel wonlt over zijne breedte iu tlit jrat 
opgespied; slaat men hem te sterk aan, dan 
wonlt bet gedeelte van den paal, dat juist ter hoogte 
vuu 7 c .M. boven den sleutel aanwezig is, er uit
gewied; iets wat licht gebeuren kan , wijl tie gewone 
soort paal hout , tlie voor de rijswerkeu wordt gebe
zigd (rijswaanlenhoiit), zeer gemakkelijk splijt, 
vooral als het nog groen of versch gehakt is. Hoe 
weinig moeite het kost om zulk hout te splijten , kun 
men het liest waarnemen, als men «le hoepmakers 
aan 't werk ziet. Het hoephout is van dezelfde 
soort, en het splijten kost tien hoepmaker wei
nig in-panning, wanneer het hout versch uit de 
grienden komt: dar zijn dc groeisappen nog iu 
haar geheel in het hout aanwezig, zixxlut de 
houtvezels onderling daanloor gescheiden zijn. Zijn 
tie suppen door dnioirte ginleeltelijk verdwenen, dun 
hechten de houtvezels zich vaster en nauwer san-
een , en er wonlt aanmerkelijk meer inspanning en 
uiten lie vun deu hi»'pmuker vereischt, om de splij
ting van ile lat goed te doen uitvullen. De hoepmakers 
eu tcenschillers weten dit zeer goed, en zetten, om 
splijten eu schillen gemakkelijk te maken, het hout 
in de sloot, opdat het vocht iu zich opneme. 

Slaat men een wnlchei-sc.hen paal van rijswaarden-
hout in nog al vasten grond, dan zal tlie licht splijten 
als hij groen is, terwijl een dito pual in drogen 
staal dit niet zoo gemakkelijk doen zal. 

Hij het gebruik van eiken- of esscben|»alen zul het 
splijten niet zoo licht plaatsgrij[ien , wijl die soort hout, 
uit haar aan! , vaster van vezel is. 

Iu df dikte Uiiiy de sleutel zeker niet Ulciiiiueii iu 
het gut, anders splijt tie [mal zijdelings vaneen 
door het uan-duun van tien sleutel, die dun als wig 
werkt. 

Bij het gebruik van ankerpalen op de ziukstiikken, 
is het door de weinigs wri jving, die de paal in tie 
losse inlagen ontmoet, licht mogelijk, dat de paal 
draaiende een halven slag maakt doordat er tegen* 
aan geschopt wonl t , of door de bewoging met de 
unkertrosson, en alzoo de sleutel niet dwars, maar 
streks op tien vlechttuin komt, eu door de open 
ruimte tusschen de bovenste hunkitten geen dienst 
doet. 

De sleutels in de palen zijn op net zinkstuk zeer 
lastig voor tie beweging vau bet personeel eu de 
trossen of zinklijnen, en op berm- of beslagwerkcn 
erg bloot gestold aau beschadiging. 

Het gebruik van ijzeren spieën is nog duurder. 
Neemt men ze zwaar van ijzerdikte, dan kosten ze 
voor de praetijk en het doel te veel geld; gebruikt 
uien dunne, dan is de gelegenheid om deu pual te 
splijten te ru im, om niet dikwerf plaats te vinden. 

Het gebruik van tl rami uiige Is is .Hik duur en weinig 
priictisch Zijn ze kort , dan doen ze geen betrouw
baren dienst; zijn ze lang, dan moeten ze zwaar 
zijn of ze buigen te l ig t , als ze dienst moeten docu, 
en daarbij zijn ze lastig voor bet werkvolk en ge
vaarlijk voor hunne dmv, lange waterlaarzen. 

Een goedkooper en meer soliede constructie, en 
waarbij tevens alle genoemde beswaren vervallen, is, 
dunkt mij, te verkrijgen door het gebruik van ijzer
draad, dal dwars door deu iiaal heen , om een paar 
der bovenste latten van den tuin als beugel wordt om
gebogen Men kan daartoe in de palen, voor kramper 
len bestrmd, op 7 c M . ot minder van den kop, een 
gat bbren, iets meer over diameter groot dan de 
te gebruiken draad. 

Zijn de latten om de palen gevlochten, in of' op 
het werk, dim steekt men tloor tie geboorde gaten 
einden draad van ± 0.25 M . lengte; de palen wor
den dun op do verlangde diepte ingedreven, tegelijk 
met de tuinen. Is dit gedaan, dun wordt bet ééne 
eind van den draad onder een of twee der bovensta 
latten van den tuin doorgestoken, omgebogen, de 
beide einden bij elkander gebracht, en met eene 
(•ewone knijptang kunnen dun tlie beide draadoinden 
klemmend iu elkander worden gedraaid, en wel zoo 
sterk als noodig is om den draad, als strop, vast 
om den jiaal eu tie latten te krijgen. 

Voor dit draad is zeer doelmatig oud, alge-
dankt telegraafdraad vuu de lichtste soort, dat 
toch betrekkelijk weinig of geene waaide beeft dan 
voor af hein ingen voor bet vee op de boerderijen of 
langs wegen uls bewijs vuu groudscheiding. 

Het zal ieder vakman duidelijk genoeg zijn om te 
begrijpen, dat deze constructie te verkiezen is boven 
de tot dusverre gebruikte sleutelpalen , zoowel wegens 
gemak van behandeling, als goedkoopte in de uit
voering; terwijl tie constructie zelf uit baar aard 
vuu materieel en verbinding veel solieder werk levert. 

Zierikzee, November 1879. J . ( i . L U U T E N . 

P E R M A N E N T E I N T E R N A T I O N A L E T E N T O O N 
S T E L L I N G V A N K U N S l ' , H A N D E L E N 

NIJVERHEID T E B R U S S E L . 

Wij vreezen geen t.*irvu*piaak als wij option voor
grond stellen, dat tentoonstellingen tot deze eeuw 
behooren en meer bepaald tot de laatste helft daarvan. 
Zij werden in het leven geroepen om het onmisken
baar groote nut , dat daarin voor allen en iu hei 
bijzonder voor de nijverheid gelegen is , en <le ver
nielde middelen vnu gemeenschap hebben krachtig 
medegewerkt om tot dit doel te geraken. Men zij 
echter voorzichtig om hel nut niet af te meten naar 
het aantal bezoekers, duur velen meer getrokken 
werden door tie vermakelijkheden, die gewoonlijk 
aan de tentoonstellingen verbonden waren, dun tloor 
de hun aangeboden gelegenheid om een ruimen blik 
te slaan op vele voortbrengselen van kunst en nijverheid. 

De concurrentie, die op hel gebied vuu bundel 
en nijverheid zich steeds doet gevoelen, noodzaakt 
tie fabrikunten om alle krachten in te Spannen eu 
vooral om nieuwe bronnen voor den afzet hunner 
artikelen te zoeken. Om deze reilen werden de ten
toonstellingen tloor hen steeds uls een welkom mid
del aangegrepen om het fabrikaat onder de oogen 
van het groote publiek te brengen, waardoor ilebe-
zoekers zich van de deugdelijkheid ovatuigen en ver
gelijkingen met roiieurreoreiide inzendingen maken 
konden. Werd er dan aau gedacht zich op tie tentoon
stelling door een geschikt agent te doeu vertegen-
woi.riüireri, dan lag het voor tie bund, dut tie ge
maakte kosleu dikwerf niet <j Ie winst gedekt wenlen. 

Eu toch vult liet niette ontkennen, dut dergelijke 
tentoonstellingen niet die vruchten konden dragen, 
die daarvan verwacht werden en dat menig toonder 
•tet • •! '. i • • 111 I was om» ilu giMoto kusten, die hij 
hud moeten maken, zonder daarvan iH-jiauldetijk 
directe voordeelen (e trekken. De schuld daarvan lug 
in tie inrichting, die minder geschikt was om koo|«r 
en verkuoper bij elkander te brengen; daarbij kwam 
dat de ruimte, waarover men zelfs bij de grootste 
internationale tentoonstellingen kon beschikken, le 
beperkt was voor tie eischen , die billijkerwijze gesteld 
konden wonlen en dat tie dour der tentoonstelling 
veelal te kort was om te mogen vooronderstellen dut 
er vele taken gedaan zouden worden. 

Rij de tentoonstellingen, zoouls ze tot heden groo-
tendeels gehouden werden, was de bekroning het 
hoofddoel; het werkelijk belang weid tloor vele inzen
den voorbijgezien en alles op het spel gezet om iu 
den beschikbaren tijd iets te maken, tlat de aan
dacht moest trekken en recht op hckruiiiiu; zou geven. 

Het valt niet te ontkennen dut inzendingen , vooral 
van bekroonde voorwer |«n, veelal tot bestellingen 
leiden en in enkele genuien ruime baten afwerpen, 
muur veelal is de afzet te onbeduidend om ecu recht-
streeksch voordcel te kunnen geven. Het voordeel 
komt later, uls de iiiium vun den fabrikant door 
het verspreiden tier lijst vnn bekroningen meerdere 
bekendheid heeft verkregen, en wordt grooter als er 
mogelijkheid bestaat , zulke voorwerjien voortdurend 
onder de oogen vnn het publiek te brengen. 

Vandaar wenlen iu eenige groote steden van het 
buitenland blijvende tentoonstellingen in het leven 
geioejKïii, die door den aard harer inrichting gi-ooter 
voordeelen ann de inzenders aunliodeii eu waarbij de 
ondernemers zich hoofdzakelijk tot doel stelden, den 
kooper nader tot deu producent te brengen. 

Ook te Brussel is een groot gehouw voor dit doel 
opgericht; het draagt tien naam van Palais du M i d i , 
ligt tusschen tien boulevard du Haiuaut, tie Avenue 
tin Midi en langs de korte zijden uan dc Rue tie la 
Fontaine eu de Rue tin Miro i r , zoodat het gebouw 
aan alle zijden door straten omgeven en op een zeer 
gelegen punt der Belgische hoofdstad gelegen is. De 
opbouw werd in 1875 begonnen en binnen weinige 
maanden zal het »Palais du M i d i " geheel gereed 
zijn voor dcopueming van vooitbiengselen op het ge
bied van nijverheid en kunst. Eeue maatschappij, 
waaronder de eerste inaiineu van bundel en nijver
heid zijn vertegenwoordigd, stelt zich ten doel In 
het begin vnn het volgende jaar in dit gebouw eene 
tentoonstelling te oj-euen. Deze tentoonstelling wordt 
voorldiiiend gehouden en draagt een internationaal 
karakter, terwijl de inzenders «'erzekeid kunnen zijn 
dat voor de ontvangst, het ontpakken , het opstellen . 
tien verkoo|» eu het aannemen van bestellingen voor 
de verschillende voorwerpen de meeste zorg besteed 
zal worden. 

Tegen betaling van eeu matigen prijs knn eeu 
ieder plaateniimte bekomen voor tie voorwerpen, die 
hij verlangt tentoon te steken en onder bet oog vun 
antieren te brengen. De Maatschappij draagt zorg 
voor ruim publiceeren iu catalogen en ander stukken, 
tlie aan tie Belgisch** consuls in het buitenland en 
tie vreemde consuls iu België gezonden wonlen. Voor 
het in beweging brengen van werktuigen is eeu 
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krachtig stoomwerktuig in het gebouw voorhanden 
en aan het Bureau van Informatie wonlen steeds 
inlichtingen verstrekt omtrent prijzen, vervoerkosten, 
inkomende rechten cn dergelijken om koopen en vcr-
koo|»ers de behulpzame hand te leenen. Het ligt in 
den aard der /aak dat eene permanente tentoonstel
ling bet groote voordeel beeft, dat men een geschikt 
en deskundig personeel kan aanstellen, en als mannen 
van algemeen erkende kunde aan het hoofd staan cn 
de zaak leiden, dan kunnen dc inze, den hunne be
langen met gerustheid aan zulk eene Maatschappij 
toevertrouwen. 

Door deze inrichting bereiken de inzenders het 
dubbele doel, dat zij hunne voortbrengselen dadelijks 
onder dc oogen van het groote publiek brengen en 
daarover gewaakt wordt door een agentschap, steeds 
bij de hand om hunne lielangen te behartigen, zoowel 
hij den verkoop van bet ingezondene als het aanne
men van bestellingen. Ook voor den kooper biedt 
deze tentoonstelling groote voordeelen aan, daar hij 
de verschillende inzendingen op het gebied, waarin 
hij een aankoop wenscht te doen, kan vergelijken 
en zich bij de keuze laat leiden door de wijze van 
samenstelling en lie werking der inzendingen, en de 
inlichtingen omtrent prijs en bijkomende kosten, 
die hem door het Bureau verstrekt worden. 

De tentoonstelling heeft ccn internationaal karakter 
cn daarom moet Nederland vertegenwoordigd wor
den; de nijverheid mag niet achterblijven en wij 
vertrouwen, dat menig Industrieel dit middel zul aan
grijpen om een ruimeren afttt voor zijn fabrikaat te 
bekomen. 

I N G E Z O N D E N . 

Mijnheer dc Redacteur\ 

Door de plaatsing der volgende regels zult gij 
mij zeer verplichten. 

In den tegenwoordige!) tijd wordt zoo vaak go-
, bruik gemaakt van manilla-touw, dat zich van 

het henneptouw onder andere onderscheidt door 
eene ruwere Oppervlakte. Dit moet, bij gebruik 
daarvan, noodwendig eene meerdere wrijving ver
oorzaken , hetgeen bij ondervinding gebleken is op 
de volgende wijze: 

Een gewicht van 000 K . G . moest door twee 
takels naar beneden gelaten worden, of elke takel 
was belast met .'I00 K . G . ; de touwen wenlen 
langzaam gevierd, maar opeens zakten de voor-
werj.cn niet meer, terwijl de touwen, waarmede de 
werklieden de voorwerpen vierden . slap hingen. Hier
uit bleek dat op dit oogetddik de wrijving groot ei' 
dan het gewigt was. Men was genoodzaakt de neer 
te laten voorwerpen te («lasten met ± Cl) K . G . , 
waardoor deze wederom daalden ; hij het wegnemen 
dier meerdere belasting bleven de voorwerpen dalen , 
maar met tusschen (tooien, nu dalende, dan han
gende. 

Ontegenzeglijk werd hier veel wrijving ontwikkeld. 
Nemen wij aan, dat de wrijving van de assen in 

de schijllilokken HN/0 is on rekenen wij 5 2 0 / 0 

wrijving van henneptouw op eikenhout, dan zou er 
eene wrijving bobben mogen baataWA vun 8Q*/ B -, 
hier deed zich hij het gebruik van nieuw manilla-
touw het geval voor, dat er enkele oogeublikken 
meer dan 1 0 0 ° / , , wrijving ontwikkeld wenl; of nemen 
wij voor de wrijving vun de assen der sch ij (blokken 
8 ° / 0 als constante waarde uan, dan zou er enkele oogeu
blikken meer dan 93*/s wrijving ontwikkeld zijn. 

U dankzeggende vooi' de afgestane ruirrte, heb 
ik de eer, Mijnheer de Redacteur, hoogachtend te zijn 

UEd. dienttw. dienaar 
I IAUMANN. 

Arnhem, Nov*. 1879. 

Dordrecht, 20 November 1879. 

Mijnheer de Redacteur, 

Om aan de eischen der beleefdheid te voldoen, 
meen ik de vraag van den heer Dijkermnu in I w 
N * . van 15 dezer en de nadere toelichting van den 
heer Krook in dat van 22 dezer niet onopgemerkt 
te mogen laten. Daar de zaak zelf hierdoor mijns 
inziens niet nader tot hare oplossing komt, zal ik 
zoo kort mogelijk zijn. 

Wat eerstgenoeiuden heer betreft, schijnt tiet mij 
toe, dat hij de drukboogte niet juist heeft omschre
ven, daar de onderstelde aanwezigheid van lucht in 
liet bovendeel van den put hij zijne eerste vulling 
daartoe niets afdoet, vooral ook omdat lucht zooveel 
minder dicht is dan water en de lucht in ieder ge
val door de drukking vnn het water door het on
dichte gewelf heen moest weggedrongen zijn eer, het 
water zelf daardoorheen kon dringen. Naar aan
leiding van zijn verzoek heb ik geraadpleegd P. A . 
Daguin, Traité élémentaire de physique, tome I , 
chap. II eu A. Ganot, Coin's de physique, livre I I , 
chap. I en aldaar bevestigd gevonden wat ik mij 
meende te herinneren, toen ik de heeren naar hun 
leerboek verwees. 

W a t de heer Krook betreft, doet het mij leed 
dnt hij zich door die uitdrukking gekwetst gevoelt. 
Dit was geenszins mijne bedoeling. Ik zie ook nog 
niet iu , dat er iels kwetsends in is gelegen, nis 
iemand, die zelf geen natuurkundige van beroep is , 
andereu, die dut ook niet zi jn, kortheidshalve naar 
hun leerboek verwijst, als hij meent dat zij daar
door beter en duidelijker van hunne dwaling over
tuigd kunnen worden dun door hem zelf. 

Overigens hoop i k , dat niemand het mij kwalijk 
zal nemen, als ik te dezer zake voortunn alleen dun 
de pen opvat, als ik zelf meen, dat dit bevorderlijk 
kan zijn aan de oplossing der door mij gestelde quaestie. 

Hoogachtend 
Uw dw. dr. 

J. A. V. D. KLOES. 

Berichten en mededeelingen. 
B U I T E N L A N D. 

— Door een aantal particulieren is te Brussel 
eene Vereeniging gesticht, welke zich ten doelstelt 
eene permanente internationale tentoonstelling van 
voortbrengselen van kunst en industrie te urguni-

seeren, die gelijktijdig met dc nationale tentoonstel
ling , welke een onderdeel uitmaakt van de offiricele 
feesten in 1880 , geopend zal worden. De deelheb
bers handelen geheel op eigen risico; zij vragen 
geen financieele hulp van dc Regeering en het pu
bliek , doch doen voor het welslagen hunner onder
neming slechts een beroep op alle na t i ën , om aan 
deze tentoonstelling deel te nemen. Zij zal gehou
den wonlen in het Patais du Midi, gelegen tus
schen den Boulevard du Rainaut en de Avenue 
du Midi, twee der drukst bezochte straten n de 
Belgische hoofdstad. Nadere inlichtingen zijn te 
verkrijgen bij den hoofdadministrateur, den heer 
Ernest de Bavay, wiens bureau's in bovengenoemd 
gebouw gevestigd zijn en hiertelande hij de heeren 
J. Stemberg, directeur vnn Het Vaderland eb f . W . 
van Gcndt JGz . , ingenieur te Arnhem. 

— De zitting van het Comité uit den Duitschen 
Handelsdag is te Berlijn geopend met een lebat 
over het al of niet raadzame eener wereldtentoon
stelling te Berlijn. Ofschoon bet inmiddels bekend 
was geworden, dnt de Hijksregeering de tijd voor 
dc verwezenlijking van dit denkbeeld nog niet ge
komen achtte en zich meer liet gelegen zijn aan 
eene Duiten-Oosten rij ksrhe tentoonstelling van kunst
nijverheid, werd toch besloten de berSvSdskuVM te 
laten doorgaan. De uitslag was dat de vergnderfng, 
bestaande uit 25 leden, met algemeene stemmen 
het gevoelen uitsprak, dat wanneer er weder eene 
wereldtentoonstelling mocht worden gehouden, zij 
alsdan tc Berlijn moest plaals hebben. Tevens 
wenl besloten, bij de Rijk sregeeri tig cn de Duitsche 
Kamers van Koophandel itannen te doen om voor 
de verwezenlijking van dat denkbeeld de noodige 
zekerheid te verkrijgen. 

Luxemburg. Sinds eenige lagen is in het ge
bouw der Kamer van Afgevaardigden het model ten
toongesteld voor een ruiterstandbeeld van Koning 
Willem II. De Koning is voorgesteld in Nederlandsche 
gcnernnls-imiform, met de linkerlrand groetende. Het 
ligt in de bedoeling, hel beeld, met het voetstuk 
ongeveer 10 meter boog, te plaatsen op bet W i l -
lemsplein te Luxemburg. l ie t uitwerp is van den 
beeldhouwer Pecters, te Nancy, die indertijd ook 
het standbeeld van Prinses Amnüa heeft ontworpen. 

B I N N E N L A N D 

' s - G r a v e n h a g e Door den Gmverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-lndië zijn Ie volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: dij den Widc/staut enz., tot opzichter 
2e klasse, de opzichter 8e klasse J. L . van Soest; 
tot opzichter 3e klasse F . C. van Sorgen; — bij 
het Kadaster, tot adjunct-landmeter 2e klasse, de 
adjunct-landmeters 3e klasse bij dien tak van dienst 
A . II. Eckringa cn J . W . II. Ader. 

— Bij beschikking van 20 Nov. is aan Rekker, 
Van Seters St Cie. te Nijmegen, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor eeu stoomsieepdieiist op de 
rivieren en kanalen in da provinciën Noord-Brabant, 
Gelderland, Zeeland, Utrecht, Noord- en Zuid-Hol
land, Overijsel en Limburg. 

— De Hooge Raad der Nederlanden heelt bij arrest 
van 20 October j l . rcchLsknicht ontzegd aan het 
kon. besl. van 24 Nov. 1829 (Stbl. n". 73) betref
fende dc openbare middelen van vervoer. Ienand 
die, zonder daartoe vergunning te hebben verki 'gen, 
een rijtuig bail aangelegd met het oogmerk omrei-
algen cn goederen te zamen van HÜvarenbeefc naar 
T i lburg , vice vena , op vaste tijden over te bren
gen, werd door den kantonrechter te Oirschot, bij 
vonnis van 15 Maart j l . en in hooger beroep dior de 
Arrend issenients Rechtbank te 's-1 lertogenlioseh V U alle 
rechtsvervolging ontslagen. In cassatie teger het 
vonnis tier Rechtbank besliste de Hooge Raad dat Ie be
paling van art. I van het reglement, vastgesteld hij 
bet aangehaalde kon. besl, niet behoort tot een der 
onderwerpen, waarvan de Grondwet tie regeling aan 
tien Koning njidraagt , en evenmin het makciiilaar-
van als rnrafnenaUng bij eenige wet aan de uitvoe
rende macht is overgelaten. Op dien grond werd 
het beroep in cassatie verworpen. 

Volgens de leer van dit arrest zal het dus ieder 
vrij-:aan , zonder eenige vergunning van het openbaar 
gezag, wagendiensten tot vervoer van paraanaa en 
goederen tusschen dc eene gemeente en de andere 
aan te leggen. 

— In een der laatste zittingen van den Gemeen
teraad wenl bet rapport der Commissie van onder
zoek naar de exploitatie tier gasfabriek aan de orde 
gesteld. De commissie had tot grondslag van haar 
onderzoek de nota genomen van een barer medeleden, 
waarin beweerd weid dat tie kosten vnn exploitatie 
ƒ 1 0 0 , 0 0 0 te boog zi jn, als men de exploitatie-reke
ning van de fabriek te 's-liruvonlinge met die van 
Leiden vergelijkt. De commissie kwam tot de slot
som sdat Inderdaad de exploitatie der gasfabriek 
niet die gunstige uitkomsten oplevert, the men in 
vergelijking met andere fabrieken zou mogen ver
wachten." De dkocteur der gasfabriek had een con
tra-rapport uitgebracht en in tien loop der discussie 
wees een der loden van den l.emeenteiuad erop, dat 
de door de Commissie aangevoerde redenen het door 
haar uitgesproken ongunstig, afkeurend oonleel niet 
wettigen, reilen waarom bij tien directeur der gasfa
briek in bescherming nam tegen de gestadige vervol
gingen. Door dien spreker werd terecht aangehaald, 
dat er van mishandeling sprake i s , als men veroor
deelt en een blaam werpt op tie wijze, waarop een 
ambtenaar zijn plicht vervult, zonder dat een nauw
keurig onderzoek voorafgegaan en tien ambtenaar 
gelegenheid gegeven is zich te verantwoorden. 

De Raad nam het rapport, onder danklietuiging 
aan dc Commissie, met 27 tegen 3 stemmen voor 
kennisgeving aan en hiermede is eene geruchtma
kende zaak afgedaan, waardoor alweder het bewijs 
geleverd wordt, dat een gemeentelijk ambtenaar 
niet op een pad van rozen wandelt, cn dat hij meer
malen aangevallen wonlt door de personen , tlie hem 
tot dien werkkring gerne|>on hebben. Zou het niet 
in het belang der wetenschap zijn, nis het rapport 
tier Haagsche Commissie en de nota van haar geacht 
medelid door tien druk verspreid en voor het alge-
verkrijgbaar gesteld werden 'l 

Uiikondigingen van Aanbestedingen. 
Maandag, I lier. 

'a-Hage, tc 11'/, uren, door liet ministerie vnu wa
terstaat ons., aan bet gebouw v:in het prov. best.: 
bet tweejarig onderhout, vun het 7e eu Se perc. der 
groote cn andere Rijkswegen in Zuid-HolUutd, Raming 
per jaar: perc. I ƒ 14,07,0, pere, 2 f 17,390. 

'a-Hage, tc l l ' / j uren, door het ministerie van bin
nen!, zaken, aan het geitouw' vau het prov. bosluur: 
lo . het onderhouden van- en het doen van eenige 
herstellingen nan di: gebouwen der polytechnische 
school lc Delft, ged. '80 en '81. Kaming /6*300, 2o. 
het oaderhouden van- cn het doen vun eenige bentel' 
liugen cn vernieuwingen ann tic gehouwen der Rijks
universiteit tc Leiden ged. '80. Karn ing / 85,900. 

tireiilngeii, te It'U nren, tloor burg. on weth.: 
het vernieuwen rn ondermolsclon van con houten vloer 
in ccn dor vertrekken van liet raadhuis 

V Ilage, te 1 uur, tloor burg. on weth.: liet Ic-gcn, 
opnemen cn herleggcu van kei- en klinkerbcs!ratin<{cu 
in dc gemeente 's-Hage. 

mandag, S lice. 
i iri-iiii, to 10 uren, in het gebouw voor K . cn 

W.: het makcu van oen gedukten gemer use Imps weg 
tiisschon het Ezels.lijkje en het fort. Do Itlauwkapcl. 
Raming ƒ 22,400. 

Willemstad, tc 11 uron, in bet Schippers lm is: het 
makeu van gebouwen ouz. tot opberging vnn torpedo-
mutcriccl bij het lort De Ruyter. Raming ƒ120,000. 
Bilj . iuz. 1 Dcc, vóór 3 aren, op het bureau van den 
eerstaanw. ingenieur tc Willemstad. 

Kieuw Helei land. te 12 uren, tloor burg. en weth.: 
het bouwen van ccn schoollokaal on onderwijzerswo
ning in die gemeente. 

Heegrveen, tc 1 uur, door B. Spanjaard, bij T. 
Qgterop: het bouweu van een pakhuis. 

t'frrclit, te 2 uren, tloor de ninnlschuppij totexpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
leveren van eikenhouten dwarsliggers on van vierkant-
beslagen eiken wisselbout on brugliggers, ton behoeve 
ven den spoorweg Alinoltio Sal/.heigeii ou Pruisische 
grens—Gronau. ln l . bij don secth-ingcuieur tc Zutfen. 

Meenadag, 3 lire. 
••llagr, te II uren, door hel ministerie vnn water

staat enz.-, tic uitvoering van werken lot mtnnnliseering 
van tic Waal te Loonen (I ieltlerlantlj, tusschen dc 
kilometerraaien 34 ou 3(1. Kaming ƒ 21,00(1. 

— M i c e to 11 uren, tloor bot ministerie van marine, 
ten behoove van het korps mariniers: de levering vaa 
verschillende bciioodigdliedon. (Zie no. 47.) 

Inmlrrdam, t o l l uren, door do directie der marine: 
tie levering van: lo . 85,000 K G . afgeslagen inlandsehen 
•ehtlhennept 8a 50,000 K G . Nooroeohen hennep. 

Fuvntor, ie II uren, in de consistorie kamer der 
Herv. gemeente: liet bouwen v.n 2 boerenwoningen, 
elk afzonderlijk en in massa. 

w iii.-io.iiorrl, te 11 uren, tloor dou directeur dor 
marine: de levering van lo. Iiraudzeiltlook no. 2 oa 
lientseOdoek; Bo. karl- ou zeildoek. 

Haarlem, tloor tien architect J . J . Oudslioorn: hot 
bouweu van eene villa voor K. Matt hes Spijkerman. 

Vrijdas, * Dee. 
Hein, tc 12 uren, door den directeur der artillerie-

stapel- on constructiomagnzljncu: dc levering van: 
pons. 1, 1,400 K( i . koperplaat, dik, O.OOOÜ M . 

„ 2, 102,000 „ messingplaat, tl. 0 0023 M . 
„ 3, 1,(140 „ idom, tl. 0.0005 M . 
„ 4, 100,000 „ grove Eng. steenkolen. 
„ 5, 125,000 „ fijne Rhoersclie idom (machine-

kolen), tot tien aanmaak van natroonhubmn voor pa
tronen tot arh ter lontgeweren kl . kal. voor den dienst 
iu Nedcrl.-Iudie over 1880. 

Swelle, te 12 ureu, door liet prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud van do aarde- en venüepings-
werken der l>edemsvaart en bare zijtakken, in li perc. 
Kaming: perc. 1 ƒ1000 , perc 2 r*lM0, perc. 3 /2390. 

Leeuwarden, tc 12'/, aren. door het ministerie van 
weten!nat enz., aau hel gebouw vau het prov. best.: 
lo . het driejarig onderhond van de Westduinen op 
Schiermonnikoog. Raming / 900 por jaar; so, bet 
doen van voorzieningen aau den Soogewsl cn dnar-
bijgelegen duinen euz. op Schiermonnikoog ged. 'S0. 
Kaming ƒ 1200. 

Dlrren, tc 2 uren, aan liet Voorhuis: het bouwen 
van een hoerenhuis aan den Stationsweg, aldaar. 
Aauw. 3 D c c , lc 12 uren Iul. bij den architect M . 
K . Smit, aldaar, aan wien de bilj. 4 Dec. te doen 
toekomen. 

Praneker, bïj Mr . G. Schot: hot afbreken van de 
hestnaude- en het bouwen van eene nieuwe schuur on 
stalling mot wagenhuis, op tie zatlio en landen bij L . 
G. Qrouwstra, ouder Jorwcrd, iu gebruik. 

Zaterdag, II Der. 
Nlaicrdljk, te 11 ureu, tloor burg. cn weth.: het 

bouweu van eene school voor 120 kinderen niet on
derwijzerswouing, in deo U|iolder, nftlcelinjj B, op 
don noordelijken lioek van den Spiering- eu Middel
weg, l n l . bij den architect A . vnu der Steur Jr., te 
Haarlem. Aanw. 5 Dec., van 11—12 uren. 

flnceh, tc 1 uur, door burg. cn weth.: het bouwen 
van een stadsmagazijn met werkplaatsen cn kantoor 
eu woning voor den gemcentoarebiteet op het bouw
terrein over de Vischmarkt aldaar. Aauw. 2 Dcc., 
te 12 ureu. 

Katterdam, tc 2 uron, door den architect W . C. 
Coopijn, iu het bctrokkon pand: de verbouwing van 
bet pand uo. 21 aan de Nieuwmarkt, aldaar. Aanw, 
4 Dee., te 10 uren. 

Arnhem, in De Harmonie: het houwen van stallen, 
remise cn verdere werkeu, op een terrein aan lift 
Koonnondsploin, ten behoeve der Arnhcinsclic tram
wegen. Aauw. 3 Dec., te 11 uren. 

Maandag, * lie . 
voirr.fnnii, tt: 11 ureu, tloor burg. eu weth.: het 

houwen van eea progymnasium (nabij het raadhuis). 
Inl. hij den gemecntearcliitect. Aanw. 'i Dec., te 
10", uren. 

'•-Ilage, tc l l 1 / , uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan hot gebouw vnn liet prov. bestuur: 
luit lljarig onderhond der werken, behoorende tot bot 
veer te s;Gravendeel. Aanw. 3 cn 4 Dec. Raming 

ƒ 8 1 0 per jaor. 
Amaterdam, tc l 1 / , uren, door de llollandscho 

Mzercn-spoorwegninatscliappij, in Het Vosje: het ma-
kon van con nevengehouw met waterstation en bij
komende wrrkcu op het stationsterrein tc Leiden, 
lu i . up bet human van tien ingenieur van deu weg, 
tc Amsterdam. Raming f 20,700. 

ninadag, • Der. 
'•-Ilage, te 11 ureu, door bet ministerie vau mariue: 

de levering bij tie directie der murine te Hcllevoetsluis 
vun eiken hulkplaten eu planken. 

D e i n , tc 12 uren, tloor don directeur der nrtillcrie-
I stapel- en constructiemagazijneu: de levering van: 

perc. 1, 40,000 K G . messiugplaat, dik 0.0023 M . ; 
„ 2, 2,000 „ koperplaat, dik 0.0005 M . ; 
„ 3 150 riem gewoon kardoes- en 2 riem 

blauw carlonneric-pnpicr; 
„ 4, 100 K G . zwavclantimonium cn 50 K G . 

ammoniak-sal, ten behoeve van deu dienst in Nederl.-
Indië, suppletoir. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aan hot centraalbureau: bet 
maken van eene overdekte loods voor steenkolen, 
cokes en takkenbossen, cenc open talen bergplaats cn 
het omleggen van sporen en klinkerbeslrating op het 
station sem place int: nt Fijenoord. Inl . bij deu sectie-
ingenieur Mieling, te Rotterdam. Aanw. 1 Doe. 

Ween<dag, IO llrr. 
••Ilage, te 11 uren, door bet ministerie tan water

staat enz.: lo. do uitv. van dc vereischte herstellingen 
on vernieuwingen aan de werken van tien Btardwijkschc-
overlaat, mot de Kijksslui* iu tie oostelijke vaart kade 
van Waalwijk, mot het éénjarig Onderhoud, bonevens 
het zoonoodig leggen in '80 dor somersluiting in ge
noomden overlaat Aanw. 0 Doe. Raming ƒ 2700; 2o. 
do verlenging van hot westelijk havenhoofd te Pernis, 
en het maken ecuer aanlegplaats en van een plankier 
in den kon dier verlenging langs den linkeroever tier 
Nicuwe-Mais, tusschen de kilomcterroatcn 141 eu 142. 
Aanw. 5 eu 8 Dec. Kaming f 9090. 

Hal»ward, te 12 uren, door burg. en welli.: lo liet 
aanleggen van een miinwcg langs het afgegraven bol-
work tusschen tlo Blauwpoort cn de St.-Junsnoort, in 
7 perc.; 2o. a. bet makeu en leveren van SOU prïvc-
tonnen, met het vereischte ijzerwerk, b. idem vuu 50J 
zinken trechters en 200 zinken deksels-

Airen a/d K i n , te 1 uur, door Imt K . K. paroch. 
kerkbestuur van deu H . Bouifacius, bij N . 8pollue: 
het bouwen eener paroch. school met o ut) er w ijzers -
woning. Aanw. le 12 uren. 

Ilanderdag, l l Iter. 
ReUward, tc 11 uren, door burg. on weth. van 

Wonscradeol, op het gemeentehuis: het verfwerk nan 
hit gemeentehuis te WitmanUD, 

Vrijdag, IS lie. 
Zwolle, te 12 uren, door liet ministerie van water

staat enz., aan liet gebouw van liet prov. best.; bet 
Sjarig onderhoud dor Willemsvaart (prov. Overijsel). 
Aanw. 4 Deo. Kaming ƒ 6 8 0 0 por jaar. 

Zwolle, tc 12 uren, door bot prov. bestuur: bet 
uitvoeren vau Vernieuwingen cn herstellingen eu leer
werk aan do kunstwerken, gebouwen «uz. van de 
Dcdemsvuart en hare zijtakken iu ISSO, iu 4 pere. 
Aanw. iu de week vóór tie besteding, te 12 uron. 

Zaterdag, IS Der. 
limtrrdaiti, te 11 uren, door dou prov. inspecteur 

der dir. bel. euz.: bet Sjarig Onderhoud vuu- eu het 
verrichten van eenige herstellingen aan bet gebouw 
genaamd „liet Oosiiiidisch rÜnuriihtiis", idtbinr. Inl. 
bij don ingenieur-architect tier landsgebouwen, te 
's-Hage cn den hoofdopzichter G. D. Wijndels dc 
Jongh, to Amsterdam. Aanw. 0 Deo., te 10 uren. 

Arnhem, te 12 uren, in Dn Harmonie: bet bouwen 
van een watertoren ea bet leveren van de daartoe 
benoodigde bouwstofleu voor de drinkwaterleiding tc 
Groningen. Aanw. 8 Dec., tc 10 uren. 

l i rrrht , tc 2 uren, door het ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
bouwen eener brugwachterswoning en bijbehoorende 
werken bij de draaibrug over tien gekanalisoordcn 
Holiandschc-IJsel, te IJsolstein. Aanw. 10 Dec. 
Kaming ƒ0520 . 

Maandag, IS Dec. 
• •as t r l lhw, te 10 uron, door het niinistaric van 

watent. enz., nan hot geb. van liet prov. bost.: het 
verlengen van don veerdam aan tien rechteroever der 
Maas aan liet Rijksvoer te Wcssem. Aanw. 11 Dec 
Raming ƒ 9 5 0 . 

•«•SM», tc 12 uren, door het kerkbestuur der Herv. 
gemeente: het bouwen van eene pastorie. Teekenin
gen liggen bij het kerkbestuur cn op de Stadstiinmcr-
werf te Alkmaar. Aanw. 3 Dec., te 1 uur. 

Ilin-dag, lt) Dcc. 
Ileegexand, te 4 uren, teu go meen te huizo i het aan

leggen van oen kunstweg, van do klaphrug te Foksliol 
af over Kropawolde, naar de grensscheiding tusschen 
tie prov. Groningen eu Drente, laug, mot inbegrip 
der breedte van den spoorweg, 5525 M . Aanw. 15 
Dec, tc 9 uren. Bi l j . iuz. vóór 12 uron. 

Weenadag, 17 Dcc. 
'a.llage, te 11 uren, door het ministerie van wntcr-

stoat enz.: het ged. 'S0 onderhouden van- en het docu 
van eeuige herstellingen aan dn Landsgebouwen te 
's-Hage. Aanw. 13 en 15 Dcc. Raming / 30,000. 

'••Hage, te 12 nren, door hot ministerie van water
staat enz., ten dienste der Stnutssponrwogcu: lo . 
de uitvoering vau verschillende werken bij ou op het 
goederonstation te Fijenoord, gcm. Rotterdam. In l . 
hij don eerstaanw. ingenieur J . Leyds, te Rotterdam. 
Aanw. 9 en 11 Dcc , telkens tc 11 ureu. Raming 

ƒ 1 7 , 9 0 0 ; 2o. de levering van bureaubehoeften voor 
de onderscheidene bureau's tier Staatsspoorwecou 
ged. '80. 1 

Ilanderdag, 10 Dee. 
Arnhem, tc 12 uren, door het prov. bestuur: het 

4jarig onderhoud van den prov. weg van Aitcldoorn 
( l Jan. '80—31 Dec. 'S3). 

VrUdag, I » Dcc. 
Zwolle, te 12 uren, door het prov. bestuur: bet 

houwen van eene schutsluis op de Dcdcmsvaart, ter 
vervanging van do beslaande schutsluis no. l i . Aanw. 
11 Dcc , tc 12 uren. 

fCwelle, te 12 uron, door het prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud vau de gebouwen van het prov. 
bestuur te Zwolle. Aanw. 11 Dec. 

Zaterdag, 2o Dcc. 
Vtrechl, tc 2 uren, door het ministerie van wator-

st.i r enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud der Rijks-groolc wegen in de 
prov. Utrecht, in 7 perc. Aanw. 13 Dec. Kaming: 
perc. 1 ƒ9140 , perc. 2 ƒ 7 3 8 0 , perc. 3 /"4230, perc 4 

ƒ12,380, perc. 6 ƒ10,120, perc. Ö / 5500, perc. 7 
/ 15,500. 

Maandag;, I t Dee. 
Weerden, te 1 uur, in het gemeonelandshuis: het 

maken vun eeue enkele ijzeren ophanlhrug over den 
Kijn W• Bodegraven. Inl. bij don fabrioklandmotcr 
van bot groot-waterschap van Woerden, N . A . Swa-
neuburg. Aanw. 18 Dec , van 11—2 uren. 

IHiiadag, SS Dee. 
Uiiorn, 'savonds 8 uren, door het K . K. paroch. 

kerkbestuur St.-Cyriacus, in het Park: het bouwen 
cener kerk met aanhoorendea aldaar. Inl bij den 
bouwmeester L . C. Bleys, aldaar. Anuw. te 1 uur. 

Zaterdag, tl Dee. 
Arnhem, te 12 uren, doorliet ministerie van water

staat enz., aan het gebouw vuu bot prov. best.: het 
4jarig onderhoud eu ue uitvoering vun vcruieuwiugen 
en hcrstcllingeu aan de Rijks groote wegen in Hel-
der huid. inet de daartoe bchoi ireiid e kun-,1 v, erken, 
beplantingen enz., in 19 percooleu. 

Wlnterawl.|k, te 1 BUT, door de Nederl.-West f. 
Spoorwegmaatschappij, tea randbnize: Bestek no. 42: 
gebouw tot woningen voor 5 douuneubcuinhtcn met 
nevengebouw; Bestek no. 43: dounnciiloods; Bostck 
no. 44: goederenloods en voclad ng. Inl. hij den 
directeur-ingenieur der Maatschappij te Winterswijk. 

Afloop van AanhiMcdin^'n. 
Zntfen, 11 Nov.: de levering van Of) M . gegoten-

ijzeren duikers, wijd 50 M . ; ingekomen 12 bilj., uls: 
('. Stolp, te Zutfen, ƒ l l f i l . 
W . C. en K . de Wit, „ Amsterdam, „ 1160. 
J . M . Brinkman, „ Zutfen, „ 1018. 
Zimmer cn Zn., „ Amsterdam, „ 994. 
C. Klep van Vclfhovcn, „ Tilburg, „ 981.62 
It. S. Stokvis en Zn., „ Rotterdam, „ 972. 
Penn ou Bauduin, „ Dordrecht, .. 945. 
Kngclmnnuft VanStirum. Kampen, „ 919. 
J . L. Noring Bogel & Co., „ Deventer, B «OO. 
II. J . Keesink, „ Zutfen, „ 856.80 
Van Oppeq on 

De Beaumont. „ Maastricht, 850. 
Maatschappij Dc Prins 

van Oranje, „ 's-Hago, „ 690. 
gegund. 

Belawerd, 11 Nov.: but bouwen van cenc nii uwe 
schuur met karuhuis euz. auu den Huniadijk onder 
Nieuwland; ingekomen 11 bilj., als: 
.1. van Dijk, tc Ferwerd. f 13.39S 
S. Stiousma, „ Uarlwerd, „ 12,774 
.1. Feenstra. „ Burgword, „ 12,359 
ii. de Boer, „ Oppenhuizen, „ 11,947 
.1. Kritsma, „ Nieuwland, ., 11,487 
H . v. d. Valk, „ Cubaartl, „ 11,298 
W. Wijina, „ Wommcls, „ 11,245 
T. Gaastra, „ Britswcrd, „ 11,192 
D. Algra, „ Eksmorra, „ 11,026 
S. B a n k „ Sehnurd, „ 10,899 
G. Rijpma, „ Nieuwland. ., 9,990 
gegund. 

MalenaarMgraaf, 12 Nov.: liet bouwen vnn eeno 
school mot oiiderwijzerswoniiig; minste inschr. was 
W. Boll, le Brandwijk, voor ƒ16,500. 

Lern*r*leel, 13 Nov.: de omhouw vnn een molen
hoven hu is c. a.; minste inschr. wos A. Krook, tc 
Loonen a/d Vecht, voor ƒ 3 8 0 0 . 

Leeuwarden, 17 Nov.; het afbreken der liniziugc 
on schuur, iu gebruik bij J . 0. Botrsma, tc Vaarde-
buren ouder Blija, en hot bouwen van teu buizinge 
en schuur aldaar, ouder beboer van den architect J . 
Doumu; ingek. 20 bdj , als: 
A . M . Braaksma, te Leeuwarden, f 12,784 
G. J . Rolsma, „ Beetgum, „ 12.781 
W . W. de Jong, „ Wanswcrd, „ 12,550 
VV. J . v. tl. Wal, „ llooïeheintum, „ Ll.860 
II. ( i . Brouwer, „ Stïens, „ 11,828 
L Korvinus, „ Marrum, .. 11,780 
O. vnn Wicruni, „ Janum, „ 11,539 
J . II. Bos, y> Twiizel, „ 11,527 
S. Smits, „ Berlikum, „ 11,388 
A. S. Wielsmu, „ Wijnaldum, „ 11.3S7 
J . Dijkstra, „ Bergum, „ 11,379 
L . v. d. Mculcn, „ Bmntgum, „ 11,304 
11. J . Wallendal, , Blija, „ 11,295 
H . H Meersma, „ Kollum, „ 11,223 
K . Keuning, „ Ternaard, „ )I,I6S 
J . EL R a a i n Ferwerd, „ 11,111 
J . J . Pijnakker, „ Kollum, „ 11,111 
E. Koof, „ Berlikum, „ 10,969 
J . K. Jausmn, „ Hallum, „ 10,955 
P. W . Hoogtorp, „ Holwerd, „ 10,530 
geguud. 

Rlntmmagrent, 17 Nov.: het aanleggen van ccn 
straatweg over Janum, loopende van tien Dokkumer-
Leeuwarder trekweg bij het Smidshuis onder Rinsu-
mugecst tot aau de grens der gemceuto Ferwerderodcel: 

bevloering met Pruisische 
Waalklinkers steen 

G. T . Praamstra, te 
Veenwoutlen, f 13,222 

J . A . Deelstra, te 
Riiisumageest, 12,377 ƒ 1 1 , 5 3 5 

J . W. Ringcnaldus, te 
Gorredijk, 11,687 

G. W. Vohuer, te 
Dokkum, 11,475 

P. Plukkel, tc Leeu
warden, 11,375 

W . T. v. d. Veer, te 
Marsum, 11,200 9,453 

T. Mcürl, tc Giekerk, 11,111 10,900 
11. J . Bootzer, tc 

Oudcbildtzij], 10,690 9,590 
J . K . Jnnsma, tc Hallum, 10,382 
gegund aan W . T. de Veer voor ƒ 9 4 5 3 . 

Alkmaar, IS Nov.: de levering vun 325,000 vlakke 
strnatkliukcr-Waalnionpen voor bet onderhoud dor 
stuiten: minste inselir. was C. J . II. van Kmbdcn, 
to Lobitb, ü ƒ 19.30 per 10(H) stuks. 

Amsterdam, 19 Nov.: bet verbouwen von een perc 
Recht boomsloot, ouder beheer vau tien architect J . 
B. Wijnstok Jr.; ingekomen 9 bilj., als: 
Riekc, te Amsterdom, ƒ 9889 
C. J . Maks, „ idem „ 9879 
Zuiderhoek, „ idem „ 9220 
Groenhof en Haak, „ idem „ 8920 
Mulder, „ idem „ 8888 
M Drii z. „ idem „ 8500 
Raman, „ idem „ 7872 
Degonhardt, „ idem „ 7665 
P. F. Kijke, „ idem „ 6600 

Daeahurg, 19 Nov.: het bouwen van een boutzaag
molen cn koren- en ruumolen: 

met leverantie zonder idem 
B. Onstcin, tc Drcmpt, ƒ 4374 ƒ 2019. 
II. J . Massclink, te 

Dootiiichem. 4300 2700. 
H . M . Bereudsen.lc Keppel, 4273 2800. 
A . Klaudonnan, te Brummen, 3897 2569.78 
gegund met leverantie. 

Hoheeaada, I',i Nov.: het afbreken van een schuur 
en het bouweu van eeu woouhuis; ingekomen 11 
biljetten, als: 
S. Stratiug, te Oudc-Pekcla, ƒ 5400 
H . Dik, „ Winschoten, „ 5350 
P. Kavonsberg, „ idem „ 4890 
J . Huize hos, „ Noordbroek, „ 4642 
11. Bodde, „ Schecmda, „ 4595 
G. llcinkens, „ Oostwolde, „ 4330 
H . W. Brons, „ Schecmda, „ 4170 
J . Buurke, „ Noordbroek, „ 4150 
B . Roberts, „ idem „ 4000 
11. Kunst, „ Schecmda, „ 3985 
H . Ollhof, „ Noordbfock, „ 3890 
gegund aan H . Kunst, te Schecmda. 

Huileren, 19 Nov.: het bouweu van eono school 
met ouderwijzerswoning; ingek. 11 bilj., als: 

G. Bekkers, f 14,380 
G. Dupuis, „ 14.0S2 
P . Pfennings, „ 13,993 
B . Mures, „ 13,890 
F . Labaye, „ 13,685 

J . v. d. Berg, 
II. Janssen, 
J . Limpons, 
J . II. Lemmcns, 
V . Laud ij, 
J . Ubachs, 

ƒ 13,600 
„ 13,573 
„ 13.5S4 
n 13,380 
„ 12,990 
„ 12,888 

'•-Ilage, 20 Nov.: lo. tie levering aan bet departe
ment von marine van 1800 M . vocringbaai; ingek. 
4 bilj., als: 
Van Dooren cn Dams, te Tilburg, f 1.735 

J . A . Blomjous, ., idem „ 1.40 
J . Regont en Co-, „ Miiastricht, „ 1.32 
L . V . Lodoboer cn Zn., „ Tilburg, „ 1.2'.l 

2o. KKK) stuks wollen dekens; ingek. 4 hilj., als: 
J . C. Zaalberg cn Zn., tc Leiden, / 4.99 
.1. Scheltcma Jz., „ idem „ 4.09 
11. .1. van Wensen, „ idem ,, 3.92 
J . Regout cn Co., „ Maastricht, „ 3.89 
por stuk. 

3o. 1S00 stuks bont-linnen overtrekken voor nvt-
trassen eu 2000 dito voor kussens in 1 perc; ingek. 
2 biljetten, als: 
J . B. Wolff en Zn., te 's-Hage, ƒ 8860 
Van /eel.LI,d cn Co., „ Stratum, „ 3032 

Dein, 20 Nov.: dc levering aan de artillerie-stapel
en constriictiomagazijuen van 130,000 K G . messing-
nlaat. dik 0.0023 M . : ingek. 8 bilj., nis: 
It. S. Stokvis en Zn., te Rotterdam, ƒ 105.70 
Gebr Abrahams, „ 's Hage, „ 104.97 
W. Ilovoii en Zn., „ Rotterdam, „ 95. 
J , 11. W . v. d. Polder, „ Delft, „ 88.22 
11. do Heus cn Zn., „ Rotterdam, „ 87.61 
D . S. M Kalkor, „ Amsterdam, „ 87.44 
G. J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 86.88 
V. d. Borg on Co., „ Amsterdam, „ 86.24 
per 100 K G . 

Middelburg, 21 Nov.: het maken en inhongen vau 
2 nieuwe houten biunonvlneddeuren aan dt: sluis bij 
de statlsschuur; ingek. 3 bilj., als: 
C. Pcile, tc Middelburg, ƒ 2015 
I). Bijl, „ Vlissingen. „ 1897 
A. van Bezooijon. „ Maartensdijk, „ 1490 

Middelburg, 21 Nov.: lo . liet 3jorig onderhoud van 
het kanaal tloor Zuid-Bevoland met bijbehoorende 
werken; ingek. 4 bilj., als: 
C. Liuilenhcrg cu 

I). Bolier, to Wemeldingc, / 35,020 
J . Verkuijl Quakkelaor, „ Vlissingen, „ 33,900 
A. L . van Wungaardcu, „ Slie.lrocht, „ 30,870 
D. Volker, „ Dordrecht. „ 2S,9(H) 

2o. bet Sjftris onderhoud en horstel van 's Rijks-
zecweringen en havenwerkon te Vlissingen cn van tlie 
tc Teen, in 2 perc: le perc. werken tc Vlissingen; 
ingek. 5 bilj., als: 
P . Mt.ujé, te Breskens, ƒ 11,878 
I). Bijl , „ Vlissingen, „ 10,829 
1. vnn M Je, „ Breskeus, „ 10,327 
J . Verkuijl Qoakkelnar, „ Vlissingen, „ 10,177 
J . v. d. Ilock, „ Middelburg, „ 10,160 

2e perc. werken te Veerc; ingek. 5 bilj., als: 
H . C. v. d. Endo, te Zierikzee, / 6678 
D. Bijl, „ Vlissingen, „ 5193 
J . Verkuijl Quakkelaar, „ idem „ 513» 
G. D. Bolier, „ Sliedrecht, „ 497S 
J . v. d. Hoek, „ Middelburg, „ 4560 

Amaterdam, 21 Nov.: htvt bouwen vnn een blok 
arbeiderswoningen, samen voor 156 gezinnen, bij bet 
Westerkanaal, voor de Amst. Vereeniging tot bet 
bouwen vau arbeiderswoningen; minste inschr. was 
1). Zuyderlioek, te Weesp, voor ƒ233,712. 

Delft, 24 Nov.: dc levering aan 's Rijks eentrnnl-
maga/.ijnun van mil. kleotling, uitrusiJug euz. van 
20,000 ramen vau bandijzer voor oeiitnnus ijzeren 
bedkribben; inimtv inschr. was L . Vincent, te Schie
dam, voor ƒ1 .69 ' ' per stuk. 

Kampen, 24 Nov.: het bouwen eener uiodellioevc 
c. a. op het erf no. 92 op bet Kamnereiland; hoogste 
inschr. was H . Hcutiuk, te üenemuiaon, voor f 27,770; 
minste inschr. H . van Werven, te Btnnnepe, voor 
f 16,077. 

rtreehl, 25 Nov.: tic verkoop van oude spoorstaven 
bij de Mnatschaiipij tot expl. Vnn BtaatwpOOrwegen i 
ingek. 13 bilj., als: 
F . R. I'. Victor, te Anisterdnm, ƒ 2 4 . 1 0 
H . A . Polak, „ Vlissingen, „ 32. 
J . Stapolvoort, .. Zutfen, „ 33.65 
Gobr. Kam, „ Dolfshuven. „ 84.01 
Van Wageningen & Keijser, „ Dordrecht, „ 87*91 \ 
L . A . L. Kortman & Co., „ Rotterdam, „ 40 05» 
M . v. d. Bergh, „ Dordrecht, „ 40.25 
H . E . Oving Jr., „ Rotterdam, „ 41.10 
K . S. Stokvis & Zn„ „ idem „ 41.80 
I. e.xi Entlioven, „ 's-Hage, „ 41.80 
Pb. C. Bruijnings, „ Amsterdam, „ 42.50 
M . B. J . Nnkerk, „ idem „ 42.63 1 

A . D. Homburger, „ Utrecht, „ 43.36 
liosch, 25 Nov.: lo . het onderhouden ged. '80 

eu '81 en bot doen van vernieuwingen en herstellingen 
nou de Rijks-hoogere burgerscholen: 

a. tc Helmond; minste iuschr. wos M . Drcosou, to 
Helmond, voor ƒ 1 9 5 9 ; 

6. te Ti lburg; minste iuschr. wos II. Duséo, to 
Tilburg, voor ƒ 1 4 9 5 ; 

c. tc V B o s c h ; minste iuschr. wos P. J . Somers, te 
's-Bosch, voor ƒ1600 . 

2o. bet ouderhouden der gebouwen vau dc Rijks
kweekschool van onderwijzers; miuste inschr. wos P. 
J . Somers, voor /2019. 

'••Hage, 26 Nov.: l o . het uitvoeren vau baggerwerk 
langs de zuidzijde van de plaat de O root e Zaag, en 
het makcu vau eeu afsluitdam door de Bnkkerskil, 
tusschen dc kilometerraaien 123 eu 126; ingekomen 
6 bilj., als: 
C. Bos Ae., te Dordrecht, ƒ SI.MlO 
L . Volker Az . , „ Sliedrecht, „ 83,HW 
P. van Wijngaarden IJz., „ idem „ 77,900 
L . A . van Haaften, .. idem „ 76,430 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 6è \6N 
L v. d. Velde, „ Popcndrecbt, „ 62,980 

2o. het maken van eenige werken tot voortzetting 
der normaliseering van de Boveu-Merwedo onder dc 
gemeente Gorinchem; ingek. 3 bilj., als: 
T. de Groot, tc Gioseudam, ƒ 15,891 
G. de Hoog, H Gorinchem. „ 13,370 
C. Bot Cs., „ Sliedrecht, „ 12,790 

3o. het wegruimen van een in de Waal , tusschen 
de kilometerraaien 23 en 24, gezonken vaartuig; inge
komen 5 bilj., als: 
J . Meijer, t« Nijmegen, f 4940 
A. Kvkcnaar, „ Krimpen a/d IJsel, „ 4940 
J . W . Fiykcuaar, „ Stormpolder, gcm. 

Ouderkerk a.'d Usui , „ 4719 
II. v. d. Bout. „ Nijmegen, „ 4629 
A . B . A . Quak, „ idem „ 3895 

a!:aiiluarn, 26 Nov.: het verbouwen cn vergrooten 
eener winkelbchuizing in de Pelsterstraat, onder be
heer van don architect N . W . L i t ; ingekomen 11 
bilj., als: 

E. Berkonbosch, ƒ 2990 
K . Fekkes, » 2886 
M . Mammen, „ 2S73 
L . Vegter, „ 2749 
T. Kotiers, „ 2740 

E . Peters, 
J . Wallinger, 
W . Cones, 
D . S. Diddcns, 
D . Dooijcs, 
J . Kruller , 

ƒ 2688 
„ 2641 
„ 25S0 
„ 2530 
„ 2369 
„ 2300 

'a-llage, 26 Nov.: het oprichten van een gebouw 
voor kantongerecht te Schagcn; tninsto inschr. was 
C. N . Vl.uniti/, tc Schaguu, voor ƒ 12,094, 

Itaarlem, 27 Nov.: lo . het driejarig onderhoud der 
Rijks-zeehaven het Nieuwodiep; minste iuschr. waren 
Gebr. Moorman, to Helder, voor ƒ 23,600 per jaar. 

So. idem van 's Rijks-zeeweringen op Tessel; minste 
inschr. was W . Htllcnius, op Tessel, voor ƒ 4680 
per jaar. 

3o. idem der Rijks-zcc- cu havenwerken op Urk; 
minste inschrijver was L. Kieviet, te Dicmcn , voor 
f 11,972 per jaar. 

4o. idem der duinen op Terschelling; minste inschr. 
was A. O Zwart, op Terschelling, voor ƒ 7675 per jaar. 

Arnhem, 28 Nov. : l o . het tweejarig ouderhoud van 
en het docu van eeuige vernieuwingen eu lierstelliugen 
aan <le gebouwen tier Rijks-hoogere Burgerschool to 
Zalt-Bommel; minste iuschr. was L. A . van Stecnis, 
te Zalt-Bommel, voor ƒ 1 2 1 9 . 

lo . idem idem ann dc gebouwen der Rijks landbouw
school tc Wugeuingou; minste inschr. was J . Goosscn 
te Wageningen, voor ƒ 2183. 

Vervolg der Umrliini en Medwlwlingen. 
B I N N E N L A N D . 

Rotterdam. De «Vereeniging voor geschiedenis 
en kunst" heeft eene prijsvraag voor beeldhouwers, 
kunstdraaiers, schrijnwerkers enz. uitgeschreven. De 
wedstrijd lietreft een Voorzittershamer, in te zenden 
vóór I Maart a. s. aan het adres van de Vereeni
ging. De prijs is ƒ 2 5 , voor welke som tie hamer 
eigendom van de Vereeniging blijft. 

Leeuwarden. Door Provinciale staten is besloten 
om in 1880 over te gaan tot het graven van een 
nieuw kanaal uit de Zwemmer lot in het Dokkumer 
Orootdiep, geraamd op f 285,000. Ecu motie van 
tien beer Wittenen lokte warme discussie u i t , daar 
hij eene andere richting van het kanaal beoogde. 
De meerdere kosten daarvan waren niet alleen het 
struikelblok, ook niet de richting op zich zelve, maar 
tie gevolgen, want tlat zou een eerste stap zijn om 
verder te gaan naar Ooslmahorn en daar een nieuws 
sluis te maken, welk een en ander 3 ' / , millioen zou 
vorderen, waarvoor tie vergadering terugdeinst le. 

Vervolgens is besloten tot uitbreiding van het al
gemeen plan, iu den zin zooals de Minister van 
Waterstaat verlangde. Het (dnn is nu van/"3,790,480 
uitgebreid tot eeu bedrag van / 5,000.000, waar
voor de Minister aan de Wetgevende Macht wil voor-
stcllcn een subsidie van /" 2,400,000 tc verleeneu. 

Haarlem. Do commissi,; voor het Museum vnn 
Kunstnijverheid op het Paviljoen heeft besloten aan 
het museum een belangrijke uitbreiding tc geven. 
Zij wenscht daaitoe niet alleen de verzamelingen 
van het museum te vergrooten cn te verbeteren, 
maar ook zooveel mogelijk doubletten aan te schallen 
voor leenverzauielingeII ter uitzending naar nlle ste
llen , tlie ze verlangen om plaatselijke of bijzondere 
vakken van vaderlandsche kunstnijverheid aan te 
moedigen. 

Oni de tot tüt doel noodige geldmiddelen bijeen 
te brengen, heelt de commissie licsloten een raud vau 
bestuur te benoemen uit eenige aanzienlijke en ver
mogende ingezetenen des Rijks, die genegen zijn het 
museum door een bepaalde geldelijke bijdrage te on
dersteunen. 

Ouder de verzamelingen, thans op het museum 
voorhanden, bekleedt die vau afbeeldingen, platen, 
photographieën een voorname plaats. Die verzame
ling is in den laatsten tijd bijzonder uitgebreid. 

De aflieeltiingeii uit verschillende plaatwerken wor
den elk afzonderlijk op karton geplakt eu iu ver
schillende groejien ingedeeld , nis : 

Weelsels, borduursels, tapijten, kantwerk enz, 
Uie r werk, wapens, voorwerpen van brons, zi lver, 

goud, bekers, schalen, lijfsieraden enz. 
Meubelen, houtsnijwerk enz. 
Mozaïekwerken in hout en steen enz. 
Deze en meerdere gioo|ien, ruim 1300 kartons 

bevattende, zijn geschikt in 50 portefeuilles eu wor
den van tijd tot tijd gezonden naar de afdeelingen 
der Maatschappij, die tlat verlangen, tot het houden 
van kunstlieschouwingen. 

Ook kunnen belangstellenden industrieels op aan
vrage afbeeldingen ter inzage bekomen of kopieën 
laten maken. Een teekenschool voor kunstnijverheid 
is reeds aan bet museum verbonden. 

Leiden. Zaturdag 22 de/er is de paardenspoorweg 
feestelijk geopend en iKik voor het openbaar verkeer 
o(H'iigesteld. 

Dordrecht. Den 22 November 11. is de tram
way in tegenwoordigheid van vei-schillende, daartoe 
uitgenocdigde autoriteiten feestelijk geopend. Dien-
zelfden dag is tic dienst voor het publiek verkeer 
opengesteld, voorloopig slechts tot tie Nieuwbrug, 
daar de geheele weg nog niet voltooid is. 

Kampen. De Raad benoemde met 8 van do 14 
stemmen tot directeur dar stjulsreiniging de heer 
J. F . S. Dingier, thans in diezelfde betrekking werk
zaam te Haarlem. De heer H . Rijkx le Kampen 
verkreeg 6 stemmen. 

Delft. De commissie tot het afnemen vuu het 
vergelijkend examen der sollicitanten voor tie Intrek
king van adjunct-ijker der maten en gewichten, be
noemd tloor deu Minister van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid bij beschikking van den 21 dezer, los
slaat uit de volgende heeren: 

A . J . H . van der Toorn , inspecteur van het ijk-
WeSOtt, die tevens lot voorzitter der commissie windt 
aangewezen; Dr. A . C. Oudemans J r . , F. J . van 
den Bergen J . A . Snijders Gz . , hoogleeraren ann de 
Polytechnische school te Delft, en Dr. M . O Meu-
s i " g , ijker der maten en gewichten , chef van dienst 
te Rotterdam. Het examen zul opdeu18 December e. k. 
in het gebouw der Polytechnische school een aanvang 
nemen. 

Veendam. De Gemeenteraad heeft concessie ver
eend aan ido wiste Groninger Tramwayiuaat-

srhappij", voor het leggen van een tram van W i l -
dervank naar Zuidbroek. 

— In de Nieuwe Veendammer Ct, van S6 deasr 
komt de volgende curieuse advertentie voor: 

iHèt grootste wonder tier wereld! 
Ondergetekende heeft uitgevonden tie eeuwigdu

rende beweging, en wel zoodanig, dat wanneer hij 
in het groot gemankt wordt, een geweldige kracht 
znl kunnen uitoefenen. Voor ƒ 1,000,000 is de 
kunst verkrijgbaar, met aan tootling van de beweging. 

D. WageiiaarteGasHelternieuwveen, prov. Drente." 
De Arnhemsche Courant geeft in overweging, 

eene loterij ervan temaken. Misschien bereikte dan 
de uitvinder zijn doel, wat het uiilliooii betreft. 

Heerlen (Limburg). Eeue commissie uit de in
gezetenen dezer gemeente heeft zich bij adres tot 
tien Minister van Waterstaat gewend in zake tien aan
lag van eene spoorweglijn Sitinrd — Heerlen—Kobl-
scheitl. Volgens het adres wacht de ontginning van 
buitengewoon uitgestrekte on rijke kolenmijnen alleen 
op bet totstandkomen van een middel van vervoer, 
dat het mogelijk mankt tier concurrentie het hoofd 
te bieden. Ook voor andere takken vau nijverheid 
bestaat nnn een sjioorweg dringende behoefte. 

Advertentie». 
Op Vrijdag 5 December, 'smiddags twaalf uur, 

OPENBARE VERKOOP van de WERKAS-
SEN gediend lieWwntle in tie Tentoonstellingsge
bouwen en de gebouwen van den Wedstrijd, zijnde 
p. m. 70 meter assen van 3 ' / 3 Eng. duin, cn 90 
meter van 4 F^ng. duim diameier, met kussen-
blokken, hangers, enz., alles van dc nieuwste 
constructie. 

TENTOONSTELLING- BESTUUR. 

f k W Ib't BOUWTERREIN in .Ie nabijheid 
van Nijmegen aau tien Mookschenweg, groot 
5780 Centiaren, is ingezet en verhoogt! uls volgt: 

Perceel I met 00 hoogen op/" 1 480; 2 met 
00 h. ƒ 1 3 3 0 ; Massa 1 en 8 met 53 h. f 8809; 
3 met 60 h. /"1330; 4 met GO b ƒ1280; 
Massa 3 en 4 met 53 h. ƒ 2 0 0 9 ; 5 met 95 
h. ƒ 1 3 8 5 ; 0 met 120 h. ƒ1011»; Massa 5 en 
6 met 80 h. ƒ 2 9 4 0 ; generale Massa met 139 
h. ƒ 8 4 1 7 . 

De toeslag znl plaats hebben Dingsdag 9 Decem
ber e. k . , 'savonds 8 uur, ter Sociëteit V A N D A M 
tc Nijmegen. 

W . C. B ö H T L I N G K , Notaris. 

Voor Afbraak te koop: 
Dc omland van eene p m l untlei-li len H O U T -

L O O D S , lang 45 (zegge Vi j l ' cn Veertig) Meier 
cn In-ceii 'J Meter , niet wnedour |iannen gedekte ka|>. 

Te bevragen ijij den lleei W . O . V A N II1JSWIJK, 
Nieuwe Havenstraat U: '» C / I . l VENHAUE. 

Maatschappij tot Exploitatie vnn 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op Dingsdag den 2*« December 1879, des 

namiddags ten 2 ure, ann het Centraalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n . 249. 
Het leveren van eikenhouten dwars

liggers en van vierkant beslagen eiken 
wisselhout en brugliggers, ten be
hoeve van den spoorweg Almelo— 
Salzbergen en Pruisische Grens 
Gronau. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens art. 14 van het Bestek. 

l i e t Bestek ligt van den 1 < J d ' n November 1879 ter 
lezing aan het Outraulhiircau bij tie Moreelse Laan 
en aan het bureau van den Sectie-Ingenieur te Zut
phen en is op franco mm vraag op gemelde plaat
sen le bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door tien Sectie-Inge
nieur te Zutphen. 

Utrecht, den 19*» November 1879. 

iNederlaiiilsch-Westfualsclie 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
Lijn Winterswijk Bocholt. 

A a n b e s t e d i n g 
op Zaturdag den 27 December 1879 , ties na

middags ten één ure, ten Riutdhuize te Winters-
icijk van de navolgende werken ten behoeve vnn 
Station Bocholt. 

Bestek no. 42 . 
Gebouw tot woningen voor vijf dou-

anenbeambten met nevengebouw. 
Bestek no. 43. 

D o u a n e n l o o d s . 
Bestek uo. 44. 

Goederenloods en veelading. 
De insehrijvingshilletten moeten uiterlijk vóór het 

uur tier besteding vrachtvrij woitlen bezorgd ten 
Raadhuize te Winterswijk. 

Voor elk bestak kau afzom Ier lijk wonlen ingeschre
ven ; voor meerdere bestakken inschrijvende, moet 
voor elk bestek een afzonderlijk inschrijvingsbillet 
worden ingeleverd 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur tier Maatschappij te Winterswijk, bij 
wien tevens tie bestekkeu met bij behooren op franco 
aanvrage en tegen betaling van: 

ƒ 3 . — voor Bestek no. 4 2 , 
ƒ 1 80 . » , w . 4 3 , 
ƒ 1.80 B it no. 4 4 , 

vnn af dan 18 December n. s. verkrijgbaar zijn. 
Winterswgk, den 27'-" November 1879. 

DE DIRECTIE. 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 November 4879. 

Openbare Verkooping 
VAN 

GESLECHTE Y F « u R O \ l , E \ 
te V E N L O . 

U K O N T V A N G E R HER R E G I S T R A T I E EN DO
M E I N E N TF. VKSLO zal op Woensdag, den 3 De
cember 1 8 7 9 , d a voormiddugs 10 uur, iu liet. 
Cafe" 9Die Port van Cleve" in tie Vleeschstraat te 
Venlo, tea overstaan van den aldaar rceklecrendff. 

Notaris H E E K M A N , overgaan tot de u|>eiibiiiv vei
ling van 

36 kavels geslechten vestinggrond te 
Venlo. samen groot 3.7970hectaren, 
gelegen buiten de voormalige Gelder-
sche poort aan den weg van Venlo 
naar Arcen (St. Urbanusweg) en aan 
de wegen in het verlengde der Groote 
Kerk- en Lomstraten, langs de Mid 
den- en Buitensingels. 

De te veilen terreinen zijn door nuiuiuer|«len eu 
kielspitten aangeduid eu iu den catalogus breeder 
omschreven. 

Üe aanwijzing iu loco zal plaats hebben dp Dins
dag deu '2 December 1870, 's namiddags 2 uur, 
te beginnen hij kavel L De catalogus benttendfl 
de voorwaarden, [terceelsliesehrijviiig, inzelsomuien en 
teekenlng, is voor 25 cent verkrijgbaar ten kantore 
van vooi noemden Ontvanger, en tegen vooruitbeta
ling van dien prijs, door tusscbenkornst van elk Ont
vanger der Registratie eu Domeinen. 

Nadere inlichtingen zijn le bekomen ten Kantore 
van geiiueiudeii Ontvanger te Venlo. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
( V o o r r e k e n i n g v a n d e n S t a a t ) 

Op Dingsdag den 9 d* n December 1879, des 
namiddags ten 2 ure, aan het Centraal bureau der 
Maalscliappij lot Exploitatie van Staatsspoor wegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 350. 
Het maken van eene overdekte loods 

voor steenkolen, coaks en takke-
bossen, eene open kolenbergplaats 
en het omleggen van sporen en klin
ker tbes tra ting op het stationsempla
cement Feijenoord. 

De bestelling geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens J{ 80 van het Hestek. 

Het Bestek ligt van den 20»'™ November 1879 
ter lezing aau het Centraalbiireau hij de Moreelse 
Laan en aan bet bureau van deu Heer ('. \ V . P. 
M I E I J N G , Sectie-Ingenieur te Botterdam en is op 
franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-Inge
nieur voornoemd. 

De aanwijzing op het terrein zul geschieden den 
Htcn December 1879. 

Utrecht, den 19>" November 1879. 

A a n b e s t e d i n g . 
Op Zaterdag den 13'" December \H19, des mid

dags te 12 men, zal in het Koffiehuis »«V Harmonie" 
te Arnhem wonlen aanbesteed: 

Het bouwen van een watertoren en 
het leveren van de daartoe benoo-
digde bouwstoffen voor de drinkwa
terleiding te Oroningen. 

Bestekken zijn verkrijgbaar bij de boeren BERN'S 
en EtOS E N K O T T E R , BorenbergsIrMt te Arnhem 
eu bij den Ingenieur F E I S T E L , Kabeiihaupstraat te 
Groningen, waar de teekeningen ter visie liggen. 

De aanwijzing in loco zal plaats vinden op Maan
dag 8 December^ des voormiddag* te tien uren. 

A a n b e s t e d i n g . 
H E T l l . C. P A R O C H I A A L K E R K BESTUUR 

S T . CVR1ACUS T E UOOHM is voornemens op 
l)ing>d;ig -3 December a. s. des avonds len S ure, 
in het Park aldaar, aan te besteden: 

Het bouwen eener kerk met aanhoo-
renden aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van af 1 l l December 
ter inzage teu kantore van den Bouwmeester A . C. 
B L E U S te Hoorn, eu zijn op franco aanvrage ver
krijgbaar in de R. C. Boekhandel van F. II. J . 
P A S T O O R te Hoorn, de Bestekken a fi.—, het 
stel teekeningen a /' 10.—. 

Aanwijzing in loco 23 December, namiddags ten 
1 ure. 

H. & J . S U Y V E R . 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de l l o U a n d i c h e T u i n , 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S MUI alk- bekende typen 

en reparatien uan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst niogclijken tijd geleverd en uitgevoerd. 

IMIOTO-LlTIKKdlAPIIIK. 
Het beste procédé om Bouwkundige Teeke

ningen. Bestek-plannen, Kaarten euz. snel 
en goedkoop te lepiuduceeren. 

Pros|K!cius op aanvrage gratis. 

Amsterdam. tiebs. I!KIM M l Mi Kil. 
Lithohraphen, Steen- & Boekdrukkers. 

OPENBARE VERKOOPING 
van bouwterrein te Venlo. 
De Notaris J A N S E N te Venlo zal op Dinsdag 

den 2 December 1879, teu 8 ure namiddag, in het 
Socicteitslokaal r>de Fontein" le Venlo bij de erven 
BOURS op het Maasschriksel, iu het openbaar op 
crediet verfcoopan, 

de volgende kavels B O U W G R O N D gelegen aan den 
Parallelweg langs het stations-emplacement der Keu-
len-Mindcner spoorwegmaatschappij te Venlo, en op 
het kadaster bekend sectie I , n". 2 2 5 0 , le weten: 

Kavel 1. 2 aren 97 centiaren, lange 
de erven der heeren Receveur en 
Peetere, met eene frontbreedte langs 
den weg van 13 meter. 

Kavel 2. 5 aren 36 centiaren daar
naast, met eene frontbreedte van 
11.50 meter. 

Kavel 3. 5 aren 33 centiaren naast 
het erf van den heer Toebosch, met 
eene frontbreedte van 11.40 meter. 

Deze kavels worden eerst afzonderlijk en daarna 
de generale massa bij opbod geveild. 

Plan der jierceelen eu voorwaarden van den ver
koop liggen ter inzage ten kantore var. genoemden 
Notaris. 

M RIETSCHOTEN & IIOLWENS. 
ROTTERDAM. 

ROBEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES. 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, om. 
LOCOMOTIEVEN n u FOX WALKER & ('o. 
LOCOMOBIELEN van ROBEY & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

D O N K E Y POMPEN van APPI.KIIV BROTHERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN v.m verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP-
P E N , S T A L E N SCHOPPEN, gegnmnd .Ie 
K R A A N - en ai ra K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, AFSLUITERS. K R A N E N en 
GARNITUREN voor stoom- en waterwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

1'I.IU.. PORTLAND C E M E N T uit de rubriek," 
der beroemde Bl'IliiAM COMPANY tegen concur-
raeraido prijzen. 

Allen primo kwaliteit en billijke prijzen. 

P o r t l a n d - C e m e n t 

„STERN", 1 M 1 , ÜRAWITZ <fc C° 
T B S T E T T I N , 

hebbende gi-oute sterkte en weerstand biedend ver
mogen, is uitsluitend, alsmede KstutlT, Bi TIN 
Srtraai'S en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het IIOOFD-DEPóT V A N DE 
N E D E R I . . K U N S T - Z A N D 8 T E E N F A B R I E K , Falek-
straat no. 4<J, AMSTERDAM. 

T E K O O P G E V R A A G D : Keu reeds gebruikte 

Grondverplaatser of Excavateur 
van een vermogen van .".llll tol 11)1)1) S P |ier dag, 
die zich in goeden staat bevindt Aanbiedingen on
der de lottere t l . J . 518!) aan I I A A S E N S T E I N Jt 
VOfILKI l te Y.urieh. (H .1189 Z.) 

P 
1 V I O X A 1 K K . 

A R K E T V L O E R E N 
cn Tegels I i i i i l l i 'Mio i ' l i ' i i . 

DE I . I N T & C " . , Haringvliet 7, llotlerdam. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Kiitrnoars van Zuilen- en Talelbazalt-ümeven 

in RUNPRUIS8EN, 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeijen, Portland-Cement, 
KALK, BHOBSTERi, ïOtJBÏiSTB STKKNEN, ENZ-

Meuieehaeen X.zijde 5 5 , H o l t e r d n m . 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n « l l e i i l i i M ' t i i i K i ' i i geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M . 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

L O U I S G O F F I N & C , E . 
R U E D A K ' t ' O I H Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van HARDSTEEN- en 

van K K I J E N G U l l E V E N . 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomt i m in crlabrle kan len. 

q l W e e r l i n n e n 
iu drie breedten., do bette kwaliteit, sjieriaal met 
mijne Firma vervaardigd. 

'CALQUEERPAPIER, VICTORIA PAUS
PAPIER en PAUSPERGAMENT. 

PAPIER SANS FIN in de ruimste keuze. 
W H A T M A N N S cn alle andere T E E K E N P A 

PIEREN. 
PAPIER M I L L I M E T R E ens. enz. 
Voorradig in het Magazijn van Teekenbehoef

ten voor Bouwkundigen vun 

T h . .1. l l O l l l l i : te UTRECHT. 

G A S - Z U I V Ë R I N G ~ 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C9, Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndië 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

Mozalk IVsels voor Vloeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , COItHI-
IIOKS, W A R A N D A ' S , S T O E P E N ' , enz. enz. alsmede 
l l E K L E E D I N t i van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G-. J. OOR, 
F i r m a A N Ï . D B W I L D . 

Sehecpmakersliave), N". 02 cn Jufferstraat N". 50. 

R O T T E R D A M . 

Botterdam, Wijnstraat 17. 
Technisch Chemisch Laboratorium 

nor liet CHEMISCH en MECHANISCH on
derzoek van Cement, Tras, Hydraulische 
kalk enz. 
Agenten v,.ir Nederland van de CEMENT-BREEK-
T O E S T E L L E N van Doctor VV. MICIIAeLIS. 

B. HOLSBOER te Aratan. 
F A H I t l K K cu M A G A Z I J N van Waterpas- en 

Hoekmeet instrumenten, alle soorten van 
Equerres, Bakens, geijkts Meetkettingen, 
Teekengereedschap, enz. enz. 

FABRIEk DE I I I H I M S Ü I E IJSSEL 
D K J O W O I I & € » . 

Clvlel-lngenieurs te Oudewater, 
leveren cn vervaardigen in den kortst inogelijken tijil alle soorten van Btoombaggermolena in hout- of 
rjzerconstructie, volgens eigen «vsleeni, geschikt voor elke diepte en opbrengst vnn 150 tot 2000 M» per 
werkdag nrder S t o o m w e r k t u i g e n , Kete l s , D r i j t w j r k e n . L o c o m o b i e l e n , H e i m a c h i n e . , 
• teen T e g r e l v o r m m a c h l n e s . IJzeren K a p - en BrugeonstrnetUtn enz. 

M C H M A N N & V A N L E E U W E N , 
M o z a ï k - C e m e n t - T e g e l - , K u n s t m a r m e r - e n B o u w 

m a t e r i a l e n - F a b r i e k . 

SLOTERDIJK. loij J ^ T X x m t G i r < X e % x x x . 

Hevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde Cement-Tegels aau iu alle kleuren en dessins , 
enkel e:i in Mo/aïkvorm. tot bet U-vloeren van Kerken, Gewelveuj, Lusthoven, Paviljoens, Italkons, Voor
huizen, Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbekleedingen in alle kleuren, tegen alle weersgesteldheden bestand en 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van Oementvloeren op Beton-onderlngea voor Spoorweg-Btatione, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Magazijnen, Ternissen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, in alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmanner) iu alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, Hofsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Eonte'mkommen, Paarden- eu Koe-kribben, ltadkui|ieii, Schoor-
itOOO itOOnon. Mozalk-Cement'Tegels voor Wand- en Zuilen beklceding. — Voorts alle in het Bouwvak 
voorkomende rOOTwerpen , volgens opgave ol' teekeiiing. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van ondewchekleneBe?loeringen, nnihasbietllngeii. 
Terrassen, enz., op directe aanviage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen tt; bekomen aan de Fabriek. 

N e u c h a t e j ^ A s p h a l t e C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

j .hiJUMSIlillli VWStSSU v 

• \ r j \ - T L . DE! TRAVERS, 
geeft berigt dat door baar tot eenige A 0 E N 'I' E N voor den 

X&$e' verkoop van ASPHALT in brooden zijn aangesteld: 

F O L K . E R S &, C". te Amsterdam, 
door wie ook Un bet leggen van vloaren inlicht ingen worden verstrekt en orders wor gabod Neder
land nungenoiiien op gelijke voorwaarden als nnn de Fabriek. Ileltweg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

Gedrukt >m G . W . V A N D E K W I E L & C". te A r n h e m . — Al l e stukken en adve r t en t i ën te adre.se ren aan den Redacteur F . W . V A N G E N D T J t l . n . te Arnhem. — Uitgave van D. A. T l 11 K M F . 

Veertiende Jaargang. N 0 . 49. 'ï.o r.-rj. Zaterdag 6 December 1879. 

D E O P M E R K E R . 
W E E K B L A D 

VOO»! 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 

Redacteur: F . W. V A N GENDT JQz. te Arnhem. 

A B O N N E M E N T : 

Vcnchijnt Zaterdag». Prijs per 3 maanden f 1.65. Men abonneert lich voor 
een jaargang. Afzonderlijke uostsnera bij vogruitbestelliitii 15 certs. 

A l l e s t u k k e n e n a d v e r t e n t i ë n te i 

d e R e d a c t i e t e A m t o e m . 

A D V E R T E N T I Ë N : 

Vaa l—i regela fl.—, verder voor eiken regel plaatsruimte «0 eeati en lOeenu 1 

• S W ^ . i v M t r n i ^ ^ n h i r t U a e . Adv.. lentien ÏWIiet » u ; i c . ; i U d Mre^tsperfCire?: 

Dl VKRKOOI» VAN GEnTBKNTB3R0KDEN 
IN' R E L G I E . 

NAAR K E \ E MEDKUEKI.INtl VAN M M STAD.SAHCHITKCT 
S T Ü H H K S , T E AKEN. 

(Zeitschrift fiir Baukundc. 1879.) 

Vele steden verkcereii in bet geval, of zullen er 
spoedig in komen, om grootere aan tie genieente 
toebeh •eiule grondstukken, vooral voormalige ves-
tinggrondeii, die door de stedelijke uitbreiding als 
bonwterreLn zijn aangewezen, te moeten verdeeleu, 
eu ze in deu vorm van iit/onderiijke bOUWphustaen 
in veiling te brengen. De Dtdgisehe steden, zooals 
llrussel, Aiitwerjien en L u i k , zi jn, tengevolge vau 
grooter welvaart en sneller ontwikkeling, iu dit 
op/.ieht veel anderen voorgedaan, l iet zal daarom 
voor allen, zoo gemeenteaivbiieiteii als gemeente-
raadsli'deii en botivviiidiistrieelen , die direct ot iiidin'ct 
niet dit onderwerp in betrekking stai ' i l . vau eenig 
belang kunnen zijn , het flncntieele stelsel te loeren 
kennen, dat men in Helgie met het beste gevolg 
heelt toegepast. 

De leidende gedaehte daarbij i s , de koopsom niet 
als zoodanig, maar in den vorm eener annuïteit te 
doen betalen; fl. W. /.. in den form van jaarlijkschc 
stortingen , die tegelijkertijd de rente en de amor
tisatie van de koopsom omvatten. De voordeelen 
van eene dergelijke wijze van betaling springen in ' t 
oog, Van den eenen kant is de rente, die de ge
meente zelve, voor hel geleende kapitaal ten In-hoeve 
van aanleg ran straten en overneming van vestinggron-
den, bitalen Doet, dank zij haar krediet, belangrijk 
minder den de rente, dia van aan, soms minder on
bemiddeld grondkooper bij kapitaal leening wordt gevor
derd. De gemeente is hierdoor inslaat, aan zulk een 
koopei de betaling eener annuïteit voor rente en 
amortisatie toe te staan, die bijwijlen geringer is 
dim de bfOoêO rente, welke de kooper tengevolge vun 
zijn eigen krediet voor eene eventuëele leening moet 

opbrengen. Van den anderen kant «loet dit voor
deel, aan de kooplustigen gesehonketi, zoowel als 
de veel gemakkelijker jaarlijkse he betaling, dc 
concurrentie loenenswn en verhoogt dus den prijs 
der Perceelen zelf'. De methode van jaarlijksehe be
talingen vereisrht toorxeker bijzondere maatregelen 
vuu borgtocht van de zijde der gemeente, waarop 
hieionder zul worden teruggekomen. 

In Luik is de inrichting zóó getrollen, dat een 
koopsom van 1000 francs door den koopei' wordt 
veriiiterest en geamortiseerd, ibMinlien bij (10 jaren 
achtereen aan de stadskas bet bedrag van 40 francs 
betaalt. 

Rekent men dit ui t , dan vindt men , dat de rente 
ongeveer 0 bedraagt, want: 
(45—1'i) (1 4- 1.042 + 1.042» + 1.042» + 

1.048**—1 
1.044") = 3 X . 042—1 ~ r o m l l 0 Ü 0 ' D ° 
rekening wordt nog iets gunstiger, doordien de stad 
ziclidejaarlijksc.be storting in twee gelijke deelen, op 
den l " ' 1 " Mei en den l " c n November vau ieder jaar, 
laat uitbelalen. 

Om gemaks- en duidelijkheidshalve slechts jaar-
lijksche stortingen van 4.5 francs, of veelvouden van 
dat getal te verkiijgen , bepaalt het KOOpCCMtract, 
dat het den kooper we|-is-vvaar vrijstaat, een naar 
zijn goedvinden bejiaald gedetdte der koo|jsom direct 
of bin ooi i één maand na dato te storten, maar dat 
de door annuïteiten te amortiseeren rest tot N B veel
voud van lUÜI> francs moet worden afgerond. 

Tot op den eersten betaaldag, dus tot den l , I M I 

Mei of l " e n November volgende op den verkoop, wordt 
rente tegen 4 . 2 ^ berekend. 

Het is den koojieis ook toegestaan, zich vóói den 
•flOOp der 00 jaren van de verplichting der jaar-
lijksche stortingen te ontslaan door liet betalen van 
een atlos.-ingskapit:ml; de bepaling van de grootte 
van dit kapitaal vormt een gewichtig hoofdstuk der 
koopvoorwaurdcii. Daar de jaarlijkscbe stortingen 
gerekend wonlen onder de loopende inkomsten van 
het stedelijk budget, en door de aflossing ecu deel 
dezer jaarlijkscbe inkomsten verdwijnt, is het noodig, 
dal dit gemis direct door eene andere inkomst van 
gelijke waarde wordt gedekt, wil niet het evenwicht 
van ' t budget verbroken worden. De atlwang kan 
dus .ill . ' .-ii wonlen toegelaten onder aanneming van 
zulk een ren test andaaid, dat de stad de zekerheid 
heeft, het tittossiiigskapitaal zóódanig te kunnen be-
leggen, dat dc verdwenen inkomst wordt gedekt 
Hoewel uu tegenwoordig de standaard van als 
/.eker wordt Ivescbouwd, is het toofa noodig, dat ge
rekend WOrde op eeu eventueel dalen vau den rente-
statidaai il in etui tijdsverloop van 6*0 jaren. 

Uitgaande van d i l dciiklteclil, verbond de stiul Brussel 
aau de verkoopvoorwaarden een plan vau aflossing, 
waarhij eene afneming van reutestaudaard van 4 op 
4'/i°/o tot grondslag diende, en wel zóó, dat de 

vermindering sprongsgewijze in seriën van 10 tol 
10 jaren plaatsgreep. 

Hierbij deed zich 't geval voor, dat het aflossings-
kapitaal iu de eerste jaren eener serie grooter ge
vonden werd tlau in de laatste jaren der voorgaande 
serie. Om deze anomalie weg te nemen le-eft men 
de uflossmgskupitalen der eerste jaren eener serie 
overeenkomstig moeten verhoogen. en dus de label 
zóódanig vastgesteld, dat de van jaar tot jaar af
nemende allossiiigskapitalen groepsgewijs door meenlere 
constant blijvende sommen worden algebrokeii. 

Itutioiieeler is blijkbaar de te Luik ingevoerde 
methode, waarbij de met 4 ° ' 0 beginnende rentes tan-
daanl vau jaar tot jaar gelijkmatig vermindert, tot 
hij na 05 jaren den stand van 2 , / 1 ° / u bereikt. De 
op deze wijze berekende tabel van aflossing is de 
volgende: 

I J 

1 1 
1 1 
V i 

.? " 

11 

ï | 

81 
< J 

11 
l i . 

l i l 
J * s 

ï s 

.f .1 
'r. -

< | 

I I 
| | , 
1 ' :-
'1.? '_ 

< . * 
| | 

« 5 1037 43 077 21 692 
(14 1034.50 42 071 20 liliO.50 
(13 1(13150 41 001 50 19 646 
62 1030 40 957.50 18 622 
UI 1028 39 950 17 500.50 
(10 1020 38 942 16 570 
59 1024 37 933.50 15 542.50 
58 1021.50 

A i i l O ' n 
30 924 14 514 

50 
i u i evnv 
I0I7..-.0 34 

914 
903.50 12 

484.50 
453.50 

55 1015.50 33 892 11 422 
54 1018.50 32 879.50 10 389 
53 1011 31 867 » 355 
52 1009 30 853 8 320 
51 10110.50 29 838.50 7 284 
50 1004 28 823.50 6 247 
49 1001 27 807.50 5 208.50 
48 998.50 20 790 4 109 
47 995 25 772.50 3 128.50 
40 991 24 753.50 2 80.50 
45 980.50 23 734 1 44 
44 982 22 713.50 

Gesteld bijv. dat iemand eeu bouwterrein op den 
t , l r n Maart koopt tegen 18580 francs, en bij den 
koop verklaart het bedrag van 8550 francs direct te 
willen storten, zoo zal hij dit moeten doen vóór den 
. " l l " " 1 Maart, vervolgens den l , t , n Mei de rest ad 
ïoooo trance tegen 4.8% of met 70 francs verin-
tercet, en op den I"" 1 November de vau nu af half
jaarlijkse he wederkeerende stortingen ad 225 francs 
beginnen moeten. Na verloop van 30 jaren zou hij 
z ich . mits uiterlijk op 15 Apri l opzeggende, doorliet 
betalen vau een allossingsom van 0440 francs, te
gelijk met de laatste unniiïlcitshelft op 1 Mei , van 
alle verdere verplicht ingen kunnen ontslaan. 

Men ziet m de tabel, dat tengevolge van den ze
kerheidshalve lager aangenomen rentestandaard , het 
allossingskaiiitaul niet ongeveer met 1000 frnnce be
gint (niettegenstaande bet deu kooper vnjstaal door 
betaling van 1000 francs, 't zij onmiddellijk bij of 
na den koop, alle jaarlijkscbe betalingen te vermij
den), maar met het werkelijk hooger lied rag van 
1037 francs; tevens dat eerst na 17 jaren het afloa* 
singskapitaul weder op 1000 francs is gekomen, en 
dat de vermindering ervan over 't algemeen in de 
eerste 30 jaren eene zeer langzame is. liet zal du* 
niet in ' l lx'lang der koopei's zijn , hunne annuïteiten 
spoedig af te lossen, evenmin als het in 't belang 
van de stad Is, de vaste jaarlijkscbe inkomst, die op 
een voor haar gunsligcn ren testa ndaanl is gebaseerd , 
iu eeue andere gold lie legging le moeten omwisselen. 

Nu blijft nog over de voorzorgsmaatregelen aan te 
geven, die de stad Luik beziet bij het toestaan vau 
jaarlijksche stortingen. De koopvoor waaiden bepalen, 
dat het onbetaalde der koopsom als geprivilcgieentc 
vordering niet slechts op bet bouwterrein, maar ook 
op de daarop geplaatste gebouwen blijft rusten. Vóór 
het einde van het tweede jaar na den verkooplag 
moeten gebouwen op 't perceel zijn opgericht op een 
boete van 1 "/„ der koopsom voor iedere maand 
vertraging; voor gebouwen van eeu monumentaal 
karakter of van grooter uitgestrektheid kan deze 
termijn echter verlengd worden. 

Als waarborg voor deze verplichting, moei ieder 
koojiei binnen 3 dagen nu deu verkoop eene som 
van 10*7, van den koopprijs in de stadskas de|Nineeren, 
welke na afloop vau den bouw wordt terugbetaald, 
maar definitief uan de stad vervalt, wanneer 4 jaren 
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na den verkoop de gebouwen nog niet gereed niocb-
teu zijn. Verder moeten de gebouwen bij eene door 
de stad goedgekeurde brandassurantie-maatschappij 
verzekerd wonlen; de assurantie[iolis wordt in triplo 
vervaardigd cn stipuleert een eventueel recht der stad 
op de schadeloosstelling. 

Wanneer op den vervaldag eene storting wordt 
verzuimd, dan wordt door de gemeente tot op den 
betaaldag 5 "/„ rente berekend; bij voortdurende 
wanbetaling beeft zij zich hei recht vonrbebouden, 
om het hetrellcnde perceel opnieuw te doen veilen. 
Ken hoogere opbrengst komt alsdan ten goede vau 
de stedelijke kas, terwijl de ooi-spronkelijke kooper aan
sprakelijk blijft voor eene eventuëele vermindering in 
koopprijs. Nog moet als eene bijzondere voorwaarde 
wonlen vermeld, dat de taoper binnen ééne maand 
tijd na de goedkeuring van deu koop het geraamde 
bedrag der kosten van een trottoir betalen moet, 
dat de stad zelve langs de voorzijde der verkochte 
bouwterreinen laat aanleggen. 

De stad Luik heeft iu den laatsten tijd de hand 
gelegd aan bei maken van aanzienlijke uitbreidings-
en vei ft aaiingswerkeii. Op bet lle de Commerce heeft 
zij daarbij 150, in het Quartier de l'Kst 150 en op 
andere gedeelten circa 50 verkoopbare buuwplaat-en 
verkregen. Dc toidu^ver zeer gunstige verknopen , on
danks den treinigen toestand van den handel, /iju tiaar 
het oordeel van locale deskundigen grooteudeels te 
flanken aan de hierboven vermelde voorwaarden vau 
betaling, / o u het niet mogelijk zijn, ook elders van 
de daar opgedane ondervinding partij tc trekken? 

O V E R DK G E Z O N D H E I D DER S T E D E N . 

Ie gei 
terecht: letne stad moet, gelijk een individ 
hebben". Warmte- en lichtstralen brengt d.'i 
bewoners gezondheid en opgeruimdheid aan; scha
duw en duisternis verwekken droefgeestigheid en 
ziekte. Op dit punt is men het volkomen eens. 
Kn toch, zonder erop te letten, heeft men over 
liet algemeen alles gedaan om onze bui/en buiten 
ile zon te houden. Men zal dit gemakkelijk ge
waar worden, vooral in dezen tijd van het jaar. 
Gelukkig de straten waarin een zonnestraal speelt! 
Het licht schijnt gewoonlijk slechts op de daken 
cu daalt zelden iu de straat af. De golijkvloers-ver-
diepingen blijven meestal iu een halfdonker eu be
houden haar vochtigheid. Men legt de steden aan, 
naar aanleiding van het schoonheidsgevoel en gedre
ven door winzucht; men breekt zich echter zelden 
bet hoofd met de l»'ginselen der gezondheidsleer Ik 
wil beproeven uan tetoonen, dat, alle zaken overi
gens gelijk zijnde en welke ook de wijk nsOgO weten , 
ile voorwaarden der gezondheid zakelijk verschillen 
iu de eene straat of dc andere. Ik ontveins mij 
niet, dat ik onaangenaam zal zijn voor vele eige
naren , maar daar mijne wenken velen anderen wel
kom zullen z i jn , wil ik dit als eene vergi-eding 
k'schouvven. Men moet in elk geval wel de waar
heid zeggen. 

Het spreekt vanzelf dat de hoeveelheid warmte eu 
licht, die in eeu straat doonlringt, afhangt vau haar 
broodte, van haar ligging ten opzichte der hemel
streken en van du hoogte der huizen Een nauwe 
Straat kan soms zonniger wezen dan een breede, als 
de huizen er minder hoog zijn. Te Parijs beslaan 
]>olitie-regleinentcii, die de hoogte der huizen beperken 
naar de breedte van den weg. In straten vau twintig 
meter breedte mag men huizen bouwen van twintig 
nieter hoogte. Als tie straal slechts 9"\75 breed 
i s , mag <le hoogte der bui/en niet meer bedragen 
dan I7"',55. Eindelijk, voor een straat vau 7"',80 
en daarbeneden, is dc hoogte der huizen vastgesteld 
op H » 7 0 . 

Waartoe deze reglement ai re cijfers.' Hebben zij 
een reden van beataan? Beantwoorden sU aan eenige 
behoefte.' Waarom een boogie vau I7"\55 liever 
dan 18 M . Deze grenzen hebben geen lieteekenis op 
zich zeken. Men moest een eenvormig stelsel aan
nemen, vereenigbnnr met dc enannm van den bonw, 
en men heeft deze grenzen aangenomen zonder veel 
omslag te maken. 

Het eene reglement is immers even goed als het 
andere! i . 1 ! Ja , misschien uit het oogpunt vau de 
ambtenaren, maar iu 't geheel niet uit hel oogpunt 
van de wetenschap. 

Men heeft ook aanbevolen, dc algemeene richting 
eener straat te nemen van noordoost uaar zuidwest. 
Waarom.' Is het omdat de meest heerschende win
den uit het zuid westen en noordoosten komen, eu men 
alzoo dc groote geineensehapswegen heeft willen 

schoonvegen door een dikwijls te krachtigen lucht
stroom.' Er is niets ge/omls in gelegen , de windvla
gen uit het noonlimsfen vlak iu 't j," ' / irl if tekrijgen. 

De vau kracht zijnde maatregelen zijn ontegenzegge
lijk vatbaar voor ethiek. Dit bad men overigens reent 
begrepen, danr zij het onderwerp van verscheidene 
beraadslagingen hebben uitgemaakt op de genees
kundige congressen van Dantzig in 1875 en Miin-
chen iu 1870. Men bepaalde zich tot deze stelling; 
«De hoogte der hui/en moet de breedte dor straten 
niet te boven gaan." Dat is reeds beter, maar wat 
is het er ver af, dat alzoo het licht kan doordringen 
in de straten, op alle tijden van het jaar , gelijk 
wij aanstonds zien zullen. 

Wij zullen die slcurregels laten rusten, die op 
geen enkelen degelijken grondslag steunen, en trach
ten er juister gegevens voor in dc plaats te stellen. 
De heer Vogt (*) heeft onlangs, van zijne zijde, ge
tracht eeuige beginselen te formuleeren, die de aan
dacht zeer waard zijn. 

Oplat de zonnestralen ten allen tijde in een straat 
doordringen, moeten zij noodwendig niet door de 
hui/eu worden tegengehouden; dc schaduw dooreen 
huis geworpen, moet niet de geheele straat innemen. 
Deze schaduw hangt af vau deu invalliugshoek der 
zon, die zelf afhangt van het uur, van de geogra
fische breedte der plaats en van den tijd van het 
jaar. Hoe meer men naar het noorden gaat, des 
te lager vertoont zich de zou aau den hemel; in den 
winter is zij nog lager dan iu deu zomer. 

Op deu kontan dag is twee uren fóór en twee uren 
na den doorgang der zon door den meridiaan de 
invalliugshoek harer stralen voor Parijs slechts 11 "50'; 
de ster is dus zeer laag boven de kim. Dij lente- en 
herfst-nachtevening is hij 3 3 ' 5 0 ' , bij zomer-zonne-

(') Ifciduiteu van deu Prefect der Seine (directie der wer
ken van I'.u'u-), dil. M Juli B o f eu 18 Juui 1878. 

Voornamelijk in den < 
vensters welkom zijn. Men zou haar gaarne open
doen als zij aanklopte. Maai* op den koristen dag 
geeft op onze breedte een loodrecht geplaatste en aan 
de zon blootgestelde stok om 11 en om 1 uur een 
schaduw, gelijk aan vier malen dc lengte van den 
stok. Dit wil zeggen, dat op dien dag een huis een 
schaduw werpt van vier malen zijn hoogte, dus 80 M . 
voor een huis van 20 M . Teneinde een straat in 
December eenige zonnestralen oulvauge gedurende 
ehkahta drie uren, wat zeker niet te veel geèischt is, 
zou baar breedte bij huizen van 20 M . meer dan 
80 M . moeten bedragen. En zoo het te doen was 
om de zou gedurende vier uren te behouden, zou de 
straat gebracht moeten worden op 100 meter; ge
durende vijf uren op 120 meter. Wij haten deze 
cijfers aan, die betrekking hebben op eeu exceptioneel 
tijdvak, dat gelukkig kort van duur i s , alleen om 
te doen zien hoe weinig wij in December op de zon 
iu ii'ti'ii rekenen in de groote middelpunten van be
volking der noonlelijke lauden. Men moet zich zelf 
op dit punt niet begoochelen: een zonnestraal is zijn 
gewicht aan goud waard! 

Maat' zelfs gedurende de gunstigste seizoenen is de 
brmlte onzer straten blijkbaar onvoldoende. Vogt 
heeft een algemeene formule vastgesteld , die men niet 
te zeer kan aanbevelen aan dc gemeenteraden der 
toekomst en die de breedte der stiaten l>epaalt naar 
gelang van haar ligging ten opzichte der hemel
streken, van den invalliugshoek der zon, van de 
geografische breedte tier plaats eu van dc hoogte 
der bui/en: 

~ - Sin. (30" T d) cotang. a 

Hierin stelt L voor de breedte der straat, II de 
hoogte «Ier huizen, d den hoek van afwijking tus
schen de richting der straat eu den meridiaan, a 
deu invalliugshoek der zon. 

Deze formule is afschrikwekkend. Men zou in 
December straatbreedten behoeven, die zeker in geen 
enkele stad bestaan , om slechts eeu weinig warmte en 
licht te oogsten. VVij hebben reeds gezegd: honderd 
meter zouden tenminste noodig zi jn, opdat een 
ongunstig gelegen straat slechts een weinig zonnig zou 
wezen. Maar al neemt men ook de gunstigste l ig
ging ten opzichte vau de hemelstreken min, dan 
vindt men, dat op onze breedte dc straat meer dan 
twee en een half maal de hoogte der huizen wijd zou 
moeten zi jn, teneinde bij wiutcr-zonncstilstand (21 
Dec.) drie uren zon te genieten. Daar deze afmetin
gen zeer verwijderd van dc practijk zijn, moet men 
er wel u i l besluiten, dat wij veroordeeld zijn in De
cember de zon te missen, niettegenstaande zij ons op 
dat tijdstip van het meeste nut wezen. Er is volslagen 
oneetiigheid tusschen de gezondheidsleer en de tegen
woordige wijze van bouwen. 

(») Ad. Vogt (fiere), Veter dif IVrlf isj inliTfirrtrr iHrtf 
ten HiiïA tlfr tlimmeUtjtijfnd itnd JeS Ytrhuiteiti ihrer 
Brede tar BleSSrköêé nehtt 1 ••••••/•/, .iuj den Seubuu 
tinea Ktintonn-SpiUh in Berm. 
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W i j hebben de maand December beschouwd , of 
den laagsten stand der zon. Vnn September tot 
Maart zijn gelukkig de omstandigheden niet altijd 
zoo ongunstig. Zoo wij den gemiddelden ?tand nemen, 
dus den invallingshoek van 23° , ziet men, dat van 
het midden vnn November tot het eind van Januari 
het voldoende is een straat te hebben, welker breedte 
gelijk is aan een en een vierde maal de hoogte der 
huizen, on da zon drie uren daags te laten doordrin
gen , zoo althnns de straat goed gelegen is. Bij lente-
en heri'st-nnehl even ing is nat genoeg die breedte 
te beparkao tol iets meer dan de hoogte. Eindelijk 
wordt de grens bij zomer-zonnestilstand gebracht 
op een darde der hoogte Ken straat van 7 meter 
zou, zelfs niet buizen van 20 meter, de zon krijgen 
van ongeveer 10 tot 1 uur. 

Een stniat die gedurende twee maanden zonder 
zon blijft, is zeker een ongezonde stiant. Wij hebben 
gezien, dat hij de beste ligging ten opzichte der 
hemelstreken liet noodig zou zijn, bij huizen van 20 
miter de straat SS meter breed te maken, opdat 
een gemeenschapsweg van November tot Januari aan 
de zon zij blootgesteld. D c gevolgtrekking ligt voor 
de hand; de straten onzer groote steden zijn veel 
tc smal. 

N u hebben wij dc geschiktste ligging ten aanzien 
der homefst rek en ondersteld' Men moet zich verstaan, 
omtrent dit woord : gunstige ligging. Pu verhouding 
tusschen de hoogte en de breedte, met het oog op 
het maximum v n n uitstralende warmte der zon, 
hangt af van da richting der straat ten aanzien 
van den meridiiuiii. Het maximum wordt voortge
bracht als dc Straat juist in de richting van den 
meridiaan l igt . dus gericht van het zuiden naar 
het noorden. Maar dit is een zeldzaam geval. Als 
de straat in den meridiaan l igt , wordt, op onze 
breedte en voor winterzon nest ilstand, het minimum 
wijdte, noodig om de zon gedurende drie uren te 
ontvangen, 2.37 maal de hoogte, dus 17.50 M . 
voor huizen van 20 M . Als zij loodrecht op den 
meridiaan l ig t , dus van oost naar west, moet de 
wijdte +.1 maal de hoogte zijn. dus meer dan 80 M . 
Men ziet onmiddellijk welke hoofdrol de ligging ten 
opzichte der hemelstreken speelt. Zij hebben voor 
een gemiddelde beschijning, November tot Januari, 
met ligging vnn zuid niuir noord, ecu wijdte gevon
den overeenkomende met tenminste een cn een vierde 
maal de hoogte. Deze wijdte wordt op het dubbele 
gebracht, als de straat gericht is van het oosten 
naar hei westen, dus 50 M . 

Door de bij jioliuereglement aanbevolen richting 
aan tc nemen, van het noordoosten naar het zuid
oosten , verkrijgt men dezelfde uitkomst als met de 
zoo slechte richting van oost n a a r west. Deze be
antwoordt aan het uiiuiimiuu l iebl-en warmtestralen. 

N a deze uiteenzetting moet men wel tegen wil 
en dank besluiten, dat onze steden uit liet oogpunt 
der gezondheidsleer op betreurenswaardige wijze ge
bouwd zijn. Immers, 7.00 wij onze lnii/en even 
hoog optrekken als de straat breed is , zullen wij 
nooit de volledige werking der zonnestralen op de 
huizen in den winter verkrijgen, op welk tijdstip 
deze het onmisbaarst is. 

Wij kiezen de richting onzer straten volgens hut 
Vicval. Alleen de wijde straten, wier richting die van 
zuid naar noord nabijkomt, zijn aan te hevelen. 

Men behoorde nooit de alles boheerschende rol der 
ligging ten aanzien van de hemelstreken uit het oog te 
verhezen. Zoo gaat men te Bern een ziekengesticht 
met op zich zeiven staande (laviljoeiien bouwen. Dc 
bouwmeester stelt een reeks |)nviIjoenen met twee 
verdiepingen voor, 29 M . van elkander verwijderd, 
hoog 13.03 M . De ligging ten aanzien van den 
middagcirkel is 3 1 ° . D e berekening toont aan dat 
in dit geval, om de [miljoenen vier uren daags te 
doen )>eschijiieji, de onderlinge afstand - l i M. zou 
moeten bedragen. Zoo men daarentegen juist in den 
meridiaan bouwde, zou de tiisschenruimtc der pa
viljoenen op 20 M . kunnen wonlen gebracht, in
plaats van 2 0 , en elke [?J zijde der paviljoenen 
zou beuitelirigs twee uren zon en warmte hebben. 

M e n moet zich niet verbeelden, dat wij er liehagen 
in schep|ien hier den invloed der zonnestralen op de 
gezondheid te overdrijven. De donkere huizen zijn 
vochtig en zonder luehlververschirig. Zij doen nood
wendig het gestel vervallen en leiden zelfs tottering. 
Vogt heeft te Bern een verschil van dertien ten 
hunderd waargenomen in do sterfte ten nadeele 
der niet beschenen zijde van de straten. 

Nu kan men wel-is-waar een stad niet doen af
branden om haar weder op te houwen volgens de 
wetten der gezondheidsleer*; maar men kan althans 
aanbevelen rekening te houden met dc voorafgaande 
beschouwingen, en ie beproeven zooveel mogelijk in 
de pmetijk beginselen van onbetwistbare nauwkeu
righeid tot- tu (Nissen. Dc onwetendheid is de vijand 
van het goede. 

2 Dev., 1879. II. D. P. 

M A A T S C H A P P I J TOT B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

\ l M i l IM. ROTI 'KRoAM. 

Verf/adering van 21 November 1879. 

De vergadering wordt geleid door den Vice*Voor
zitter, dan heer II. Cramer. 

Ter be/iehiiging zijn gesteld eenige monsters tegels 
en dakpannen , vervaniiligd in de fabriek vnn Mozaiek-
cement-tegols, enz. te Sloterdijk bij Amsterdam, van 
de heeren Raclimanu en Van Leeuwen, die zelf ter 
vergadei ing tegenwoordig, daaromtrent inlichtingen 
verschatlen. 

Alle iu deze fabriek vervaardigd wordende voor
werpen rijn hydraulisch geperst, waardoor zij een 
groote mate van dichtheid bekomen en tengevolge 
waarvan zij weinig of geen water opslurpen ; na de 
peralBg worden de tegels geslejien. Een bijzondere 
soort zijn de grijze tegels, beslaande uit cement en 
stukjes marmer, die vlak geslejien zijnde, een aan
gename afwisseling iu kleur hebton. Het aanwezige 
monster was 4 cM. dik en l i daarvan beslaan 1 
M * . oppervlakte. 

De prijs der eenkleurige tegels is van f 2 tot f 3.50 
de M» 

De fabrikanten vervaardigen ook geribde steenen 
voor stallen, trottoirs, enz. , ter dikte van 52 en 
65 m . M . Daarvan is de prijs f 3.50 en / 4 dc M a . 

De pannen zijn vlakke pinten van 0.35 M . in het 
vierkant en 1 c .M. dik. Zij worden overhoeks ge
legd , waarom een der hoeken van een zwaren neus 
is voorzien, en vervaardigd in licht- en donker
blauwe, grijze en roode kleur. Rij de beproeving 
eener pan was eene belasting van 50 K G . noodig 
om haar te breken. E r zijn 11.75 pannen noodig 
per M a . De prijs is per M 1 . f 1.45. 

De fabrikanten belasten zich ook met de vervaar
diging van andere voorwerpen in cement. 

Alsnu wordt de, in de vorige vergadering aange
vangen, bespreking van dc herziening der wet van de 
Maatschappij voortgezet. 

Behalve enkele onderwerpen van minder belang, 
worden de volgende ter sprake gebracht. 

Bij art. 8 wordt voorgesteld dat de Penningmeester 
ook zal overleggen een staat van de bezittingen der 
Maat scha ppij, zoowel roerende als onroerende. Men 
meende dat dit wcnschelijk was 0111 een goed inzicht 
in den financieelen toestand der Maatschappij tc ver
krijgen en dat die eisch aan ccn ordelijk beheer 
gesteld mocht wonlen. 

Bij art. 9 (nieuw) wordt voorgesteld, dat ccn der 
te Amsterdam wonende bestuursleden, spor.igal zal 
belast worden met de functie van Bibliothecaris, nan 
wien ook het beheer over de in magazijn zijnde on
verkochte werken der Maatschappij zal zijn opge
dragen. De voorsteller gelooft dat, als een bestuurslid 
speciaal daarvoor is aangewezen, dit nuttig moet 
werken, terwijl de eraan verbonden werkzaainheden, 
in verhand met de door den gcsalarieeideii secre
taris tc verleenen hulp, niet bovenmatig groot zal zijn. 

In de regeling der Candida ten lijst voor de keuze 
van Bestuurders, voorgeschreven in art. 13, wenscht 
de voorsteller eenige wijziging te zien gebracht. 

Volgens de totnutoe uitgekomen jaarverslagen 
zijn op die candidatenlijsten personen geplaatst ge
weest, die hij stemming reflectief niet meer dan 7, 
10 en 12 van de gemiddeld uitgebrachte 90 stemmen 
op zich hadden vereenigd, waaruit het besluit wordt 
getrokken , dat die personen niet de algemeen ge-
wenschten zijn geweest. Hij steil daarom voor, dat 
in dit art. bepaald wonl t , dat alleen zij die 15 en 
meer stemmen op zich hebton vereenigd, op de lijst 
zullen worden gebracht. De voorsteller zou het 
minimum gaarne hooger hebton gesteld, doch met 
het oog op de vei kregen resultaten bij dc totnutoe 
gehouden stemmingen, schijnt dit vooralsnog niet 
raadzaam , opdat de keuze der Algemeene Vergade
ring niet te zeer beperkt worde. 

By de behandeling van art. 10 worden enkele 
denkbeelden ontwikkeld ter bepaling wie, als deter 
Algemeene Vergadering gekozen bestuurder bedankt, 
moet worden beschouwd als opvolgend dc meeste 
stemmen te hebton verkregen. Het artikel heeft zijns 
inziens eene leemte, want hij vrije stemming kan 
eenig lid ineer stemmen op zich vereenigd hebben 
dan hij tweede stemming of herstemming; daarbij 
knn hij tegenover een ander in dc minderheid blijven, 
waaruit is af te leiden, dat zoodanig lid hij de 
volgende stemmingen door vei-scbeidenen is losgelaten. 

Hij stelt alzoo voor, dat als opvolgend de /ucuste 
stemmen bekomen hebbende degene zal z i jn , tlie 
bij de stemming welke tot een resultaat heeft geleid , 
op den lot bestuurder gekozene in verkregen stern-
mental volgt. 

Bij de slotbepaling van art. 49 wordt op het in 
vele gevallen onvoldoende gewezen, dnt de leden 
slechts met de onderwerpen van de ter Algemeene 
Vergadering te behandelen voorstellen bekend ge
maakt worden. Voor eenvoudige voorstellen moge 
dit voldoende zijn, bij meer belangrijke diende 
men ook met de motieven, waarop zij rusten, 
bekend te z i jn , om er met grand over te kunnen 
ooi deelen. 

Op grond hiervan wordt voorgesteld te bepalen, 
dnt de voorstellen met dc voornaamste motieven, un 
zoonoodig eenig preadvies van het Bestuur, in dun 
beschrijvingsbrief zullen worden vernield. 

Bij de behandeling van art. 50 wonlt door een 
lid voorgesteld, dat op de begroot ing der Maatschappij 
eene som van f 50 zal wonlen uitgetrokken voor 
lokaalhuur, enz. der in September te houden Alge
meene Bijeenkomsten, welke som aan de totrokken 
atdeclingen zal worden uitgekeerd. 

Art . 52 wenscht de voorsteller zoodanig uit te 
breiden, dat ook niet-leilen van de Maatschappij tot 
het inzenden op de gewone tentoonstellingen , ten 
hunnen koste, zullen worden toegelaten. Hierin w.mlt 
een middel gezien om deze kleine tentoonstellingen 
belangrijker te doen wonlen en de bekendheid van 
de Maatschappij te bevorderen, waaruit toetreding 
tot het lidmaatschap door industrieelen het gevolg 
kan zijn. 

Bij art. G3 wonlt de opmerking gemaakt, dntdc 
tweede alinea geheel door de derde wordt geneutra
liseerd. Het doel der derde alinea is, dnt ook tusschen-
tijds dringend noodige wijzigingen in de wet gemaakt 
kunnen worden. Hoewel dit waarschijnlijk hoogst 
zeldzaam noodig zal zijn, wenscht de voorstel Ier daartoe 
den weg niet ten eeneinale af te snijden , wanmol het 
behoud der derde alinea aanbeveling verdient, doch 
de twende kan vervallen. 

A l deze onderwerjten lokken meer of minder dis
cussie uit, tengevolge waarvan zij in doel en strekking 
nader wonlen toegelicht. 

Ten slotte wordt nan het Bestuur opgedragen, de 
behandelde punten in een voorstel tot herziening der 
wet te formuleercn. 

Berichten g mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

'8-Gravenhage. Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch Oost-Indie zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

ontslagen: eervo', uit 's Landsdienst, deopzich-
ter 3e klasse bij den Waterstaat enz. J . K. E. E . 
Sch ussier. 

— Door Z . M . is aan den Oostïndischen hoofd- j 
ambtenaar G . II. L . van Oordt, laatstelijk hoofd

ingenieur, chef der afdeeling Stoomwezen van het 
departement der Burgerlijke Openbare Werken in 
Neilerlnndsch-lndie, thnns met verlof hiertelande, 
met 1 December, op zijn verzoek, eervol ontslag 
verleend uit'slniidsdienst, met toekenning van pensioen, 

— Bij beschikking van den Minister van Water-
stal t enz., is aan J . J . L . van Poel voorde, te Rot
terdam , tot wederopzegging, vergunning verleend 
voor oen stoombootdienst tot vervoer van goederen 
en vee tusschen Rotterdam, Dordrecht, Middelburg, 
Zierikzee, Vlissingen en Breskens. 

— In de conventie, tusschen de Belgische en Nc-
derlaudsche gouvernementen gesloten, komen o. a. de 
volgende bepalingen voor: 

De Helgisc.be Regeering verbindt zich het kanaal 
van Gent naar Tenieuzcn zoodanig uit te diepen, 
dnt ile boil,'in 2.10 M . lager komt dan de boven-
slagdoi'|iel der tegenwoordige sluis hij Sas van Gent. 
De bodem breedte wordt op 17 M . gebracht. Ook de 
bruggen zullen die afmeting hebton. 

De aanbestedingen van de werken op Nederlandsch 
grondgebied zullen te Middelburg plaats hebben en 
dc werken uitgevoerd worden onder de leiding vau 
Nederlandsche ambtenaren. 

Reide Regeeriugen zullen ieder voor haar gebied 
aan dc Maatschappij van den spoorweg Rotterdam— 
Antwerpen mededeelen . dat zij voornemens zijn dien 
spoorweg met 1 Juli 1880 te naasten, waarna de 
Nederlandsche Regeering den weg Antwerpen—Moer
dijk en den zijtak Rosendaal—Breda overneemt tot 
een maximum prijs van 0 millioen gulden. 

Amaterdam. In de zitting van den Gemeente
raad van Woensdag II. wenl besloten de tenuitvoer
legging der reorganisatie van de reiniging der stad 
binnen een Jaar tijds te doen uitvoeren door den 
commandant der brandweer, en hem alsdan voor 
de invoering dezer reorganisatie ƒ 1 0 0 0 gratificatie 
ineens te totalen. 

Vci-schillende leden wat en tegen deze laatste to-
jialiiig gestemd, doch zij wenl bij hoofdelijke stem
ming goedgekcunl, waarna de geheele reorganisatie 
werd aangenomen. 

Met toejuiching wenl ton slotte de Raidscommissie 
voor de stadsreiniging dankgezegd voor de uitvoe
ring vau haar taak, waarna zij opgeheven wenl. 

— Met de meeste krachtsinspanning wordt thans 
gewerkt aan BOB werktuig met stoom vermogen , waar
mede de lirma Ratten aan proef aal nemen om bij 
felle vorst een open geul in het Noonl/eekanaal te 
onderhouden. Binnen weinige dagen zal het werk
tuig gerued zijn. 

— In dc vergadering van houders van gestempelde 
obligatien ten laste van de Nederlandsche Centraal-
spoor wegmaat scha ppij deelde de Voorzitter, dc heer 
Mijssel, mede, dat de |iernianente commissie met het 
bestuur der Maatschappij bijna eene schikking had 
getrolfen, maar dat bij het In-stuur plotseling beden
kingen waren gerezen, waanloor het geheele plan 
in duigen viel. De commissie wilde nu dc nalatige 
Maatschappij langs gerechtelijkcn weg dwingen , doch 
de weinige bijval, dit voorstel van dc zijde der aan
deelhouders te benrt gevallen, noopt de Commissie 
haar ontslag te nemen. 

Tevergeefs deden dc aanwezigen hun tost de com
missie van dit voornemen terug te brengen; alleen 
wilde deze nog in functie blijven tot de eerstvolgende 
vergadering, welke in de volgende maand zal bij-
eengeroepen wonlen. Het eerst wat dan aan da orde 
zal komen is de benoeming van een nieuwe com
missie. 

Dordrecht. In de vorige week werd alhier in alle 
stilte de Hutsvlijtschool geopend. Men zal zich misschien 
uit het indertijd in dit weekblad geplaatste rap|H>it 
herinneren, dut het initiatief tot oprichting dezer 
school is uitgegaan van dc Afdeeling Dordivcht der Ver
eeniging tot bevordering van Fabriek- en I land werk s-
nijverheid. De daartoe benoemde commissie, bestaande 
uit de heeren K. Hoijer, P . Evekink en J . A . van 
der Kloes, bleef na het uitbrengen van haar rapport 
zelfstandig werkzaam. Er wenl eeue bijeenkomst ge
houden met verschillende belangstellenden, ten deule 
afgevaardigden van vcreenigingen te dezer stole, 
waarvan het gevolg was, dat eene lluisvlijtverecniging 
wenl opgericht, onder het bestuur van dep heer Steen 
als voorzitter, den heer Evekink als secretaris en nog 
vijf andere leden. Men vroeg en verkreeg van het 
Gemeentebestuur het gebruik van een lokaal, bene
vens eene subsidie in geld, en werd verder door ver
scheidene geldelijke bijdragen, zoo van vcreenigingen 
als van particulieren, instaatgesteld om gedurende den 
tijd van twee jaar ccne proef te nemen met het ge
ven van huisvlijt-onderwijs. Hut bestuur vond een 
geschikten onderwijzer in den heer Lindeman, hulp-
ouderwijzer aan eene der openbare scholen alhier, 
en had het geluk, terstond te mogen rekenen op den 
ineesten bijval en zedelijkcn steun van ul de hoofdon
derwijzers der openbare scholen. 

Het is opmerkelijk hoezeer de zaak algemeen in 
den smaak valt van hen, die er het meeste belang 
bij hebben, namelijk dc jeugd uit de volksklasse. 
Moge dit een goed voortceken voor de toekomst zijn ! 
liet bestuur kon met geene mogelijkheid voldoen aan 
al dc aanvragen om deel te mogen nemen aan het 
huisvlijt-onderwijs. 't Is of dc jongens instinctmatig 
begrijpen, dat dit onderwijs aangenaam en nuttig 
voor hen is. 

Men moest, echter met de voorhanden middelen te 
rade gaan, en besloot daarom vijfmaal in de week, 
telkens uun tien leerlingen vnn elke der vijf open
bare scholen , gedurende twee uur les te doen geven. 
De school is nu twee weken aan den gang; er valt 
dus van hare werking nog weinig te zeggen. Als 
de nmhitie der leerlingen echter blijft gelijk zij in 
den aanvang i s , dan zijn voor de toekomst de rijkste 
vruchten tc verwachten. VVnnt het lijdt geen twijfel 
of het huisvlijt-onderwijs knn, als het door geschikte 
paraonen volgens eene gezonde en prnctische methode 
wonlt gegeven, een belangrijke factor worden voor 
de opvoeding van het volk, voor de eerste opleiding 
van verstandige en bekwame werklieden en ter be
strijding van de ledigheid, die de voorname oorzaak 
is van zooveel kwaad. 

Unkondiiringen van Aanbestedingen. 
Maand uit, S lie . 

*riier-foort, te 11 uren, «loor burg. eu weth.r het 
bouwen van ccn progymnasium (nabij bet raadhuis). 

V H a g e , te 11% uren, door hut ministerie van wa
terstaat enz., aan het gebouw van het prov. bestuur: 
hot 3jarig ouderhoud der werkeu, behoorende lot hot 
veer te s-Gravcudccl. Raming f 810 per jaar. 

Urenlngrn, te 12' .. uren, door burg. en weth.: 
het maken cu plaatsen van 2 brugwnchtershuisjes. 

ini.ieriliou. to l ' / : uren, door de Hollnndscho 
Uzereu-spoorwegmaatsclmppij, in Het Vosje: het ma
ken van oen nevengebouw met wntcrstntion cn bij
komende werken op het stationsterrcin te Lcidcu. 
Raming f 20,700. 

Kelteraam, iu den Karrenstal (Oostplein): deleve
ring vau privétounon met deksels. 

Dlnadag, V) Ore. 
V H a g e , Ie 11 uren, door hot ministerie van tnnrine: 

de levering bij de directie der marine te Hcllevoctsluis 
van eiken balkplntcn cn planken. 

Breda, to 11 uren, bij Wed. Sogers: hot bonweu 
van ü arbeiderswoningen. Iul. bij den architect J . 
M . Mnrijnen. 

D e i n , te 12 uren, door don directeur der artillerie-
stapel- cn conslructieiiiiigiizijneu: du levering van : 

perc. 1. 40,000 K G . messiugplaat, dik 0.0023 M . ; 
„ 2, 2,600 „ koperplaat, dik 0.0005 M . ; 
n 3 150 riem gewoon kardoes- cn 2 riem 

blauw cartounerie-papicr; 
„ 4, 100 K G . zwavclantimonium en 50 K G . 

ammoniak-sal, ten behoeve van den dienst in Nederl.-
Indic, suppletoir. 

Utrecht, tc 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Staatsspoor wegen, aan bet cc utranlburrau: het 
maken van ccnu overdekte loods voor steenkolen, 
cokes cn takkenbossen, eene open koleiihcrgplaa :s eu 
het omleggen van sporen en kliukerbestratiug op het 
stationscmplacemcnt Fijenoord. l u i . bij don scctie
ingenicur M teling, te Rotterdam. Raming ƒ 21,450. 

Waenadag, lo Dec. 
'a-llage, te 11 uren, door het ministerie vau water

staat enz.: lo . do II it v. vau de vereischte herstellingen 
en vernieuwingen aau dc werken van den Baardwijkschc-
overlaat, met de Kijkssluis iu de oostelijke vaartkadc 
van Waalwijk, met het éénjarig ouderhoud, benevens 
het zoonoodig leggen in SO der zomersluiting iu ge
noemden overlaat. Raming ƒ 9700; 2o. de verlenging 
van het westelijk havenhoofd te Peruis, en hol maken 
eeuer aanlegplaats en van een plankier in deu kop 
dier verlenging langs den linkeroever der Nieuwe-
Maas, tusschen de kilometerraaien 141 en 142. K a 
ming ƒ 9690. 

Hal award, te 12 uren, door burg. on weth.: lo het 
aanleggen van een puinweg langs het afgegraven bol
werk tusschen do Blauwpoort en de St.-Janspoorl, in 
7 perc; 2o. a het makeu eu leveren van 800 privé-
tonnen, met het vereischte ijzerwerk, h. idem vnn 50J 
zinken trechters eu 200 zinken deksels. 

Uren a/a Hi i i , tc 1 uur, door het R. K . paroch. 
kerkbestuur vau den H. Bouifacius, bij N . Spollue: 
het bouwen eener paroch. school met onderwijzers-
woning. Aanw. te 12 uren. 

Uranlngrn. savonds 8 uren, door dc architecten 
K . en IL Hoekzema, in het logement van Niehoff: 
het gedeeltelijk afbreken en wedcropbouwen ccnor 
dubbele boerenbehuiziug mot bovenwoning in de 
Nieuwe-Ebbingestraat Bi l j . inz vóór 7 uron. (lier-
besteding.) 

Donderdag, II Der. 
Belaward, te 11 uren, door burg. en weth. van 

Wonscradeol, op het gemeentehuis: het verfwerk aan 
k i t gemeentehuis te Witmarsum. 

Itreeht, to 12 uren, door dc directie der Nederl. 
Rijnspoorwegmaatschappij: het vorgrooten van het 
douanengedcelle on hel doen vau bijbehoorende werken 
aan dc goederenbcrgplaats op het station Arnhem. 
Bilj . inz. bij dc directie 10 Dcc. 

.•*! -Haarteuad j a , tc 12 uren, door bet bestuur van 
het waterschap, tcu gemeentehuize: dc levering der 
dijksmaterialen ten dienste dor zcewerendc polders 
van het waterschap. 

sjieuweachano, te 3 uren, door hel gemeentebest.: 
het maken cn verplaatsen van scheidsmuren, borden, 
turfpijpen, enz. in de school aldaar. Annw. tc 11 uren. 

Vrijdag, i a Dee. 

Kaamadenuoveer, te 10 uren, voor A . J . Kouings, 
bij H . Dalmeijer: het bouwen vau een schuur. Inl . 
geelt J . Schufler, Mr. timmerman aldaar. 

Middelburg, te 10 ureu, door hot ministerie van 
binnenl. zaken, aau het getouw van het prov. best: 
het onderhouden van- en het doen van eenige hcr-
stclliugcii en vernieuwingen anti dc Rijks-kweekschool 
voor onderwijzers aldaar, ged. '80. Raming f 1237, 

Zwol le , te 12 uren, door het ministerie vau water
staat euz., aan het gebouw van het prov. best.: het 
3jarig onderhoud der Willemsvaart (prov. Overijset). 
Raming ƒ 6 5 0 0 per jaar. 

Zwal le , te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
uitvoeren van vernieuwingen en herstellingen eu teer-
werk aan de kunstwerken, gebouwen enz. van de 
Dedemsvaart cn hare zijtakken in 1SS0, in 4 perc. 
Aanw. in de week vóór de besteding, te 12 uren. 
Kaming: perc. 1 ƒ 1 2 3 0 , perc. 2 ƒ1415 , perc.3 ƒ1519, 
perc. 4 ƒ 1320. 

Ena rhedé , tc 12 uren, door het college van toezicht, 
in het hotel De Gra'tfT: het bouwen van een kanton
naal huis van bewaring met cipiers won ing, op eon 
terrein gelegen aan den Zuiderhagen aldaar. 

'a-llage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz: l o . het onderhouden en herstellen vnn het 
Kijkstelegraarkaiitoor te Nieuwediep, ged. '80, '81 eu 
|82. A»uw. 8 Dec , tc 2 nren. Rnming ƒ 770; 2o. 
idem idem van het pastkuutoor te Elburg. Kaming 
ƒ 1000. 

Mnecfc, in de kostcrio der Ncd. Herv. gemeente: 
bet éénjarig onderhoud der kerk en pastorieën dier 
gemeente cn afzonderlijk van eenige ververswerken. 
Iul bij den architect A . Breunissen Troost. 

Zaterdag, IS Dec. 
Heetelercwaag, te 10 uren, door hetgemeentebest. 

van Opstcrland: a. het gewoon en buitengewoon on
derhoud der gemeentegebouwen, dicust '80; b. liot 
verbroeden van den berm bij de brug over het Tiju-
jorak onder Tcrwispe], 

amaterdam, te 11 ureu, door den prov. inspecteur 
der dir. bel. euz.: het ."(jarig onderhoud van- en het 
verrichten van eenige herstellingen aan let getouw 
genaamd „het Oostindisch Binnenhuis", nldnar. Inl. 
bij den ingenieur-architect der landsgebouwen, te 
's-Hage en den hoofdopzichter G. I). Wijndcls de 
Jongh, te Amsterdam. 

Arnhem, te 12 uren, in Do Harmonie: bet bouweu 
van een watertoren eu bet leveren van de daartoe 
benoodigde bouw •tollen voor do drinkwaterleiding te 
Groningen. Aanw. 8 Dec., te 10 uren. 

Veea, te I uur, door hot grmeontebcstuur: bet ge
woon onderhoud ens. der gemeen te werken, in 17 
perceelen. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie vnn wa
terstaat enz., aan het getouw vnn het prov. tost/ het 
touwen ccucr brugwnciiterswoning cn bijbehoorende 
werken bij dc draaibrug over den gckauuliseerden 
Hollandschc-Usol, te IJscIstein. Aauw. 10 Dcc. 
Rnming ƒ6520 . 

Maandag, IS Dee. 
Maastricht, tc 10 uren, door bet ministerie van 

waterst. enz., aan hot geb. van het prov. best: het 
vcrleugon vnn don vcordaiu nan den rechteroever der 
Mans aan het Kijksvocr te Wcssein. Aanw. 11 Dec 
Haming ƒ 9 5 0 . 

Maastricht, tc 10 uren, door het miuistcrie van 
binnenl. zaken, aan hot gebouw van het prov. tost.: 
lo. hot doen vnn vurnieuwingeu cu herr tellingen aan 
de Helpoort to Maastricht Aauw. 9 Dec, to 2 uren. 
Raming ƒ3600; 2o. het inrichten van de voormalige 
Recolleetenkerk tu Maastricht tot archiefbewaarplaats. 
Aanw. 9 Dcc. Raming ƒ45,600. 

Amer-foort, te 10 ureu, iu de sociëteit Amicilia : 
het inrichten tot 4 woningen voor gehuwde militairen 
van ecu gebouw in de Vijverstraat aldaar. Aanw. I :J 
Dcc , tc 11 uren. Raming ƒ7600 . 

HrlleteelMluU, te 10 uren, iu kamer A16 van ka
zerne uo. 1: het. verbeteren van de vesting Helle-
voetsliris (2c gedeelte). Aanw, 0, 10, 11, 12 cn 13 
D c c Raming ƒ283,000-

Helder, le 11 uren, in Tivol i : bet maken van eeue 
arti lie ricloods op hel plein van de artilluriekazernc te 
Helder. Bilj . inz. 14 Dcc , vóór 8 uren, op het bureau 
der genie aldaar. Raming f 18,000. 

Dardrerlit, tc 12 uren, op het raadhuis: lo dc 
levering ann do gemeente, voor deu dicust van *80, 
van: ongeveer 17 M 3 denneu-, 5.9 M ' grenen-, 8 M ' 
eiken- en 11 M ' goercosoteerd dennenhout, hardstee1 

non trottoirbanden c n kautsleenen, kalk, tras, leer, 
touwwerk, smïdswerk, 210,000 stuks vlakke Waal-
klinkcrs, 25 stuks gegoten-ijzeren straatsyphons, olie, 
brandhout eu turf; 2o. het onderbonden deropenbare 
poaapea. 

Amaterdam, tc 12 uren, door burg. en wclb.: het 
leveren van best ratings ma terrial ged. 'S0, '81 cn 'S2. 

Bergen, tc 12 uren, door hel kerkbestuurder Herv. 
gemeente: hot touwen van eene pastorie. Teekenin
gen liggen bij bet kerkbestuur eu op dc Stadsunuuer-
werf te Alkmaar. 

Illnodag, 101 Dcc 
Naarden, tc 11 uren, iu de knzcrue Oud-molen: 

het verrichten van voorzieningen aan du garuizoens-
inllrmcrie aldaar. Bi l j . inz. 15 Dcc , vóór 3 uren, op 
hot bureau van deu eerstaanw. ingenieur. Ramiug 
/ 6560. 

Utrecht, tc 2 uren, duur dc maatschappij tot expl. 
van Staatsspoorwegen, aau het Ceiitraaltiureau: het 
herstellen der toegangswegen tot de stations Hengeloo 
en GOOT, ten behoove van den spoorweg Ztufeu— 
Pruisische grens. Inl. bij den scctieingenicur te Zutfen. 
Aanw. 9 Dec. 

Heogexand, te 4 uren, ten gemeentehuize: bet aan
leggen vau oen kunstweg, van de kluphrug te Fokshol 
af over Kropswolde, naar de grensscheiding tusschen 
dc prov. Groningen en Drento, lang, met inbegrip 
der breedte van den spoorweg, 5525 M . Aanw. 1 '•> 
Dcc , te 9 uren. Ril j . iuz. vóór 12 uren. 

Weenadag, I? Der. 
'a-llage, te 11 uren, door hel min. vnn waterstaat 

enz.: lo . het ged. '80 onderhouden van- en het doen 
van eunigu herstellingen aan dc Lauds gebouw en to 
's-Hage. A«nw. 13 uu 15 Due. Raming / 30,600; 
2o. Bat hurstellcn van den strekdam no. 26 en bet 
leveren co verwerken van ballaststccn aan dwarsknb 
no. 2, en van dc strekdammen nos. 11, 24, 26, 31 cn 
35 iu de Boven-Mcrwcdc, onder de gemeenten Vuren, 
Gorinchem, Hardinksveld on Slceuwijk. Aauw. 13 
Dec Raming ƒ 31,450. 

'••Hage, tc 1 uur, door het ministerie van Justitie: 
het uitvoeren van ccnigc vernieuwingen en herstellin
gen aan het hnis van arrest cn van bewaring tc Mid
delburg. Inl. bij den ingenieur-architect voor dc ge
vangenissen cn rechtsgebouwea •'• F . Metzeiaar, te 
's-Hiige. Aanw 12 D c c , to 1 uur. Raming f 5449. 

Barneveld, te 1 uur, door bet R. K. kerkbestuur, 
bij Job. van Grmcrt: het houwen oener kerk met toren. 
Inl. bij den arebitect A . Tcpo, tc Utrecht. Aauw. te 
11 uren. 

VHage, tc 12 uren, door het miuistcrie van water
staat enz., teu dieuste der Staatss|>oorwegen: lo . 
dc uitvoering van verschillende werkuu bij en op het 
gocdorciisiiition tc Fijenoord, gcm. Rotterdam. Inl . 
bij den eerstaanw. ingenieur J . Lejds, te Rotterdam. 
A a n » . 9 en 11 Dcc , telkens tc 11 uren. Raming 
ƒ 1 7 , 9 0 0 ; 2o. dc levoring van bureaubehoeften voor 
de onderscheidene bureau's der Staatsspoorwegen 
ged. '80. 

Harlngharaael, door J . Swan: het touwen van eeno 
woning met stalling tc Dirksliorn. Inl. bij de archi
tecten Holwerda en Vouk, le Winkel, 

Dcnefc nop, door het gemeentebestuur, bij den 
logementhouder J . M . Veldman: het bouwen eener 
school in 5 lokalen, voor te zamen 230 kinderen. Aauw. 
op het bouwterrein te 10 uren, door deu architect J . 
Mol l , te Hongeloo. 

Donderdag, IS Dee. 
Arnhem, te 12 uren, door bet prov. bestuur: bet 

4jarig onderhoud van deu prov. weg van Apeldoorn 
(1 Jan. '80—31 Dec. '83). 

Baren, tc 12 ureu, door gecomm. over don gecom-
biueerden grintweg van Tiel door Buren naar Kuilen
burg, bij W . R. Beekman: het onderhoud van dien 
weg ged. '80. 

He*g-Ble*land, te 12 uren, door het gemeente
bestuur cn kerkvoogden der Ncd. Herr . gemeeuto, 
in liet raadhuis: het amoveoren en wederopbouwen 
der kerk mot daarbij stnauden toren, met bijlcvering 
van het tonoodigdo kerkamcublcment. 

VrUdag, IS Bec. 
Middclhurg, tc 10 uren, door het ministerie vnn 

waterstaai euz., aan het gebouw van liet prov. best.: 
het éénjarig onderhoud van de Rijks-contrescarpc te 
Tholen. Aanw. 13 cu 15 Dec. Raming ƒ 707. 

/ . no l l e , tc 12 uren, door het prov. bestuur: het 
bouwen van eene schutsluis op de Dedemsvaart, ter 
vervanging van do beslaande schutsluis nu. 6. Aanw. 
II Dec, tc 12 ureu. 

Zwalle, te 12 uron, door liet prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud vau de gebouweu van het prov. 
bestuur te Zwolle. Aanw. 11 D e c 

Zaterdag, IS Dcc. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van binnenl. 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
bouwen vau een gebouwtje voor astronomische waar
nemingen op het bolwerk Zonnenberg, te Utrecht. 
Aauw. 16 Doc, to 1 uur. 

Utrecht, te 2 uren, door het mini-Icrie van water
staat CUE,, aan het gebouw van bet prov. bestuur: bet 
driejarig onderhoud der Rijks-groote wegen in de 
prov. Utrecht, tn 7 pera! Aanw. 13 Dec. Raming: 
perc. 1 /9140, perc. 2 /73SO, perc. 3 /"4230, pure. 4 
ƒ12,390, perc. 6 ƒ10,120, perc. 6 /5560, perc 7 
ƒ 16,600. 

Amiterdnm. te 11 uren, aan het koloniaal etablis
sement: de levering, in 36 perc, van: Newcastle steen
kolen; divers ijzer (2 bestekken); gereedschappen; 
coininaliewantsgoederen; heiblokken; pompen; vijlon; 
noatsohroovenj verfwaren (3 bestekken); lijnolie; 
Portland-cement : brand emmers, slangen eu zuighuizen; 
vorlicbtingsmiddelcn; blank linnen; gordijn- cn oog* 
jesgoed; zijden lint; wit hand, enz. 

i.iioiiNgen tc 12'fi uren, door hurg. en weth.: 
het verrichten van eenige herstellingen aan- cn het 
onderhouden vnu ccnigc schoolgebouwen, scboolmou-
heleu en ondcrwijzorswoiiingcu. Bilj . iuz. 20 Dcc , 
op bet raadhuis. 

Woerden, te | uur, iu het gcmeenc,landshuis: het 
maken vnn eene enkele ijzeren ophaalbrug over den 
Rijn tc Bodegraven. Inl. bij den fabrieklnndincter 
vnu kot glOOt WBteriohip vau Woerden, N . A. Swa-
neuhiirg. A nw. 18 Dee., van 11—2 uren. 

MneSag, a s Dec. 
Iloern, 's avonds S uren, door het R, K . paroeb. 

kerkbestuur St.-Cyrincus, in het Park: hel bouwen 
eener kerk mal ann hoorenden aldaar. Inl bij den 
bouwmeester L . 0, Blejrs, aldaar. Annw. to 1 uur. 

Weeimdag, 2-1 Iter, 
'a-llage, te 11 uren, door iiet ministerie van waier-

itaat enz.: dc levering vau ballaslstecii voordo Rijks-
rivierwerken op de Ewven-Meee, la 2 pero. 

Vllage, te 12 uren, door liet ministerie vnu water
staat enz., ten dienste dor Staatsspoorwegen: het uit
voeren van werken ter verbinding der sporen niet dc 
haven to Harlingen. Inl. op het bureau vau 'len 
directeur voor de spoorwegen tc 's-Hugc. Aanw. 17 
cu 18 Dcc , telkens te 10 uren. Raming ƒ811,000. 

V r l M a g , IS Der. 
Mnrek, to 11 uren, door het dijkshestuur van 

Wijmbritscradrcls c. a. Contributie-Zeedijken, bij Wed. 
T. Seveaaoai l o . hut herzetten van 293 M . stccn-
glooüiig, langs de zeewering De Waterdijken, ten 
zuidwesten van het iu '70 vcrzclte gedeelte, met het 
verhoogen en verzwaren van den daarnevens liggenden 
dijk cn bet maken van 000 strenru hoofd op rijzen 
zinkstokken; 2o. bet leveren vnu de daartoe benoo
digde materialen, als: a. I860 last zuilenbazalt; h. 50 
last zink- en 250 last itottetSBB; A> 835 hst brik, in 
17 perc, als: 16 van 50 last cn 1 van 35 last; 300 
M . 4 hij 30 c. \ l . grenen plank; e. 18,0IH) bos Gaas-
lerlandsch rijshout; /'. 60 hos wiep. en kuijplmnd, 20 
bos kruisband, 350 bos Hollaudsclic hariugband of 
loogeiuiamde latten 00 350 bos palen of stakeu (Zoo
genaamde Walcberscho). Aanw. 2d D c c , te 10 ureu. 

Zaterdag , 27 Der. 

VKaoeh, tc lo uren, door liet ministerie van wa
terstaat enz., aan hel getouw vau het prov. besluiir: 
het 3jarig onderhoud der werken van het kanaal dc 
Diese met zijne diebtiugsworken in en bij het fort 
Crèveooeer. Aauw. it en 23 D c c Raming ƒ9100 
por jaar. 

Arnhem, tc 12 uren, door liet ministerie van water
staat, enz., aau het gebouw vau het prov. best.: liet 
•jarig onderhoud en de uitvoering van vcrnieuwiu.'iMi 
ou herstellingen aan de Rijks-groote wegen iu Gel
derland, nat dc daartoe behoorende kunstwerken, 
beplant lagen enz., iu 19 perceelen. 

Win ter» w jk. tc 1 uur, door de Nederl. - West t. 
Spoorwegmaatschappij, ten raadhuize: Bestek no. 42: 
gebouw tol woningen voor 5 douaneubeanibten met 
nevengebouw; Besték BO. 43: doiinueuloods; Bostek 
no. 44: goederenloods en vcclad ng. Inl. bij den 
directeur-iugeuieur dur Maatschappij le Winterswijk. 

Dlnadag, 3 U Der. 
Vllace, tc 12 uren, door het ministorio van water

staat enz., ten dieusto der Staatsspoorwegen: het 
makeu van do landlioofdeu, pijlers, bevciligings- en 
verdere werken voor deu overgang van het Noord-
hollandsch kanaal bij Purmerend, Ion behoeve vau den 
spoorweg Zaanstreek—Kokhuizen. Inl. hij den eerst
aanw. ingenieur te Hoorn. Aanw. 22 eu 24 Dcc , 
tclkeus te 12 uren. Ramiug ƒ 186,000. 

Waenadaa, 31 Der. 
'•-Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat enz., ten dieusto der Saatsspoorwcgou: lo. liet 
leveren eu verwerken van stortsleen bij de brug over 
het Spuikanaal to Fijenoord, gcm. Rotterdam. Inl. 
bij den eerstaanw. ingenieur te Rollcrdam. Annw. 
23 cn 24 D c c , telkens te 11 uren. Raming ƒ16,350; 
2o. hot maken van hel tweede gedeelte strekdam met 
bijkomende werken in de Waal vóór Nijmegen. Inl. 
bij deu hoofdingenieur, te Arnhem en den wanru. 
scctieingenicur, tc Nijmegen. Aanw. 23 cn 24 Dcc , 
telkens tc 1 uur. Raming ƒ 59,500. 

Maandag, S Jan. INHS. 
'•-Bage, tc 11 uren, door het ministerie van kolo

niën, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java: de 
levoring vau don metalen bovenbouw vau 48 bruggen. 

A Hoop van Aankledingen. 
Weerden, 19 Nov.: dc levoring van: perc. 1, 1000 

wollen dekens; iugek. 5 bilj-, als: 
J . Scheltema J z , te Leiden, ƒ 5.50 
Gebr. Van Wijk en Co., „ idem „ 4.70 
J . C. Zaalberg on Zn., idem ., 4.58 
J . Kcgout cn Co., „ Maastricht, „ 4 25 
J . Zuurdeeg eu Zn., „ Leiden, „ 4.19 

perc 2, 1000 idem; iugek. 4 bilj., a ls: 
J . Scheltema Jr., te Leiden, „ 5.50 
J . O Zaalberg cn Zn., „ idem „ 4.58 
J . Kcgout on Co., „ Maastricht, „ 4.45 
J . Zuurdeeg en Zn., „ Leiden, „ 4.19 

Deventer, 21 Nov.; liet bouweu vau 5 arbeiders-
woningen voor G. J . Schotten aldaar; minste inschr. 
waren J . Mousink eu G. F . Kerkhof, to Dcvcuter, 
voor ƒ 3811. 

Apeldeern, 24 Nov.: l i d bouwen vnn eeno school 
en onderwijzerswouing op het Loo ouder Apeldoorn; 
ingek. 10 bilj., als; 
F . Geurden, tu Apeldoorn, f 14,110 
W . v. d. Craats, „ idem „ 13,757 
L . Rouwcnborst, „ idem „ 13,749 
R. Snoor, „ Hpc, „ 13,215 
11. Mouw, „ Apeldoorn, „ 12,889 
W . dc Bruin, „ idem „ 12,885 
J . Wegerif, „ idem „ 12,700 
J . V. d. Braak, „ idem „ 12,000 
H . Wegerif, „ idem „ 11,743 
K . WilTema, „ idem „ 11,463 

Vel/en, 25 Nov.: a. het verbroeden cn verdiepen 
der riugsloot om den Noord cn-Zuid-Spaarndamscue-
poldcr; b. idem der Velzertocht in den polder: 

a. b- massa 
H . Kroon, tc Jisp, ƒ 2800 ƒ 3100 ƒ 5900. 
C. Griekspoor. tc Velzen, 2785 3377 5680. 
A . Knik , le Haarlem, 5600. 
H . de Weers, te Velwn, 6500. 
W. Blauboer. te Zijpe, 5400. 
J . Loos, te Amsterdam, 5370. 
H . J . Wijnberg, te 

Zaaudam, 5340. 

J . Proost, te Assendelft, ƒ 6276. 
J dn Vaal, te Haarlem, 5195. 
A. den Breejen, te 

Haarlem mermeer, 2590 2600 5190. 
M . Lijssei, te Beverwijk, 5150. 
G . Bunt, tc Amsterdam, 5110. 
M . W. Schreuders, te 

Schagen, 5095. 
V . van Noort, to Velsen, 1985 2325 4310. 
D . van Dijk, te 

Monnikendam, 1725 2470 4195. 
J . Engelhart, te Umuiden, 3820.50 

Haarlem, 26 Nov.: het verhoogen van 2 vakken 
jnagweg met hennen, tusschen den Benuebrocker- cu 
Venneperdwarsweg in deu Haarlemmermcerpo!der ; 
ingek. 7 b i l j - als: 
A. II. A. Verburg, tc Amsterdam, ƒ 5028 
J . v. d. Heuvel Az. , „ Haarlemmermeer, „ 8890 
J . Waal, „ Nieuwcr-Amstel, „ 3300 
I). Roos, „ Haarlemmermeer, „ 2945 
L . Brouwer, „ Gouda, „ 2883 
A . den Breejen, „ Haarlemmermeer, „ 2855 
O. Bos, „ idem „ 2690 

Hekelingen, 27 Nov.: het bouwen eener school 
voor 2^0 kindoren met bijlcvering van schoolnmciiblc-
mont, en eeue onderwijzerswoning; ingekomen 11 
bilj . , als: 
J . Kieviet, te Haarlem, ƒ 33,872 

zonder storting 
en ƒ 37,059 

met storting van 10 pCt. 
J . J . Speelman, „ Hoogvliet, ƒ 29,670 
A . Lniigejan, „ Kralingen, „ 29,650 
P. Vccnenbos, „ Brielle, „ 28,990 
C. Verboom, „ Numansdorp, „ 28,681 
J . A . Bogacrts, „ idom „ 28,551 
W . ' tHar t , „ N.-Bciorlaud, „ 28,153 
J . Pi j l , „ idem „ 28,000 
H . Klok, „ Rockanje, „ 27,000 
L . Bakker, „ Hekelingen, „ 27,hOO 
II. v. d. Houwen, „ Hcenvliot cn 

C. Warnaar, „ Spijkcnisse, .. 27,777 
Bakatel, 27 Nov.: lo . het verbeteren van dc Dom

mel tusschen deu watermolen te Woensel cn den 
Loondcrmolcn, 2o. hel uitbaggeren van de rivier tus
schen de piketten 25 en 142, 3o. het verbreeden cn 
verdiepen der uitmonding van don Esschenstroom; 
hoogste inschrijver voor de massa was H . dc Gtoot, 
te Sliedrecht, voor ƒ39 ,900 ; minste inschr. Th Ver
hoeven, te Deventer, voor ƒ32 ,500 . 

G i n t e r . , » i k . 27 Nov.: lo . het maken van grond
en kunstwerken, bet leggen van spoorbaan en wissels, 
ten behoeve van het Pruisisch gedeelte vau den 
spoorweg Winterswijk —Bocholt; ingck. 8 bilj., a ls: 
Eiseiihahnhaiigcscllschaft Schickler & Co., 

to Dortmund, M . 186,000. 
Gottlieb Scheidt, te 

Mülheim a Rhein, „ 149,167.40 
II. T. Wiegerink, te 

Groculoo, „ 124,833.33 if 74,900) 
B. A . Wiegerink, idem, „ 116,500. („ 69,900) 
O. Naruhiu und II. Zim

merman, te Salzwcd"!, „ 116,500. 
Ci Allmann & Sohn, 'u 

Dusseldorf, „ 116,481. 
E. Eluggc, te Ruhrort, „ 113,055.62 
W. F. Weijcrs, tc Tilburg, .. 108,833.37 („ 65,300) 

2o. het makeu van wachtorshnisjes cn wachters-
woningen, ten behoeve derzclfdc l i jn; ingekomen 10 
bilj., a ls: 
W. Hendricks, tc Rulirort, M , 19,000. 
G . Rosier & en Co., te 

Gendringen, ,, 18,650.66 (ƒ 11,194) 
11. Vtrwick, tc Bocholt, „ 15,900. 
0 . ter Haar, tc Winterswijk, „ 13,866.66 („ 8,320) 
A . Nuijs, idom, „ 13,255. („ 7,953) 
R. Giessing, te Bocholt, „ 13,200. 
J . P . Böltc, idem, „ 12,566.66 („ 7,540) 
a Lichtenberg, te Wintcrsw., „ 12.323.33 („ 7,394) 
A . Dbbink, tc Rrcedevoort, „ 12,233.33 („ 7,340) 
H . Kemper, to Bocholt, „ 11,980. 

'a-llage, 28 Nov.: de levering van machinaal papier 
voor deu dienst der Landsdrukkerij in '80; minste 
inschrijvers waren: 

Van Gelder en Zonen, te Amsterdam, no. 14a 
ƒ12 .58 , 15* ƒ 9 . 8 4 , 17a ƒ 8.18, 18 ƒ 5 . 0 2 . 
De Charro cn Zn., te V H a g e , 14*/11.23, 15a ƒ10.76, 
16 f 10.16, 176 ƒ6 .62 . 

Lutkie en Smit, tc Amsterdam, 19« ƒ 4 . 2 4 en 19* 
ƒ 2.97 . 

D e i n , 2S Nov.: de levering aan de artillerie-stapel
en coiistructieuiagazijnrn van: 

perc. 1, 40 oiken stootbalken en 743 eikon ribben, 
lang 5 M.: minste inschr. was G. Kemperman, tc Si l 
volde, resp. voor ƒ 2 2 . 2 7 cu ƒ 17.99 per stuk; 

perc. 2, 1964 eiken ribben, lang 4 M . ; minste in
schrijvers waren Kttatstedeen Van Setcrs, te Schiedam, 
voor ƒ 13 per stuk ; 

perc. 3, a. 160 eiken ribben, lang 1.936 M . en *. 
440 piketpalen, lang 1.20 M . ; minste iuschr. waren: 
0. F. van der Vaart, tc Oud-Gastel, a ƒ 10.60 cn b. 
Eindhoven en Zn., te Zwolle, ïi ƒ 0 0 5 per stuk. 

Katlerdam, 25 Nov.: hot, bouwen van eone school 
en woning aau den Goudscbe-Kijweg; ingekomen 11 
biljc'len, als: 
E. Wansink, te Arnhem, ƒ 49,450 
G . Kcij, „ Kotterdam, „ 45,900 
A . 11 eiikemaiis, „ idem „ 45,489 
C. J . van Tussenbroek, „ idem „ 44,875 
H . Stelwagen, „ idem „ 43,990 
II. .1. Heiman, „ idem „ 42,900 
W . .1. Godfroij, „ idem „ 42,5iK) 
J . dc Mculmeestcr, „ Delfshaven, „ 11,600 
P. Ü. Wiuters, „ Kralingen, „ 40,594 
K. A. Mathlener Lodcrus 

on G. N . Luiike, „ Rotterdam, „ 40,368 
A. v. d. Spiegel, „ idem „ 39,989 

HelUannt, 28 Nov.: het bouwon eener school met 
ondcrwijzerswoning; ingekomen 6 bilj., als: 
J . Smit V I I , tc Sleeuwijk, f 33,000 
J. Boo.lza.id, „ Dirksland, „ 29,825 
A . Langejan, „ KraUugen, „ 29,600 
C. J . Mostcrdijk, „ Sommelsdijk, „ 89,488 
A . Tieleman, „ Melissant, „ 29,400 
C. P. Tieleman, „ idem „ 29,400 

(iranlngen, 28 Nov.: het doen van eenige werk
zaamheden aan- en het onderhouden der gebouwen 
vau de Rijksuniversiteit aldaar, ged. '80; iugekomen 
12 bilj., nis : 
B. de Jonge, tc Groningen, ƒ 13,750 
.1. Poelman, „ idem „ 13,600 
•I F . Lijberiug, „ idem „ 13,340 
W. Cones, „ idem „ 12,944 
E. W . Wietsema, „ idem „ 12,827 
II. Jansen. „ idem „ 12,580 
L . Dussel, „ idem „ 12,600 
J . Werkman, „ idem „ 12,362 
M . Mammen, „ idem „ 12,444 
11 K i e l , „ idem „ 12,238 
L . Thorbrögger, „ idem „ 12,179 
J . Wallinga, „ Helpman, „ 11,630 

Middelburg, 28 Nov.: het doen van herstellingen 
en vernieuwingen aau de Rijks-hoogere burgerschool 

aldaar en het onderhouden van dat gebouw ged. '80 
en '81; minste inschr. was H . P . v. d. Kee, aldaar, 
voor ƒ 2 3 3 3 . 

Middelburg, 28 Nor.: lo . het Siarig onderhoud van 
het kanaal door Walcheren met bijbehooreude werken; 
ingekomen 8 bilj., als: 
C. ü . Keij, te Leiden, ƒ 59,900 
F. Volker, „ Dordrecht, „ 50,490 
G. D. Bolier, „ Sliedrecht, „ 55,738 
C. v. d. Hooft, „ Ncuzeu, „ 55,000 
1>. Volker. „ Dordrecht, „ 53,000 
I. van Male Dz.. „ Breskens, „ 52,800 
J . Verkuijl Quakkolaar, „ Vlissingen, 51,333 
J . v. d. Hoek, „ Middelburg eu 

A . Schram, „ Sliedrecht, „ 49,800 
per jaar. 

2o. het onderhoudon en verbeteren ged. '80 vaa de 
havenwerken tc Breskens; ingekomen 8 bilj., als: 
J . Koole, tc Hansweert, ƒ 5770 
P. J . Visser, ,, idem „ 5589 
•I. Bertou, „ Biervliet, „ 5300 
P. Monjc, „ Broskcus, „ 5138 
J . Verkuijl Qnnkkclanr, „ Vlissingen, „ 4993 
I. van Male Dz., „ Breskens, „ 4878 
O v. d. Hooft, „ Neuzen, „ 4700 
D. Tholens, „ Hoek, „ 4600 

Utrecht, 29 Nov.: het verbouwen van een perceel 
in dc MiIIrobroederstraat lot gymnasium; minste in
schrijver was E . M . Frijling, tc Utrecht, voor ƒ22,177. 

Itrcrht, 29 Nov.: lo. het éénjarig onderhoud vau-
en het doen vnu vernieuwingen en herstellingen aan 
dc gebouwen der Rijks-universiteit aldaar: minste 
inschr. was G . J . vun Vloten, tc Utrecht, voor ƒ3618. 

2o. het 3jarig onderhoud van- cu het doen van 
ccnigc herstellingen ann het gedenkteeken te Socst-
dijk: minste inschr. was H . A . van Baaren, te Utrecht, 
voor ƒ 430. 

'a-Hage, 1 Dcc : lo. bet tweejarig onderhoud van 
het 7o cu Sc perc der groote cn andere Rijkswegen 
in Zuid-Holland; minste iuschr. waren: voor perc. 7, 
G de Hoog, tc Gorinchem, voor ƒ14,400, perc. 8, 
C. Roskam, te Sliedrecht, voor ƒ15 ,948 per jaar. 

2o. het tweejarig onderhoud van- en het doen 
van eeuige herstellingen aan de gebouwen der poly
technische school te Delft; minste inschr. waren 
Gebr. 1). ft B . P. Huurman, te Delft, voor ƒ 4 3 8 7 . 

3o. het éénjarig onderhoud van- cu het doen van 
eenige herstellingen en vernieuwingen aan do gebouwen 
der Rijks-universiteit te Leiden; minste inschrijver 
was G. J . W . Huurman, tc Leiden, voor ƒ33,249. 

'a-Hage, 1 D c c : bet leggen, opnemen cn herlcggeu 
van kei- ea kliiikrrbcstrutingou in dc gemeente, ged. 
'80, '81 cn '82; minste inschr. was II. Gcrritseu, te 
Acrdt, voor ƒ 0 . 2 0 5 per M . 

SlcuwBelerland, 2 Dec.: het bouwen van een 
schoollokaal cu onderwijzerswouing; ingekomen 19 
biljetten , als: 
J . Luijmcs, te N.-Beierland, ƒ 28,000. 
C. Haspels, „ Piershil „ 27,700. 
C. Klos, „ Hekelingen, „ 27,100. 
J . Pijl, „ N.-Beierlaud, „ 27,000. 
Gt. P i j l 
(i . Pijl, 
II. Diihcl, 
0. Verboom, 
J . Weena, 
W. Bottenberg, 
W. ' l l l a r t , 
A. van Gameren, 
L . IJzerman, 
J . G. Beversluis, 
J . van Slui&dam, 
11. Woeda, 
B. dc Jonijste, 
1). van Bezeij, 
S. v. d. Wel cn 

A. van Trigt, 

„ Numansdorp, „ 26,905, 
„ O.-Beicrland, „ 26.S0O. 
„ N.-Bciortand, „ 26,600. 
„ Nuniausdorp. „ 26,383. 
„ O.-Beicrland, „ 26,100. 
„ idem „ 26,050. 
„ N.-Bcierland, „ 26.005. 
„ Strijen, „ 26,000. 
„ N.-lfeierland, „ 25,999.99 
„ idem „ 25,800. 
„ Dordrecht, „ 26,600. 
„ O.-Beierland, „ 25,669. 
„ N.-Beierland, „ 25,490, 
„ O.-Boierland, „ 24,999. 
„ N -Beierland en 
„ O.-Beicrland, „ 24,981. 

Ileageveen, 2 Dcc.: het bouwen van ccn korenpak
huis met kantoor aan dc Streek, voor B. Spanjaard; 
ingekomen 4 bilj., als: 
A. Nichuos, tc Iloogevccn, ƒ 6 1 1 0 
J . Scholtemeijcr, „ idem „ 4970 
J . Otten, „ Meppel, „ 4964 
W . R. ter Stege, „ Hoogeveen, n 4888 
niet gegund. 

t l recht, 2 Dcc : het maken van een gedekten ge
meenschapsweg tusschen het Ezelsdijkjc cn het fort 
De Blauwkapel; minste iuschr. was Kieviet, te Die-
merbrug, voor ƒ 20,539. 

i'iri'i-iii, 2 Doe.: het Icvereu van eikenhouten dwars-
lingers cn van vierkant-beslagen eiken wisselhout en 
hrugliggers, ten behoeve van den spoorweg Almeloo— 
baJaoargeu en Pruisische grens—Gronau; ingekomen 
2 bilj., als: 
J . B. Groothuis, te Denekamp, ƒ 6890 
i ; . I I . vau Dijk, „ Goor, „ 59(18 

Willemstad, 2 Doe.: het maken van gebouwen tot 
opberging vau lorpcdo-matoriccl bij het fort De Kuyter; 
ingekomeu 11 bilj., als: 
J . Zuiderhock, tc Sliedrecht, ƒ 148,000 
.1. Smit V I I , „ Werkendam, „ 123,800 
M . Naaktgeboren, „ 's-Graveudccl. „ 121,284 
P. Rijndcrs, „ Vnlkeuswaard, „ 115,699 
L . Veeneubos, „ Brielle, „ 115,379 
G. Vlot, „ Sliedrecht, „ 114,800 
R. Lodder, „ Willemstad, ,, 113,989 
J . Monster, „ Puttcrshoek, „ 113,800 
C. de Groot, „ Willemstad, „ 112,900 
J . v. d. Vlugt., „ Dordrecht, „ 112,800 
W. P. v. d. Laan, * Rotterdam, „ 103,918 

'n-llage, 3 Dcc: het uitvoeren vau ccnigc werken 
tot iiormalisccriiig van de Waal te Loeneu, Inssebcu 
de kilo.iicterraaien 34 cn 36 der herziene rivierkaart; 
ingck. 8 bilj., als: 
J . II. Hoiiiuck, tc Paiiiicrdou, ƒ 25,377 
R. A. v. d. Bergb, „ idem „ 24,793 
J . van Holten, „ Drcumel, „ 23,767 
J . Otter, „ Kerkwijk, „ 23,287 
C. v. d. Plas. „ Hardiuksveld, „ 23,249 
A. G. Huyskes, „ Hodel, „ 22,957 
F. E. Terwindt, „ Paunrrden, „ 21,870 
A. Bougaaids, „ Zalt-Bommel, „ 19,087 

'a-llage, 3 Dcc.: de levering Van verschillende be
noodigdheden tcu behoeve VUU bet korps mariniers; 
minste inschr. waren o. a. voor: 

goud-chcvrougaloii, B. van Dougou, tc Breda, 
ƒ 2459.75; 

stroozakkeu enz., Vissers eu Kijken, te Geldrop, 
ƒ 690.80; 

wollen dekens, H . J . van Wouscn, te Leiden, a 
ƒ 4.84 per stuk. 

Amaterdam, 3 D c c : dc levering anu de directie 
der marine van lo . iulaudscheu schilhcnnop, 2o. 
Noonlschon hennep; minste inschr. waren: 

Wed. Cool en Zonen, te Kotterdam i 60,000 K G , 
Noordschcn hennep, a ƒ34 .63 per 100 K G . ; 

Bonke en Co., te Amsterdam: 11,000 K G . inl. sclul-
honnep » ƒ 6 6 en 5000 K G . idem a ƒ 6 8 per 100 K G . ; 

W de Oru vier. te Ijokkerkcrk: 5000 K G . idem a 
ƒ67 .95 per 100 KO. ; 

Goudsche machinale Garenspinnerij, te Gouda: 4000 
K G . idem a ƒ68.70 per 100 K G . 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 6 December 1879. 

Vervolg der Berichten en Mcdedeeliii^n. 
B I N N E N L A N D 

' a - G r a v e n h a g e . De heer M r . Dr. Jansma van 
der Ploeg deelt in de Sieuwe Rotterdamsche Cou
rant zeer uitvoerig zijn onderhandelingen mede met 
de Nedei'Ianilncbe Regeering op het gebied der Ne-
dcrlnndsrhe nijverheid. dat is tot het in exploita
tie brengen vau een door hem gedane uitvinding 
van tolegraaf-letterdruk-toeslellen. Die toestellen door 
een commissie namens den Minister van Wutcistaat, 
den heer Tak , onderzocht cu behoudens enkele on
beduidende aanmerkingen als deugdelijk erkend; 
waarvan de Kegeering vcrklaaidc, dat zij wel de 
aandacht verdienen; die door den Uud-Directeur der 
Burgerlijke Openbare Werken in Indie, den heer 
Beijei inck, bijzonder geschikt wonlen geacht TOOT 
algemeene toepassing , — dreigen ongebruikt Ie mou
ten blijven. De Kegeering toch heeft den heer Jansrun 
van der Ploeg niet in staat willen stellen tol aan
maak van eenige toestellen, bijwijze van bestelling 
met voorscbot van den Staat. ten behoeve van het 
daarmede nemen van proeven op de Rijkstelegraaf-
lijnen, en 't gevolg zal zijn, dat de uitvinding, bij 
gebrek aan 't noodige kapitaal, voor de wetenschap, 
de eer der inventie voor ons land verloren gaat, 
tenzij er vermogende Nederlanders z i jn , die den uit
vinder instaalsielleii de exploitatie optouw ie zetten. 

Amsterdam. De heer Dirks , hoofdingenieur hij 
de Amsterdarasche Kanaalmaatschappij, is naar Parijs 
vertrokken, om over St.-Nazaire naai1 Panama te 
gaan, waar hij de opmetingen voor de doorgraving 
der landengte zal leiden. Omstreeks het liegin van 
Maart denkt men met deze voorloopige werkzaam
heden gereed te zijn. 

— De commissie van beoordceliiig der tentoon
stelling in Art, et Amieitae heeft bekroond met de 
Groote Gouden Medaille: C. Springer (No.981, In
gang van het liaadhuis op de markt te Goslar in 
de Hartz, No. 2 8 2 , Ingang der Groote Kerk tc 
Edam), met de Gouden P. A Schip|>erus (No. 2 ' H , 
Ondergaande zon op de Oostei-schelde, No. 8 6 5 , 
Achterbuurt op het eiland 1 i k , No. 2ü'b", In dc 
duinen bij Overvcen , No. ^(il, Alkmaar (teekening), 
met de Zilveren Theod. Ilaiiratb (No. 102, Aard-
appclrooien, N o . 1 0 3 , Melktijd , No, 104 , Landschap 
(teekening), met de bronzen Medaille De Maan, (No. 
9 3 , Theologische s tudiën , No. 0 4 . Ingesluimerd). 

Botterdam. De firma Clark Stanfield cn Co. 
te Londen heeft een adres aan deu gemeenteraad 
gericht, waarbij zij terugkomt op baar vurig adres 
iu zake het droogdok. Wegens stijging der ijzer-
prijzen kan zij het niet meer vuur / 760,000, maai' 
voor / 822,000 leveren. Tevens verklaart zij hut 
dok in 15 maanden te kunnen gereedmaken en zij 
verzoekt dc technische bezwaren, tegen baar systeem 
ingebracht, persoonlijk te mogen weerleggen. 

Arnhem. Eene commissie uit in Benden, die op 
de jongste tentoonstelling alhier met diploma eersten 
of tweeden graad zijn bekroond, had aan bet bestuur 
dier tentoonstelling verzocht, dc bek ion ingen te doen 
vcigezeld gaan van medailles. Het bestuur beeft daarop 
bij missive van 1 MniWlflw te laSl l l tSIgngl fn . dut 
het in het gedaan verzoek niet kon treden. Naar aan
leiding van dit besluit, beeft thans de commissie u i l 
inzenders, bestaande uit de hoeren J . J. B J , ïlouvv, 
te Dordrecht, Ch . F . Rijken, te Den Haag, W. 
H l — l i l i l l l , te Arnhem , cn Jacob Duijvis, tu Utrecht, 
o. a. het volgende aau de belanghebbenden mede* 
geduuld: 

»Het doet der commissie leed in het belang der 
nijvei-en hiertelande niet beter te zijn geslaagd, doch 
vestigt uwe aandacht, dut u i l het gebeurde met de 
Arnhemsche ten toonstelling van 1870 de industri
eel en opnieuw de leering putten, dat bet niet raad
zaam is ooit weer aan lenloonstcllIngen deel tc nemen, 
die van particulieren uitgaan. 

»Er blijft nu aan iiizcndui-s, die zich bij dc wijze 
van bekroning door hut Bestuur der Arnhemsche 
tentoonstelling niet willen neerleggen, deze weg 
open, dut zij als protest aan dat beetUUT keunis 
geven de bekroning niet te zullen aannemen. 

•Uwe commissie zal hiertoe het voorlieeld geven, 
daar de bekroonde leden uwer commissie eenparig 
besloten hebben hunne bekroning te weigeren, hou
dende zij zich aanbevolen van allen, die hetzelfde 
besluit mochten nemen, bericht tu ontvangen, om 
daarvan dat gebruik tu maken wat zij zal weiische
lijk achten.'' 

Deventer. Den lsten dezer werd hier dc mee
ting gehouden, welke door de Kamer vim koophan
del en fabrieken was bijeengeroepen, om van gedaeh-
dicn te wisselen over de Veluwsche locaal-spoorwegen. 
De vergadering wenl geleid door Mr. It. II. van Marie, 
burgemeester van Deveotsr, en bijgewoond dooi' den 
president en deu secretaris van het Comité voor ge
melde spoorwegen, die de noodige inlichtingen ver
schaften. De kosten voor dc lijn Ajieldourn-Deventcr-
Almeloo met rollend materieel zijn geraamd op een 
globale som van f 2,700,000, waaronder ƒ «00 .00 ' ) 
voor het maken vai. een sjioorwegbrug en een brug 
voor voetgangers en rijtuigen. 

Er werd bestoten den Burgemeester tc verzoeken, 
in overleg met de Kamer van koophandel en fabrie
ken , een plaatsetijk comi té , bestaande uit 8 leden, 
te benoemen, teneinde pogingen aan te wenden 
om bij de ingezetenen aandeclcn te plaatsen. 

Gouda. Dy den Gemeenteraad is een voorstel 
ingekomen VU eenige raadsleden om door een com
missie, beslaande uit dc 3 leden van hel dagclijksch 
bestuur en 3 leden van den Raad, te doen onder
zoeken in hoeverre een duinwaterleiding aldaar mo
gelijk is, in aansluiting aan die te Leiden of 's-Gra-
vunhage. 

Tevens kwam een voorstel in van drie andere 
raadsleden om de mogulijkhuid tc doen onderzoeken 
eener waterleiding vun Lekwuter. 

DeiC voorstellen weiden in een besloten vergade
ring toegelicht, waarna besloten we id , die in de 
eerstvolgende vergadering te doen behandelen. Bur-
gemeeMei' en Wet houders hebben zich met het eerst-
genoemde voorstel vereenigd. 

Venloo. Bij de op 3 dezer gehouden openbare 
veiling van geslechte vestinggronden werden 30 ka
vels aangeboden, waarvan niet meer dan zes voor 
een bedrag van f 7790 verkocht konden worden. 
Op de andere kavels ontving het Domeinbestuur geen 
enkel bod, waaruit men tot de gevolgtrekking komt, 
dat deze te boog werden ingezet. Het Doincinbestuur 
heeft namelijk de gewoonte du perceelen le doen in
zetten voor bedragen, die in den catalogus vernield 
staan. 

Nieuw-Amsterdam. De heer Mr. C. L. (tender, 
te Hoogeveen, heelt een plan ontworpen tot aanleg 
uu exploitatie van een stoomtramweg van Dedenis-
vnnit, via Iloogeveen, naar Nieuw-Amsterdam uu 
Koe ven len. Du kosten van aanleg tier l i j n , met 
inbegrip vun dc aanschaffing van het aantal voer
tuigen, noodig voor dc exploitatie der l i jn , worden 
door hem begroot op f 400,000. 

Varia. 
Om aan het eikenhout een oud aanzien te geven , 

wordt het eerst verzadigd HMt een oplossing van 
anilinezout (zwavelzure aniline) en daarna mei bijtende 
soda. Note- en pruimebooinenhoul kunnen eveneens 
met goeden uitslag behandeld worden. O 

Uit houtspaanders kunnen door indompeling in 
lijmen daaropvolgende [lersiug mozaïek-platen worden 
gemaakt. L J 

Een middel tegen verrotting van het hout zou 
daarin bestaan , dat men het niet teer bestrijkt en 
vervolgens zoo dik met asch bestrooit, dat de bestrij
king geheel bedekt wordt. Daarfiij verdwijnt tevens 
dc lastige teerlucht. L3 

Een nieuw middel om ijzeren voorwerpen te 
beschermen tegen roest en te versieien is uit
gevonden door Dodé, en zal misschien de kost
baarder werkwijze van Barfl verdringen. Volgens 
Dodé wonlen de gegoten- of gesmeed-ijzeren voor
werpen eerst iu de warmte gedroogd en dan met 
een compositie vau borax/uur, loodoxydc, kojier-
oxyde en tui pent ij nolle overtrokken, die zeer spoe
dig droogt. Hierna worden de voorwerpen iu een 
oven lot ruodglocihittc, dat is lusscheii du gren
zen 200" en 300° C . , verhit; het daarbij smel
tende metallieke overtreksel dringt in de poriën van 
het ijzer en verbindt zich daarmede tot een homo
geen geheel. Aldus behandelde ijzerwaren moeten 
de roesting ten volle weerstaan cn du beividhig zou 
veel goedkoo|«r zijn dan het galvaniseeien. W i l 
men het ijzer nog een schoon aanzien geven, zoo ge
schiedt dit door bestrijken tuut eeu mengsel van 
bonixzuur lood, menie en laveudel-oliu, of met ecu 
etherische oplossing van platina- ot goodehtoride, 
naar gelang van du geweuschtc kleur. CD 

Men verkrijgt kunstmatige steenmassa's voor mo-
Iciistcenen . versieringen, zuilen , enz. door liet mengen 
van cliloorwalerstufzuur met gebrand magnesiet. _ J . 

Advertentiën. 
W O R D T VERLANGD voor iemand die op onder-

schcidone bureaux voor 1111. Architecten werkzaam en 
met het toezicht over Bouwwerken was be
last , eene zoodanige plaatsing tlie middel van 
bestaan gueft. Brieven franco ouder lelt W. IJ. 
bij den Boekhandelaar C. F . S T E M L E K , Haarlemmer
straat 2 , Amsterdam. 

A a n b e s t e d i n g . 
H E T It. C. P A R O C H I A A L K E R K B E S T U U R 

S T . C Y R I A C U S T E HOORN is voornemens op 
Dingsdag 23 December a. s. des avonds tea 8 ure, 
tu het Park aldaar, aan te besteden: 

Het bouwen eener kerk met aanhoo-
renden aldaar. 

Bestek en teekeningen liggen van af 10 December 
eer inzage len kantore van den Bouwmeester A . C. 
B L E U S te Hoorn, cn zijn op franco aanvrage ver
krijgbaar in de R. C. Bockhandel van F. II. J. 
P \ S T O O R te Hoorn, de Bestekken iï / ! . — , het 
stel teekeningen a f 10 .—. 

Aanwijzing iu loco 23 December, namiddags ten 
1 ure. 

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

A a n b e s t e d i n g . 
Begrooting van kosten ƒ 5 4 4 9 . 

Op Woensdag den 17 December 1870, des na
middags ten één ure, zal in een der lokalen van het 
Ministerie vau Justitie, iu de Nobelst raat t e ' s f i r a -
venhage, bij enkele inschrijving worden aanbesteed: 

Hel uitvoeren van eenige vernieuwin
gen en herstellingen aan het Huis 
van arreat en van bewaring te Mid
delburg. 

Het bestek en de teekeningen liggen ter inzage, 
tc 'a tiravenhage: in een der lokalen van hut Minis
terie van Justitie in de Nobelst raat; te Middelburg: 
in een der localen van de gevangenis. 

Het bestek is voorts op franco aanvrage te beko
men aan bovengenoemde lokalen en bij den Opzigter 
J . II. H A N N I N K le does. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Ingenieur-
Architect voor de Gevangenissen en Hegtsgebouwen, 
J. F . M E T Z E L A A R te 's Graoenhagc, eu door dun 
Opzigter voornoemd. 

Aanwijzing zul worden gedaan op Vrijdag 12 De
cember 187'J , des numiddags ten één me. 

'«Gravenhage, den 5 December 1879. 

De Ministor van Justitie, 
Voor den Minister, 

De Secetaris-Gencraal, 
C L A N T . 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Voor rekening van den Staat 

Op Dingsdag den l O 1 ' " December 1 8 7 0 , dus na
middags tun 2 ure, aau hul Centraalhureuu der 
Maatschappij tot Exploitatie vau Staatsspoorwegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n". 351. 

Het herstellen der toegangswegen tot 
de stations Hengelo en Goor, ten be
hoeve van den spoorweg van Zutphen 
naar de Fruissische Grens 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, vol
gens | 29 van het bestek. 

Het bestek ligt van den l*1"' December 1879 ter 
lezing aan bel Ceutmnlhurcuu bij de Moreelse Laan 
en aau het bureau van deu Mentis Ingenieur tc /.ut-
phen en is op franco aanvraag op •femelde plaatsen 
te bekomen. 

Inlichtingen wonlen gegeven door den Sectie-
Ingeuieui' tu Zutphen, 

De aanwijzing op het terrein zal geschieden den 
\ii,n December 1879. 

Utrecht, den 30«"» November 1879. 

Openbare Aanbesteding. 
B U R G E M E E S T E R en W E T H O U D E R S der ge-

meenti AMSTERDAM zullen op Maandag 15 
December 1879, ten 12 ure des middags, op hut 
Raadhuis , in hut ojmnhaar en bij enkele inschrijving 
in zeven perceelen doen aanbesteden : 

Het leveren van Bestratings-Materieel 
gedurende de jaren 1880,1881 en 1882. 

De voorwaarden de/er aanbestediiii: zijn uitsluitend 
tc verkrijgen ter Drukkerij der gemeente tegen l w 
Uding van 2."» Cents. 

Nadere inlichtingen kunnen verkregen wonlen aan 
het bureau van den Stntls-Ingenieur, op het Raad
huis, kamer n". 9 2 , des morgens vau 10—12 ure. 

Burgemeester un Wethouders voorn., 
Amsterdam/ U E R G S M A , Weth. 

29 November 1879. De Secretaris, 
DB N E L F V I L L E . 

VLOERDELENT 
Door de Fabrieken iriV Amstef en l d * Onrutt" 

wonlen V L O E R D E L E N geschaafd en geleverd, 
die onzichtbaar gespijkerd kunnen worden en 
niet doorstuiven, in concurrentie met de biiiten-
landsehe geploegden, welke laatsten hij de minste 
krimping, de naden uit elkander en doorstuiven. 
Lijsten, Architraven. Schutwerk, Duklsinlen etc. in 
alle profielen, solide bewerkt. 

II. 1,11 15 l i l N K , 
Utrechtsehezgde, Amsterdam. 

V A N R I E O T O T E N & H 0 1 1 W E N S , 
ROTTERDAM. 

ROIIEY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud btkrooni I'ai ijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, ens. 
LOCOMOTIEVEN tin F O X WALKER & Co. 
LOCOMOBIELEN n u R O B E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN es 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E I I Y HHOTIIERS 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S . P O M P E N , GEREEDSCHAP
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, pgsstodeerdi 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
METERS. AFSLUITERS, K R A N E N on 
GARNITUREN voor sloom- cn ml«nwillllln«l, 
DRIJFRIEMEN. A l l e . voorradig. 

Prims. PORTLAND C E M E N T uil de fabrieken 
der beroemds D U R H A M C O M P A N Y tegen concur, 
roerende pryxen. 

Alles prima kwaliteit en liillijke yrijzen. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H . 
Eigenaars van Zuilen- en Tafelbazalt-groeven 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars In Duitschen en Belgischen Steen, 

Straatkeien, Portland-Cement, 
KALK, BliOISSTKEN, VDDKVASTE STEENEN, ENZ. 

Sieuweharen X.zijde 55 , H o t t e r d M i n . 

Portland-Cement 
STERN', 

T E S T K T T I N , 
hebbende groote sterkte en weerstand biedend ver
mogen, is uitsluitend, alsmede K N I O H T , R E V A N 
S T U R U E / S en andere P O R T L A N D C E M E N T ^ K 
verkrijgbaar aan het HOOFD-DEPóT VAN Dl 
N E D E R L . K U N S T - / A N D S T E E N F A B R I E K , Falck-
straat no. 4 9 , AMSTERDAM. 

FAIIKIEk DE IIOLIAMiSCIIE IJSSEL 
J » 12 J O I G H & € ° . 

Clviel-ingenieurs te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst niogclijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n s in hout- of 
ijwironstriirtie, volgens eigen systeem, geschikt «oor elke diepte, en o|d,rengst van 150 lot '2000 M ' per 
werkdag, en verder S t o o m w e r k t u i g e n . . K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e s 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a o h i a e a , I J v e r e n K a p - en B r u g c o n . t r u c t i ë n enz. 

Veertiende Jaargang; 1T«. 50. Zaterdag 13 December 1879. 

N e u c h a t e l ^ A s p h a l t e C o m p a n y Lw. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

^ s s 

VAL DE TRAVERS, 
pceft berigt dat door haar tot eenige A G E N T E N voor den 

verkoop van ASPHALT lil brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C«. te Amsterdam, 
door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke voor waaiden als aan dc Fabriek, Beltweg N " . 3 , te Amaterdam. 

D E D I R E C T I E . 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek vaa Stoomketels en Werktuigen, 

ili' liolltinilxchr T u i n . 

Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 
S T O O M K E T E L S van alle bakende typen 

en reparation aan bestaande K E T E L S worden in 
den kortst mogelijkcn tijd geleverd en uitgevoerd. 

LOUIS GOFFIN & CIE. 
R T 7 E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Bigenaara cn exploitanten van HARDSTEEN- en 

van K E l i E N O I M I E V E N . 

Moxiiik Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , CORRI
DORS, W A R A N D A ' S , S T O E P E N , en*, enz. alsmede 
REKLKEDING van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszclfs Koloniën. 

o . «r. O O R , 

( f i r m a ANÏ. DE WILD. 
Stheeinnakersliaee,, .V". 02 en Jnfferstniat ,V". 56. 

R O T T E R D A M . 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door d< 
Gas Purification and Chemical C°. Limited Londot 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederlan 
en Oost-lndië 

W, Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijj 
baar zijn. 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N 
I n J* 1 l i * H f i i i f t I n g e n , geheel bewerkt volg' 
Engelsche methode, 

A L E X . A D A M , 
Delft. Labr. van Leder en Drijfriem' 

G E B R O E D E R S D I J K E R M A N , 
B R E D A . 
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O V E R I1KT fiEBRUIK E N DE KEÜKINti 
V A N BESSEMER-PRODUITËN. 

NAAK EENE MEDEUKKI.ING VAN J. 1'lPPAIlT , INOE-
SIEUi: VAN DEN llEltl.IJN-fioEll.lTZEit SPOORWS0 

TE HERLIJN. 
(Organ far die FortsehrittS des Lisenbtihnwesens 

1878 , V. Heft.) 
Zooals bekend is, is de productie van staal vol

gens de Ilessemer-methode iu de laatste jaren op 
buitengewone wijze toegenomen. Niet alles evenwel, 
wat volgens dit proces wonlt bereid, bezit werkelijk 
dc eigenschapen van staal; eeu gro.it deel vau het 
vervaardigde homogene fijnkorrelige materiaal nadert 
in zijn wezen meer tot een zorgvuldig gepuddeld 
fijnkorrelig ijzer. Niettemin werden totdusver alle 
producten onder deu nlgeuieeiien naam van Bessemer-
staal samengevat, met het gevolg, dat voor sommige 
construction het gebruik van 't materiaal in discrediet 
is geraakt. Men heeft iu 't algemeen te weinig 
waarde gehecht aan dc innerlijke eigeiisehap|»en der 
Bessemer-prod neten en niet genoeg bedacht, dat 
men volgen* het llrssiiiinr prornn materialen kan 
verkrijgen, tlie de meest vei-schillende eigen se hapi>cn 

vertoonette 
Slecht» weinige bestekken voor de levering van 

dit materiaal bevatten voorsehrillen omtrent te vor-
deren eigenschapen; meestal wonlt het alleen (hwr 
deu naam Besseiner-s'«(i/ gekeiinierkt; en waar spe
ciale voor waaiden omtrent de eigenschapen ïijn 
vermeld, zijn deze niet zelden zóó boog geschroefd 
en zoo weinig zaakkundig, tlat zij door dc leveran
ciers wonlen geïgnoreerd, ja geïgnoreerd moeten 
wonlen. Hierdoor i - bel natuurlijk aan den leve-
ranrier overgelaten, welk materieel hij leveren w i l , 
't/ij ijzer ol' staal. Ongelukkigerwijze bestaat er 
geene juiste definitie vun ijzer cn staal, cu noemt 
de een staal, wat door een ander — ofschoon 'tzelfde 
product — als ijzer wordt aangeduid. Fabrikanten, 
die ter goeder trouw handelen, zullen hunne ervaring 
raadplegen en eeu zoodanig materiaal leveren, als 
volgens hunne meening voor bet bejiaalde doel 't 
ineest geschikt is. 

Het natuurlijk gevolg hiervan is, dat er herhaalde 
malen misslagen worden begaan: terwijl het voor 
de blind ligt, dat de gebreken, welke in het voor 
't special)! geval verkeerd geko/cn materiaal worden 
ontdekt, toegeschreven wonlen aau Bessenler-staal 
in het algemeen, omdat bet gebruikte materiaal dien 
naam droeg. 

De weerzin tegen het gebruik der Bessemer-pro-
ducten wordt gesteund duor tie nog veelvuldig heer-
srhendo onkunde omtrent hunne eigenschap]urn , zoo
wel als tloor de onzekerheid bij de consumenten 
omtrent de wijze van keuring. Van het grootst 
gewicht is het daarom le achten, dat meu langs 
ol'licierten weg aan de/en oiigunstigen toestand een 
einde wil maken, zoo door eene classificatie van 
ijzer en staal als door oprichting van officiecle proef
stations. De technici, die niet BpeCLVaal met de fa-
brikage van ijzer en staal zijn vertrouwd, en de 
gebreken en voordeden tier producten niet nauw
keurig kennen, zullen hierdoor beter op de hoogte 
geraken van de voortreffelijke stgenstduappen van het 
Itt'sseiuei-materiaal, cn tegelijkertijd meerdere zeker
heid verkrijgen, dat /.ij werkelijk het materiaal 
ontvang)')]. dat bij hunne constructien wenl ondersteld. 

Hij de benonleeling van Bessenier-staal zal het 
niet alleen van belang zijn de absolute vast beid en 
elasticiteit van het materiaal te leeren kennen, maar wel 
degelijk ook het koolstof-, kiezel-, zwavel-, phosphor-
en ook inangaangehalte. Slechts eene beoonleeling 
eu classificatie uit deze genieenscliap|ndijke gezichts
punten kan practisch nut Inzitten, liet is duidelijk, 
dat een staalsoort met hoog koolstofgehalte niet voor 
alle voorwere» gebezigd kan worden, evenmin als 
een Besseiner-ijzer, tlat bijna vrij van koolstof i s , 
geschikt is voor alle samenstellingen. 

Een nauwgezet, zaakk lig en prartisrh onder
zoek volgens de aangewezen richting, eu eene samen
stelling van al tie verkregen practische resultaten 
bij 't gebruik van eeu bepaald geclassificeerd mate
r iaal , zal bij 't gebruik van ijzer en staal lot eene 
zekeibeid leiden, tlie zoowel VOOT den producent als 
voor den consument van groot nut moet zijn. Men 
sul dan bijv. werkelijk bruikbare onderzoekingen 
kunnen instellen ontrent 'len duur van stalen BpoOT-
staven, terwijl de totdusver volbrachte min of meer 
gebrekkig moeten wonlen geacht. De waarnemingen 
geschiedden steeds eenvoudig JUUI Hosseiner-spoor
staven , die tloor vei-schillende fabrieken waren ge
leverd, ?.ont\er tlat daarbij innrlit genomen werd, 
welk weerstandsvermogen het materiaal als zoodanig 
bezat, of het onder staal of ijzer was te rangschik
ken, en of het zuiver was of verontreinigd. Op 
deze wijze kan hoogstens worden bepaald, welke 
fabriek bet voor 't genoemde doel meest geschikte 

maleriaal leverde ; welke soort van materiaal dit was, 
blijft hierbij botten beschouwing. De garantie van 
de deugdzaamheid van 't metaal op grond van vroejrere 
goede leveringen, is evenwel voor latere Instellingen 
volkomen denkbeeldig, omdat de wijze van bereiding 
iu de fabrieken d ik wij h na verloop van tijd verandert. 

Men beeft eenmaal tie meening uitgesproken, dat 
het nog zóóver zou komen, dat men in de con
tracten voor tie levering van ijzer of staal de ge-
weusche tpialiteit eenvoudig tloor een chemische for
mule nader zou aanduiden. Moge tlit ook wat te 
ver gedreven geacht wonlen , toont toch tie schei
kunde den besten en zekersten weg tot eeue werke
lijk bruikbare classificatie. 

Zou het bijv. niet verkieslijker zijn, tie klassen 
vast te stellen naar tie meerdere of mindere zuiver
heid vau 't ijzer en naar percenten van bet koolstof
gehalte, en het materiaal tot op een zeker kool
stofgehalte, misschien 0.3 "/„, onder ijzer en daar
boven tot ongeveer 1.1* ° / 0 . ouder staal te rang
schikken? Ken zeker gehalte aan verontreinigingen, 
l>estaande uit silicium, zwavel eu phosphorus, is 
venier toe te laten, toenemend voor de velschillende 
klassen. De vastheid en taaiheid van 't materiaal 
gaat natuurlijk met de chemisc.he samenstelling hand 
aan hand. De controle bij de levering van groote 
hoeveelheden, bijv. spoorstaven, zou bierdoor be
langrijk zekerder worden. De daarmee belaste con
troleur zou van iedere charge een proef nemen en 
deze op geschikte wijze moeten onderzoeken, Bonder 
«lat de tabriek wist, welke charges aan tren zuiver 
chemisch onderzoek zouden wonlen onderworen; de 
proeven op deze wijze zouden in elk geval meer 
waarde bezitten dan tie op enkele slaven verrichte 
afsclieuringsprooven. 

Het gebruik van het Bessemer-piotluct voor noar-
wegrails is thans algemeen; over dc te bezigen 
tpialiteit luopen 'Ie meeningen echter zeer uiteen. 
Dit verschil iu gevoelen spruit voort uit de boven 
aangeduide onzekerheid hij de beoordeel ing tier 
ipialiteit, en zal zonder twijfel nog zóólang blijven 
bestaan, totdat meer algemeene waarnemingen 
heblien plaats gehad. 

Voor andere doeleinden is het gebruik van Bes-
seiner-staal nog op verre na niet algemeen, en is 
men zelfs under gedeeltelijk ervan teruggekomen. 
Wel worden assen, bandages en smeedstukken reeds 
dikwijls uit Bessemer-materiaal vervaardigd, maar 
de toepassing is nog beperkt. Men treft op dit 
punt nog geheel bijzondere vooroordeelen aan. Zoo 
wonlen assen CM bandages bijv. nog dikwerf uit in 
kroezen gesmolten gietstaal vervaardigd of tenminste 
het gebruik van een dergelijk staal voorgeschreven. 
Of echter werkelijk kroesgietstaal wonlt gebezigd, is 
meer tlau twijfelachtig. 

Het smelten vau staal in knwzen was sedert 
langen tijd bekend, en vóór dat de nieuwere niet boden 
der staal 1'abrikage in gebruik kwamen, deden de 
fabrieken haai' best een goede soort i teal op die wijsa 
te producecren, eu werd dit gemakkelijk overal in
gevoerd. Toen begon tie productie volgens de Bes-
semer-iuethode, en de fabrikanten kwamen zelf het 
eerst tot de overtuiging, dat goed Bossemer-staal 
tt- verkiezen was boven gewoon kroesgietstaal. 
Zonder voorkennis tier oonsnrnenten leverden zij nu 
Bessemer-stiial, h. plaats van lutMSgietstaal, on
bewust hierdoor onrecht te kunnen plegen. Hunne 
nüleneering was eenvoudig deze: -Ik lever een 
beter materiaal dan verlangd wonlt, en tlat ik 
dit betere goedkooper kan maken dan het ver
langde slechtere materiaal, is mijn voonleel." Deze 
handelwijze kwam evenwel, door ufgunstigen en 
concurrenten, spoedig uan 't licht en tlit werkte 
mede om het Bossemer-staal 'm discrediet Ui brengen. 

Vergelijkt men de vervnanligüigsineihude tier beide 
staalsoorten objectief, zoo zal meu noodzakelijk tot 
het besluit komen, dat hij eene fabrikago in massa 
tie Itessettler-pruducten de voorkeur verdienen boven 
kroesgietstaal. De in deu couvertor gesmolten 
massa, waarvan velschillende blokken van dezelfde 
samenstelling cn deugd wonlen gegoten, biedt on
tegenzeggelijk meerderen waarborg van homogeniteit 
van 't materiaal, waaruit tic assen, bundans en 
rails wonlen samengesteld, dan het in verschil lent le 
kroezen gesmolten staal. Dit laatste geeft geen 
zekerheid, dat in het vervaardigd voorwerp een 
gelijkslachtig materiaal aanwezig is. Inderdaad is dan 
ook bewezen, tlat de analysen van dc betdfl einden 
eener kroesgietstalcn as geheel verschillende uit
komsten kunnen opleveren. Als men nagaat, dat 
de samenstelling vau tien inhoud vau elke kroes aan 
de meerdere of mindere zorg van eeu arbeider over
gelaten i s , dan is de ongelijkmatigheid vnn het 
materiaal eener as, die uit den inhoud vnn verschil* 
lende kroezen woidt vervaardigd, zeer verklaarbaar. 

Het ligt niet in ons plan, het kroesgietstaal 

op zichzelf als een minder goed materiaal voor te 
stellen. Zonder twijfel is het totnutoe het voor-
t redelijkste materiaal, wanneer het met de noodige 
zorg en in kleine boeveelheden wonlt bereid, maar 
volgens Iri ltes>emer-| :es kan met dezelfde zorg 
een even goed materiaal wonlen verkregen. 

Den grooten consumenten kan niet genoeg aan
bevolen worden, in plaats van het totheden ge-
bezigde klU'sgietstaal, Bossemer-staal te gebruiken. 
Niet alleen sullen zij hiervan financieel, maar ook 
ten opzichte van de zekeiheid voonleel genieten. Keu 
hooftlvoreischte is voorzeker het gebruik van een 
voor 't doel pussend materiaal. Om tlit te verkrij
gen, is ook eene werkzame rontrólo van de zijde 
tier consumenten onmisbaar. Dikwijls schrikt men 
terug voor de daaraan verbonden kosten, zonder te 
bedenken, il.it zonder zulke controle groote geldelijke 
nadoelen benevens onvoldoende zekerheid bij het ge
bruik vau 't materiaal het gevolg kunnen zijn. Wel 
is beweerd , lat de garantie der fabrikanten tic con
sumenten beschermt legen slechte leveringen, en dus 
een toezicht >p tie fabrikago overbodiir, ja zelfs hin
derlijk zon zijn , terwijl zij meestal niet objectie! wenl 
uitgeoefend. Hiertegen is aan tc voeren, dat eeue 
niet-zaakkuiiilige controle zonder twijfel slechts scha* 
ib'lijk kan werken, en wel naar beidt! richtingen, 
maar dat tlit eene roden te meer moest zijn voor 
de consumenten, om hunne belangen op eene wer
kelijk zaakkundige wijze behartigd te zien. 

Indien bijv. tie vervaardiging van Bessemcr-rails te 
eoiitroleereu ware, zou het raadzaam schijnen tie wijze 
vau bereiding van 't materiaal geheel-en-al over te 
laten ann den fabrikant, tiaar deze tie gebruikte 
ruwe materialen eu hunne bewerking beter kent dan 
de daarbij aangestelde controleur. 

Hesfl nu da fabriek dc levering van aSQ lu-paald 
geclassificeerd maleriaal op zich genomen (wal zij 
immers in 't geheel niet doen zou of mocht, wan
neer zij niet instaat was tie verlangde soort uit 
haar ruw maleriaal te vervaardigen), dan zal het 
eerste werk van den controleur behooren tt! zijn, de 
qualiteit tier in tien couvertor gesmolten massa te 
bepalen, en de charges aan te wijzen, die een voor 
verdere bewerking geschikt materiaal hebben opge
leverd. 

De fabriek behoorde d ui evenwel van eene garantie 
voor de deugd van 't materiaal ontslagen tt! worden. 

In 'Ie oogen tier fabrikanten is tie controleur thans 
een geheel overbodige persoon, door de bepaling 
in de leveringscontracten, dat de leverancier voor 
elk later zich openbarend gebrek verantwoonlelijk 
blijft, ondanks al bet toezicht cn bet keuren. Hij 
kan dus slechts in gezag toenemen, als hij door 
zijne proeven eu bevindingen dc fabriek ontslaan kan 
van hare garantie omtrent de tpialiteit. Het spreekt 
vanzelf, dat gebreken, die niet binnen 't bereik 
der controle vallen en later ontdekt worden, onder 
garantie der fabrieken moeten blijven. 

In vele gevallen zal de qualiteilsbepaling door 
tien controleur geen gelijken tred kunnen houden 
met tien vertieren voortgang der 1'abrikage; zonder 
nadeel voor dc door hem vertegenwoordigde pertij 
zal hij dun de verdere bewerking kunnen toestaan, 
mits onder verantwoordelijkheid tier fabriek ; zoodat 
hij alle rails uit eeue charge vervaardigd, die door 
eene latere proef van onvoldoende tpialiteit, blijkt, 
moet afkeuren. 

Deze strenge controle zal ertoe leiden, tlat slechts 
het verlangde materiaal wonlt geleverd: pogingen 
om Bene geringere tpialiteit onder te schuiven, zonden 
swear wonlen gewroken. 

Menig leverancier van •taal zal misschien denken , dat 
hij bij eene dergelijke ttieiiassiug nooit eenige levering 
op zich zou kunnen nemen, daar tie sjworwegeu 
steeds beste tpialiteit zullen verlangen, wat hij uit 
zijne materialen niet kan vervaardigen. Hieromtrent 
valt evenwel op te merken, dut na het vaststellen 
eener bepaalde classificatie, de sjKwrwegdirecticn bij 
't uitschrijven van groote leveringen bezwaarlijk 
ééne bepaalde klasse zullen vorderen. Men zal 
mogelijk zeken' sjieelruimte toelaten, om zoodoende 
van de fabrikanten prijsopgaaf van hunne specialiteiten 
te verkrijgen; cn het is wel te verwachten, tlat 
tengevolge van grooten kennis en juiste qualiteits-
bcpaling van 't materiaal iedere fabriek bare pro
ducten tegen goeden prijs zal kunnen verknopen, 
•onder tloor da concurrentie, in die mate als thans, 
t<! worden geschaad. 

Ss. 

I N G E Z O N D E N . 
Mijnheer de Redacteur, 

In De Opmerker van C December 11. las ik een 
artikel van den beer M r . D i . Jansuia van tier IMoeg, 
overgenomen uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant. 

Naar aanleiding daarvan verzoek ik u beleefd eenige 
ruimte in uw blad. 

Het verwondert mij zeer dat iemand, toegerust 
met tie kundigheden van den heer Jansma, zich de 
moeite geeft om iets van de Nederlandsche Regeering 
tt; verkrijgen, wat onze Regcering niet geven mag, 
dat is , geldclijkeu steun verleenen aan iemand, ten 
koste van het algemeen. De heer Jansma zal daar
tegen kunnen Inbrengen, dat het eene uitvinding 
betreft, die integendeel bet algemeen zou bevoor-
tleelen. Ik geef de mogelijkheid daarvan volkomen 
toe, maar twijfelachtig Ls dit zeker alt i jd, zoolang 
zijne vinding tloor een bekwaam instrumentmaker 
niet verwezenlijkt is. 

Het is jammer, dat zoodoende de eer der inventie 
voor ons land dreigt verloren te gaan, zooals tie 
heer J . terecht opmerkt; dit is nu iu ons land voor
loopig niet le veranderen. Sedert tie octrooiwetten 
zijn afgeschaft iu ons vaderland, beeft «ie uitvinder 
niet de minste waarlrorgcn, tlat hij zijn eigendom 
ten zijnen bate zal kunnen gebruiken ou ik vertrouw, 
dat de heer J . niemand zal vinden, die bem door zijn 
geltl instaat zal stellen, zijne vinding te kunnen 
exploiteeren; want welke vraarborgen heeft de geld
schieter voor tie verstrekte som' Geene. Zoodra de beer 
Jansma gereed is met sujne vinding en de geldschieter 
gedeeltelijk zijn geld kwijt is, kan ik en ieder an
der zich daarvan meester maken, en deze toestellen 
natuurlijk veel goedkooer vervaaldigen dan de uit
vinders, ointlut wij tie vereischte kosten voor expe
rimenten niet te maken hebben, want die heeft de 
beer Jansma of zijn geldschieter reeds l>etaald. Het 
uiivindingsiecbt bestaat niet in Nederland, de uit
vinding Ls alzoo vogelvrij, d. w. z. te nemen door 
Iedereen. Mijnheer Jansma! al uw tijd, al uwe kos
ten, tlie gij o Bjehraoit hebt voor deze vinding, moet 
gij tonder vergoeding aan het algemeen afstaan, 
terwijl elk ander eigendom ten atgemeenen bate moet 
onteigend worden. 

ik verzoek den heer J. beleefd, zich aan mij en 
zoo vele anderen, die de onretlelijklieid, ja onrecht
vaardigheid van dezen toestand niet enkel inzien, 
maar ook voelen, aan te sluiten, om met vereende 
krachten en overredingsgaven te trachten, eerst het 
eigendomsrecht te verkrijgen voor uitvinders, tloor 
de wederinvoering tier octrooien. Is dit eenmaal 
verkregen, dan zal de heer Jansma niet een, maar 
vele vermogende Nederlanders vinden , die hem instaat 
zullen stellen, zijne uitvinding te exploiteeren. Tot 
zoolang rund ik den heer Jaustna aan, zijne vinding 
achter slot en grendel te houden, om te bewijzen, 
tlat zij werkelijk zijn eigendom i s ; thans zal , dunkt 
mij , niemand zoo dwaas wezen, zijn geld moedwil
lig overboord te werpen. 

Mijnheer de Redacteur! Op gevaar af, dat De 
Economist mij een reactionair zal noemen, en dat 
de heer Godefroi mij rangschikken zal onder die lie
den, welkt! de ongelukkige zucht hebben om aan-
en opmerkingen tc maken over wetten, tlie in de 
laatste jaren in het leven geroepen of afgeschaft zijn, 
sla ik wederom op tlit aanbeeld, omdat de afschaf
fing der octrooien mij e '^ '- ' tdijk raakt; omdat ik 
verzekerd l»eu, tlat die afschalling een vergrijp is 
aan tie inteltectueele bezittingen van anderen; omdat 
tlie afschaffing gemotiveerd wordt door te zeggen: 
nliet is moeilijk eene octnioiwet tc ontweren eu uit 
te voeren, want er worden zoovele misbruiken door 
gepleegd'1 en — last not least, omdat de uitvinder 
niet gelijkstaat voor de Grondwet, waarin ieders 
eigendom wonlt geëerbiedigd. De uitvindtr staat 
werkelijk als uitzondering in Nederland, indien het 
waar z i j , dat er geen regel is zonder uitzondering. 

liet was onrecht, het was onbillijk, bet was on
verstandig de octrooien af te schaffen ; het is onrecht 
eene klasse van menschen onbeschermd te iaten te
genover het publick, of te noodzaken voor dit pu
blick tc werken zonder vergoeding. 

Op dc wederinvoering is het spreekwoord toepas
selijk: ubeter half gekeerd dan heel gedwaald." 

i dankzeggende, M. d. R . , voor de plaatsing, 
blijf ik 

Uw Dw. 
Arnhem, 7 Dcc. 1879. B. 11. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N K N L A N D . 

s G r a v e n h a g e Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlaiidsch Oost-lndië zijn tie volgende beschik
kingen genomen • 

verleend: een tweejarig verlof naar Europa. 
wegens ziekte, aan tien ingenieur 'lf klasse bij de 
afdeeling Stoomwezen van het Departement der 
Burgerlijke Openbare Werken D. J. Biiysman; 

belust: met de waarneming der betrekking van 

http://gro.it
http://il.it


D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 December 1879. D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 December 1879. 

mlspirant-ingemeur bij den Waterstaat enz. , de 
ambtenaar op non-uctiviteit A . 1>. J . (Irocnemcijer, 
laatstelijk ingenieur 2« klasse bij gcmcklcn tak van 
dienst; 

benoemd: tot opzichter 3* klasse bij den Wa
terstaat enz. F . II. Veenstrn: by dn afdeeling Stoom
wezen van net Departemenl der Burgerlijke Open
bare Werken , tot ingenieur Se klasse, de ingenieur 
3e kkuee O. W . Bertrandi tot ingenieur 3e klasse, 
C. Tb . Hoevenaar, thans belast met de waarneming 
dier betrekking. 

— Dc Minister vnn Waterstaat, Handelen Nijver
heid brengt ter kennis van beUmgbebbeoden, dat 
voor 't vervolg geen vergunning meer zal worden 
verleend tot het beproeven van stoomketels in het 
buitenland. 

— By beschikking van 5 December 1870 , no. 
5 8 , is aan de Zuid hollandselie en Drentsche Stoom-
bootrecderij te Rotterdam, tot wederopzegging, ver
gunning verleend voor een stoombootdienst, tot vervoer 
van goederen, vee cn passagiers en het sleepen van 
schepen tusschen Rotterdam en Meppol over Amsterdam. 

— Dc Minister van Waterstaat, Handel cn Ni j 
verheid heeft onlangs een besluit genomen om de 
bestaande weegbruggen opdc rijkswegen tedoen ver
vallen. 

Die bruggen behoeven dientengevolge niet langer 
te worden onderhonden en zullen te gelegener tijd 
worden opgeruimd. 

— De begrootingspost voor restauratie en onder
houd van de historische gedenktcekenen wenl in de 
Tweede Kamer der Staten Generaal, op voorstel van 
den heer De Jong, van /85.650 tot ƒ 1 0 . 0 0 0 te
ruggebracht. Uit de gevoerde discussion bleek, dat 
de Kamer eene opgave verlangt der gebouwen, die 
de Regeering zich voorstelt te restanreeren, om te 
kunnen beslissen aan welke gedenkteekenen de gelden 
zullen worden besteed, terwijl tie Minister van Bin-
nenlandsche Zaken stanndehicld , dat dit eene zaak 
was, waarin het uitvoerend gezag moet besneten. 
Na al het gehaspel over dc teedere quaestie dersoo-
gtnaamde historische gedenkteekenes doet het ons 

genoegen, dat een besluit gevallen i s , waardoor de 
regeling aan dc beslissing der Kamer onderworpen 
blijft. 

Amsterdam. In een onlangs in het Paleis voor 
Volksvlijt gehouden vergadering van de Commissie tot 
het besturen van nationale Tuinlwuw-Tentoonstellin
gen is ten aanzien van de vraag: »zal , met het 
oog op de in Groningen te houden tentoonstelling 
in 1 8 8 0 , te Amsterdam een tentoonstelling gehou
den worden ?" besloten, dat beide tentoonstellingen 
zonder bezwaar kunnen doorgaan, indien de tijdsbe
palingen genoeg uiteenloopen. 

Een pogramma voor de annatannde Tentoonstelling 
werd vastgesteld, doch de datums, waarop zij zal 
gehouden worden, bleven onbepaald. 

Door den waarnememlen Voorzitter, Jhr. Mr. Hoenfft 
van Velzen, werd bultte gebracht aan de nagedach
tenis van den overleden Voorzitter, Jhr. Rutgers van 
Rozenburg. 

— Burgemeester en Wethouders hebben ter open
bare kennis gebracht, dat door hen ontwerpen voor 
den bouw eener nieuwe beurs zullen worden inge
wacht tot 7 Februari 1880. Zij noodigen hen, die 
zoodanig ontwerp wenschen op te maken, ui t , dit vóór 
of uiterlijk op dien datum, met de noodige stukken 
tot toelichting, franco aan hen in te zenden , zullende 
op later ingekomen ontwerpen geen acht kunnen 
worden geslagen. 

— De Koninklijke Nederlandsche Stooniliootrnaat-
schappij heeft thans min de Koninklijke fabriek van 
stoom- en andere werktuigen, onder directie van 
den heer Van der Made, de levering opgedragen 
van eene boot, gelijk uan die. waarvan de ver
vaardiging onlangs door deu heer Laing te Sunder
land wenl aangenomen. 

— Het Hoofdbestuur der Maatschappij: Tot Nut 
van 't Algemeen bericht, dat in de jongst gehouden 
algemeene vergadering besloten is het initiatief te 
nemen van een volks-petitionnement aan de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal, teneinde tc verkrijgen 
dat van overheidswege maatregelen wonlen genomen 
tegen het misbruik van sterkedrank. Ter voldoe
ning aan het gedaan verzoek vestigen wij daarop 
de algemeene aandacht en wordt de onder teekening 
van het udres, dat in dc maand Januari overal in 
den lande zal worden nedergelegd, dringend aanbe
volen. 

— Dc Raad van commissarissen der nanmlooze 
vennootschap Dc Maatschappij: Een nationaal be
lang heeft de statuten de.:er Maatschappij verspreid, 
met het dool om leden te winnen. 

Het doel dezer Maatschappij is: l o . dc aanvraag 
om concessie tot beplanting vun bennen langs spoor
wegen, o|>enbare rijwegen en vaarten cn van andere 
gronden , die daarvoor geschikt zijn ; 2o. de exploitatie 
dier concessie; So. dc opwekking en aanmoediging 
van gemeentebesturen, zoowel door schrift en woonl 
als door voordeelige aanbiedingen, tot aanleg vnn 
plantsoenen, parken en draven; 4o. dc aanleg van 
plantsoenen, parken en dreven tegen billijke ver
goeding. 

Rotterdam. Het voorstel tot stichting van een 
abattoir is thans gedrukt en Strekt om een terrein 
van circa 4.5 hektare ten noorden van «len Boezem-
singel, volgens een plan van den bouwkundige A . 
Brans, daartoe in te richten. 

Behalve gebouwen voor de administratie, de 
ambtenaren enz., zijn in het plan opgenomen drie 
groepen dachtgebonwen, waarin wekelijks 800 run
deren, 800 stuks kleinvee en 700 varkens kunnen 
verwerkt worden. In een afzonderlijk slachthuis 
voor uitvoer zullen wekelijks 0000 stuks geslacht 
kunnen worden. Bovendien omvat het plan stallen, 
o[M>ti pleinen, afdeelingen voor vctsinelterijen, berg
plaatsen voor huiden cn plaatsen voor mest verzame
ling enz. De verschillende geitouwen wonlen door 
een net van sjMircn verbonden en de kosten op 
/ 550,000 geraamd. 

UnkoiMliinniien van UnnesteoinjjHi. 
Maandag, IS Oec. 

MaaMrteht, tc 10 uren, door het ministerie van 
waterst. euz., nan hot gcb. van het prov. best.: het 
verlengen van don vcordam aan den rechteroever der 
Maas aan het Rijksvcer te Wcsscm. Raming ƒ 9 5 0 . 

ilaaMriilii, tc 10 uren, door het ministerie vaa 
binuenl. zaken, aan het gebouw van het M O T . best.: 
lo. het doen van vcrnieuwingeii en hcrstclliugeu aan 
de Helpoort to Maastricht. Raming /oGOO; $o. het 
inrichten van de voormalige Rocollcctenkerk te Maas 
tricht tot archiefbewaarplaats. Raming ƒ45,500. 

*oier-i.nni, te 10 uren, in de sociëteit Amicitia: 
het inrichten tot 4 woningen voor gehuwde militairen 
van een gobouw in de Vijverstraat aldaar. Earning 

ƒ 7 6 0 0 . 
•elleveeeslwle, te 10 uren, in kamer A16 van ka

zerne no. 1: het verbeteren van devesting Helle
voetsluis (2c gedeelte). Raming ƒ 283,000. 

Arnhem, tc 11 nrcn, door de architecten G. J . 
van Gendt cn C. M . G. Nicrand, in het Café-Muller, 
het verbouwen van dc perceelen in dc Rijnstraat, 
aldaar, thans in gebruik bij The Singer Manufacturing 
Company, on het magazijn De Fakkel, ca uitkomende 
san de Varkeusstraat, voor rekening van L . Poppers. 

nclrtrr , te 11 uren, in Tivo l i : het maken van eene 
artillcrieloods op het plein van de nrtillcriektizerne te 
Helder. Bil j . inr. 14 D c c , vóór Huren, op liet bureau 
der genie aldaar. Raming y iy ,D00. 

iiur.ii.rht, tc 12 uren, op het raadhuis: lo de 
levering aan de gemrente, voor den die-ist van '80, 
van: ongeveer 17 M 3 dennen-, 6.9 M : i grenen-, 3 M 3 

eiken- cn 11 M * geercosoteerd dennenhout, hardstee-
ncn trottoirbandon cn kantsteenon, ka.k, tras, teer, 
touwwerk, smidswerk, 210,000 stuks »lakke Waal-
klinkers, 2.1 stuks gegoten ijzeren straaisyphons, olie, 
brandhout en turf; 2o. het onderbonden der openbare 
pompen. 

%n»trrdam, tc 12 uren, door burg. en weth.: het 
leveron van bestratings materiaal ged. '80, '81 eu 'S2. 

Hprgen, tc 12 uren, door het kerkbestuur der Herv. 
gemeente: het bouwen van eeue pastorie. Teckcniu-
geu liggon bij het kerkbestuur cu op de Stndstiniinor-
werf te Alkmaar. 

Iprldaern, hij Mr. Van Wcstriencn. secretaris der 
Sociëteit: do levering vau steenkolen, cokes enz. 
voor '80. 

l)ln«daj[, tl) Ree. 
Haarden, te 11 uren, in dc kazerne Oud-molen: 

het verrichten van voorzie ui ngen aar de garninoens-
mfirmeric aldaar. H i j . inz. 15 Dcc , vóór 8 uren, op 
het bureau van den eerstannw. ingenieur. Raming 
/ 0560. 

l'ireclit. te 2 uren, door dc maatschappij totexpl. 
van Staatsspoorwegen, aan het Centraalbureau: het 
herstellen der toegangswegen tot de stations Hengeloo 
en Goor, ten behoeve van den spoorweg Zutfen — 
Pruisische grens. Inl. bij den scctioiigrnicur te Zutfen. 
Raming /10,050. 

Heuge/and, te 4 uren, ten gomernleliuizc: het aan
leggen van een kunstweg, van de Uapbrugtc Koksliol 
af over Kropswoldo, naar de grensscheiding tusschen 
de prov. Groningen en Drente, lang, roet inbegrip 
der breedte van den spoorweg, 5525 M . Aanw. 15 
D c c , te 9 uren. B i l j . inz- vóór 12 uren. 

Haarlem, '-avond-. 7 uren, in het sladsamilnus: 
o. a. do levering van diverse stoffen voor kloediug-. 
stukken. 

Horn-tag, 13 Mee. 
'•-Ilage, te 11 uren, door het min. van waterstaat 

enz.: lo . het ged. '80 onderhouden van- en bet doen 
van eenige herstellingen aan do Ijuudsge bouwen te 
's-Hagc. Aanwijzing 15 D c c Raming / 30,600; 
2o. liet herstellen vnu den strekdam no. 26 en het 
leveren en verwerken van ballaststeen aan dwsrskrib 
no. 2, en van de strekdammen nos, 11, 24, 26, 31 en 
35 in «le Bovcn-Mcrwedc, onder dc gemeenten Voren, 
Gorinchem, Hardinksveld en Slecuwijk. Raming/" 31,450. 

11ret K i , te 11 uren, door den architect F . J . 
Niouwenhuis, in het gebouw voor K . on \ \ \ ; hot 
bouwen van een dubbel heerenhuis op het Lucas-
bolwerk aldaar. 

Waubragge, tc 12 uren, door W. Bruhiis: het 
bouwen van een winkelhuis. 

'••Hage, te 12 uren, door hot ministerie van water
staat enz., ten dienste der Btsatsspoorwageni lo. 
dc uitvoering van verschillende werkeu bij on op het 
goederenstation te Fijenoord, gem. Rotterdam. Inl . 
bij den eerstannw. ingenieur J . Lcyds, te Rotterdam. 
Raming ƒ 17,900; 2o. dc levering van bureaubehoeften 
voorde onderscheidene bureau's der Staatsspoorwegen 
ged. '80. 

'••Hage, te 1 uur, door het gemeentebestuur: de 
aanleg van een riool in de 2c Wagenstraat. 

Vllage, te 1 uur, door bet ministerie vnn Justitie: 
het uitvoeren van eeuige vernieuwingen en herstellin
gen aan het huis van arrest cn vun bewaring te Mid
delburg. In), bij den ingenieur-architect voor de ge
vangenissen en rechtsgebouweu J . F . Metselaar, te 
's-Hage. Raming ƒ5441.». 

Vllage, tc 1 uur, door burg. en weth.: de bouw 
eener school voor lager onderwijs, met onderwijzers-
woning cu gymnastieklokaal, aan de Duinstraat te 
Schcvenhigeu. Aanw. 15 Dcc , tc 11 uren. 

Harnrveld, te 1 uur, door het R. K . kerkbestuur, 
bij Joh. vauGcmert: het bouwen eener kerk met toren. 
Inl. bij den architect A . Tepe, tc Utrecht. Aanw. tc 
1l uren. 

Haringkarspel, door J . Swan : het houwen vau ccuo 
woning met stalling te Ltfrkeaorn. lu i . bij dc archi
tecten Holwcrda cn Vouk, te Winkel. 

irenekHiiip, door hel gemeentebestuur, bij den 
logementhouder J . M . Veldman: het bouwen eener 
school in 5 lokalen, voor te zamen 230 kinderen. Aanw. 
op het bouwterrein te 10 uren, door deu architect J . 
Mol l , te Hengeloo. 

Ilenderdag, IS Dee. 

Arnhem, tc 12 uren, door het prov. bestuur: het 
éjarig onderhoud van den prov. weg van Arnhem 
naar Apeldoorn (1 Jan. '80—31 Dcc. '83). 

Buren, tc 12 ureu, door gecomm. over don gecom-
bineerden grintweg van Tiel door Buren naar Kuilen
burg, bij VV. R. Beekman: het onderhoud vuu dien 
weg ged. '80. 

Haag-Hlakland, te 12 uren, door het gemeente
bestuur en kerkvoogdon der Ncd. Herv. gemeente, 
in het raadhuis: liet amovcen-n cn wed e rot i bouwen 
der kerk niet daarbij steenden loren, niet hijlevering 
van het henoodigdo kerk ameublement A a n » . 16 Dec, 
tc 10 uren. 

Vrijdag, l i l Pee. 
Middelburg, tc 10 ureu, door het ministerie van 

waterstaat enz., sah bet gebouw vau het prov. best.: 
bet éénjarig onderhoud vau dc Rijks-con trescarpe te 
Tholen. Aanw. 15 Due Ramiug ƒ 7 0 7 . 

v* illetuxoitril, te 11 uren, door de directie der 
marine: het gewoon joarlijksch onderhoud der dok-, 
sluis- cn andere waterwerken van het maritieme eta
blissement tc Willemsoord. Inl. bh don hootding. 
der marine, aldaar. Aanw. 17 cn 18 Doe, tc 10 uron. 

Arnhem, te 12 ureu, door het ministerie van bin
nen), zakon, aan het gebouw van bet prov. bost.- liet 
bouwen van a, ocu gebouw voor de.uonstratief onder
wijs met annexe woning, h. oene arbeiderswoning met 
dorsohvlosr, 0. Bene bergplaats voor werktuigen, alles 
ton behoeve van dc Rijks-luiidbouwsnhool tc Wage
ningen. Raming: reep. f 23,000, / 6000 cu ƒ 10,500. 

Arnhem, to 12 ii.-e-i, door het ministerie vun wa
terstaat enz., aan het gebouw van liet prov. best.: het 
uitvoeren van eenige herstellingen uan s Rijks-grooten 
weg van Zul feu over Ijochem naar Goor. Raming 
ƒ 4 3 3 0 . (Herbesteding.) 

Zvn.lle. tc 12 uren, door het prov. bestuur: het 
bouwen van eene schutsluis op dn Dedemsvuart, ter 
vervanging vun dc bestaande schutsluis no. 6. Raming 
ƒ 37,100. 

Zwelle, te 12 uren, door het prov. bestuur: het 
éénjarig onderhoud vuu do gebouwen van het prov. 
bestuur te Zwolle. Ruining ƒ 1 4 0 0 . 

Viiagc, tc 1 uur, door het ministerie vun water
staat enz.: het 3jurig onderhoud van- cn net doen 
van eenige herstellingen aan het Rijks-postkantnor te 
Velp. Iul. bij den ingenieur-architect voor de Lands-
gehouwen, tc V l l u g o cn den hooldopzichter D. Fok-
kena, te Zwolle. Raming ƒ 1050. 

Vllage, to 1 uur, door burg. en weth.: hot her
stellen van dc badkoetsen te Scheveningcn. 

Aneldearn, 's avonds 0 uren, door het diakeniebc-
stuur der Hnrv. gemeente : de gewone juarlijkache 
levering van pilo, katoen enz. 

Zaterdag, 10 Her. 
\ \ i i iem-oiir i i , te II uren, door den comm. der 

marine: de levering vun brandspuitslangen. 
i i ieri i i , te I uur, door burg. eu weth.: de levering 

van de benoodigde materialen ten dicnsie der stede
lijke gasfabriek in 'S0, als: getrokken-ijzeren pijpen, 
fittings euz.; koperen fittings enz.; smeedijzer, plaat
ijzer, spijkers, schroeven, blik, zink, tin, vijlen, giet* 
ijzer; glaswerk, luinpcgluzcii; kalk, tras; verfwaren, 
borstelwerk; leder; patent olie, poetskafoen, touwwerk, 
zavelaurd, steenen cn liout, te zamen 15 perceelen. 

Itrerht, te 2 uren, door liet ministerie vun binuenl. 
zaken, aan het gebouw van het prov. bestuur: het 
bouwen vau eeu gebouwtje voor astronomische waar
nemingen op het bolwerk Zonucnhcrg, te Utrecht. 
Aauw. 16 Doc, to 1 uur. 

Utrecht, te 2 uren, door het ministerie van water
staat enz., uan bet gebouw van het prov. bestuur i bet 
driejarig onderhoud der Rhks-groote wegen in de 
prov. Utrecht, in 7 jierc. Raming: perc. 1 /"0140, 
perc. 2 /7380, perc. 3 /*4230, perc 4 ƒ12,380, perc 
5 ƒ10,120, perc 6 / 5560, perc. 7 ƒ 15,500. 

Maandag, ÏV Iter. 

Kalli-rrium, te 1 0 ' , uren, door C. van Ai ide l : het. 
verbouwen vun het huis iu de Wijnstrnat no. 23. 
Aanw. 10 Dec , to 11 ureu. Iul. bij 11. Cramer, 
Ecudrachtsweg 34. 

Amilerdam. to 11 uren, aun het koloniaal clublis-
soincut: dc levering, in 36 perc, vun: Newcastle steen
kolen; divers ijzer (2 bestekken); gereedschappen: 
Coinmuliewuntsgocdereii; heiblokken; pompen; vijlen; 
hout schroeven; verfwaren (3 bestekken); lijnolie; 
Portland-cement: h run de miners, slangen eu zuig li ui zen ; 
vurlielitiugsmiildelcu; blank linnen; gordijn- en oog-
jesgocd; zijden lint; wit band, euz. 

Oraningsn, tc 12 uren, door burg. en weth.: het 
3jarig onderhoud van deu kunstweg vau Groningen 
naar Martenshoek, en van dien van Koksham uaar 
Fok,hol. 

Dsrdrerht, te 12 uren, op het raadhuis: het maken 
van eeue walbeschaeiiug langs de Mcsthavcn aau dc 
Mij l , ter lengte van ongeveer 101 M . Aanw. 20 D c c , 
tc 2 uren. 

Aalzum, te 12 uren, bij den architect Enghert 
Helder: hot bouweu van ecu woonhuis met schuurtje 
voor Watts I . Bicrma. aldaar. Aauw. bij den loge
menthouder S. van der Veen, 20 Dcc , te 11 uren. 

(•ran Ingen, te 1 - 1 . uren, door burg. cu weth.: 
het verrichten vau eenige herstellingen san- en het 
onderhouden van eenige schoolgebouwen, scliooimeu-
bclen en on der wijzers woningen, l i i l j . inz. 20 Dec , 
op het raadhuis. 

Weerden, tc 1 uur, in het gcineotiolundslmis: hot 
maken van eene enkele ijzeren ophaalbrug over den 
Rijn te Bodegraven. Inl. bij den fabrieklaudmeter 
van het groot-waterschap vuu Woerden, N . A . Sws-
nenburg. Annw. IS D e c , vun 11—2 uren. 

V l l a g e , te 1 uur, door burg. eu weth.: het leveren 
vnn lo . Waal- cn Riju-straatsteen, 2o. bekapte straat
keien, 3o. hardsteoneu trottoirbanden, met het leggen 
cn hcrlcggen. 

Middelburg, tc 1", uren, door burg. cu weth.: lo. 
het vernieuwen eu onderhouden vuu de hinncu de 
gemeente gelegen straatwerken, ged. *S0 tot en met 
S4; 2u. het uitvoeren vau alle loodgieters- cn loidek-

kerswerken aan- cn iu de genicentegebouwen, aUmede 
het onderhoud der pompen, ged. '80, '81 en '82; 3o. 
de levering vun do god. '80 voor do gemeentefubrikugc 
benoodigde bouwstoffen als: a plaat zand. It, hout
waren, c. verfstoffen, d. kalk, tras cn cement. 

IHmtdag, SB Dee. 
Utrecht, to 10 uren, iu hot gehnuw voor K . cn 

W.: het verbeteren van do batterijen aan dcu Over-
eindschoweg in do positie bij Jutfaas. Aanw. IJ D c c , 
te 10 uren. Bil j . inz. 22 D c c , te 3 uren, op het 
bureau der genie, aldaar. Raming ƒ 80,000. 

Alkmaar, tc 12 uren, door het gemeentebest: lo. 
het onderhouden vuu alle ge mee. ntege bouwen, scholen, 
bruggen, riolen en verdere gemeentewerken, benevens 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen nan die ge
bouwen: 2o. hot doen vun eenige reraieuwingeu aan 
dc bruggen; 3o. het leveren en vervoeren der benoo
digde materialen voor dc buitenweg! n, voetpaden enz.; 
•lo. het vernieuwen vau eenige gedeelten waluiuiir; 
5o. het onderhouden van den Hoevcrschelpweg eu 
daarbij behoorende werkeu; 6o. het uitvoeren van eonige 
vernieuwingen aan de torcus op do Groote kerk en 
dc waag. 

Gertel (bij Eindhoven), tc 12 uren, ten raadhuize: 
het maken der aardebuau met kunstwerken eu het 
met kliukers bestraten daarvan tusschen den prov. 
weg van Eindhoven naar do Belgische grens Ie Reusel, 
ouder dc gemeente Gestel c. a. en deu prov. weg van 
Oirschot over Hilvareuboek naar Tilburg, otidor de 
gemeente Middelbcers, lang 20,665 M . Aanw. IS 
Dec, te 'J ureu. Raming ƒ 105,220. 

Ursnlngen, te 12 uren, dour het prov. bestuur; 
lo. het driejarig onderhoud van onderscheidene wegen 
en kanalen in de provincie, iu 17 perc. afzonderlijk 
Sn iu 5 afdeelingen; 2o. het verdiepen vau een ge
deelte van het Reitdiop nabij liet dorp Zoutkamp; 
3o. het makeu van ecu pair binnenvloeddeureu en 
een puur buitcuebdeurcu voor de groote schut- en 
uitwaleritigsluis te Zoutkamp; 4o. het onderhouden 

van de zee waterkeering tusschen de Huusingoosluis 
te Zoutkamp en den Nittcrshock iu Friesland, met 
bijbehoorende werken. Aanw. van no. 2 en no. 4 
nep. 16 D e c . te 11 uren. 

Harllngen . le 1 uur, door het R. K, kerkbestuur, 
in het Hotel-De Boer: het houwen eener kerk niet 
toren en pastorie. In l . bij den architect A . Tcpo, tc 
Utrecht. Auuw. tc 11 uren. 

II. li-.aiu te 1 ' / i uren, door burg. cn weth., het 
bouwen eener school voor 220 kinderen en eene on-
derwij ters woning, met bijlcvering vun school meubelen. 
Aanw. 15 Dcc , tc S*/a W 0 0 , door den architect J I. 
ran Waning (van Rotterdam). (Herhosteding.) 

llrecht, te 2 uren, door de maatschappij tot c i p l . 
van Staatsspoorwegen, aan het centraal nurcau i het 
lovcreu vun geschilde masten afrasferiiigpuleu, benevens 
eiken statiotis-afrasteringpulen, masten stakeu cu 
dennenhouten latten, in 7 perc 

Nijmegen, te 2 uren, door burg. en weth.: lo . dc 
onderhoudswerken vun kilden, linvcns, straten, pompen 
en gehouwen der gemeente ged. ' 8 i ; 2o. dc levering 
van 425 str. M . boord- of bundsteencu voor trottoirs 
van Nicderniendiger steen; 3o. idem van 110,000 
boven voet sche grijze, machinaal-gcvormdc, vlakke 
straatklinker»; 4o. het verrichten der benoodigde 
karvrachten eu vervoeren van klinkers en handsteenen. 
Inl. bij den gemccntcarchitcct P. van dw Kemp. 

Krallngen, tc 3 uren, door het. gemecntebosl.: het 
verrichten van ceuigo vernieuwingen, bcnovcus de 
onderhoudswerken uan dc verschillende gemeente-
eigendommen, wegen enz., god. '80. 

Haam, 'savonds 8 uren, door het R. K. paroch. 
kerkbestuur St.-Cyriacus, in het Park: het bouwen 
eener kerk met aanhoorendon aldanr. Inl bij den 
bouwmeester L . C. Blcys, aldaar. Aanw. te 1 uur. 

Waenndag, 24 lire. 

Arnhrm, te 11 uren, iu het Koffiehuis „de Har
monie": het bouwen vun drie woonhuizen aan de nieuwe 
stra-.t achter dc Parkstraat te Arnhem, voor rekening 
vnn den heer A . Rouflucr. Aanwijzing Dinsdag 23 
Dcc. te 10 uren. Inl . hij de architecten G. J . van 
Gendt cn C. M . G . Moraad. 

'«•Hage, te II uren, door het ministerie van water
staat enz.: de levering van bullaslsteen voorde Rijks-
rivicrwerken op de Boven-Msas, in 2 perc. 

'•-Ilage, te 12 uren, door het ministerie vuu water
staat euz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het uit
voeren van werkeu ter verbinding der sporen met de 
haven tc Harliugen. Inl. op het bureau vuu den 
directeur voor dc spoorwegen te 's-llngc. Aanw. 17 
cn 18 Dec, telkens tc 10 uren. Ramiug ƒ80 ,000 . 

'•-Hage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste van de Rijkstelegraaf: lo . het 
3jarig onderhoud vun- eu herstellingen aan hel ktijks-
telcgranfkuntoor te Middelburg. Aanw. 20 Dcc , te 
3 ureu. Raming ƒ 7 2 0 ; 2o. idem idem vuu hel Rijks-
tclcgruufkuntoor tc Vlissingen. Aauw. 20 Dee., tc I 
uur. Raming ƒ 1 0 5 0 ; 3o. het houwen van een tele
graafkantoor met woning voor den directeur te Breda. 
Aanw. 10 Dec, te 12 uren. Raming ƒ26,580. 

l'treeht, te 1 uur, door burg. cn weth.: het afbreken 
en opruimen vau de bouwvallen der voormalige 
Willemskazerne. Aanw. 22 Dcc , te l 0 ' , t uren, 

Itrerht. tc l ' / \ uren, door burg. cn weth.: l o . 
het ééujarig onderhoud vuu- en het verrichten van 
eeuige vernieuw ingen anu de sluis en dc daarbijbe-
hooreude werken te Vreeswijk; 2o. idem idem van 
den straatweg cn hot jaagpad vuu Utrecht naar 
Vreeswijk; BO. idem idem van de sluis te Nieuworsluis 
en liet jangpnd vandaar tol Hinderdam; 4o idem idem 
van het jaagpad van Utrecht naar Woerden, niet bij-
behoorciide werkeu; 5o. het leveren run verschillende 
materialen ten dienste der gemeentewerken, in 2 2 
perc, nis: Utrcchtschc straatklinkers, IJ gel idem, 
Waal idem, harde vlakke Utr. klinkerdricliugen, Utr. 
metsclstceuen, kalk, tras cn Portland-cement, lekzand, 
heidezand, trottoirhuuden, hardsteoneu roosterramen 
met. roosters, verschillende houtwaren, eikenhout, 
verlwaren, borstelwerk, glas, rioolbuizeu, ijzer, ijzer-
k rami-rij en en gereedschappen, steenkolen, dakpannen 
cn tegels, touwwerk, enz. enz. 

Zaterdag, 1? Dee. 
V H a i c h , te lo uren, door het ministerie van wa

terstuut euz., aau het gebouw van het prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud der werkeu vau het kauaal de 
Dieze met zijue dichtingswerken in cn bij het fort 
Crèvccocur. Aauw. 22 en 23 D c c Raming ƒ0100 
per jaar. 

.Amalerdam, te 11 uren, door het miuistcrie van 
financiën, aan de bureau's van den luspecteur der dir. 
belastingen: het onderhouden en het doen van eenige 
hors teil iugen aau het. Rijks-waaggebouw aldaar, ged. 
'80, '81 eu '82. Aanw. 20 Dcc., te 2 uren. 

Ratterdam, te 11 uren, door dijkgraaf cn heem
raden van deu nolder Prins-Alexander, in het Alge
meen Verkooplokaal: het opmaken en beharden met 
puin en grint vnn den zuidelijken Spiegelnisscrwcg, 
den Schol Ie vaartsweg en van vier gedeelten hermweg 
langs de ringvaart van deu polder „Prins-Alexunder 
eu luugs do Nieiiwerkcrkscheloan eu dcu Grocneweg, 
tc zamen hing 10,702 M . Aanw. 10 Dec , te 9tJ* 
uren, te bcgiuiicn bij hut beneden-stoomgemaal ("'., 
te Krnliogen. 

Mneek, te 11 u rm, door het dijksbestuur van 
Wijmbritscradcels c n. Contributie-Zeedijken, bij Wed. 
T. Sevensma i l o . hel herzetten vau 203 M . steen-
glooiing, lungs de zeewering De Waterdijken, ten 
zuidwesten vun het in '70 verzette gedeelte, met het 
verlioogeu CU verzwaren van deu daarnevens liggendcu 
dijk cn liet makcii vun oen steenen hoofd op rijzen 
ziukslukkcn; 2o. het leveren van de daartoe benoo
digde materialen, als: a. 1360 last zuilenbazalt; b. 50 
last zink- cn 250 last stortstccn; c. 835 hst brik, in 
17 perc, als: 16 van 50 last en 1 vau 35 last; rf. 300 
M . 4 bij 30 c M . grenen plank; e. 18,000 bos Gaas-
terlandsch rijshout; f. 60 bos wiep- cn knijpband, 20 
bos kruisband, 350 bos Hollandselie hanughand of 
zoogenaamde hitten ou 350 bos puien of stuken (zoo-
genaamde Walcbersobe), Aanw. 20 D c c , te 10 uren. 

Arnhem, te 12 uren, door het. ministerie van water
staat enz., aan het gebouw van het prov. best.: lo . het 
4jarig onderhoud en de uitvoeriug vau vernieuwingen 
en herstellingen aun de Rijks groote wegen in Gel
derland, met dc dnartno behoorende kunstwerken, 
beplant ingen enz., in 10 perceelen i 2o. het vervangen 
van de brug over de Kleefschc Grnaf door oeu ge-
metscldcn duiker on de bestaande land hoofde n, iu den 
Rijksweg vsn Doesburg uunr Anholt. 

Arnhem, tc 1 uur, in hot CaféSuisse: hot bouwen 
van pakhuizen met kantoor, euz. groot ongeveer 475 
M 1 . , op eon terrein aan den Am.sterdnmscheu straatweg 
tc Arnhem voor rekening vau den teer J . A. de Har-
tog. Aanwijzing Woensdag 24 Dee. te 0'/j uren. Inl. 
bij de architecten G. J . van (iendt cn 0 . M . (>. N'ie raad. 

Winter*M jh , tc 1 uur, door dc Nederl.-Westt. 
Spoorwcgniontschappij. ten raadhuize i Bestek no. 42: 
gebouw tot woningen voor 5 doiianeubcambleii met 
nevengebouw: Bestek no. 43: douuuunloods; Bestek 
uo. 44! goederenloods en veelad ug. Inl. bij den 

I directeur-ingenieur der Maatschappij te Winterswijk. 

Utrecht, to 2 uren, door het prov. bestuur: lo. het 
onderhouden ged. '80, '81 ou '82 van de prov. grint
wegen: a. van dc Mcern nuar Oude water; o. het 
zand- cn jaagpad vim Utrecht naar Breukelun; ü, van 
Utrecht naar Cothru; d. vnn Houten nuar het Beu* 
sichemschcvcer; e. van Doorn near Lensden: ƒ. de 
Haar- eu Bisscliopsweg. Aanw. vun : a. 23 Dcc, h. 
19 Dec , c. cn ƒ . 17 Dcc , </. 22 D c c , e. IS Dcc; 
2o. hot 3iarig onderhoud van den weg van Utrecht 
naar Schalkwijk. Aanw. 22 D c c 

DinHdag, SO Dcc. 
Lelden, tc 11 uren, door dijkgraaf en hoogheem

raden vnn Rijnland, in het Geniecnluudshuis: hel ma
ken van de gebouwen en grondwerken, teu behoeve 
van bet stoomgemaal tc Katwijk, cn verdieping van 
het Katwijksche uitwntcritigskumuil, iu 2 perceelen. 
Inl . bij den ingenieur vaa Rijnland, te Leiden. 

'••Hage, tc 1 uur, door het R. K . paroch. kerkbe
stuur van St.-Jacobus, in do pastorie, Wiilcinslraat: 
10, hot maken van eeu eikenhouten tocht portaal; 2o. 
het maken vau eikenhouten kasteu in dc sacristie cn 
meer amh-re werken. 

Woen«<lac, 31 Dee. 
'••Hage, tc 12 uren, door het ministerie van water

staat euz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het 
maken vau de landlioofden, pijlers, beveiligings- cn 
verdere werken voor den overgang van het Noord-
hollaudsch kanaal bij Pnrruereiid, teu behoeve van den 
spoorweg Zaanstreek—Eukhuizon. Inl . bij den eerst* 
aauw. ingenieur te Hoorn. Aanw. 22 cn 21 Dec, 
telkens tc 12 uren. Raming ƒ 186,000. 

V i i a g c , te 12 uren, door het ministerie vnn water
staat enz., ten dienste der S:aatsspoorwegcn: lo. het 
lovercn eu verwerken van stortstecu bij 00 brug over 
het Spuikanaal to Fijenoord, gein. Rotterdam. Inl . 
bij deu cerstaanw. ingenieur te Rotterdam. Aanw. 
23 cn 24 Dec , telkens tc 11 uren. Raming ƒ 10,350; 
2o. hot maken van het tweede gedeelte strekdam net 
bijkomende werken in de Waal vóór Nijmegen. In l . 
bij dcu hoofdingenieur, tc Arnhem cn dcu wunrn. 
sectieiogenieiir, tc Nijmegen. Aauw. 23 en 24 Dcc , 
telkens te 1 uur. Ramiug ƒ 50,500. 

Maandag, .» Jan. ! » » • . 

'••Hage, tc 11 uren, door het ministerie van kolo
niën, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java: de 
levering van den metalen bovenbouw van 48 bruggen. 

Waen*4ag, 14 Jan. 
'•-Hage, te 12 uren, door bot miuistcrie van water

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: het. makeu 
van eene loods cu het afsluiten vun een terrein tot 
berging van spoorwrgmateriulen bij Nijmegen. Inl. 
bij den hoofdingenieur, te Arnhem en den wuarn. 
soclieitigcuiour, tc Nijmegen. Aanw. 7 Jan., te 1 uur 
Raming ƒ2300. 

Afloop van Aanbi'siHiiiai'ii. 
Vllage, 3 D c c : het maken cn leveren vuu 6stuks 

urinoirs niet toebchooren; ingek. 4 b i l j , als: 
Ijzergieterij De Prins van 

Oranje, tc 's-Hage, ƒ 704.82 of ƒ 117.47 p. st. 
C. G. Berendscn, idem, 627.00 „ 104.60 „ „ 
J . M . A . Wesseliug, idom, 505.10 „ 09. „ „ 
11. Hotz, idem, 534. „ 00.50 

tuu- i i rec i i i , 4 D c c : het bouwen van een raadhuis 
cn dokterswoning binnen die gemeente : minste inschr. 
was 1). Tanuninga, te Amsterdam, voor ƒ17 ,000. 

Dieren, 5 Dee.: het boUWCn VUU eeu hucrcilllllis 
a in deu Stationsweg; ingek. 7 bilj., als: 
J . Schut, te Brummen, ƒ 0360 
H . Steltenberg, „ Dieren, „ 0130 
H . Enklaar, „ idem „ 8786 
J . Bteinvoort, „ idem „ 8594 
H . A . Welting, „ Brummen, „ 8386 
A . Mandei man, „ idem „ 7607 
J . dc Wi t , „ Dieren, • 7364 
gegund. 

Iielnt, 5 D c c : dc levering aan de artillerie-stapel
en constructieinuguzijnea van: 

perc. 1. 1400 K G . koperplaat; ingek. 7 bilj., als: 
R. S. Stokvis cn Zn., te Rotterdam, f 110.23 
J . H . W . v. d. Polder, „ Delft, „ 106.95 
Gebr. Abrahams, „ V l l a g e , „ 105. 
¥,. Jupsie, „ Amsterdam, „ 100. 
L . J . Euthoven en Co., „ 's-Hage, „ 00.50 
II. de Heus cu Zn., „ Rotterdam, „ 00. 
G. J . Leeuwenberg, l>elft, „ 97.28 

perc. 2, II2,«iiui K G . mossingptuat; ingekomen 0 
bilj., ale: 
R. S. Stokvis en Zu., te Rotterdam, ƒ 105.28 
W. Hoven cn Zn., „ idem „ 05. 
V. d. Berg eu Co., „ Amsterdam. „ 92. 
J . H . W. v. d. Polder, „ Delft, „ 89.20 
11. de Heus en Zn., „ Rotterdam, „ 88.37 
Eitje on Co., „ Amsterdam, .. 88.23 
D. S. M . Kalker, „ idem ,, 88.14 
Gcbr. Abrahams, „ 's-Hage, „ 88.12 
G . J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 87.73 
E . Jupsie, „ Amsterdam, „ 87. 

perc. 3, 1640 K G . idem; ingek. 0 bilj., als: 
R . S. Stokvis cn Zn., te Rotterdam, ƒ 06.16 
Gebr. Abruhams, „ 's-Hage, „ 95. 
D. S. M . Kalker, „ Amsterdam, „ 93.14 
E . Jupsie, „ idem „ 93. 
V . d. Berg en Co., „ idem „ 92. 
J . H . W . v. d. Polder, „ Delft, „ 88.96 
II. dc Heus eu Zn., „ Rotterdam, „ 88.37 
Eitje en Co., „ Amsterdam, ,, 88.23 
G. J . Leeuwenberg, „ Delft, „ 87.73 

Eere. 4, 100,000 K G . Eng. sleeukoleu; ingekomen 
iljetten, als: 

A . Zellekeus, te Delft. f 15.70 
W . Hoven en Zn., „ Rotterdam, „ 15.58 
A . v. d. Leeuw &Zn. & Co., „ idem „ 8,05 

perc 5, 123,000 K G . fijne Roerschc steenkolen; 
eenige inschr. was A. Zcllekeus, tc Delït, voor ƒ 6 . 5 0 . 

Leeuwarden, 5 Dcc : lo het Sjarig onderhoud van 
de West du men up Schiermonnikoog; minste inschr. 
was F . Cocrkauip, te Schicriuoumkoog, voor ƒ 7 4 9 
per jaar. 

2o. voorzieningen aau den Hoogewa) en daarbijge-
legen duineu euz. op Schiermonnikoog; minste iuschr. 
was dezelfde, voor ƒ 800. 

Zwolle, 5 Dcc.: het onderhouden van de aarde-on 
verdiepingswerken vnu dc Dedemsvaart en hare zij
takken over '80, iu 3 perc; minste inschr, wsren: 

le perc. W. Bosman, te Nieuwlcusen, ƒ 8 2 1 ; 
2e „ II. Appelo, te Avcrecst, ƒ 1174 ; 
3e „ J . Haverkist, te Ambt-Harden berg, ƒ2250.50. 
Molrril jk, I) D c c : liet bouwen van eene school 

voor 120 kinderen met onderwijzers woning, in deu 
IJpolder, afd. B , op den noordelijken hoek van den 
Spiering- eu Middelweg: inin-te i isctir. was F. Klui t , 
voor ƒ 1 0 , 0 8 0 ; gegund aan B. Laaper, le Sloten, 
voor ƒ 22,675. 

Arnhem, 6 Dec: het bouwen van stallen, remise 
en verdere werken, op een terrein nan het Rocru.ouds-
plcin, ten behoeve der Arnhemschc tramwegen; ge
gund nun J . II. Stevens, te Arnhem, voor ƒ22,022. 

tc Amersfoort, f 15,777 
„ Hilversum, „ 15,700 
„ Amersfoort, „ 14,080 
„ lluurn, „ 14,888 
„ Amersfoort, „ 14,210 
„ idem „ 12,545 
„ idem „ 12,050 
„ idem ,, 11,110 

Snerk, 0 D c c : het bonwen van ccn stndsmagazijn 
met werkplaatsen cn kantoor en woniug voor den 
gemecntearcliitcct op het bouwterrein over dc Visch-
murkt nldaar; ingek. 8 bilj., resp. a ƒ 15,637, /15,362, 
ƒ14,700, ƒ 11,432, r*I8,°*A n3,250, ƒ12,547 cn, van 
Fuher en Bijvoets, aldaar, ƒ12,420; gegund. 

V l l » g e , 8 Dec: hot 3jarig onderhoud der werken, 
behoorende tot hot vcor tc s-Gruvcudccl; minste in
schrijver was J . G. Woudenberg, te Dubbeldam, voor 

ƒ 705 per jaar. 

AmHterdnm, 8 Dec: hot niukcu van ccn nevenge
bouw met wuterstation en bijkomende werken op het 
stat ion sterreiu tc Ijciden; minste inschrijver was A . 
Groenendijk, te Utn-cht, voor ƒ18 ,660 . 

Inssrcleort. 8 Dcc: het bouwen vnu oen progym-
nasium; ingek. S bill . , s l s i 
P. Audriossen, 
A . Kei r-, 
(J. l i Gijsbertse, 
1). Limper, 
G. Prins, 
J . li. Boks, 
J . C. van Eybergei 
W. van Haaiden, 
gegund. 

'••Ilage, 9 Dcc: de levering bij dc directie der 
Marine te Hellevoetsluis van eiken balknlutcn en 
planken; minste inschr. waren A. van Stuik eu Zn., 
te Rotterdam, voor ƒ21,748.55. 

D e i n , 0 Dcc : minste inschr. voor de volgende 
leveringen ann de artillerie-stapel- en constructicina-
gazijuru waren: 

le perc. 40,000 K G . messiugplaat, dik O.O023 M . : 
Gebr. Abruhams, te 's Hage, k ƒ86.02 per 100 K G . 

2e perc, 2600 K G . koperplaat, dik 0 0005 M . : H . 
do Heus cn Zn., te Rotterdam, ii ƒ 1 0 0 per 100 K G . 

3c perc, De Ruyter cn Meijer, te Amsterdam: 150 
riem papier, kardoes, gewoon, a ƒ 8 . 9 7 per riem; 2 
riem papier, blauw cartounerie, a ƒ 5 per riem. 

4e perc, Ten Bosch, te 's-Bosch: 100 K G . zwuvcl-
antimoniiim, I AO.58 per K G . ; 50 K G . amnioniak-sal, 
a ƒ 0 . 6 3 per K G . 

l i rei l o , 0 Dcc.: het ninken vun ceno overdekte 
loods voor steenkolen, cokes ou takkenbossen, cene 
open kolcnhergplna.s en het omleggen van sporen eu 
klinkerbestrating op het stationscmplaccmeut rijenoord; 
ingek. 15 bilj., als: 

te Dordrecht, ƒ 21,200 
„ Gicsendaui, „ 20,400 
„ Rotterdam, „ 20,275 
„ 's-Grnvcndcel, „ 10,000 
„ Vlissingen, „ 10,080 
„ Bodegraven, „ 10,050 
„ VGruvcndecl, „ 10.800 
„ Rotterdam, „ 10,873 
„ EUtoadreent, „ 10,833 
„ Dordrecht, „ 111,789 
„ Kapelle n/IJsel, „ 10,686 
„ Dordrecht, „ 10,474 
„ Rotterdam, „ 18,500 
„ idem „ 17,085 
„ Arnhem, „ 17,750 

J. 'v . d. Vlugt 
C. Hoogcudooru, 
F. W. Keijzer, 
A. Bijl, 
D. Bijl, 
J . T. Streij Jz., 
M . Naaktgeboren, 
W . P. v. d. Laan, 
J . Netten, 
A. du Viji i , 
L . Hollander, 
J . vuu Sluisdam, 
G. Keij, 
J . de Bruijne, 
E. Wansink, 

Alfen N d It | i i , 10 Dec: het bouwen eener school 
met onderwijsertwoning, nuur de plans vnn den ar
chitect Th. Asseler; minste inschr. was J . J . vun 
Dcth, te Zwummcrdani, voor ƒ16,780. 

(•renlngen, 10 Dcc.: het bouw en eener dubbele 
behuizing iu de Nieuwe-Ehbingestrnut, onder beheer 
van de nrchitectcn llockzema; ingek. 6 bilj , slat 
K. Pakken, te Groningen, ƒ 11,887 
II. Kiel , „ idem „ 1I.S4S 
B . Schuur, „ idem ,, 11,800 
II. Brons, „ Schcernda, „ 11,170 
.1. Bakker, „ Groningen, „ 10,050 
E . Bcrkeubosch, „ idem „ 10,700 
gegund. 

'••Hage, 10 D c c : lo . het verlengen van het wes
telijk havenhoofd tc Pcruis en het maken eener 
aanlegplaat- en van een plankier in den kop dier 
verlenging langs dcu linkeroever der Nicuwe-Moas, 
tusschen de kilometerraaien 141 en 142; ingekomen 
4 bilj., als: 
G . Vlot, te Hardinksveld, ƒ 0900 
B . dc Waerd, „ Nienweuhooru, „ 0000 
A . van Kekem, „ Rotterdam, „ 0830 
C . Bos As. , „ Dordrecht, „ 0200 

2o. het uitvoeren van herstellingen cn vernieuwingen 
aan dc werken van den Baardwijkschen overlast, met 
dc Rijkssluis iu dc oostelijke vaartkade van Waalwijk, 
met het éénjarig onderhoud dier werken, benevens het 
zoonoodig leggen der zomersluiting; ingekomen 4 
b i l j , als: 
C van Zwol, te Made, ƒ 2749 
A . dc Kort, „ Baardwijk, „ 2328 
H . J . Dekkers, „ idem „ 2072 
J . Veldman Jr., „ Drunen, „ 2057 

l'treeht, 10 D e c : het vergrooten van het douanen-
gedeelte en hot deen vnn bijbehoorende werkeu aan 
dc gocdcrenbcrgplauts op station Arnhem; minste inschr. 
was J . A . van otrouten, te Utrecht, voor ƒ 5 8 9 0 . 

Vervolg der Berichten en Mededeelingen. 
B I N N E N L A N D 

Rotterdam. Omtrent de laatst gehouden ver
gadering van de Rottenlamsche Trnmwayinantsehappij 
geeft Het A-ïeuics van Hen Dag een ver-slag, dat 
aanspraak maakt op l>cknopthcid en duidelijkheid. 
Het luidt nis volgt: 

nGisteren is te Rotterdam een algemeene verga
dering gehouden vau aandeelhouders in de Rotter-
dainsche Ti-.imwuyrnaalscbappij. Dc N. R, Ct. bevat 
er een uitvoerig ver-slag van. Het geeft hij lezing 
den indruk, dat de geheele inrichting van die Maat
schappij niet juist tot een voorbeeld voor muteren te 
stellen is. Reeds zijn twee van dc vijf directeuren 
ontslagen, en op de vergadering voegden een paar 
aanwezigen elkander woorden toe, die de JV. 11. Ct., 
met het oog op de wet, zegt niet te mogen herhalen 

-••In het verblind van den zin echter moet schur
kerij en bedrog schering en inslag van de gesprek
ken geweest zijn. 

»Op die manier keuvelden de heeren over hetgeen 
nl met de Maatschappij gebeurd was, over de kosten 
vau oprichting, de overneming der concessie, de le
vering van paaiden en tuigen, 'vermoedelijke oneer
lijkheid onder directeuren en conducteurs, enz. enz. 

>Later wordt de vergadering hervat om over ka-
piüialvergrooting te spreken." 

Utrecht. In deze weck had een algemeene 
vergadering van aandeel houders in de Utrcchtschc 
TramwnvjuiMtschnppy plaats. Een voorstel van 
commissarissen tot het sluiten van een obligntielee-
ning vun f 75,000 werd na eenige dnscussic aan

genomen. Dc heer J . C. van Eelde dankte onder 
luide toejuichingen der vergadering het Bestuur voor 
dc goede zorgen en den ijver, waarmede het sedert 
de oprichting der Maatschappij was werkzaam ge
weest. 

Gouda. Met het oog op dc waterleiding is 
door de gezondheidscommissie een nieuw onderzoek 
ingesteld naar de hoedanigheid van IJselwater cn 
Lekvrater, waarvan het resultaat is, dat dit laatste 
verre de voorkeur verdient boven bet eerste, waarom 
zij het Lckwater voor eene waterleiding aanbeveelt, 
met welk gevoelen de Inspecteur van het geneeskun
dig staatstoezicht iu Zuid-Holland zich heeft vcreenigd. 

V l i s s i n g e n . Met genoegen vernemen wij , dat 
aan de mant^happij de Schelde alhier dc vervaar
diging zal worden opgedragen van vier tor|icilohootcn 
ten behoeve van het Departement vnu Marine. Ook 
aan de Nederlandsche StoomiKWtmnntscliappij op F i j 
enoord zou zulk eene bestelling zijn gedaan. 

Meppel. De Raad heeft het besluit genomen 
tot oprichting eener ovenlekte botermarkt, in do 
onmiddellijke nabijheid van de stadswaag. 

Harderwijk. De Raad heeft, op voorstel van 
de commissie van beheer der gemeente-gasfabriek, 
besloten, den prijs van bet gas met 1 Januari e. k. 
te verlagen met twee cent en alzoo te brengen Op 
1 1 ct. per H>. 

Advertentiën. 

Aanbesteding. 
HET EL C. P A R O C H I A A L K E R K B E S T U U R 

S T . CYR1ACUS T E HOORN is voornemens op 
Dingsdag 23 December a. s. des avonds ten 8 ure, 
in het Park aldaar, aan tc besteden: 

Het bouwen eener kerk met aanhoo
rendon aldaar. 

Bestek eu teekeniugen liggen van af l o December 
ter inzage ten kanton* vau den Bouwmeester A . ('. 
B L E U S te Hoorn, en zijn op franco aanvrage ver
krijgbaar in de R. C. Boekhandel van F . II. J . 
P A 8 T 0 0 R te Hoorn, de Bestekken a f\.—, het 
stel teekeniugen a ƒ 1 0 . — . 

Aanwijzing in loco 23 December, namiddags ten 
1 ure. 

Hoogheemraadschap Rpland. 
0PEXBARK BKSTEDINIï. 

D I J K G R A A F E X H O O G H E E M R A D E N van RIJN
LAND zullen op Dinsdag 30 December 1879 , .les 
voormiddag* ten elf uren, in het Gemeeiilaiutshiiis te 
Leiden, bij enkele inschrijving b e s t e d e n overeen
komstig b.-t hesi.-k en de voorwaarden: 

Het maken van de gebouwen en grond
werken ten behoeve van het Stoom
gemaal te Katwijk, en verdieping 
van het Katwijksche Uitwaterings-
kanaal, in twee perceelen. 

Het bestek met de teekeningen zal van af H 
December a. s. tegen betaling van / 2 en de geze
gelde insclirijvingsbilletten voor 21 Cts. verkrijgbaar 
zijn ter Secretarie van Rijnland, te Leiden. 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij deu Inge
nieur van Rijnland, te Leiden. 

Openbare Aanbesteding. 
De architecten G, J . V A N G E N D T en C. M . G. 

N I E I i A A D te Arnhem, zullen op Woensdag24De-
ceuiber 1879 , des vourmiddage ten 11 ure, in het 
Kofïijhuis !•/*'• Harmonie" in het openbaar aan
besteden : 

Het bouwen van Drie Woonhuizen aan 
de Nieuwe straat achter de Park
straat te Arnhem, voor rekening 
van den Heer A. ROUFFAER. 

l iet bestek is van af Vrijdag 19 December te 
bekomen tegen betaling van 50 Conto, ter drukkerij 
van den heer G. J . T l H E M E te Arnhem. 

De teekeningen liggen van af dien datum ter visie 
in het lokaal der aanbesteding, terwijl aanwijzing 
in loco zal worden gedaan op Dingsdag 23 Decem
ber , des voormiddag» ten 10 ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore 
der Architecten voornoemd. 

M N B E S T E D I M . 
De architecten Q. J . VAN" G E N D T en C. M . O. 

NTERAAI) te Arnhem, zullen op Zatenlag 27 De
cember 1879, des namiddags te 1 uur, in het CAFÉ 
SUISSE in het openbaar aanbesteden: 

Het bouwen van Pakhuizen, met Kan
toor, enz. groot ongeveer 475 vier
kante meters, op een terrein aan 
den Amsterdamschen straatweg te 
Arnhem voor rekening van den heer 
J. A. D E HARTOO. 

Het bestek Is van al' Zatenlag 20 December 1879 
te bekomen, tegen betaling van 50 cents, ter druk
kerij van deu heer G. J . T H I E M E te Arnhem. 

De teekeningen liggen van af dien datum ter visie 
in het lokaal der aanbesteding, terwijl aanwijzing 
in loco zal worden gadam) op Woensdag 24 Decem
ber, des voormiddags ten half tien ure. 

Nadere inlichtingen zijn te bekoniqji ten Kantore 
der Architecten voornoemd. 

Voor Afbraak te koop: 
Dc ojistmi.l van eene Rot*! onderhonden HOUT-

LOODS , lang 45 (aofiRe Vijf cn Veer-tin) Meter 
en breed 9 Meter, niet eene door pannen (,-edekte kap. 

Te tanga l»j den Heer W. C. V A N KIJSWIJK, 
Nieuwe Havenstraat te ' f ORA VENHAGJS, 

Nederlandscli-Wcstfiialsche 

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. 
Lijn Winterswijk Bocholt. 

Aanbesteding 
op Zaturdag den 27 December 1870. des na

middags ten één ure, ten Raadhuize te Winters
wijk van de navolgende werken ten behoeve van 
Station Bocholt. 

Bestek no. 4'2. 
Gebouw tot woningen voor vijf dou-

anenbeambten met nevengebouw. 
Bestek no. 43. 

Douanenloods. 
Bestek UO, 44. 

Goederenloods en veelading. 
De insclirijvingsbilletten moeten uiterlijk vóór het 

uur der bestelling vmchtvrij wonlen bezorgd ten 
Raadhuize te Winterswijk. 

.Voor elk bestek kan afzonderlijk worden ingeschre
ven; voor meerdere bestekken inschrijvende, moet 
voor elk bestek een afzonderlijk inschrijvingsbillet 
worden ingeleverd. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij tc Wititcrswijk, bij 
wien tevens dc bestekken met bijbehooren op franco 
aanvrage en tegen betaling van: 

ƒ 3 . — voor Bestek no. 4 2 , 
ƒ 1 . 8 0 » t> no. 4 3 , 
ƒ 1.80 D i no. 4 4 , 

van af den 13 December a. s. verkrijgbaar zijn. 
Winterswijk, den 2 7 f B November 1879. 

D E DIRECTIE . 

Aanbesteding. 
De B U R G E M E E S T E R i 

nicente NIJMEGEN, 
Deceiul»ei 1879 , des namiddags ten 
het Gemeentehuis aanbesteden: 

1. De ONDERHOUDSWERKEN van 
Kaden, Havens, Straten, Pompen 
en Gebouwen, van de Gemeente Nij
megen , gedurende het jaar 1880. 

2. De LEVERING van: 
Vier honderd vijf en twintig strek
kende Meter BOORD- of B ANDSTEE-
N E N voor trottoirs, van Niedermen-
diger steen. 

3. De levering van eenhonderd tien dui
zend BOVENVOETSCHE GRIJZE 
MACHINAAL G E V O R M D E VLAK
K E STR' A T K L I N K E R S T E E N E N . 

4. Het VERRICHTEN der benoodigde 
K A R V R A C H T E N en V E R V O E R E N 
van KLINKERS en BANDSTEEN EN. 

De bestekken liggen ter inzage op de Gemeente
secretarie van Nijmegen, dagelijks van 's morgens 9 
tot 's namiddags 3 uur, de invallende Zon- en Feest
dagen uitgezondeitl. 

Gedrukte exemplaren van de sub 1 genoemde on
derhoudswerken zijn op franco aanvrage te beko
men tegen 25 Cent per exemplaar en van de sub 2, 
3 en 4 genoemde levering tegen 10 Cent per exem
plaar. 

Nadere inlichlingen zijn te bekomen hij den Heer 
Gemeente-Architect P . V A N DER K E M P . 

eu WETHOUDERS de 
op Dingsdag den 

O P E N B A R E A A N B E S T E D I N G . 
B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S der ge

meente UTRECHT, zijn voornemens op W o e n s d a g 
d e n 24. D e c e m b e r 1879, des namiddags ten 
1'/. u r e in het openbaar ten Stadhuise aan te be
steden : 

1. H e t é é n j a r i g o n d e r h o u d v a n e n h e t 
d o e n v a n een ige v e r n i e u w i n g e n a a n 
d e S l u i s e n d a a r b i j b e h o o r e n d e w e r 
k e n t e V r e e s w i j k . 

2. I d e m , i d e m v a n d e n S t r a a t w e g e n h e t 
J a a g p a d v a n U t r e c h t n a a r V r e e s w i j k . 

3. I d e m . i d e m v a n d e S l u i s te N i e u -
w e r s l u i s e n h e t J a a g p a d v a n d a a r 
t o t H i n d e r d a m . 

4. I d e m , i d e m v a n h e t J a a g p a d v a n 
U t r e c h t n a a r W o e r d e n , m e t bi jbe
h o o r e n d e w e r k e n . 

5. h e t l e v e r e n v a n v e r s c h i l l e n d e m a 
t e r i a l e n t e n d i e n s t e d e r G e m e e n t e 
w e r k e n , i n 22 p e r c e e l e n , a l s : 

Dtrechtache straatklinkers. 
IJssel » 
Waal n 
Harde vlakke Utr. Klink, drielingen. 
Utrechtscbe motselsteenen. 
K a l k , tras en Portlandcement. 
Lekzand. 
Heidezand. 
Trottoirbanden. 
Hardsteenen roosterramen met roosters. 
Verschillende Houtwaren. 
Eikenhout. 
Ver w waren. 
Olie en Petroleum. 
Borstelwerk. 
Glas. 
Rioolbuizen. 
IJzer, Uzerkramerijen cn gei-ectlschappen. 
Steenkolen. 
Dakpannen en tegels. 
Touwwerk. 
Booincn, heesters, bloemstruiken en bloemen. 
De bestek ken en voorwaarden liggen van af 

W o e n s d a g 10 D e c e m b e r e. k . , ter inzage aan 
het bureau der Gemeentewerken Achter Klarcnburg 
en zijn van dien datum af aldanr, zoomede ten 
Stadhuize (Afdeeling Financiën) en bij de Boekhande
laren V A N T E R V E E N KN ZOON verkrijgbaar gesteld 
tegen betaling van f 0.25 | i e r exemplaar. 

Utrecht, 0 December 1879. 
De Secretaris der gemeente Utrecht, 

W. II. DE W A T T E V I L L E . 
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D E O P M E R K E R — Zaterdag 13 Diwmber 1879. 

G e m e e n t e n G e s t e l c a . , Z e e l s l , 

O e r l e , V e s s e m c . a . e n 

O . , - W,- e n M i d d e l h e e r s . 

AANBWÉMM». 
M|, Dinsdag den 23 December 1879, den 

middags ten IS! ore, za l , onder voorbehoud van na
dere goedkeuring en in bijzijn vnn een' ambtenaar 
van den Provincialen Waterstaat, ten raadhuize ie 
Gestel (bij Eindhoven), worden 

A A N B E S T E E D : 
Het maken der aardebaan met kunst

werken en het met klinkers bestra
ten daarvan tusschen den provinci
alen weg van Eindhoven naar de 
Belgische grens te Reusel, onder de 
gemeente Gestel c. a en den pro
vincialen weg van Oirschot over 
Hilvarenbeek naar Tilburg, onder 
de gemeente Middelbeers, ter lengte 
van 20,665 meter. 

Begrooting f 195,220. 
De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving, 

ovei-ecnkomstig art. 18 van het bestek. 
Het bestek ligt ter lezing op de raadhuizen te 

Gestel c. n . , Zeelst, Oerle, Vessem c. a. cn Mid
delheers c. a. cn is op t'ranro aanvrage tegen beta
ling van ƒ 1.00 verkrijgbaar bij den Burgemeester 
van Gestel c. a. 

Op Donderdag den 18 December 1879. 
des voormiddags ten 9 ure, zal de noodige aanwij
zing op het terrein, tc beginnen in de gemeente 
Gestel c. a . , gedaan wonlen. 

Namens de Gemeentelast uren van 
Gestel c. a . , Zeelst, Oerle, Vessem c. n . , 

en Middelheers c. a . , 
De Burgemeester van Gestel c. a. 

E. V A N G E N N I P . 

Herbesteding. 
B U R G E M E E S T E R E S W E T H O U D E R S V A N ME-

LISSAXT zullen, liehoudens nadere goedkeuring, 
op Dinsdag den 28 December 1870 . des namid
dagsten 1-J-ure, op het Gemeentehuis aldaar, inl iet 
o i«nhaar herbesteden: 

Het bouwen eener school voor 220 
kinderen, en eene Onderwijzerswo
ning, met bijlevering van Schoolmeu-
belen. 

Bestek cn teekeningen liggen ter inznge ter Se
cretarie der Gemeente. De gewijzigde bestekken 
zijn aldaar zoowel als hij de (Irma M . WIJT & Z O N E N 
te Botterdam a f 1,50 verkrijgbaar, bij welke 
firma a f 4.— |>or stel Copieii der teekeningen te 
bekomen zijn. 

Aanwijzing op Maandag \~> December a. s. des 
namiddags '2'/j uren, door den Architect J . I. V A N 
W A N I N G tc Bottenlam , hij wien nadere inlichtingen 
te bekomen zijn. 

Aanbesteding. 
Het l i . K . P A R O C H I A A L K E R K B E S T U U R V A N 

S T . JACOMUS te 'SGRAVENHAGE is van mea
ning op Dingsdag 30 Leccmber 1871), des namid
dags ten één uren, in de P A S T O R I E VYillemstinat 
aldaar publiek aan te besteden: 

1. Het maken van een Eikenhouten 
T O C H T P O R T A A L 
Het maken van Eikenhouten KAS
T E N in de Sakristie en meer an
dere werken. 

Bestek en teekening liggen U T inzage in een der 
liijlokalcn ingang Willemstraat. 

Afzonderlijke liestekken zijn I /0.50 verkrijgbaar 
bij den Bouwkundige VV. l i . V A N L I E F L A N D , te 

Hage. 

2 

VAIN R 1 E T S C H 0 T E N & H O I \ V E \ S . 
ROTTERDAM. 

ROBF.Y & COMPANY'S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van FOX WALKER & Co. 
LOCOMOBIELEN van IIOHEV & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, S T O O M K R A N E N en 

D O N K E Y POMPEN van A P P L E B Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTBIFUOAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS. D O M M E K R A C H T E N . K A L K 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP
P E N . S T A L E N SCHOPPEN, gegaiand ,1e 
K R A A N - en andere K E T T I N G E N , STOOM-
M E T E R S . AFSLUITERS, K R A N E N en 
GARNITUREN nor stoom- en watervverktnigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

P r i n . PORTLAND C E M E N T uil .Ie 1'abrieken 
der beroemde D U R H A M C O M P A N Y tegen concur-
roerende prijzen. 

Allee prima kwaliteit en billijke prijzen. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L". L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAL DB TRAVERS, 
geeft tnrigi dat door baar tot eenige A O EN T E N voor den 

verkoop van A S P H A L T in brooden zijn aangesteld: 

F O L K E R S & C". te Amsterdam, 
door wie ook tot liet leggen van vloeren Inlichtingen worden verstrekt en orders voor gelieel Neder
land aangenomen op gelijke voorwaarden als aan de Fabriek, Heilweg N " . 3 . te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E . 

FABRIEK DE HOLLANDSCHE IJSSEL 
D E J O \ « . I I & C°. 

Clviel-Ingenleurs to Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst uiogelijk''ti lijd alle sooi-ten van S t o o m b e - i r g e r m o l e n a in bont- of 
ijzci-constiuctie, volgens eigen systeem, gesehikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M» per 
werkdag, en verdei- S t o o m w e r k t u i g e n i K e t e l s , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n , H e i m a o h i n e s , 
S t e e n - en T e g e l v o r m m a c h l n e s . I J z e r e n K a p B r u g o o n s t r u o t i ë n enz. 

RACHMANN & VAN LEEUWEN, 
Mozaïk-Cement-Tegel-, Kunstmarmer- en Bouw

materialen-Fabriek. 
S L O T B R D I J K »:>ij Amsterdam. 

Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaard igde Cement-Tegels aan in alle kleuren en dessins, 
enkel en in Mozaikvorm, tot het bevloeren van Kerken, Gewelven], Lusthoven, Paviljoens, Halkous, Voor
huizen, Galerijen, Kustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trottoirs, Wandelwegen, enz. 

C e m e n t - d a k b e k l e e d i n g e n iu alle kleuren, tegen alle weersgesteldheden bestand en l / ' i lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van Cementvloeren op lïetoii-onderlagen voor S(roor weg-Stations, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zuiders, Magazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, iu alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kuustmariner) iu alle kleuren eu dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingingen, Hofsteden, enz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Fonteinkomtncn, Paarden- en Koe-kribben , Ifcidkuipen, Schonr-
steen-steenen, Mozaik-Ceineut-Tegcls voor Wand- en Zuilenliekleeding. — Voorts alle in liet Bouwvak 
voorkomende voorwerpen, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dakbek leed ingen. 
Terrassen, enz., op directe aanviage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te l)ckomcn aan de Fabriek. 

H.H. Deskundigen! 
I E M A N D i meermalen bij uitvoeringen werkzaam 

geweest zijnde eu goed bekend met hel maken van 
Kadastrale- en Algemeene kaarten. Revisie 
teekeningen enz., net werk kunnende leveren, 
vraagt tegen Januari ol Februari plaatsing. 

Adres franco, Letter V, Bureau Opmerker. 

O p e n b a r e A a n b e s t e d i n g . 

B U R G E M E E S T E R m W E T H O U D E R S K R Ga> 
H K K N T R UTItEV.IlT zijn voornemens op Woensdag 
den 24. December 1879, <tcs namiddags ten één 
ure, in bet oiienbaur ten Stadliuize uun te liestedeii: 

Het afbreken en opruimen van de 
bouwvallen der voormalige Willems
kazerne te Utrecht. 

De voorwaaiden van verkooping liggen ter inzage 
aan het Bureau dei1 Gemeentewerken Achter Klaren-
burg eu zijn aldaar, zoomede ten Stadliuize (Afdeeling 
Finuneienj en hij de Boek handelaren V A N T E R V E E N 
ES ZuoN verkrijgbaar gesteld tegen betaling van 
f 0.25 ]icr exemplaar. 

Aanwijzing iu loco /al plaats hehhen op Maandag 
den 22. December e. k., des voormiddag! ten 1 0 % ure. 

Utrecht, \ Decemlier 1879. 

De Secretaris der Gemeente Utrecht, 

\ \ . II. U K W A T T E V I L L E . 

I I . H0LSB0ER te Arnhem. 
F A B R I E K en M a O A Z I J N van Instrumenten 

voor wetenschnp|ielijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- en 
Theaterkijkers. Briefbalansen. enz. enz. 

Maatschappij tot HxpLoitatie van 
Staatsspoorwegen. 

A A N B E S T E D I N G . 
Op den Decemlier 1870, dei namiddags 

ten 2 un;, /al aan het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan te Utrecht worden aanbesteed: 

Het leveren van geschilde masten af-
rasteringpalen, benevens eiken sta-
tionsafrasteringpalen, masten staken 
en dennenhouten latten, in zeven 
perceelen. 

De besteding geschiedt hij enkele inschrijving, 
volgens art. 7 van hot Bestek. 

Het Bestek ligt van den 8"»' Decemlier 1870 ter 
lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse Laan 
te Utrecht en aan de bureau's van de Sectie-lngeuieiu-s 
te Groningen, Me/ipel, Zutphen,'s Ucrttigenhosch, 
Rotterdam„ Rergen-opZoom eu Venlo en is op 

franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 
Inlichtingen worden gegeven door de Sectie-Inge

nieurs voornoemd. 
Utrecht, den 8"'» December 1879. 

H. & J. SUYVER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

'Ir UoOitiiiInth, Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle M e n d e typen 
en reparation aan Inslaande K K i l :i.s worden in 
deu kortst mogelijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

K L O O S & V A N L I M B U R G H 
Eigenaars van Zuilen- en Tafeltaalt-sjTiieven 

in R1JNPRU1SSEN, 

Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 
Straatkeijen, Portland-Cement, 

KALK, IIUUINSTKEN, VOORVASTE STEENES, ENZ-
Nieuu-ebaven N.lijde 5 5 , K o t t e r d a m . 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A B T O I H I O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

van K K I J E N G H O E V E N . 

^AS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxydc, geleverd door de 
G o . Purification and Chemical (."". Limited London. 
Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 

en Oost-lndië 
W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 

bij wien liijzoudoi'liodeii on prijsopgaven verkrijg
baar zijn. 

P 
n o / A I E K -

A R K E T V L O E R E N 
ni Tegels In nllrsoorhii. 

UK I . 1ST&C" . , Haringvliet 7. liotterdam. 

VLOERDELEN. 
Door de Fabrieken *de Amstel" cn *de Onrust" 

wonlen V L O E R D E L E N geschaald eu geleverd, 
de- onzichtbaar gespijkerd kunnen worden en 
niet doorstuiven, in concurrentie met dc buiten
landacne geploegden, welke laatsten bij de minste 
krimping, tie naden uit elkander cn doorstuiven. 
Lijsten, Architraven. Schutwerk, PakUirden etc. iu 
alle prolielen, solide bewerkt. 

II. L I J B R ] N K , 
Utrechtsrhczgde, Amsterdam, 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

MöZiiili Tegels voor Moeren 
in K E R K E N , W I N K E L S , VESTIIIUI .ES, C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. en. alsmede 
U E K L E K I I I N I i van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

G r . .T. OOR, 
F i r m a AST. D E W I L D , 

Schecpmakershaeen N". ti'2 en Ju/ferstraat N". 56. 

R O T T E R D A M . 

L E D E R E N D R I J F R I E M E N " 
In ui I r n fine ti naren . geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

A L E X . A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

Portland-Cement 
„ S T E K V , rtlTZ i P . 
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Volledige inrii-btingen van Eabrieken voor alle 

soorten van |.nvelein eu aardewerk. Heer dan 
duizend dezer machines zijn zoowel in frankrijk 
als in bet Riiilenland iu werking. 
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BERICHT. 
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Uur ttle MeeriM l.ea l .oii i i irri len . w elke in Oen 
loop eter manntl J.ttittari het hedraff vmor firn 
ttehrctrn Junraanfj per po-tu•*•••••] «v.-riiiakcii, wordt 
Oe i>rij« verminderd mor hel Hlnnrnlund OH Z K I 
(.1' LUK V en To«.r hel RultenUnd oi> *.V.M.\ I . t l . IIO 
wa«rn» hun enmiddellilh berirhl I M entvanitiit sol 
werden lecgexeaden. 

Voer ben, die niel von dit aanbod gebruik gelie
ven le maken, blijven de prijzen ala vroegrr on
veranderd gehandhaafd. 

•e Admlnlalratle. 
>H Mrn adre*«eere den poolwliael aan de Ad-

mlnUtrallr van De Opmerker le Arnhem. 

E U G E N E V I O L L E T - L E - D U C . 
DOOR 

ÖHAILM CLÉMKNT. 
Iliitoire ""•"/ dritinateur. — Comment 

on apprrndè deuiner, pir Yiullet-U'-Duc. 
'V, vol. in 8». Paris, thei Hetzul, 18TU. 

Met een beklemd hart heb ik dit nieuwe — 
dit laatste deel van Eugène Viollet-lie-Duc gelezen. 
Helaas! de beroemde bouwmeester heeft zijn broeder 
Adolf, on/en goeden makker, zeer snoedig gevolgd, 
en vol leven, kiacht, geestdrift, en men mag wel 
zeggen , vol jeugd, is hij ontrukt geworden aan de 
wetenschap e n aan de kunst. Hij had pas een werk vol-
tooid, dat een deel uitmaakt van die zoo oorspronkelijke, 
zoo nuttige, zoo tredende reeks , welke reeds bevatte : 
Hisloire de {'habitation humaine, Histoire d'une 
forteresse , Histoire d'une vtlle et il'une cathédralc , 
en dat helder verstand is uitgebluscht temidden 
van de nieuwe taak , die het zich had opgelegd. 
Viollet-I-e-Duc wilde, in een volgiveks van Iwieken 
van aanlokkelijke!), aaiigenameu , geuiakkelijkeu vorm, 
de vrucht zijner niet te omvatten geleerdheid, zijner 
bepeinzingen over alle siwrt van onderwerpen vulga-
nseeren , onder bet bereik brengen van allen , vooral 
van di' jongelieden, door n toe te lichten met zijne 
verwonderlijke, zoo duidelijke, zoo nauwkeurige, men 
zou kunnen zeggen zou sprekende, teekeningen. Men 
verzekert, dat hij OM geschiedenis van Frankrijk uit de 
gedenkteekenen wilde schrijven. A l de bouwstoffen 
waren er reeds voor ver/niucld in zijn verbazend ge
heugen en in zijn onuitputtelijke |»ortefeuilles. (') 
Hij kende Frankrijk grondig: de feiten op het ge
bied vnu de staatkunde, van het bestuur, van den 
oorlog en van de letterkunde, zijn zeden, zijn ge
woonten, zijn huisraad, zijn wapenen. Hij had alles 
gezien, alles geteekcud cn alles onthouden. Zijn 
kennis was niet alleen gronzenloos, maar levend. 
Zijne herstellingen van oude gedenk teek enen zijn ware 
opstandingen uit de vervlogen tijden. Hij was in 
de zeer verschillende onderwerpen, waarmede hij zich 
heeft beziggehouden, zoo diep doorgedrongen, dat 
hij alles wat hij tcckent schijnt gezien. en aan de 
gebeurtenissen die hij verhaalt schijnt deelgenomen 
te heblien. Hij bezat in den hougstcn graad dat 
kostelijk eu zeldzaam talent, door de [ieu en bet 
potlood te doen zien, e n het is te betreuren, dat 
hij niet een ontwerp heeft volvoerd , dat alleen hij 
instaat was totstand te brengen. 

D e Ristoire d'un dessinateur, die tot tweeden 
titel heeft: Comment on apprend & dessiner, is 
geen leei-stellige verhandeling. Het onderricht wordt 
daarin, gelijk de vorige werken van dezelfden aard 
van Viollet Le-Dtic, als in een l i js t , gevat in «;n 
soort van zeer eciivoudigen, maar levendige cn aan
houdende belangstelling wekkende», roman. Het is 
de geschiedenis van twee kinderen: den zoon van 
den heer Mellinot, een »algemeen geacht" hoogleer-
aar , die de algemeen gangbare denklieeldeu, de 
geijkte meeningen vertegenwoordigt, en Kleinen Jan, 
den zoon van zijn pachter, die aangenomen cn op
gevoed wordt door zekeren heer Mnjorïn, hoofd ven 
een belangrijke fabriek, een origineel man, die zeer 
persoonlijke en uiterst besliste denkbeelden heeft. Deze 
stelt het gezonde oordeel, dc rntionecle methodes, 
de gevoelens omtrent de teekeiisludie en nog vele 
andere dingen voor, die de gevoelens van deu heer 
Viol let- Le-Due zeiven zijn. — B e aanhef is pikant. 
De heer Mellinot is, in gezelschap van den heer 
Majorin, den dag gaan doorbi-eiigen hij zijn pachler. 
D e jonge Mellinot treedt in een woordenwisseling niet 
Kleinen Jan over eene kat, die deze ruw geteekcud 
had op een vodje papier. Dc heer Mellinot komt 
tusschen beiden: >Hct is eene kat met twee pooten, als 
men wil dat het eene kat zal z i jn" , zegt op docto
ralen toon de professor. «Maar wat is dat toch 
op hnnr hoofd?" 

(I) In :if« [ii-liiiiii; \nu /.nik n n ttesfliifilciiin kun mcil zich 
tevredenstellen met de BOtdB eu guedkoupc Hittoirede France 
d'aprit Ut document» originate et let monumentt de t'art 
de chaque époque, par Heuri Bordier at Etluutrd Chirtun. 
tl l fr, tu die vaa I'. Lacroix. Vnu. 

— nllet is haar staart", antwoordt Kleine Jan 
bedeesd. 

De heer Majorin vraagt op zijn beurt de vorm-
I- Mi/c schets tc zien cn doet aan het kind eenige 
vragen. J a n antwoordt, dat hij voo r de deur van het 
huis zijn boterham zat te nuttigen, dat de kat naar 
hem toekwaiu om hem eten te vragen, dat hij hut 
potlood n a m , hetwelk zijn sj wel kameraad Andries hem 
gegeven had, dat de kat toen op den loop was ge
gaan , m a a r dat hij zich goed had herinnerd hoe 
zonderling zij er uitzag en hij haar n a a r zijn geheu
gen had geteekend. 

— » M a a r " , merkte de heer Majorin aan, nje weet 
wel dat de katten vier (woten hebben: waarom heb 
j e e r m a a r twee geteekend?" 

— « W e l , meneer, ik heb de anderen niet gezien." 
— »Kom hier cn geef me een kus" , hernam de 

heer Majorin, en hij voegde er bijna onwillekeurig 
bij: "Had ik een jongen gehad als dit ventje!" 

De heer en mevrouw Mellinot roepen tegelijk: »Is 
het omdat hij een kat met twee [moten geteekend beeft, 
met een pluim op den kop, dat u hem feliciteert?" 

— » N e e n " , antwoordde dc fabrikant, »raaar om
dat hij een geboren waarnemer is, en deze hoedanig
heid, of dit vermogen , zoo u wil t , instaat stelt het v e r 
te brengen, en vooral veel dwaasheden te vermijden. 
U hebt nooit anders gezien dan met dc oogen v a n 
lui die niet zien kunnen. V o o r u is eene kat een 
dier, verwant a a n de tijgers, met vier pooten, voor
zien v a n een staart, v a n twee uitstekende en zeer 
beweeglijke ooren en van knevels. Als men bij bet 
toonen v a n dezen inventaris een deel ovei-shiat, geeft 
u niet toe, dat het eene kat is. Dit ventje stoort 
zich niet a a n dat alles. Hij Iteeft geen hoop slechte 
prenten gezien, die volledige katten moeten voorstel
len. Hij ziet een kat in zekere houding, die hem 
treft, en val de hoofdlijnen, die deze houding ken
schetsen. Bot knaapje zit en ziet den rug v a n liet 
dier niet . die door den kop wonlt verborgen, en 
de staart verschijnt hom zonder tusschen liggende 
plans. Zijn aandacht wordt niet. getrokken door de 
nahtarnooton, die misschien voo r hem verborgen wor
den door de voorpootcn. Hij ziet noch den buik 
noch de zijden; zijn oog heeft in eenige seconden 
de algemeene trekken, het kenmerkende van het 
dier gevat, en zijn ongeoefende hand heeft weerge
geven, wat zijne oogen hadden medegedeeld a a n zijn 
bevattingsvermogen." 

Iti dezen uitval is het geheele boek vervat. De 
heer Majorin verzoekt den ouders v a n Kleinen Jan, 
hein het kind gedurende zes maanden toe te ver
trouwen. Hij wil een proef nemen, en zoo hij over 
het kind voldaan is , zal hij hem hij zich houden, 
hem Opvoeden op zijn manier en hem instaat stellen 
door de wereld te komen. Met teekenen denkt hij 
de opvoeding, of liever de ontwikkeling, v a n Kleinen 
J a n a a u tc vangen. 

»Ik ken bijna geen loopbaan", zegt hi j , nwaarin 
het teekenen, znoal niet volstrekt noodig, dan toch 
nuttig i s , om deze zeer eenvoudige reden, dut het 
teekenen juist leert zien, alsook zich tc herinneren 
wat m e n gezien heeft en een lichaam aan de ge
dachte te geven." 

Hij beweert niet v a n Kleinen J a n een kunstenaar 
te makeu; deze zal het worden zoo de stof daartoe 
aanwezig is. Geen rooraf opgevatte oiitwer|ieu eu 
haastige besluiten. V o o r het oogenblik wil hij slechts 
één ding: dc knaap moet rekenschap geven v a n hetgeen 
hij ziet, hij moet het zóó bewaren dat zijn w a a r 
nemingen tot iets dienen, welke ook dc loopbaan 
zij die hij omhelst. Hij wil zijn geest ontwikkelen, 
zijn vontand voeden, hem den lust inboezemen v o o r 
•otren en bet vermogen tot onthouden versterken 
door de teekening, gelijk hij ze Opvat, als voertuig 
tc n e m e n . ( aJ Laat ons niet stilstaan bij wat deze 
theorie te exclusiefs kan hebben. Het is duidelijk, 
dat andere takken v a n de tncnschclijke kennis tot 
dezeifde uitkomst kunnen leiden. Maar wij hebben 
hier te doen niet een teekenaar, die vrij natuurlijk 
de voordeelen v a n de kunst, die hij beoefent, doet 
uitkomen. Het wezen der leer v a n deu heer Majorin 
is overigens volmaakt rationeel: wairnemen, verge
lijken, begrij|>en, dnt is , alles sanmgevat, zijn be
ginsel van opvoeding. M e n ziet dat de beer Majorin , 
ik wil zeggen: dc heer Viollet-Le-Duc, ten volle 
deelt in de denkbeelden, dia deOude leerwijzen trach
ten te vervangen. Hij meent, dat m e n vóór alles 
a a n het kind moet leeren te zien, goed le zien, in-

(*) Dit vraagstuk der opviwdimc vnn het oop, die de stu
die vnu liet teekenen muet voonif^nati, onlangs Keer uit> 
voerig behandeld tcewurdeo den zci-r bevoegden Keer 
Heiiry Havard, in nijn vlugschrift; hettie sur Vrnseitjnement 
des betiHj-trtt. Hij kant zich krachtig u n tegen de gebruike
lijke empirische leerwij/.eu iu de schuim. ,,Zit]tuigen te V0r> 
uien", zt'igt hij, ,,eu gecatcu tc upcueu, en niet unica tgd 
en onze inspauningen te verkwisten aan calligrapheii, die 
altijd gekluisterd zijn aan het „voorbeeld" en veroordeeld, 
gelijk Cbardiu icgt, „nouit de natuur te zien." 

plnats van zijn geheugen te beladen met uitkomsten 
waartoe bij niet gekomen is door zijn eigen waarne
mingen , cn ik zal slechts één aanmoi king op het 
boek van den heer Viollet-Le-Duc maken: hij heeft 
er een le beperkten titel aan gegeven. Het omvat 
veel meer dan het belooft, want het geeft werkelijk 
een geheel plan van opvoeding. 

Inderdaad kan men in deze weinige, maar buiten
gewoon heldere, bladzijden stap voor stap de ontwik
keling van dat. jeugdige versland , ouder de leiding 
van een weiwillenden en zekeren gids, volgen. Eeist 
zijn het, naast het eenigszins bekrompen onderricht 
der school, eenige begrippen over de vaste lichamen, 
over de bladeren dei -planten, waarin de heer Majorin 
zijn leerling een regelmatig plan doet ontdekken, 
onbeweeglijke vormen, die alleen toevallige omstandig
heden kunnen veranderen, een weinig meetkunde 
met haar toepassingen, eenige trigonometrische oefe
ningen op het terrein, en een menigte inlichtingen, 
tlie zich aan den geest, opdringen bij de lange wan
delingen, welke de twee vrienden tezamen doen. Te
huis teruggekeerd, of gedurende het slechte weder 
in den winter, leckent men wat men gezien heeft 
en uien vult door uitleggingen de eerste beginselen 
aan, die aan de waarneming zijn tc danken Daarna 
gaal men over tot de ontleding van het monschelijk 
lii 'iaam, hetwelk men vergelijkt met dat der andere 
dieren. Ue delfslofkunde. de aardkunde of geologie, 
eu dus de studie vnn d l oorspronkelijke gestalten der 
wereld . wonlen niet vergeten. Zoo verstrijken er vijf 
aangename en vruchtbare leerjaren. Kleine lan was 
nu twaalf jaren oud, cn men moest er dus aan den
ken, hem voor te bereiden tot een loopbaan. De 
h e i ' Majorin plauU-lc zijn kweekeling iu een inrich
ting waar bij die opvoeding ontving, waarvan Sainte-
Iteuvc spreekt, ozonderte veel overlevering en formu
les van de universiteiten, tegelijk opleiding tot een 
beroep en genoegzaam klas-iek, die ik aanmaal de 
opvoeding van de meerderheid onzer medeburgers 
zou willen zien worden. Met voordeel de/er opvoe
ding voor hen, die niet bestemd zijn om als ge
trouwe priesters de altaren der oudheid te bedienen, 
ligt daarin, dat zij vrijheid laat aan eiken aanleg, 
dat zij niet zonder reden de schooljaren verlengt, 
dat /ij Inch het middel geeft later, als de behoefte 
eman zich duet gevoelen, dezen of genen tak van 
wetenschap tc bestudeeren , die aan dc oudheid ver
want is, en dat da jongeling op lettian- of leventien-
jarigen leeftijd zich zonder vertraging kan toeleggen 
op wat het hoofdbedrijf van geheel zijn leven zal 
wonlen." 

Inderdaad kwam Kleine Jan op dezen ouderdom, 
toegerust met uitgebreide en degelijke kundigheden , 
uit de kostschool van Bourg-Ia-Reine. Het kwam 
er t han op aan, een vak te kiezen. 

De heer Majorin had gemoedsbezwaren. De jon
geling toekende met gemak en talent. Moest men 
er een kunstenaar van maken/ Zijn tweede vader 
bracht hem dikwijls iu het Louvre, peilde zijn stem
ming, en ried hein, na een grondig onderzoek, 
noch schilder noch beeldhouwer te worden, maar 
zich toe te leggen op de nijverheid. Na eenige 
wisselingen van het lot werd Kleine Jan liestuurder 
van een bloeiende onderneming. Het is er verre af, 
dat de jonge Mellinot even goed geslaagd is als zijn 
zoogbroeder. Wel beproefde hij veel dingen, die hem 
niets verder gebracht hebben, maar bij slot van re
kening is hij al zeer gelukkig met een baantje bij 
de spoorwegen tc kunnen aannemen, dat Kleine Jan 
hum liezorgt. 

Dit boek is eigenlijk een leven van Viollet-Le-
Duc, door hem zeiven beschreven; niet de feiten , 
maar zijn geest, zijn gevoel, zijn tneeningen, zijn 
innige en alles hel leen-ebende gedachten ; inplaats dus 
van te verwijlen hij de bijzonderheden, die men 
vooruitziet, wil ik liever gebruik maken van de ge
legenheid , die zich aanbiedt en waarop ik tc lang 
gewacht heb, o m , met behulp van nauwkeurige in
lichtingen, iu breed e trekken dc loopbaan vnn den 
uitstekenden kunstenaar te schetsen eu hem alzoo 
een hulde te l»owij/cii, waarop hij alle recht heeft. 

Eugène Viollet-Le-Due werd te Parijs geboren op den 
27"*" Januari 1814. Zijn vader was aan man van ver
diensten, die een lietrekking bekleedde bij het beheer 
van Napoleon's inkomen en later dat van Lodewijk 
XVIII . Hij had tot oom van moederszijde onzen 
betreurden voorganger Delécluze. De beide gezinnen 
stonden in nauwe lietrekking tot de uitstckeudste 
mannen van hun tijd en wareu door innige vriend
schap gehecht aan Paul-Louis Courier, Ampère, Henry 
Ilayle Pat in , Vülemain, Thiers, Remuaat, Mé-
rimée. Het ts niet te verwonderen, dal in zulk een 
samenle'ing de geest van den knaap zich vroegtijdig 
ontwikkeld en voor dc meest verschillende indrukken 

(*) Baylc, beter bekend under deu pseudtti i Steudhül, 

geopend heeft. Hij werd in groote onaf hankelijkhcid 
npgev I, en met /ijli lit' Iel' Adolf I.ra.'hl hij eeu 
gedeelte van hel jaar door bij hun grootmoeder van 
moederszijde op baar schoon landgoed, te Vab'iitou. 

Daar, aau zich zeiven overgelaten, speelden de 
twee kinderen voor llobinson en Vrijdag, ongedwon
gen, en in dat leven in de ojien lucht ontwikkelde zich 
beider gevoel voor natuurschoon. In I8*t9 kwam 
Eugène op de kostschool Morin, te Fontenay au i -
Itoses. De bestuurder van de/e inrichting was een 
ou .-republikein, anti clei icaal, leerling van Pesta-
lozzi, en de stellige wetenschappen liesloegen de voor
naamste plaats in zijn onderricht. Men vergat de 
lichaamsoefeningen niet; de gynmr.stiek, liet paaid-
rijden; dc opvoeding was er geheel mili tair , en 
Violiet-Le-Duczeide, dat hij daar de «eiste denkbeel
den van het krijgsmansberoep had opgedaan, die ge
heel zijn loopbaan door hem steeds bezighielden en 
waarvan hij een smartelijke toepassing maakte ge
durende het. Iieleg van Parijs, Viollet-Le-Hue biarht 
acht jaren te Fontenay anx Itoscs door Hij hail 
reeds vroeg een grooten lust voor het teekenen ge-
toomt; hij tankende overal en altijd alwat hem 
onder de oogen kwam, zonder meeaten, ternauwer
nood den geregclden leergang volgende en toch steeda 
de eerste prijzen behalende Delécluze had hem op 
zijn veertiende jaar de doorzichtkunde onderwezen, 
die hij geheel meester was. Iu ÏHi'.i in de ouder
lijke woning teruggekeerd, bad hij een oogenblik van 
weifehnoedigheid. Hij werkte niet meer en zocht zijn 
weg, aldus zeide hij. Zijn oom dreef hein tot de 
studie der bouwkunde en gaf hem de boeken, de 
teekeningen, de modellen eu de instrumenten van 
zijn vader, een aannemnr, die het Üdéoa. de Munt, 
het paleis van hel Legioen van Eer en Uil van an
dere gebouwen had opgericht. Toen begon de jon
geling bordpapieren huizon, kleinesehouwbiirgknppen 
te maken, en de deftige lie len slaakten kreten over 
het betreurenswaardig gebruik, dat hij van zijn tijd 
maakte. Daarop kwam de omwenteling van 1810. 
Eugène is bij dc barricades en ziet in zijn nabijheid 
eenige vrienden vallen. 

Eindelijk komt hij . na eenigen tijd te hebben door
gebracht bij den heer lluvé —den bouwmeester van 
de Magdalena kerk. bij wien hij nagenoeg niets uit
voerde — in de werkplaats van Achille Leelère, waar 
h\) meer wiskunde dan bouwkunde studeerde. IIij was, 
alles samengenomen, een der meest tuchtelooze leer
lingen vnn bet atelier eu vond eiken dag de buiten-
sporigstc cn vermakelijkste spotprenten uit. 

Ziende, dat hij niets verder kwam, gaf hij zijn 
oom zijn verlangen tot reizen te kennen Deze nam 
hem mede naar Provence en nanr Auvetgne, en 
daar werd hi j , in de vrije lucht, onder de oordeel
kundige leiding van Delécluze, bezield met een wa
ren hartstocht, niet alleen voor de schoone gedeuk-
teekenen van het zuiden van Frankri jk, maar ook 
voor de bergen eu bekoorlijke plekken van allerlei 
aard. Hij leekeude zonder afwisseling, en bracht 
bij zijn terugkeer te Parijs een rijken oogst van aan-
teckeningen en schetsen mede. 

Dien weg, welken hij bij het verlaten van de kost
school zocht, h a l hij eindelijk gevonden. Hij keerde 
niet naar de werkplaats vau Leelère weder, maar begon 
de omstreken vau Parijs te doorwandelen en dien 
oninetelijkeii voorraad bouwstoffen te vergaderen, die 
hem later zoo dienstig zou zijn. Zijn familie echter 
bezal slechts een bescheiden vermogen, cn teneinde 
in een gedeelte zijner uitgaven te voorzien, begon 
Viollet-Le-Duc ccn reeks werkzaainheden : visite-kaar
tjes met afbeeldingen, teekeningeu voor de fabrikan
ten , schilderijen in waterverf, enz. Zoodia hij ech
ter een weinig geld had, hervatte hij zijn wande
lingen en reizen. 

/. i • doorwandelde hij in I8'I2 Normandic cn Bre-
tagne, en het volgende jaar onderneemt hij zijn rond
gang van Frankrijk, daalt de Loire af. bezoekt de 
kusten van bel Westen, de Pyreneeën, waar hij 
ernstige geologische nas|hiringen doet; daarna het 
noorden van Spanje tot ïhirgos, en keert terug door 
Languedoc, Provence en Lyon. Later, in 18>)5, 
keerde hij naar Normaiidie terug, en het was op 
deze reis, dat hij zijn schoone studiën over den berg 
Saint .Mirhe! volbracht. 

In I8;it> vertrekt Viollet-Le Due naar Italic met 
zijn vriend (iaueherel. Gedurende zes maanden door
loop! bij te voet Sicilië, terwijl bij al dc Grieksche, 
Arabische en Normandischc gedenk teekenen opneemt. 
Hij bewerkt een stuk over den krater van deu Etna 
voor deu heer lirotigniait en komt te Itome terug, 
bezoekt geheel I tal ië , waar hij een onuitputtelijke!) 
schat noten, teekeningen eu bescheiden oj>eehstn|>elt, 
Altlus gewaand keert hij in 18.18 iu Frankrijk 
terug, en eeist nu begint liet voortbrengende tijdvak 
zijner loopbaan, Men gaf hem Oeral het zeer be
scheiden [kistje van opziener ipendttcteur) iet werkeu 
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voor bat Rijks-archief; weldra werd hij benoemd tot 
onder-inspecteur, daarna tot inspecteur. Tegelijker
tijd werd h i j , onder de bevelen vnn den heer Visconti, 
beUtt met de versieringen voor openbare feesten. 

Alsiin begon men zijn talent te waardceren. In 
1 «:t0 wonlt hij ontboden naar Narbon tie om de hoofd
kerk van het oude bisdom te veranderen. waarvan 
men een stadhuis wil maken. Tegen het einde vnn 
hetzelfde jaar benoemt men hem, met Lassus, tot 
iusjiecteur van de Samte-Cfaapeue van Parijs. Einde
lijk krijgt hij de opdracht van de Commissie voor de 
Historische Gedenkstukken, om Frankrijk te doorreizen 
en alle mogelijke bescheiden over de nationale schat
ten bipsen te binngen; zij draagt hem de gewichtige 
restauratie van de kerk te Vézelay op, en in 1841 
associeeren de Iwee vrienden z ich , dingen te zamen 
in den wedstrijd voor de restauratie vnn de hoofd
kerk te Parijs en benalen den prijs. Eerst in 1845 
willigde men de eerste sommen in (fr. 2,750,1100) 
en korden Viol let-I.c-Due en Lassus dezen reusachtigen 
arbeid aanvangen. In 1840 wenl hij belast met 
bet bevestigen van de spits rler abdij van Saint-Denis, 
die met ondergang bedreigd weid, cn met de verdere 
restauratie van dit juweel der Fiansche kunst. 

Zoo wns dan Viollet-Le-Duc op zijn waar terrein. 
In den arbeid van restanrceren muntte hij uit. «Oeen 
bouwmeester uit eenige eeuw noch uit eenig land 
heeft, gelijk hij, zich weten te doordringen van den 
schilderachtigeu geest van een tijdvak, van zijn sti j l , 
vuu zijne wijze van gevoelen en uitvoeren. Hij heeft 
voor deze hei-stellingen al de hulpbronnen van zijn 
grenzenlooze kunstkennis aangewend. 

Het is een groot geluk voor de oude Fransche 
kunst, dnt Viollet-Le-Duc gedurende dertig jaren het 
bestuur over de werkzaamheden van dezen aard beeft 
gevoerd. Door geheel Frankrijk heeft hij werkplaatsen 
gescha|>en, directeuren en ambachtslieden gevormd; 
niet alleen de aandrift gegeven, maar ook aan de 
bouwmeesters onder zijn bevelen, zoowel als aan de 
steen hou Wei's en metselaars, geleerd hoe het aan te 
leggen om trouw te blijven aan het karakter der 
gedenkstukken, die zij hei-stelden. Wij moeten in 
onze dankbaarheid zijne vrienden Mérimee en Vitet 
niet vergeten, die talrijke reizen met hem deden eu 
hem krachtig ondersteunden met hun voelvermogen* 
deu invloed. Het is dus eerder als hersteller dnn 
als bouwmeester, dat Viollet-Le Due oubeperkten lof 
verdient. Zijne penoonajke scheppingen — de burger
lijke bouwwerken die hij totstandbracht in den tijd, 

waartoe wij nu genaderd zijn en tot het eind van 
zijn leven — ofschoon belangwekkend uit hei oogpunt 
van constructie, aanwending van de bouwstolTeii, in
wendige schikking, nuttigheid in een woord, — 
deze laten veel te wenschen over ten aanzien der 
eigenlijke vinding vnn den stijl en der schoonheid 
Men zou zeggen, dat de geleerde den kunstenaar 
kwaad doet, en dat dc opeenhooping van kundighe
den zijn verbeelding verduistert en belemmert. 

Na de omwenteling van 1848 gal Viollet-Le-Duc 
een groote vlucht aan de historische werken. Hij 
bracht deu dienst der kerkgebouwen in orde, bestemd 
om al de godsdienstige geilenkteekenen te herstellen, 
OB plaatste daarbij zijn leerlingen en degenen zijner 
ambtgenooten , die zijn kunstrichting deelden. Hij 
deed dezen arbeid ijverig voortzetten en bracht er 
eenheid iu. Op dit tijdstip brengt hij OM zijner 
beate werken totatand: de restauratie van de synodale 
zaal te Sens, en neemt de oude Stad Carcassonne 
op, herstelt eenige voormale kasteden en bouwt tal 
van particuliere woningen. Gedurende het President
schap van Napoleon boezemen de plagerijen van de 
geestelijkheid, die den dienst der kerkgebouwen, 
welken hij niet zooveel moeite hud opgericht, iu de 
wat moesten helpen, hem afkeer van het »ambte
naren»' i n , en hij legt in 1852 de hand aan de 
Uitgaat van d n DtCttOnnatre de I' Architecture fran-

caise du ontiètM au teitième riècle, die eerst in 
1808 voltooid werd (10 deelen in 8 ° , waarvan één 
met tabellen; 3745 houtsneden en portret van den 
schrijver;. 

Toen Viollet-Le-Duc zich met dezeti arbeid begon 
bezig te houden, betwistte men ongetwijfeld niet meer 
het belang, dat het duistere tijvak der Middeleeuwen 
uit het oogpunt der kunst aanbiedt. Maar de bewe
ging, die omstreeks 1830 in deze richting ontstaan 
was, had een verkeerde afwijking ondergaan door 
de overdrijving en de gezwollen lofspraken der 
romantieken. In de bouwkunst hield nog een zeer 
machtige en overheerst bende school zich aan het 
Grieksch-Ronieinsch van het Keizerrijk, aan die bleeke, 
flauwe, ijskoude nabootsingen van de oudheid, die vnn 
haar modellen slechts de ledige en levenlooze vormen 
behielden. Men beschouwde die wondei-schoone gods
dienstige, hurgeilijke en militaire gedenkstukken, 
die sedert den val vun het Itouieinsche Rijk tot de 
zesliende eeuw op den Franschen bodem vei rezen, 
als gewrochten vun barbaren. Viollet-Le-Duc was 
een der eerste, stoutste, vurigste pionniers, die 
zich op dit bijna oiiduorzocht gebied waagden, dat 
zoo geminacht werd door de oiakels van den tijd 
en dat men het For Went der kunst kon noemen. 
Zeer vroeg was hij levendig getroffen geweest, niet 
alleen door de schoonheid dezer gebouwen, maar ook 
door de harmonie, welke tusschen deze en den geest 
der volken bestaal, temidden waarvan zij zijn voort
gebracht. Gehjk de algemeene beschaving, neb
ben de kunsten zich ontwikkeld door ojieenvolgende 
proefnemingen, door iiispniining vau het verstand, 
dut zich tracht vrij te makeu. Vau den dag waarop 
de beschaving der Middeleeuwen zich voelt leven, 
zegt ergens Viollet-Le-Duc, streeft zij ernaur snel 
te stijgen; ternauwernood heeft zij een beginsel inde 
veite pvien, n| zij leidt er de gevolgen uit al'; ge
durende dit lijdjrcrk vormen de kunsten eeu onafge
broken schakel, waarvan de schalmen haastig aaneen 
worden geklonken door de gebiedende wetten dei-
logica. 

De schrijver vutte dus zijn ontwerp op uit bet 
dubbele oogpunt van de wijsbegeerte der geschiedenis 
en vun de knust. Hij de behandeling van dit bij-
tonder onderwerp iler Fransche bouwkunde iu de 
Middeleeuwen weidt hij elk oogenblik mi in duizend 
allerbelangwekkendste overzichten van de beschaving, 
waarvan zij als 't ware het bekleedsel is. Hij geelt 
de reden van be-minn der vormen, de beginselen die 

ze hebben doen kiezen , de denkbeelden die ze hebben 
doen geboren worden en temidden waarvan zij ont
loken zijn. Dit uitgebreid en rationeel plan heeft 
Viollet-Le-Due met vaste hand en zonder de geringste 
verflauwing uitgewerkt. 

Dit boek is het meesterstnk van Viollet-Le-Duc en 
zonder tegenspraak een der volmaaktste werken, die 
in onzen tijd geschreven zijn. l iet is een waar ge
denkstuk vun geleerdheid en smaak, waarin de 
schrijver niet alleen alle denkbare inlichtingen omtrent 
de nationale bouwkunst verzameld heeft, maar waarin 
hij met een ongelooflijke macht de schoonheid, de 
poena onzer monumenten doet herleven. 

Zonder iets te verliezen van zijn strengen en juisten 
zin en van de wetcnschap|ielijke stipheid, wordt de 
schrijver warm bij het zien van die domkerken, die 
abdijen, die raadhuizen, die sterkten, die kasteden 
waarvan hij den grootschen aanblik en de kleinste 
schuilhoeken kent, en die hij beschrijft, ontleedt 
en verklaart met een wonderbaarlijke helderheid. De 
teekeningen, die deze tien lijvige deelen versieren en 
toelichten, zijn uitstekend door waarheid, klaarheid, 
bevalligheid. Zij zijn aan deze hand van tooverach-
tige bekwaamheid ingegeven, zoowel door het hart van 
den kunstenaar, als door het inzicht van deu, ge
lieerde , en men knn zeggen, dat hij in dit opzicht 
de teekenkunst tot haar uiterste grens heeft ojigc-
voerd. 

Twee jaren later ondernam Viollet-Le-Duc zijn 
Dictionnaire du Mobilier, eveneens een werk van 
gewicht, vol nuttige gegevens, maardat, naar mijne 
meening, er verre af is den Dictionnuire de ['Ar
chitecture te evenaren. Het onderwerp wekt min
der belangstelling, de teekeningen zijn uiet zoo talrijk 
en ook minder gelukkig geslaagd. 

Ik moet hetzelfde zeggen van zijn Architecture 
Militaire, die van hetzelfde jaar dagteekent, en van 
zijn Entretiens, die van 1858 zyn. In 1852 bad 
men den dienst der kerkgebouwen hersteld. Viollet-
le-Duc was tot Inspecteur-Generaal benoemd geworden. 
Hij zette zijn schoonen arbeid aau Not re-Dame van 
Parijs , Notre-Dame van Amiens en later aan dc 
hoofdkerken van Reims en Clermont voort. 

In 1858 had Napoleon het voornemen het kasteel 
van Pierrefonds te restanrceren, of juister, te her
bouwen. Viollet-le-Duc deed toen eenige voorberei
dende s tudiën, maar de werkzaamheden werden eerst 
ernstig aangevangen in 1802. 

Ik zal niet stilstaan bij deze onmetelijke taak, 
een der gewichtigste , die Viollet-le-Duc volvoerd heeft. 
Ieder kent liet slot uit de schoone herleiding op 
kleine schaal op de Wereldtentoonstelling. 

Viollet-le-Duc had zich veel onledig gebonden met 
naidkundc Sedert 1868 ging bij alle jaren uit
stapjes doen in Savoye en Zwitserland, cn hij had 
de kaart vun het massief van den Mont-HIanc on
dernomen, die hij in 1875 voltooide en uitgaf. 

Toen volbracht hij ook de schoone restauratie van 
de spits der hoofdkerk te Lausanne, die eerst sinds 
kort voleindigd is. 

Viol let-1.*-Due had zijn land innig lief. De rampen 
van 1870 brachten hem een veischrikkelijken slag 
toe. In de maand Augustus te Parijs teruggekeerd, 
stelde hij zich ter beschikking van den Minister van 
Oorlog en wenl benoemd tot commandant van een 
bataljon der genie. Na den 4den September vinden 
wij hem uls overste van het hulplegioen ouder den 
heer Alphand en neemt hij deel aan alle krijgsver
richtingen. Iu 1874 neemt h i j , bedroefd over het 
streven van het Rewind, zijn ontslag als uwpeeteur-
geueraal van de kerkgebouwen, als bouwmeester van 
de hoofdkerken te Pu rijs, te Amiens en te Clermont, 
en maakt van zijne vrijheid gebruik om tal van rei/en 
te doen, veel dagblad-artikelen te schrijven, iu een 
soms bitteren en aanvallenden toon, maar altijd be-
tamelijk ten aanzien van de personen, eu eindelijk 
begon bij die schoone reeks vnn boeken bestemd vuor 
de jeugd, die tot de liibliothègue d'cducation et 
de recreation behooren en waarvan de liistoire d'un 
desninoteur een deel uitmaakt. (Twee der andere zijn 
besproken in De Opmerker. Vei l . ) 

Viollet-Le-Duc is bijna onverwacht gestorven te 
Luiisnune deu 17den September 1879. 

Alles te zamen genomen en ondanks eenige lichte 
schaduwen, die de tijd zal uitwisschen, is Viollet-
Le-Duc eeu der schoonste en meest buitengewone 
figuren onder de kunstenaars van onzen tijd. En men 
verzekert ons, dat wanneer men zyn werken gezien 
en gelezen beeft, men hem niet geheel kent. Deze 
geleerde, deze constructeur, deze wiskundige, bij 
wien men wanen kon, dat de arbeid der gedachte 
eu der hand nl het overige deed zwijgen, was be
deeld met eene diepe gevoeligheid. Zijn hart was 
open voor alles wnt goed, liefderijk, zelfs loeder is. 
Hij vond iu de studie vnn de natuur eeu ware ver
rukk ing , een altijd fiïsch en jeugdig genoegen iu 
het ontleden van een blad, eeu bloem, een korrel , 
een insect. Vooral was in deze laatste jaren het her-
linuld verblijf in de bergen, waar hij weken lang 
in volslagen eenzaamheid leefde, voor hem een vol
strekte behoefte geworden. Daar aanschouwde en ge
noot hij lung de groote verschijnselen der natuur: 
zonsondergangen, wolken met afwisselende vormen, 
wonoarathoone en vluchtige schijnsels die de toppen 
der Alpen kleuren en iu eeu oogenblik verdwijnen, 
fantastische silhouetten, tooveracluige uitwerkingen, 
waarvan zijn geoefend oog de onophoudelijke veran
deringen volgde en onderscheidde. 

Hij had een bijzonder teedere genegenheid voor de 
insecten. Hij verdedigde hun leven bij zijn reisgezel
len door met vuur hun hoedanigheden en hun nut 
te base brij ven. uLaat de kleinsten onder de wezens 
leven, laat de bloemen en zelfs hel onkruid tuischie-
ten", zeide hi j ; »er zijn schoone soorten onderdoor 
gedaante en kleur. Waarom onkruid. Waarom on
gedierte? Wat weet gij ervan?" 

Dat alle- beknorde hem uren lang. Die eerdienst 
vun de natuur, vol eerbied en ontroering, was de 
vorm van zijn godsdienst. Wij hopen, dat een zijner 
boezemvrienden ons eenmaal die aandoenlijke trekken 
vuu den uitstekenden kunstenaar zal ojienbaren , dien 
men totheden slechts heeft kunnen kennen uit zijn 
werken. 

18 Dec., 1879. 

M A A T S C H A P P I J T O T B E V O R D E R I N G DER 
B O U W K U N S T . 

Ar l lEEUNQ ' S - G R A V K N H A O E . 
Vergadering van 17 December 1870. 

Dc bijeenkomst wordt door 37 leden bijgewoond, 
die, na lezing cn goedkeuring der notulen van de 
laatstvonrgaande vergadering, overgaan tot het. hal-
lotleeren van drie nieuwe leden cn het benoemen vnn 
twee leden van het Bestuur; voor de laatste werden 
gekozen de heeren F . II. van Malsen cu H. J . Mondt. 

Een brief van den heer A . N . de L i n t , te Delft, 
over afschaffing en compensatie van de tollen in de 
gemeente 's-Gravenliage, wonlt voor kennisgeving 
aangenomen, als behoorende, althans voor dit oogen
blik , minder tot de bemoeiingen der Afdeeling. 

Nadat de Voorzitter die leden, die tevens lid der 
Maatschappij zi jn, gewezen had op de in 1880 plaats 
hebbende herziening van de Wet der Maatschappij 
met verzoek om weldra met hunne denkbeelden daar
omtrent in kennis te mogen worden gesteld, wordt 
het woon! aan den heer D. v. d. Tas verleend, die 
de leden inededeeling doet van een door den heer 
Dr. Kopjieschaar, Directeur der Hoogere Burgerschool 
alhier, op zijn verzoek, ingesteld scheikundig onder
zoek naar de samenstelling der specie, waarmede het 
metselwerk van het voormalig slot Brederodc is ver
vaardigd, en waaruit blijkt, dat daarin geen tras 
is gevonden, maar de zeer verharde specie behalve 
eenige onderdeeler. van minder aanbelang, slechts 
bestaat uit 14 gewichtedeelen schelpkalk en 77"deel 
volkomen droog zand. 

Dat zich over zulk eene menging een ernstige 
discussie ontwikkelde, zal geen bouwkundige bevreem
den. Deze bespreking wordt slechts afgebroken door 
eenige mededeelingen van den Vooi zitter omtrent den 
ooi-sprong van het kasteel Brederode, die dezen, in 
strijd met het gevoelen van den heer Victor de Stuers, 
die den houw in de 1 3 ' eeuw stelt, tot het laatst 
der 10* eeuw terugbrengt. 

Deze opmerking wordt gevolgd door eene geschied
kundige verhandeling, mede van den heer Vogel, over 
de meenlere of mindere waarde van steen- en schelp
kalk , waaruit •preker het resultaat meende te mogen 
trekken . dat schelpkalk in den regel hoven steenkalk 
is te verkiezen; wat hem aanleiding gaf, de leden 
tot maarder gebruik ervan op te wekken, ook omdat 
het een inlandsen fabrikaat is , dat werkelijk steun 
noodig heeft en het in volle mate verdient. 

De heer Vun der Tas meent de vergadering nog
maals in kennis te moeten stellen met vloer- cn 
daktegels uit de fabriek tc Sloterdijk,{ alsook met 
een soort dakbedekking van |>ortland-eomentplaten uit 
de fabriek van IIuser en Co. te Obcrcassel; de laatste 
vooral om de denkbeelden der leden te vernemen 
omtrent de vraag of die platen, met betoog op het 
hou wie- lenient al dan niet als pannen moeten wonlen 
beschouwd. 

Het lid Vlaanderen toonde ten slotte den leden een 
zeer doelmatig en net werktuig in den zelf werkenden 
spoorweg wijd te-meter, waarvan hij het groote nut en 
gemak op duidelijke en nauwkeurige wijze aantoonde. 

Tengevolge v;ui het vergevorderd uur, sluit de 
Voorzitter ouder dankbetuiging voor de ruime mede
werking, tie vergadering. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' S - G r a v e n h a g 6 . Door den Gouverneur-Generaal 
van Neder bind sch-Oooet-Indië zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

geplaatst; hij de Burgerlijke Openbare Werken: 
tc Batavia, dn waornomand adsninml inflonlmii A. D. 
J. Groenemeijer en tie benoemde opzichter 3e klasse 
F . C. van Sorgen; te Magelang, de benoemde op
zichter 3e klasse F . H. Veenstra j 

ingetrokken : de detacheering bij het Departement 
der Marine van tien opzichter 2e klasse W . A . Schog-
gers, met bepaling, dat hij te Palembangzal worden 
werkzaum gesteld; de toevoeging van tien opzichter 
3e klasse W . F. E . de Jongb aan den met het doen 
van opnemingen ter verbetering van het vaarwater 
in Straat Madoera belasten ingenieur Ie klasse J . 
J. Dijkstra; 

toegevoegd: aan tien ingenieur 1e klasse J . J . 
Dijkstra, de opzichter 2e klasse F . VV. van Gulden, 
thans tc Kendal (res. Semarang). 

— Aan T. Vogelesang, te Albkisscrdaui, is tot 
wederopzegging, vergunning verleend vooreen stoom-
slcepdienst iu de zeegaten en op de rivieren, stroo
men , kanalen en wateren binnen het Ri jk , waar 
sleepbooten worden toegelaten. 

— De Rijnspoorwegmaatschappij heeft het plan voor 
den aanstaanden zomer op haar stoom tram lijn naar 
Srhevcningen verschillende verbeteringen aan te bren
gen. Zoo zal het station te Schevenmgen veranderd 
wonlen; op de halten worden wacht- of schuilplaat
sen gemaakt, een tweede loods tot berging van rij
tuigen zal gebouwd woiden bij het Rijnstation en 5 
nieuwe locomotieven en 9 groote 2de klasse rijtuigen 
zijn reeds besteld. 

— Volgens het Hotterdamsch Nieuwsblad wijst de 
rekening van de hoofdcommissie voor de Parijsche we
reldtentoonstelling een voordeeligsaldovan/ ,31,500aan. 

Amsterdam. Bij koninklijk besluit is het be-
vaarbaarhouilen van het Noord zeek anaal aan de 
Amsterdamsche Kanaalmaatschappij opgedragen, die 
daarvoor gedurende de maanden November tot en 
met Maart van elk jaar een ijsgeld van 1'/, cent 
per M 1 zal heden. 

— Tot groote ontevredenheid van tie eerste in
schrijvers in de leening tot doorgraving van Holland 
op zijn Smalst bli jkt , dat de Ministers van Water
staat en van Financiën volgens het Dagblad aan do 
Kanaalmaatschappij hebben voorgeslagen het nieuwe 
Noot tl zeekan aal voor den Staat over te nemen tegen 
betaling van p. m. 30 pet. aan tie eerste inschrij
vers, namelijk ƒ 1 0 0 0 2 ' / - pet. Nationale Schuld 
voor f 2000 aandeelen Kanaalmaatschappij. 

V u g h t . Aan den heer Van Setei's alhier is, bij 
beschikking van den Minister van waterstaat dd. 
10 dezer, definitieve concessie verleend voor het ge- I 
bruik van den rijksweg tusschen 's-Hertegenbosch I 
en V ught, tot den aanleg van een naardenspoorweg. ' 

Aankondigingen van AanhnMingen. 
Maandag, » c. 

Rotterdam, te l O ' / i uren, door C. van Ande l : het 
verbouwen van bet huis iu dt; Wijnstraat no. 23. 

Amsterdam, te 11 uren, aan het kolonianl etablis
sement: de levering, ia 30 perc., van: Newcastle steen
kolen; divers ijzer (2 bestekken); gereedschappen; 
cnimnaliewnntsgocderpn; heiblokken; pompen; vijlen; 
houl seh roeven; verfwaren (3 bestekken); lijnolie; 
Purtlnnd-ccment; b ran dc miners, slangen un zuigbuizen ; 
vurliclitingsmiddelen; blank linnen; gordiju- cn oog-
jesgoed; zijden lint; wit baud, euz. 

tlranlngen, te 12 uren, door burg. on woth.: het 
3jarig ouderhoud van deu kunstweg vau Groningen 
naar Marteushock, en vau dien vau lok-ham nnar 
foksboL 

Dardrei lit, te 12 uren, op bet raadhuis: l o . bet 
maken van eene wal beschoeiing langs de Mestbavea 
aan de Mij l , ter lengte van ongeveer 101 M . ; 2o. het 
mnkeu en stellen van schoolmeubeien voor het gym
nasium. 

lalzum, te 12 uren, bij deu architect Eugbcrt 
Helder: bet. bouweu van een woonhuis niet schuurtje 
voor W a t M I. Biermo, aldaar. 

tiran Ingen, te 12'/, uren, door burg. en weth.: 
het verrichten van eenige herstellingen aan- en het 
onderhouden vun eenige schoolgebouwen, school meu
belen en ouder wijzers wuui L'fï). 

Woerden, te 1 uur, in het gemeenelandshuis: het 
maken van eene enkele ijzeren ophaalbrug over den 
Rijn te Bodegraven. Inl. bij den fabriek laud meter 
van het groot-waterschap van Woerden, N . A . Swa-
naaburg. 

'•-Ilage, te 1 uur, door burg. en wetb.: bet leveren 
vau lo. Waal- cn Rijn-straatsteeu, 2o. bekapte straat
keien, 3o. hardsteenen trottoirbandeu, met het leggen 
cn hcrleggen. 

Middelburg, te 1'/, uren, door burg. en wetb.: l o . 
bet vernieuwen cn onderhouden vau de binnen de 
gemeente gelegen straatwerken, ged. '80 tot en met 
84; 2o. het uitvoeren van H)IC loodgieters- en leidek-

kerswerken aan- en iu degemeenleuebouweu, al-mede 
bet onderhoud der pompen, ged. 'SO, '81 en '82; 3o. 
de levering nul de ged. '80 voor de gemeentefahrikage 
benoodigde bouwstoffen als: a plaatzaod, b. hout
waren, e. verfstoffen, d. kalk, tras en cement. 

Ulnadag, » Mee. 
Utrecht, te 10 uren, iu het gebouw voor h . en 

W.: het verbeteren vau de batterijen aan den Over-
cindscheweg in de positie bij Jutfaas. Bil j . inz. 22 
Dec, te 3 uren, op het bureau tier geuie, aldaar. 
Raming ƒ80 ,000 . 

Bergerh, tc 11 uren, door kerkvoogden der Herv. 
gemeente, iu het logement De Keizer: de gedeeltelijke 
verbouwing der pastorie. Inl. bij den architect J . C 
Hamilton, te Sittard, Aanw. te 10 ureu. 

Alkmaar, te 12 uren, door het gemcentebest: l o . 
het onderhouden van alle gemcentegebonwon, scholeu, 
bruggen, riolen eu verdere gemeentewerken, beuevens 
het uitvoeren van eenige vernieuwingen aan tlie ge
bouwen: 2o. hot doen van eenige vernieuwingen nun 
dc bruggen; 3o. het leveren en vervoeren der benoo
digde materialou voor de buitenwegen, voetpaden enz.; 
lo. bet vernieuwen vau eenige gedeelten watmuur; 
6 a het onderhouden van den Hoeverscliclpweg cu 
dan rbij beh oo re n de werkeu; 6o. hel uitvoeren vuu eeuige 
vernieuwingen aan de torens op de Groote kerk cn 
de waag. 

Cealel (bij Eindhoven), te 12 uren, ten raadhuize: 
bet makeu der aardebaan met kunstwerken eu het 
met klinkers bestraten daarvan tusschen den prov. 
weg van Ehidhoven naar de Belgische grens le Hen-el, 
onder de gemeente Gestel c. o. en den prov. weg van 
Oirscbot uier Hilvareubeck naar Tilburg, onder de 
gemeente Middolbeers, laug 20,665 M . Raming 
ƒ 195,220. 

Grenlngen. te 12 uren, door bet prov. bestuur: 
lo . het driejarig onderhoud van onderscheidene wegen 
en kanalen iu de provincie, in 17 perc. afzonderlijk 
en in 5 afdeelingen; 2o. het verdiepen vau een ge
deelte van bet Reildicp nabij het dorp Zoutkamp; 
3o. het maken van eeu paar biniicuvlorddeureu en 
een paar buitenebdeuren voor de groote schut- en 
uitwateriugsluis tu Zoutkamp; 4o. het. onderhouden 
van dc zcewaterkeering tusschen dc Huiisingoosluis 
te Zoutkamp en den Nittershoek iu Friesland, met 
bij behooren de werken. 

Har l ingen , te 1 uur, door het R- K . kerkbestuur, 
in bet Hotel-De Boer: het bouwen eener kerk met 
toren en pastorie. Inl . bij den architect A. Tc pc, te 
Utrecht- Aauw. te 11 uren. 

•ver-'t-Nchlld (Gron.), te 1 uur, ten huize van J . 
Boomgaard: het bouwen eener kerk met torenspits. 
Aanw. te 11 uren. 

MellManl, te I ' . uren, door burg. en weth., het 
bouwen eener school voor 220 kinderen en eene on
derwijzerswouing, met bijlevering van school meubelen. 
Aanw. 22 Dec , tc 10 uren, door den architect J . I. 
van Wauiug (van Rotterdam). (Herbcsleding.) 

t ' trerht, te 2 uren, door de maatschappij tot etpl. 
van Staatsspoorwegeu, aau het centraalbureau: het 
leveren van geschilde masten afrosteringpalen, benevens 
eiken statious-afrasteringpalen, masteu staken en 
dennenhouten latten, in 7 perc. 

v j m i - g r i » , te 2 uren, door burg. en weth.: l o . de 
onderhoudswerken van kaden, havcus, straten, pompen 
en gebouwen der gemeente ged. '8 ; 2o. de leveriug 
van 425 str. M . boord' of bandsteeaen voor trottoirs 
van Niedermeudiger steen; 3o. idem van 110,000 
boven voel sche grijze, niacbinaal-gevormde, vlakke 
straatklinkers; 4o. het verrichten der benoodigde 
karvrachten en vervoeren vau klinkers en baadsteenen. 
Inl . bij den gemeentearchitect P. van d:r Kemp; 5a 
de levering van steenkolengruis. 

Krallngen, tc 3 uren, door het gemeentebeat.: het 
verrichten van eeuige vernieuwingen, beneveus de 
onderhoudswerken aan de verschillende gemeente-
eigendommen, wegen enz., ged. 'SO. 

Uraehtcn, 's avoods 7 uren, door het gemeentebest. 
vnu Smallingerland : verschillende onderhoudswerken 
ten behoeve der gemeente. 

iioom. 's avonds 8 uren, door bet R. K . paroch. 
kerkbestuur St.-Cyriacus, in bet Park: het bouwen 
cener kerk met aaulioorenden aldaar, l u i bij den 
bouwmeester L . C. Bleys, aldaar. Aanw. te 1 uur. 

/ u i ren , door de directie der gasfabriek : delevering 
vau de benoodigde Engelsche getrokken-ijzeren buizen 
en fittings, koperen fittings en com posit ie buis, ged. 'SO. 

Waensdag, 14 Mee. 
Arnhrm, te 11 uren, iu liet Koffiehuis „de Har

monie": het bouwen vau drie woouln.izcn aan tie nieuwe 
stra'.t achter dc Parkstraat te Arnhem, voor rekening 
van deu heer A . Rouffaer. l n l . bij de architecten 
ü . .1. van Gcndt cn C . M . G- Moraa l . 

'••Ilage, to 11 uren, door net ministerie van water
staat ent.: de levering van ballaststeen voorde Rijks-
rivierwerkeu op dc Bovcu-Mans, in 2 porc. 

'••Hage, tc 12 ureu, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen: het uit
voeren van werken ter verbinding der sporen met de 
haven te Hurl ingen. Inl . op het bureau van den 
directeur voor de spoorwegen te 's-llage. Raming 
ƒ 80,000. 

'a-Hagw, te 1 uur, door liet ministerie van water
staat enz., tea dienste van de Rijkstelegraaf: l o . het 
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Sjarig onderhoud van- en herstellingen san het Rijks* 
telegraafkantoor te Middelburg. Raming f 720; 2o. 
idem idem van het Rijkstclegraufknntoor te Vlissingen. 
Ramiug / 1 0 5 0 ; 3o. hut bouwen van eeu telegraaf
kantoor met woning voor den directeur le Breda. 
Raming ƒ 20,580. 

Cauda, te l uur, door het gemeentehest.: lo . bet 
maken van den onderbouw eener vaste brug bij deu 
Langc-Ticndewep; 2o. het m.'kcn eu stellen vau den 
ijzeren bovenbouw dier brug; 3o. liet mnken van 40 
str. M . basaltmuur langs de Gouwe; 4o. bet maken 
van 2 voste houten bruggen in bet Goudsche rijpad 
onder de gem. Alfen; 5o. dc levering vaa de mate
rialen, ten dienste der gemeente ged. SO 

Utrecht, te 1 uur, door burg. eu woth.: hetafbreken 
en opruimen van de bouwvallen der voormalige 
Willemskazerne. Aanw. 22 Dec., te 10'., uren. 

Utrecht, te 1'/, «ren, door burg. en weth.: l o . 
bet eenjarig onderhoud vau- en hm verrichten van 
eenige vernieuwingen aau de sluis en de dnurbijbe-
hoorende werken te Vreeswijk; 2o. ideal idem van 
den straatweg en bot jang[uid van Ut ree lit nmir 
Vreeswijk; 3o. idem idem vau dc sluis te Nieuwersluis 
en het jaagpad vandaar tol Hinderdam; 4o idem idem 
van hel Jaagpad vau Utrecht naar Woerden, met bij-
behooreudc werken: '•»>. het leveren vun verschillende 
materialen teu dienste der gemeentewerken, in 22 
perc., als: lltreclitsche straatklinkers, Usui idem, 
Waal idem, harde vlakke I.'ir klinkerdrielingcn, Uir . 
metsolstecnen, kalk, tros en Portland-cement, lekzand, 
heidezand, trottoirbanden, hardsteenen roosterramen 
mei roosters, verschillende houtwaren, eikenhout, 
veriviue.ii, borstelwcik, glas, rioolbuizen, ijzer, ijzer-
kramcrijen cn gereedschappen, steenkolen, dakpannen 
en tegels, touwwerk, euz. euz. 

Zaterdag, 27 Oer. 
'•-Ranch, tc l o uren, door liet ministerie vnn wa

terstaat euz.. aan liet gebouw vuu liet prov. bestuur: 
het 3jarig onderhoud Oer werken vnu liet kanaal de 
Dieze met zijne dichtingswerken iu en bij Int lort 
Crèvecoeur. Aauw. 22 en 23 Dec. Raming /Ü100 
per jaar. 

Amalerdam, te 11 uren, door het ministerie vnu 
financiën, aan de bureau's van tien inspecteur der dir. 
belaslingen: bet onderhoudeu eu bet doeu van eeuige 
herstellingen aan bet Rijks-waaggebouw aldaar, ged. 
80, '81 en '82. 

Kalterdam. te 11 uren, door dijkgraaf eu heem
raden van den polder Prius-AIcxandcr, in liet Alge
meen Verkooplokaal: bet opmnkeu en bchardeu met 
puin en gnat van tien zuidelijken Spiegelnisserweg, 
tien Scliollevaartsweg en van vier gedeelten bermweg 
laugs de ringvaart vnu den polder „Prins-Ah'xnndcr" 
en langs do Nieuwerkerkscbelaaii un den Groouowug, 
te tninon lang 10,702 M . 

ttneek, tu II uron, tloor bet dijksbestuur van 
Wijmbritseradeels c. e. Contributie-Zeedijken, hij Wed. 
T. Sevensnia: l o . het herzetten van 293 M . steen-
glooüng, langs de zeewering Dc Waterdijken, ten 
zuidwesteu vnu bel in '79 verzette gedeelte, niet het 
verhoogen eu verzwaren van tien daarnevens liggentlen 
dijk eu het maken vnn ueu steeneu hoofd op rijzen 
zinkstokken; 2o. het leveren van de danrtno benoo
digde materialen, nis: a. 1300 last zuileubaznlt; b. 50 
lost zink cu 250 last stortsteon; c. S35 last brik, in 
17 perc, als: 10 van 50 last eu 1 van 35 lost; d. 800 
M . 4 bij 30 c M . grenen punk] e. 1S.000 bos Gans 
terlaudscli rijshout; / . 00 bos wiep- en knijpband, 20 
bos kruisband, 350 bos Hollaudsche banugbatid of 
toogenaninde latten en 350 bos palen of staken (zoo-
gcuaamdc Walcherscho). 

Arnhem, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., aao hel gebouw van bet prov. best.: lo het 
4jarig onderhoud en de uitvoeriug van vernictiwiugnn 
en herstellingen auu de Rijks groote wegen iu Gel
derland, met de daartoe behoorende kunstwerken, 
brp la ui ingen enz., in 19 perceelen. Raming resp.: 
f 7475, f 11,725. f 10,925, ƒ 6 6 6 0 , ƒ 9 0 0 0 , f4740, 
ƒ 0 5 9 0 , ƒ 0 9 5 0 , ƒ26.875, ƒ22 ,175 , ƒ 7 5 5 5 , ƒ22110, 
ƒ 7 4 9 0 , ƒ 8 5 5 0 , / 3475, ƒ 8 8 0 0 , ƒ10 ,990 , ƒ 2 0 1 0 , 
ƒ 1720; 2o. Int vervangen van de brug over de 
Kleetsclie Graaf door een gemetsehlua duiker op de 
bestaande lauiihool'den, in den Rijksweg van Does
burg naar Anin.lt, 

Xnalle, tc 12 uren, door hel. ministerie van biu-
nenl. zaken, aan Int gebouw vau liet prov, best.: liet 
2jarig onderhoud vau- en bet doen V S B een.ge ver
nieuwingen eu b ere tellingen aau het gebouw der 
Rijks-hoogere burgerschool aldaar. 

Haagmand, te 12 uren, door liet gemeentebestuur: 
het aanleggen vau tien kuustweg door Kn.pswoldc. 

Arnhem, tc 1 uur, iu het Café Suisse: Eet bouwen 
van pakhuizen met kantoor, enz. groot ongeveer 475 
M 1 . , op ecu terrein aau den Amsterdamscheu straatweg 
te Arnhem, vtior rekening van den heer J . A . tic Hur-
tng. Aanwijzing 24 Dee. te 9', , ureu. Inl. bij dc ar
chitecten G . .1. van Gendt eu C. M . G. Nieraad. 

m n t e r s w i f h , te 1 uur, door de Ncdi rl.-Westf. 
S|H)orwegmaatschappij. ten raadhuize: Bestak no. 42: 
gebouw tot woningen voor 5 douuncubeauibten met 
nevengebouw; Bestek no. 43: douaucnloods; Buslek 
no. 44: goederenloods en veeladiug. Inl . bij deu 
directeur-ingenieur dur Maatschappij iu Winterswijk. 

Utrecht, te 2 uren, tloor liet prov. bestuur: lo . bet 
onderhouden ged. '80, '81 en '82 vau dc prov. grint-
wegeu: a. van de Meern naar Oudewntur; b. het 
zand- eu jaagpad vau Utrecht naar Breukeion; c. van 
Utrecht naar Cotlicn; d. van Houteu naar het Beu-
sichoinscheveer; e. van Doorn naar Lensden, ƒ . de 
Haar- en Bisschopsweg. Aanw. van : a. 23 Doe, d. 
22 Dec ; 2o. hot 3jnrig onderhoud van den weg vnn 
Utrecht naar Schalkwijk. Aanw. 22 Dec. 

Maandag, f f Mee 
Utrecht, door de directie der Ned. Rijnspoorweg: 

bet makeu van een rijtuigremise voor den tramweg 
Den Haag—Scbereningen op het stationsplein te Den 
Hoog. Aanw. 22 Dec , te 11 ureu. 

Mlnadag, S S Dcc. 
Breda, te 10 uren, voor Duparc, bij Wed. Segers: 

bet bouwen van eeu heerenhuis in de Willemstraat, 
l n l . bij Sial en Van de Erve, aldaar. 

Le lden , te 11 uren, door dijkgraaf en hoogheem
raden van Rijnland, iu hel Gemeenlaudshuis: bet ma
ken van de gebouwen en grondwerken, teu behoeve 
vao bet stoomgemaal tc Katwijk, en verdieping vau 
bet Katwijksche uitwateringskanaal, iu 2 perceelen. 
l n l . bij den ingeuieur van Kijulaud, te Leiden. 

'a-Hage, te I uur, door liet R. K . paroch. kerkbe
stuur van St.-Jacobus, in de pastorie, Willemstraat: 
l o . hei maken vau eeu eikcnliouteo tochtportaal; 2o. 
het makeu vuu eikenbomen kasten in de sacristie en 
meer andere werkeu. 

Arnhem, tc 1 uur, door den burgemeester: l o . 
liet onderhoud van do gemeentcgebouwen, in 4 ucre 
Aanw. 24 D c c , te 10 ureu; 2o. idem van dc scliool-
gebuuwen, iu 4 perc. Aanw. 23 Dec, to 10 uren; 3o. 
bet vernieuwen en onderhouden der bestratingen. 
Aanw. 24 Dec, te 9'/t ureu; 4o. bet ondurhoud van 
eenige gemeeutcwerketi ged. '80. Aauw. 24 Dec , te 
10 uren. 

Utreeht, te 2 uren, door de maatschappij tot expl. 
van Siaatsspoorwegeu, aan bet centraalbureau: bet 
uitbreiden der locomotieven loods vau de Hollindsche 
IJzereii-spoorwegmaalschappij eu bet maken van eenige 
bijkomende werken op het gemeenschappelijk station 

Rotterdam. In l . bij den sectieingenieur O W. 1'. 
Mieling, te Rotterdam. Aanw. 22 Dec 

'••Baich, 'savonds 8 uren, door den architect J . 
Bolsius, hij J . M . Vollaers: bet verbouwen van hot 
buis op de Markt, ahLnr, C. 460. Aanw. 29 Dec., 
tc 2 uren. 

Mantreert, door bet bestuur van bet waterschap 
Hceswijk, iu Het Vergulde Hoofd: lo. bet maken vun 
een mucliiucgebouw, schoorsteen en macliinistwouiiig; 
2o. het leveren en stellen van een borizoutaal-werkeud 
stoomwerktuig tuut aanboorou, stoomketel euz. Aanw. 
24 Dec , te 12'/i uren. 

Waenadag, 31 Dec. 
l l o i i u i t n i , te 11 uren, door het gemeentebestuur, 

in 't Rood Hert : het doen van eenige herstellingen 
aan cn vernieuwingen van straten, wallen en riolen in 
dc gemeente en van bruggen biunen en huiten de 
gemeente, met het éénjarig onderhoud, iu 2 perc. 
Aauw. voor de slraten, wallen en riolen 29 Deo en 
voor de bruggen 30 Dcc , te 11 ureu, bijeenkomst iu 
't Rood Hort. 

Dardrerht, tc 11 uren, door deu architect H . W. 
Veth, in Koophandel en Zeevaart: bol maken eener 
portierswoning iu den tuin van bet administratiege
bouw voor de maatschappij van levensverzekering, te 
Dordrecht Aanw. 27 Dec , to 3 uren 

'a-lla«e, tc 12 ureu, door bet ministerie vnu water-
slnat enz., ten dienste der Siaatsspoorwegeu: het 
'maken vau dc landhoofden, pijlers, bevciligiugs- en 
verdere werxeu voor den overgang van het Noord-
hollanlsch kanaal bij Ptirmerend, len behoeve vuu den 
spoorweg Zaanstreek—Enkhuizen. Inl. hij tien eerst
aanw. ingenieur ti: Houni. Aanw. 22 cn 24 Doe, 
telkens tc 12 uren Raming ƒ180,000. 

'••Ilage, te 12 uren, tloor het miuisterie vnn water
staat enz., ton dioiis'o der B antsspoorwegeni lo. liet 
leveren en verwerken van slortslcen hij du brug over 
liet Spuikanaal tu Fijenoord, gcm. Rotterdam, l n l . 
hij deu eerstaanw. ingenieur te Rotterdam. Anuw. 
23 cn 24 Dec, telkens te II uren. Raming 110,350; 
2o. bet maken van het tweede gedeelte strekdam met 
bijkomende werkeu in de Waal vóór Nijmegen. Inl . 
bij dou hoofdingenieur, te Arnhem en den wnnru. 
seetieingenieur, te Nijmegen. Aanw. 23 eu 24 Dec , 
telkens te 1 uur. Kaming ƒ 59.500. 

Arnhem, te 12 uren, teu kantore van de Commissie 
voor tie gemeentereinigiug : dc leveriug van mngnziins-
goe,leren ged. het dicMstjnnr '80, beslaande in zinken 
en houten deksels, fourrage, touw- en borstelwerk, 
desinfectie- en smeermiddelen, verfstoffen, fournituren 
voor paardentuigen, klein gereedschap, wagrnmakers-
bout en ijzerwaren. 

Arnhem, te I uur, door dc Commissie voor dc ge 
mrcutfuusuibrick, iu hare vergnderknmer: dc leveriug 
van allo artikelen, met uitzondering der kolen, bc-
uoodigd voor de exploitatie tier fabriek over '80, in 
11 perc, als: le perc getrokken-ijzeren, compositie-
en koperen pijpen, fittings enz.; 2e perc. smeedijzer, 
plaatijzer, spijkers, schroeven, blik, tin, vijlen euz.; 
3e perc. gietijzer; 4c perc, glaswerk; 5n perc. kalk, 
tras enz.; 6e perc verfwaren en borstelwerk; 7e perc. 
olie, vet, koarseu cn traan; 8e perc. touwwerk euz.; 
9e perc. diverse stoelen, handspaken, kruiwagens enz.; 
10e perc bezems enz.; l i e perc. manden. 

Haarlem, te 12 uren, door burg. en weth.: l o . bet. 
dagelijksch onderhoud vau- en bet verrichten van 
eenige bepaalde vernieuwingen aau de stedelijke wer
ken, in 11 perc; 2o. het verrichten van buiten- en 
bluneuverfwerken en bet vernieuwen van glasruiten 
aau de stedelijke gebouwen, met schoalmrubeicn, iu 
3 perc; 3D. het onderhoud vnn de stukadoorwerken 
in de sladsgcbouwen, scholen eu ondorwijzerswouiugen, 
in 2 pere. 

SJIJmcgrn, door de commissie voor tic gasfabriek: 
dc füvcring van 400 dubbele waggons Duitsche gas
kolen. 

Zaterdag, a Jan. IfWO 
Lemmer, ter secretarie van Zeveu-Grioicnijeii-cn-

Stad-Slooten: lo het onderhoud vun de rijwegen, in 
3 perc; 2o. liet makeu vau eene wa.behciiug ovur tic 
lengte vau 20 M . nevens dun Zuidlensterdijk; So. het 
uitvoeren vnu uarduwerken aau den Wieidijk; 4o- 'Ie 
leveriug vnu palen en gordingen voor '80, in 6 perc 

Maandag, ü Jan. 

'•••Ilage, te 11 uren, door het ministerie van kolo
niën, ten dienste der Staatsspoorwegen op Java: dc 
levering vau den meiiileu bovenbouw vnn 48 bruggen. 

Lcgrmccr, op bet Huis-lcr Heide, tu Huren , door 
het waterschap /.even-Gricienijen-enStad-Slooten: dc 
levering van 2S0 stère riviergrmt, 40 stère zeegrmt, 
65 si ére verbrijzelde keien, 75 stère harde brik eu 
140 stère kalkkeizel. 

Dlnndag, O Jan. 
Ouddara, te Ui uren, door bet bestuur van tien 

polder Het Uudeland, in de raadkamer: de levering 
vau p. in. 500 stère grint. 

Wacaadag, 7 Jan. 
Weldum, bij Jhr. E I). van Beyi ia : bet afbreken 

cn wederopbouwen van eene voorliuizing met verdere 
verlimmeriug van debnizingon schuur, thans bewoond 
duor J . A . Algera, aldaar, l n l . hij K. B. Vogel, te 
Wirdum. Aanw. 30 Dec, te 11 ureu. 

Ilanderdag, H Jan. 
Kaalte, te 12 uren, bij den logementhouder Kul -

schrül tcr : bet glos- eu verfwerk der stationsgebouwen 
vuu tien spoorweg Zwolle—Almeloo, in 4 perceelen 
en iu massa. 

Katerdag, 10 Jan. 
I'trrclit, te 2 uren, tloor burg. en weth. vnn Hnarn, 

in het gebouw vnn liet prov. bestuur: het herstellen 
vnn den straatweg, van deu Buarnschcdijk af tot deu 
Amursfoortscbeu pustweg of den zuugeii. Oranjeboom, 
met bet onderhoud ged. 0 maanden Aan.* 6 .bui . 
te 10 uren. 

Wacnadag, 14 Jan. 
'a-Hage, te 12 uren, tloor bot miuisterie van water

staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen; bet maken 
van eeue loods en het afsluiten van eeu terruin tot 
berging vau spoorwegmalerialen bij Nijmegen, l n l . 
bij deu hoofdingenieur, te Arnhem eu dun waarn. 
sectieiugeuieur, tc Nijmegen. Aauw. 7 Jan., te 1 uur. 
Raming' /2300. 

Waenvdag, ÏM Jan. 
Dlrkaland, te 3 uren, door het gemeente best.: het 

leveren van 1200 M 3 grove onderhoudsgrint. 

Allooi» van Aanbestedingen. 
ICutren, 5 Dec: bet maken van een winkelpui met 

winkelopstand, toonbanken enz., aldaar, ouder beheer 
vau deu nrchiicct Dc Bruin; ingekomen S bilj., als: 
II. J . Eikenboom. te Apeldoorn, ƒ 1789 
Gebr. Liudwoert, „ Zutfen, „ 1572 
M . Mouw, „ Apeldoorn, „ 1549 
L . Nijluud, „ Zutfen, „ 1525 
G J . Koordeman, „ idem „ 1485 
A. Klanderman, „ Brummen, „ 1447 
J . R. Hamer, „ Zutfen, „ 1443 
A W. Welsing, „ idem „ 1376 
gegund. 

Kalterdam, 6 Dec.: liet verbouwen van eea paud 
aan dc Nieuwe Markt aldaar, on Ier beheer van den 
architect Coepijn; iugekomeu 7 biljetten, als: 

G. J . A. Gouverneur, 
H . J . Heiman, 
H , vau Brce, 
J, Zanijer, 
J . WoTssk, 
A. Langejnn, 
M , P. Albert, 

te Rotterdam, 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ idem 
„ Kndingcn, 
,, Rotterdam, 

f 6S73 
„ 6300 
„ 0290 
„ 5979 
„ 5920 
„ 6250 
„ 418S 

Lelden, 10 Dec : bot maken van ecu gebouw die
nende voor weverij ouz., onder beheer van den archi
tect Van der Heijden; ingekomen 13 bil j . , als: 
P. Kuptcin den Bouw

meester, te Leiderdorp, ƒ 6323. 
J . J . Planjcr, „ Leiden, „ 5225. 
P. C. dc Vr ind , „ idem „ 5177. 
A . P. Plunjer, „ idem ,. 5020. 
S. van Leon wen, „ idom „ 4990. 
W. P. J . Verhaar, „ idem „ 49S8. 
A. A . R. Verboog, „ idom „ 4980. 
W . v. d. Drift, „ idem „ 4869. 
.1. Boom, „ idem „ 4800. 
J . W . Hoogcvcen, „ idem „ 4710. 
A. Hcssenaar, „ idem „ 4693. 
J . N . v. d. Heijden, „ idem „ 44fis.50 
.1. Rosdorff, „ idem „ 4300. 

'••Ilage, 12 Deo.; l o . liet onderhouden en horstel* 
ui van net Rijks telegraaf kant oor te Nieuwcdiep, ged. 

B0, '81 en 'S2; ingekomen 6 bilj , a ls : 
te Helder, A. Graaff, 

A. Vos Ra., 
.f. T. Moorman Jz. 
Gebr. Klein, 
Gebr. Moorman, 
P . Spriiijt 

idem 
idem 
idem 
idom 
idei 

/ 725 
., 714 
„ 0'Jl 
„ 687 
„ 620 
, 000 

to, liet onderhouden van- en hot doen van eenige 
herstellingen ann het Rijksposlkantoor te Elburg, 
god. '80, 7S1 en '82; ingek. 3 bilj., a ls: 
D. Balk, tc Elburg, / 1130 
11 .1. Hengeveld, „ idem „ 1120 
J . Sipkes, „ idem „ 899 

Kitarhcdr, 12 Dcc.: het bouwen van een hui: van 
bewariug met cipierswoning; iogek 0 bilj., a ls: 

G. W . Wegerif, ƒ 13,500 
P . en A. Fijlstra, „ 13,250 
M . Gecrling, „ 12 150 
G. Beltman A.Gz., „ 12,000 
H . Toni», „ 11,877 
B. Lammerink, „ 11,582 

gegund. 
Zwalle, 12 Dec : lo . het driejarig onderhoud dor 

Willemsvaart; ingek. 4 bilj . , als: 
Blocks en Bruins, te Zwolle, / 20,073 
J . Arntz, „ Milliiren, ,. 19,930 
L. Krook, „ Zwolle, „ 19,740 
,1. Willighagcii, „ idem „ 19,479 

2o. het uitvoeren van vernieuwingen eu herstellingen 
en leerwerk aan tie kiinstweEkcn, gobouwen enz. vau 
dc Dedenisvaart en hare zijtakkeu, in '80, in 4 perc: 

le perc ingek. 6 bilj., als • 
J . Beuker, te Zwartsluis, ƒ 1277 
L. Krook, „ Zwolle, „ 1181 
K . A . flakkert, „ Averoest, „ 1173 
J . Weiuer, „ Hasselt, ,. 1140 
K. Kalerberg, „ Avercest, „ 1118 
J . II , Grootbuis, „ Deneknmp, „ 1096 

2e porc ingekomen 4 bilj., als: 
J . Fransen, te Zwartsluis, ƒ 1577 
K. A . Hakkert, „ Avereest, „ 1371 
K. Katerberg, „ idem „ 1303 
J . B. Groothuis, „ Dcuekamp, „ 1296 

3e perc ingekomen 4 bilj., als: 
K . Katerberg, te Avereest, / 1660 
J . Fransen, ,, Zwartsluis, „ 1624 
K . A. Hakkert, „ Avereest, „ 1503 
J . B. Groothuis, „ Dcuekamp, „ 1496 

4e peic. ingekomen 4 bilj., als: 
K . Katerberg, tc Avereest, ƒ 1+35 
K. A. Hakkert, „ idem „ 1363 
.1. Beuker, ,. Zwartsluis, „ 1277 
J . B. Grootbuis, „ Denêknnp, „ 1154 

Middelburg, 12 Dec: het onderhoudeu vnn-en bet 
doen van eeuige herstellingen eu vernieuwingen uan 
de Rijkskweekschool voor ouderwijzers nldaar, ged. 
'80; ingekomen 5 biljetten, als: 
W . v.„. Uije eu Zn., te Middelburg f 1319 
11. P. v. d. Ree, „ idem „ 1199 
P. J . Jenaaena, „ idem „ 1198 
C. L . van Surge, „ idem „ lltffl 
M . K . .'eras eu Zn., „ idom „ 1185 

Helder, 12 Dec: bet éénjarig onderhoud van tie 
geiiieentegcbouwen: iugek. 13 bilj., uls: 
D. de Vries, te Helder, ƒ 5285 
II. Daalder, „ idem . 5100 
J . F . Filips, „ idem „ 5000 
I' Spruit, „ idem „ 4930 
P. Znalman, „ idem „ 4903 
W. Rippens, „ idem ,. 490!) 
P. Verhey, „ idem „ 4M)<> 
Gebr. Boinhoff, „ idem 4730 
A . Graaff, „ idem „ 4720 
W. dc Jong, „ idem ,, 4675 
Peelers cn Steijaart, „ idem „ 4660 
Gebr. Klein, „ idem ,, 404S 
Gebr Korff, „ idem „ 4460 

iriihrni, 13 Doe: bet bouwen van ecu reservoir 
(watertoren) cn bet leveren van de daartoe benoo
digde htmwslofleu voor do duinwaterleiding te Gro
ningen; ingekomen 17 bil j . , a ls : 
A . Sclircuder Jr . , te Groningen, f 89,450 
J . W« kmau en cons. „ idem „ 83,886 
A. TVningu, „ Grootegast, „ 81,800 
J . Vcltkump, „ Bedum, „ 81,500 
E. W. Wietzema, ,, Groningen, „ 78,950 
M . A- J- Taverne, „ Leeuwarden, „ 75,573 
J . Kooij, „ Amsterdam, „ 73,800 
H . Htinse Jr., „ Assen, „ 71,240 
P. 11. Dopheide, „ Groningen, „ 67,300 
11 Gceris Jauseu, „ idem „ 65,750 
A . de Vries, „ idem „ 04,800 
L . Krook. „ Zwolle, „ «4,543 
•F. de Vries, „ Groningen, „ 63,067 
R. Havinga, „ Winschoten, » G2.9IK) 
J . Lubsen, „ Zuidwolde, „ 60,674 
A. Pastor, ,, Stedum, ,, 5H "ÓS 
K. da Grooth Jr . , „ Winschoten, „ 56,800 

Utrecht, 13 Dec.: het bouwen eener brugwachters
woning cn bijbehoorende werken hij dc draaibrug van 
den gekanaliseerd on Hollandsclie-I.ïsel, te U s e l s h i n ; 
minste inschr. was H . J . Schilling, te IJselstein, 
voor ƒ 5 2 2 2 . 

Amsterdam, 13 Doe.: het 3jarigonderhoud van-en 
bet verrichten vau eenige hrrstedingen uan het go-
bouw genaamd „het Ooslindiscb Binnenhuis", aldaar; 
muste inschr. was J . van Dijck, te Amstorduui, voor 
/ 5659. 

Arnhem, 15 Doe: bet verbouwen van tie perc. in 
de Kunstraat, aldaar, thans in gebruik bij The Singer 
Manufacturing Company en bet magazijn De Fakkel, 
onder beheer vnu de architecten Van Gendt eu Nierand; 
iugek. G bilj., als: 
H Heuvels, te Arnhem, ƒ i7,S8H 
Th. Putman, „ idem „ 25.MOD 
J . Mulder, » idem „ 19.7KO 
Th. Eibers, „ idem „ 17,000 
G. I/.efiing, „ idem „ 10,748 
B . E . Koels, „ idem „ 13,843 

Dardreeht, 15 Dec.: minste inschr. voor de ver
schillende leveringen aan de gemeente waren: 

dennenhout: A . do Groot en Zonen, te Dordrecht, 
/ 610; 

grenenhout: H. vau der Kloet Mz., idem, ƒ 2 3 1 * ; 
eikenhout: l l . J . Mnsselink, te Doelinchcin, ƒ 2 0 7 ; 
gecreosotecid dennenhout: C. Mirnndnlle, te Rot

terdam, ƒ 506, alles ineens uf; 
Engel sell pntentijzer; J . H . Wildeman, firma G. 

Schuld cn Zonen, l\'J ct.; 
bost, Zweedscn ijzer: dezelfde, 14"' ct., belden 

per K G . ; 
Luiksche kalk: A. H . Kuipers en Co., te Dordrecht, 

r*0.7S; 
schelpkalk: A. do Kouin. ' en Zn., idem, /* 1.10; 
gemalen tras: 11. F. Onderwater en Co., idem, 

ƒ 1.60, alles por H L ; 
Waalklinkers: N . van Houkelum, te Nijmegen, 

ƒ 18.20 per 1000; 
gegoten-ijzeren straat syphons: Bakker en Co., tc 

Ridderkerk, ƒ 12.20 per stuk; 
hardsteenen trottoirbanden, ree1'te en gebogen dito: 

A . P. Schotel Gz., te Dordrecht, ƒ 2 . 8 h 5 ; 
kantstceiinn: T. J . Smits J z , idem, / 2 . 2 7 s , alles 

per M . ; 
het onderhouden tier openbare pom|>en, in 3 perc: 

J . Quatt Nz., uloin, te zamen / ' S U . 1 1 . 
lief Icvarltluia, 15 Dcc: Int vurbeloren van tie 

vesting llullevoetsluis (2o gedeelte); minsle i* schr. 
was C. van der Meijden. lc Har fiuksveld, voor 

ƒ 279,490; grgund aan D. Volker, te Dortlreclil, voor 
ƒ 886,000. 

Helder, 15 Dcc.: het maken vnu eene arhllericlo. ids 
op bet plein van tie artilleriekHze.ne aldaar; miuste 
iuschr. was A. Vos lt»., le Helder, voor ƒ14 ,981 . 

Anisicrriiini, 15 Dcc..: de levering vnu bestratings-
materieel; minste i schr. waren: 

perc. 1, (800,000 VecliNche of Rijns lie drieling' 
klinkers): J . Brunt Jr., te Woerden, / 11.49 per 
1000 stuks; 

perc. 2, (400,000 IJsetdrielingklinkert); II. R. van 
Elk, te Dordrecht, ƒ 10.20 per DKiO st.; 

perc 3, (20(1,000 ffoalrnoppei.): J . Verwaaijen Dz. 
en C o , tc Arnhem, ƒ16.88 i>cr 1000 st.; 

perc. 4, (200,000 gele iJsel-trotioirklinkers Waal-
vorm): Burgtrs cu Van Waijeaburgj te Erlekom, 

ƒ 17 59 per 1000 st.; 
perc. 5, (500 centiare granietkeiru): geen iuschr.; 

„ 6, (500 centiare Faucouvalkcieij: Kloos en 
Van Limburgh, ie Rotterdam, A5.25 per M ' ; 

perc 0, (600 centiare Auderuaehsebo keien): W . 
Goudkoop Dz., te Amsterdam, ƒ 2.65 per M * . 

Hrcda, 1.") Dee.: lo. het éénjarig onderhoud der 
gemeentewerken; minste insohr. was G. 11. Moolenbcrg, 
te Breda, voor pCt beneden tnrirC 

2o. hel maken van rcinmuigtvcrken bij de draaibrug 
anu de Nieuwe-l'rinsoukade; iugek. 4 blij,, uls: 
C. Mol, te hrcda. / 799 
.1. v. d. Loo, „ Ginueken, „ 795 
Kuyk en Staal, „ Breda, „ 747 
G. Voltkamp, „ idem „ 780 

3o. hel verder aanvullen der Oude Vest, tussehon 
tie Keizerstraat en deu Vlasznk. Ingekomeo 4 bil
jetten, als: 
P. van Glabbeek, te Breda, ƒ 098 
Vau Kessel, „ idem „ 59S 
J . Pais, „ Made, „ 540 
J . v. d. Loo, „ Ginueken, „ 490 

Ulrcchl, 16 Dec: bot herstellen der toegangswegen 
tot tie sluliotis Hengeloo cn Goor, ten behoeve van 
dun spoorweg Zutfen— 1'ruisïsebe grens; ingekomen 
5 bilj., als: 
F . W. Bonte, te Amersfoort, / 10,100 
E. II. van Dijk, „ Goor, „ 0,868 
K. Blocker, „ Zmfen, „ 9,143 
A. Klanderman, „ Brummen, „ 8,994 
J . Schut, „ idem „ 8,874 

' • - l lagr , 17 Der.: lo . bet ged.'80 onderhouden van
en liet doeu vnn eenige herstellingen nan de Lauds-
gebouweii te 's-Hage; ingekomen 18 bilj., als: 
A . Nulcr, te a-llagr, ƒ 34.800 
H . K. de Baan, „ Bolwvtttiingen, „ 84,000 
W. P. Te.-uwisse, „ 's-llage, „ S8,tt90 
3. Roer mam ter, „ idem „ 88,050 
A. G. Vos, „ Delft, „ 83,810 
(J. J . van Vliet, „ Oudshoorn, „ 33,6 0 
T. P. de Bant, „ 's-llage, „ 33,400 
A. R. ftutgers, „ idem „ 33,355 
L . 11. kleyu, „ idem „ 33,333 
J . Roozenburg, „ idem „ 33,300 
B. Ktthnel, „ idem „ 33,239 
W. F. Kaosvcldt, „ idem „ 33,200 
C. Meijers, „ idem „ 33,033 
A. Alkcuiade Jr., „ Noorduijk, „ 33,001 
J . C. Tom en 11. vnn 

Bergen Henegouwen, „ 'a-Hage, „ 32,398 
A . Stigtor, „ idem „ 32.100 
E. M . Rood, „ mem . 29.760 
M . T. Wnuekns. „ idem „ 29,760 

2o. het herstellen van deu strekdam no. 26 en liet 
leveren eu verwerken van ballasts'reu aan dwarskrib 
no. 2, en van de strekdammen uos. I I , 24, 26, 31 eu 
35 iu dc Bovcn-Mer«etle, onder de genieraten Vureu, 
Goriuchem, Hardinksveld on Sleeuwijk; ingekomen 
5 bilj., uls: 
G. de Hoog, te Gorinehem, ƒ 32,562 
C. v. d. Plas, „ Hardinksveld, „ 32,478 
A. Volker Lz-, „ Sliedrecht, „ 81,000 
G. D. Bolier, n idem „ 89,470 
T. du Groot, „ Giescudum, „ 23,031 

3o. de uitvoering vau verschillende werken hij en 
op bet goederenslation tc Fijenoord; ingekomen 15 
bilj - als: 
G. Keij, tc Rotterdam, ƒ 18.900 
J . do liruyue, „ idem „ 18,585 
M . Schreuders, „ IJ sul monde, „ 17,834 
E. Wansiuk, „ Arnhem, „ 17,190 
Kruller cn Dc Geus, „ Rotterdam, „ 17,367 
1). Bijl, „ Vlissingen, „ 16,898 
J . F. Strey Jz., „ Bodegraven, „ ln.SOO 
11. liUngbrock, „ Charlois, „ 16,350 
M . Naaktgeboren, „ VGmnmdeel , „ 16,310 
F. W, Keytar, „ Hollerdam, „ 15,079 
A. vau Kek eni, „ idem „ 15.8S7 
P. A. vau Regcnniorler, „ idem „ 16,800 
G. Dekker & G . Wolzak, „ Dordrecht, „ 15,600 
O. Lengoveld Bz., „ Hardinksveld, „ 15.478 
J. J . van Slutsdam Jz., „ Dordrecht. ,. 14,470 

4o. de levering van bureaubehoeften voor de onder
scheidene bureau's der StaatsspoorVrgStt ged. 'CtO; 
ingekomen K b i j . , als: 
G Metzelaar, firn» Danncufelser en Co., 

lo Utrecht, 15 pCt. hen. larief 
Wed. S. Bcncdictus, te 

Rotterdam, 17 „ „ „ 
Tb. J Dobbe, te Utrecht, 19 
De Riiyler cn Meijer, te 

Amsterdam, 2-4 7* •< „ 
J . Smulders en Co., tc 

's-Hage, 2 3 ( , 0

l p ., ., „ 
I 5o het uitvoeren van eenige vernieuwingen en her-
| stellingen aau bet huis van arrest cn vau bewaring 
| te Middelburg; minsle iusehr. was J . M . F. van der 
i Hei l , tti Middelburg, voor ƒ 5 6 3 5 . 

'a-llage, 17 Dec: l o . bet bouweu ueuer school 
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voor lager onderwijs, met onderwijzers woning en y 
gymnastieklokaal, aan dc Duinstraat te Scliovcningen | 
minste inschrijver was W . 1'. Teeuwisse, te 's-rlage, 
voor / 46,990. 

2o. de aanleg van eon riool in de 2c Wagenstraat; ( 
minste insclir. was G. Key, tc Uotterdam, voor ' é ' J ' J O . ^ 

I m m H . 17 Dcc.: het bonwen eeuer H . K: kerk . 
met toren; hoogste inschr. was Westerhof, tc Weesp, 
voor ƒ 1 9 , 3 4 5 ; minste inschr. A . A . van Dommelen, ^ 
te Utrecht, voor ƒ 14,799. ÖK 

H M f e v e c n , 17 Dcc.: liet bouwen van een koren- gep 
pakhuis en daaraan verbonden kantoor aan de Streek ] 
de Huizen; bij herbcatcding gegund aan A, Niehues, 
te Hoogevoen, voor ƒ44941. L , 

D r n r a i m p , 17 Dec.: het bouwen eener school; 
ingek. 4 b i l i . , als: w e t 

B . J . Heupink, to Ootmarsum, ƒ 24,000 een 
J . ter Kllen, „ Oldensaal, „ 22,900 Kaï 
W- Schollen, „ Item-kamp, „ 22,35fi 
J, ter Stege, n Ootmarsum, „ 19,690 v a | . 

trnhem, IS Dcc: het 4jarig onderhoud van den 
prov. weg van Arnhem naar Apeldoorn; minste in- ' 
schrijver was 3. de Haan, te Arnhem, voor ƒ 9974 b t e 

per jnar. _ ! 
i r i i h e m , 19 Dee.: In. het uitvoeren van ccnigc g , 

herstellingen aan 's Kijka-grooten weg van KMtfeu t ( , c . 
over Locliem naar Goor; eenige inschr- was J . H . , 
Smeltzer, te Groenloo, voor ƒ 48:10. 

2o. het bouwen van a. oen gebouw voor riemonstra- V C I ' 
tief onderwijs met annexe woning, b. eene arbeiders- son 
woning met dorsch vloer, bij dc Kijks-landbonwschool de 
te Wagcningen ; minste inschr was II. N . J . Popping, ^cn 
te "Wageningcn, resp. voor /19,351 en ƒ5384 ; ^ 

c. eene bergplaats voor werktuigen, bij idem; minste 
inschrijver was J . Haar He., tc Wageningen, voor 
f 14,132. d e ' 

M A A T S C H A P P I J T O T B I T O R D E R I N G DER J ™ 
B O U W K U N S T . w ; l 

A F D B I U M A R N H E M . 

Vergadering van 10 December 1879. 
Het eerste gedeelte dezer verandering, zijnde de 

laatste van dit Jaar, was gewijd aan huishoudelijke 
zaken, nis: bet verslag validen Penningmeester, de 
indiening van de begrootlng vuur het jaar 1 8 8 0 , en 
de verkiezing van twee leden voor het Bestuur we
gens het at'tivden volgens rooster van de heeren 
S. A . Fijnebuik en J . H . Persijn. Eerstgenoemde 
wenschte bij dc verkiezing niet meer in aanmerking 
te komen, aangezien hij van de oprichting der Af-
deattng af als basiaursBd m werkzaam geweest, 
en het naar zijn oordeel wenschelijk was, dat nu 
en dan verandering in het Bestuur plaats vond. De 
Vergadering eerbiedigde i|e/e meerling, herkoos den 
heer Persijn en benoemde in de plaat* vnn den heer 
Fijnebuik, den heer Berghuis. Genoemde heeren 
lieten zich dc keuze welgevallen. 

Nadat nog het een en ander over den leescirkel 
behandeld was, bekwam de heer Berghui:! hrt woord 
om een lering te houden over teekenonderwys. Spre
ker toonde het noodzakelijke aan van het toeken-
omlerwijs en wat in het buitenland alzoo voor dat 
doel gedaan wordt, besprak het ontoereikende van 
dit onderwijs hicrtclandc, om ten slotte te wijzen 
op hetgeen in Arnhem op dat gebied nog gedaan 
moet worden. Na deze inleiding werd over het on* 
derwerp door verschillende laden het woord gevoerd, 
waarna men besloot een commissie te benoemen, die 
in verband met het Bestuur deze zaak nader zou 
onderzoeken , om daarna stappen bij het Gemeente* u r 

bestuur te doen, teneinde hierin verbetering, en hoofd- !''" 
zakelijk meerdere locnliteiten, te verkrijgen. 

Niets meer aan de orde zijnde, werd de verga- " 
dering door den Voorzitter gesloten; vooraf echter z t ' 
dankte de Voorzitter namens de Vergadering nogmaals 0 8 

het altredend bestuurslid, den heer Fijnebuik, voor "~ 
de belangstelling, door hem steeds aan de Vereeniging 
betoond; spieker betreurde het , dat genoemde heer 
geen deel meer uitmaakte van een Bestuur, waarin 
hij vnn 1854 af, hij de oprichting der Afdeeling, was 
werkzaam geweest. De Voorzitter vertrouwde dat 
de heer Fijnebuik, al was hij niet meer lid ven het 
Bestuur, nog steeds zou medewerken om de Afdee-
linif te doen bloeien. 
_ Ui 

I N G E Z O N D E N . J ! 
bt 

A B A T T O I R T E B O T T E R D A M . 
Mijnheer de lledacteurl 

Mag ik u verzoeken, ter rectificatie van het be
richt, omtrent de inrichting van het te Rotterdam te 
bouwen abattoir, voorkomende in het vorige nommer 
van De Opmerker, het volgende te plaatsen. 

Het voorstel tot stichting van een abattoir strekt 
om ongeveer 4.5 hektaru van aan da gemeente be- 1 

hoorende gronden, gelegen langs Schielands Hoogen 
boezem, daarvoor te bestemmen. 

Op dit terrein zijn ontworpen : vijf groepen slacht- --
huizen met bijbehoorende stallen; drie daarvan, elk * 
met 22 slachtkamers, zijn bestemd voor het slachten J 
van runderen en kleinvee en de twee overige voor 
het behandelen van varkens, leder de/er gebouwen n 

bevat twee ruime lokalen of slachthnllen, elk met 
10 slachtplaatsen. ^ 

Deze vijf i-lachtgetioiiwen lielilieti genoegzame ruimte 
om in één week voor liet verbruik 800 runderen, 
800 stuks kleinvee en 700 varkens — en voor den 
ritvoer ruim 6O00 stuks verschillend vee te behan
delen, dat is driemaal zooveel, als thans gemiddeld _ 
gebruikt en in drukke tijden verzonden wordt. ^ 

Voor de behoefte van den eersten tijd wordt het _ 
ruim voldoende geacht als er, behalve de gebouwen 
voor de administratie, de belastingen, den algemee-
nen dienst en de woningen voor eenige ambtenaren 
der slachtplaats, twee Jachthuizen met toebehooren 
voor runderen en kleinvee en één voor varkens ge
bouwd worden. 

In de.:e gebouwen kunnen op één dag worden op
gehangen : 140 runderen, 140 stuks kleinvee en 
160 varkens voor verbruik en per week tut ruim 
9700 stuks vee voor verzending. 

De eerste aanleg ln-slaat een oppervlakte van 3.25 
hekture, De kusten voor den bouw daarvan, met 
inbegrip van die voor werktuigen, goinsdaopappon, 
het ameublement en verdere werken en inrichtingen, < 
zijn geraamd op ƒ 550,000. I 

Hoogachtend, X . 

D E O P M E R K E R — Zaterdag 20 December 1879. 

Vervolg der Berichten en Mededelingen. 
B I N N E N L A N D \ 

Groningen. Uithoofde van de intrekking der 
concessie voor een aanleg van eenige buurtspoorwegen 
in deze provincie moet, ingevolge de wet van 10 
November 1875, tot aanleg van den spoorweg van 
Groningen naar Dclfzyl van staatswege worden over
gegaan, i i 

De richting i s , in overleg met het college van Ge- i , 
deputeerde Staten van Groningen, ontworpen als in .< 
het belang van de provincie bet meest wenschelijk 
werd geacht. Het onteigen ingsont werp ten behoeve van 
een spoorweg van Groningen naar Delfzijl is bij de 
Kamer ingediend, waaruit blijkt dat, behalve het be
staande station te Groningen, eene halte ten noorden 
van de stad ontworpen is en stations en halten be
paald zijn te Bauwerd (gemeente Adorp), Bedmn, 
Stedutn, Lopperaum, Apingedam en Delfzijl. 

Nijmegen. De Gemeenteraad heeft met 0 tegen u 
8 stemmen besloten den beer Hert Brouwer, archi- I 
tect alhier, eene oppervlakte van ruim 2 Hektare 
der voormalige vestinggronden , tusschen bet onlangs v 
verkochte terrein en het spoorwegstation, voor de v 
som van /" 120,000 te verkoupen. Hoewel de kopper 1 
de verplichting op zich neemt deze gronden binnen 
een bepaalden termijn naar een vastgesteld plan te I 
bebouwen, was eene groote minderheid van den Raad 1 
van oordeel, dat deze verkoop niet in bet belang a 
der gemeente was. 

Dordrecht. De Gemeenteraad heeft Insloten aan 
een deskundige een onderzoek op te dragen naar de 
kosten van den aanleg en de exploitatie eener drink- v 

waterleiding door de gemeente, en in afwachting van 
diens verslag dc beslissing aan te houden. 

Advertentie!). ~ 

Inschrijving 
op DINGSDAG 30 D E C E M B E R 1870, j 

in het Timmerhuis te Uotterdam, 
n a a r d e L e v e r i n g v a n 

Tegela, Dakpannen, Kannenbuizen, 
Portlandsche Cement, Pleister, Touw
werk, Hennep, Snuit van Vlaa, Teer, 
Bruinwerk, Mos, Strookdwrjlen, Blok-
makerswerk , Borstelmakerswerk , 
Sponzen, Groen Laken, Togtvriesch, 
Grijs Linnen. Behangsel Linnen, Af-
neemdoeken, Wollen- en Linnen 
Dwijlen, Grondpapier, Singel, Meu 
belkoord, Band, Gasbranders, Gla
zen Ballons. Lampenglazen, Zeemvel
len . Leder, Patentolie, Groene Zeep, 
Kaarsen, Amerikaansche Reuzel, Vet 
(Roet), Poetskatoen, Lampenkatoen, 
Turf. Houtskolen, Bezems. Boenders, 
Manden, Zink, Lood, Looden- en 
Vertind Looden Buizen, Spijkers, 
Ijzerwaren, Kolenbakken, Brugorna 
menten, Verwwaren en Vensterglas. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
oren, in bet Timmerhuis ter lezing en zijn , voorden 
prijs van 25 cent, verkrijgbaar bij Wed. P. V A N 
W A E S H E R G E E N Z O O N , lïoekdrukkers in den 
Houttuin Nu. 7.'t, alwaar tevens de in te vullen ge
zegelde inschrijvingsbilletteu voor den prijs van SI 
cents per stuk, te bekomen zijn. 

Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen. 

AANBESTEDING. 
(Voor rekening van den Staat) 

Op Dingsdag den ',iO*"m December 1879 , des 
namiddags ten 2 ure, aan bet L'enti-aalbureau der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatssj>oor\vegen 
bij de Moreelse Laan te Utrecht, van: 

Bestek n°. 252. 
Het uitbreiden der locomotievenloods 

der Hollandsche IJzeren Spoorweg
maatschappij en het maken van eeni
ge bijkomende werken op het ge
meenschappelijk station Rotterdam. 

De besteding geschiedt bij enkele inschrijving, 
volgens | 4b' van het Hestek. 

Het Beatek ligt van den i 4 J e n December 187U 
ter lezing aan het Centraalbureau bij de Moreelse 
Laan en aan bet bureau van den Heer C . W . P. 
M I E L I N O , Sectie-Ingenieur te Uotterdam en is op 
franco aanvraag op gemelde plaatsen te bekomen. 

Inlichtingen worden gegeven door den Sectie-Inge-
nieur voornoemd. 

De aanwyzing op het terrein zal geschieden den 
22»t« December 1879. 

Utrecht, den iW* December 1879. 

~b\ HÖLSBÖÉR Ie Arnhem. 
FABRIEK en MAGAZIJN M U I Waterpal- e n 

Hoekmeet instrumenten, a l l e K o r t e n v a n 
Equerres, Bakens, g e t y k t e Meetkettingen, 
Teekengereedschap, e n / , e n t . 

Nederlandsch-Westfaalsche 

S P 0 0 R W E G - M A A T S C H A P P I J . 
Lijn W i n t e r s w i j k — B o c h o l t . 

Aanbesteding 
op Zaturdag den 27 December 1879 , des na

middags ten één ure, ten Raadbuize te Winters
wijk van de navolgende weiken ten behoeve van 
Station Bocholt. 

Bestek no. 42. 
Gebouw tot woningen voor vijf dou-

anenbeambten met nevengebouw. 
Hestek no. 43 . 

Douane nlooda. 
Beatek no. 44 . 

Goederenloods en veelading. 
De insrhiijvingsbilletten moeten uiterlijk vóór het 

uur der besteding vrachtvrij worden Iwzorgd ten 
Rond huize te Winterswijk. 

Voor elk bestek kan al/onderlijk worden ingeschre
ven ; voor meerdere bestekken inschrijvende, moet 
voor elk bestek een afzonderlijk inschrijvingsbillct 
worden ingeleverd. 

Inlichtingen worden gegeven door den Directeur-
Ingenieur der Maatschappij te Winterswijk, bij 
wien tevens de («stekken met bijbehooren op franco 
aanvrage en tegen betaling van : 

ƒ 3 . — voor Bestek no. 4 2 , 
ƒ 1 . 8 0 » * no. 4 3 , 
J 1.80 D I no. 4 4 , 

ran af den 13 December a. s. verkrijgbaar zijn. 
Winterswijk, den 8 7 " November 1879. 

D E DIRECTIE . 

AANBESTEDING. 
De BURGEMEESTER der gemeente ARNHEM a l 

Dinsdag 30 December 1879, ' l namiddags 1 uur, in 
het openbaar, ten Gemeen te huize aanbesteden: 

1o. Het onderhoud van de G E M E E N T E -
GEBOUWEN, in vier perceelen. 

Aanwijzing Woensdag 24 December e. k., 
' a r o o m . 10 uur, tc beginnen in bet 
gebouw achter het Gemeentehuis. 

• A L Het onderhoud van de SCHOOLGE
BOUWEN, in vier perceelen. 

Aanwijzing Hinsdag 23 December e. k . , 
'evoorna. 10 uur, te licginncn in het 
gebouw der Hoogen Burgerschool, 

3o. Het vernieuwen en onderhouden der 
BESTRATINGEN. 

Aanwijzing Woensdag 24 December e. k., 
's voorin. 9'/j uur, op het Bureau der 
Gemeentewerken. 

4o. Het onderhoud van eenige G E M E E N 
T E W E R K E N gedurende het jaar 
1880. 

Aanwijzing Woensdag 24 December e. k., 
's voorin. 10 uur, op bet Bureau der 
Gemeentewerken. 

Teekeningen ter inzage op bet Gemeentehui*, be
stekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

H. & J. SUYVERT 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen, 

de Hollandtche Tuin, 
Bikkerstraat 20 en 22, te Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van stta beken* ty|ien 
en reparation ami bMtaando K K T K L S worden in 
den kortst moj.'t'lijken tijd gelsrsrd en uitgevoerd. 

Portland-Cement 
„ S T E R N " , Ï I P F H , M R k C ° . 

• T E OTKTTIN, 
hebbende grotite slerkte en weerstand biedend ver
mogen, i l uitsluitend, alsmede K N I U H T , B K Y A X 
Snaai*! en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het H O O F D - D E P O T V A N D E 
N E D E R L I K U N 8 T - Z A N D 8 T E E N F A B R I E K , Falek-
straat no. 4 9 , AMSTERDAM. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomtiminerlabriekanten. 

VLOERDELEN. 
( Door de Fabrieken »de Amstcl" en urfe Onrust" 

worden V L O E R D E L E N geschaafd en geleverd, 
die onzichtbaar gespijkerd kunnen worden en 
niet doorstuiven, in concurrentie met de buiten-
landsche geploegdcn, welke laatsten bij de minste 
krimping, de naden uit elkander en doorstuiven. 
Lijsten, Architraven, Schotwerk, Dakborden etc. in 

! alle profielen, solide bewerkt. 
H . L I J B R I N K , 

Utrechtscheiijde, Amsterdam. 

Mozaik Tegels voor Vloeren 
in KERSEN, W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , eni. enz. alsmede 
I1EKLEEDINO van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder-
1 land en deszelfs Koloniën, 

O. J. OOR, 
i F i r m a A N T . D E W I L D . 
t Scheepmatiershaven N". 62 en Juffergtraat JV°. 5 6 . 

R O T T E R D A M . 

i GAS-ZUÏYERING 
door het gebruik van ij/er-oxvde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en Oost-lndié 

TT. Hoven en Zoon, Uotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg
baar /IJ IL 

, LOUIS GOFFIN & CIE. 
I R U E D A R T O I 8 Ï O . 

L U I K . 
Eigenaars en exploitanten van H A R D S T E E N - en 

• van K E I J E N G R O E V E N . 
t 

KLOOS & VAN LIMBURGH. 
Kip'naars van Zuilen- en TalHbazall-smeven 

[ in R I J N P R U I S S E N , 

Handelaars in Duitschen en Belgischen S t e e n , 
r Straatkeien, Portland-Cement, 

KALK, BROIKSnZH, V D O K V A S Ï K STBUI , ESZ-
,. Xiniwehaven S.zijtle 5 ü , H o t t r r d m n . 

r Lm 

V A N RIETS( iHl )TE\ & IIOUWENS. 
ROTTERDAM. 

" ROI1EY & C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
I I HMf lumit hfkynontl Parijs 1H78, 

voor fabrieken, waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R Sc Co. 
LOCOMOBIELEN van R O l t E Y & C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

(I D O N K E Y POMPEN n u APPLKI1Y B R O T H E R S 
> nieuw en te huur. 

CENTRIPÜGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K -
'* M O L E N S , P O M P E N , QEREEDSCHAP-
• P E N , S T A L E N SCHOPPEN, marudetode 
" K R A A N - en uden K E T T I N G E N , STOOM-
k" M E T E R S . A F S L U I T E R S , K R A N E N en 

GARNITUREN nar «loom- en vvaterwwktuiRen, 
— DRIJFRIEMEN. Alles norradig. 

Prim:. PORTLAND C E M E N T uit ile fabrieken 
der beroemde B L R H A M C O M P A N Y tegen concur-
reereniie [iiij/on. 

[K Alles prima kwaliteit en billijke prijzen. 

mm i misTknniin i i n n n 

DtiKUA. d , - , r beroemde lil lillAM UU.V1PA.M legen concur-

StoomUminerlabriekanlen. | ""MJ^ZO*«««(..tM , » * « • . 

FABRIEK DE H0LL4IMDSCHË IJSSEL 
» E J O M C I 1 I & C ° . 

Clvlel-Ingenleur» te Oudewater, 
leveren en vervaardigen in den kortst uiogelijken lijd alle soorten van Stoombaggermolena in hout- of 
ijzeivoiistrurlie, volgens eigen •ysteein, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot '2000 M 3 per 
werkdag, en verder S toomwerktu igen , K e t e l i . D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . He imachines , 
Steen- en Tege lvormmachines , IJzeren K a p - en B r u g c o n s t r u c t i è ' n enz. 

Teekengereedschap, en/, ens. | steen- en Tege lvormmachines , IJzeren K a p - en B r u g c o n s t r u c t i ë n enz. 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y LM._ L o n d o n . LEDEREN DRIJFRIEMEN 
^ I r J I n n l l ^ a f m e t i n s ; r n , geheel bewerkt volgens 

\ EXPLOITATIE DER GROEVEN Engeische methode a l e x 

fm^^^^^Ê^éM^ T A N Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

T^M m V A L D E S T R A V E R S , .~ — 
A^̂ I-Baanwaw T̂ ' , ,''''r-'' , ' l | K * ' ' ' ° l eenige A G E N T E N voor den 

^ i - ^ * - ^ verkool, van ASPHALT in brooden rijn aangesteld: I ^ A R K E T V L O E R E N 
F O L K E S R S &» C°. to Amsterdam, mW . . .. . 

door wie ook tot het leggen van Vloeren inlichtiiwon worden verstrekt en orders mot geheel Neder- I Cll I e g C l S l i l JIHCSOOrlCII. 
land nangenoinen op gelyke voorwaai-den ula aan cle Fabriek, lieitweg N " . 3 , to Amsterdam. BJ D E L I N T & C " Haringvliet" Uotterdam 

D E D I R E C T I E . I ".' "r'_^_ 
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Veertiende Jaargang. JT°. 52. Zaterdag 27 December 1879. 

D E O P M E R K E R . 
"WEEKBLAD 

VOOB 

A R C H I T E C T E N , I N G E N I E U R S , F A B R I K A N T E N , A A N N E M E R S en W E R K B A Z E N . 
Redacteur: F. W . V A N GENDT JQz. te Arnhem. 

ABONNEMENT: A n c s l u k k c n en a d v e r t c n ü ë u te adresseeren a u A D V E R T E N T I E N: 
Vwichijnt Zaterdag!. Prij» per 3 munden f 1.(Ï5. Men abonneert nich Toor ^ e R ^ j j p ^ * ^ f Q J ^ f c a j M Van regels/"l.—, verder voor eiken re^l plaaUraimte 20 cent» en 10 cenu 

een jaargang. Afionderlyke nommer» bij vo<)ruitbe«tellinkt 15 VKHU. - 1 LINTMMM « M U M m» ""reen Dommer van bet blad. Advertentienroorhet buitenland 26centaperrege^. 

• - t l T J l 1—* T af j t A T • • • • 1 firinii's en uit omlerscliciiltóiie trcdeültüii Jer Pennsvl- i mnniKinn Int «ij.nl nvon l , r - , , , , . hm-H mnk..n .1= 1 ™ i k ni.-t ,,, • ,i li , ..,.,1 J . . , . i , t . ->'t BBRICH T, 
Teneinde hel belang imn Heeren lèrabenneertien 

•ft ëlt Weekblad Ie bevat-deren, lire ft de tdnilnl-
-imilr bealalen, met den nieuwen Jnargung IS I I I , 
laf den velgenden maatregel i 

Vaer die Heeren Ueabanneerden, « e l k e im tint 
ton li ttrr miuttul Junufiii liet bedrag rour iit-n 

ijiltrrlrn jtmrffitiig per po*lv*Initel nvermakPII, wordt 
de iirlja terminderd tear hel H Innen land UH / . I :S 
l.i l.lit:^ en veer het Hullenland ep SKETKti t.i l.ni:^, 
waarna hun enmlddelll|k bericht van onf taafal aal 
worden leegextmden. 

Voor hen, die niet van dit aanbod gebruik geile* 
ven Ie maken, blijven de prtjuen ala vroeger on> 
veranderd gehandhaafd. 

De Idmlnlulral Ie. 
yil Men adreaaeere den po»twlat>el aan de .%d-

mlnlMratle van lie Opmerker te Arnhem. 

S C H E I K U N D I G E S A M E N S T E L L I N G 
ENPHYSISCIIË E I G E N S C H A P P E N V A N 

S T A L E N S P O O R S T A V E N . 
DOOR C. II. hl I 'M V , SCMKIKl'MUGK HIJ I 

PENNSVI.VAMA-SI'OORWEO. 
(Suar eene mcdedceUng van II. Dartels, in het 

Organ f. die Fortschritte des Eiscnbahnwesens 
1 Ö 7 9 , VI. Heft.) 

Da garing*, gaaikldeklt duur «Ier gebssigite sialon 
ra i l l op tien I'eiifisylvniiiii-spoorwi'j* noopte, in ' tvooi* 
jaar van I H 7 7 , de directie dier baan lot liet instellen 
van een nauwkeurig onderzoek aangaande d« schei
kundige samenstelling en de natuurkundige eigen-
achappan tier ayoorstOTan. In de eerste plaats zou 
de ooi-zaak i»|»gesiKK>nl woitlen , waardoor enkele rails 
rseda na verloop van weinige maanden noaatan wor
den verwisseld, terwijl anderen liet langer dan tien 
jaren uithielden, en tevens onderzocht worden, op 
welke wijze het mogelijk zou zijn, rails van grootere 
duurzaamheid en meer pelijkmatirTe samenstelling1 te 
verkrijgen. 

Men ging bij de beantwoording dezer laatste vraag 
van het gevoelen uit , dal de qualiteit van het staal 
moest afhangen van zijn chemische samenstellingen 
van de behandeling gedurende de fabrikage. Tevens 
nam men aan, dat de l>ehnudeling van het staal hij 
het llesseiner-prwes gelijkmatig en steeds dezelfde 
was, daargelaten kleine afwijkingen tengevolge van 
zorgeloosheid der werklieden of van gebrek aan ge
schikte inrichtingen: dat dus het Bessemer-proccs 
•teeds een gelijkslachtig product opleverde, voorzoover 
die gelijkslachtigheid te verkrijgen was door gelijk
matige behandeling. 

De quaestie der levering van goede spoorstaven 
hangt dan alleen af van het onderzoek naar de che
mische samenstelling. Om evenwel te zien of het 
fabrikaat gelijkslachtig is (inzoover dit van- eene 

. gelijkmatige behandeling hij het Itessemer-proces af-
hangl), is een scheikundig onderzoek alléén niet vol
doende , maar moeten vooral physische proeven en 
controle op de fabrikage dienst doen Het mislukken 
van eene charge in den convertor door verkeerde 
behandeling wordt bijv. door een proef op de vastheid 
aangetoond en geeft recht op het afkeuren der gelieele 
charge. 

De gestelde vraag, hoe men rails kan verkrijgen, 
die voldoende duurzaamheid en eene gelijkslachtige 
samenstelling bezitten, splitst zich dus in de twee 
volgende: 

1. Welke scheikundige samenstelling moeten 
de rails bezitten bij den tegenwoordigen stand 
van .het Bessemer-procesf 

2. Welke physische proeven en maatregelen 
van toezicht zijn nooditj, om verzekerd te zijn 
van het verkrijgen van G E L I J K S O O R T I G E fabrikaten? 

Wat vooreerst de scheikundige samenstelling 
betreft, zoo is het bekend, dat bijna alle staal- en 
ijzersoorten bijmengsels bevatten, waarvan er zes, 
zelfs bij kleine hoeveelheden, belangrijken invloed 
uitoefenen op de qualiteit van het ijzer, nam.: kool
stof, phosphorus, silicium, mangaan, zwavel en 
koper. Zwavel en kopoT maken het staal rood-
breukig, zoodat het bij 't waruiwalzen breekt en 
verbrokkelt; op de slerkte van het staal hebben zij 
echter geen nadeeligen invloed. Op dezen grond 
en omdat de railsfabrikanten er reeds voor zorgen, 
dat weinig koper en zwavel in de spoorstaven voor
komt, is van de be|ialing dezer beide stoflen bij tie 
analyse afgezien. 

Om na te gaan, hoeveel van de vier overige bij
mengsels goed staal voor sjioorstaven bevatten mag, 
werden '2*> railstukken zorgvuldig onderzocht ten 
opzichte vun hun gehalte aan koolstof, phosphorus, 
silicium en mangaan. De onderzochte proefstukken 
waren uit rails genomen, die in tien sjHiorweg huil
den gelegen en 'tzij gebroken, platgedrukt en na 
kort gebruik versleten wnren, of zich gedurende 
langer tijd goed hadden gehouden. Vertier waren 
de proefstukken uit leveringen van zeven verschillende 

"'•ili lillik 1.1 i ''li. r". 

, n 
firma's en uit onderscheidene gedeelten der Pennsjl- m 

e n vania- lKia i i l geko/en, waardoor een zuiver beeld tier 0 
il- verschillende leveringen verkregen werd, C T voor- st 
• i komende locale invloeden huilen haaiÏMHIwIll^ kontien vt 

blijven. ht 
' t

n Wanneer nu de scheikundige samenstelling tier ati 
- ( goede rails binnen nauwe grenzen zeken- gelijksoor- O 
Kn tigheid vertoonde, en evenzoo die der slechte mils , kc 
V, en wanneer deze samenstelling verschillend bleek 
•I voor tie goede en voor tie slechte rails, dan ware g< 

hierdoor höt vraagstuk opgelost, en kon men tie ge 
' gevolgtrekking maken, dal men moest streven naar di 

het bereiken tier scheikundige samenstelling van tie 
goede rails, en tlaarcntegen die van de slechte rails = 

d- vermijden. • 
De waarde eener spoorstaaf werd berekend naar ï 

het gewicht der lasten, die erover waren vervtveid, I 
terwijl tevens in aanmerking werd genomen, of de \ 
rails in bogen of in rechte strekkingen hadden ge- l 
legen, en of zij door sneltreinen waren bereden of niet. ~ 

Vertier werden de rails in twee klassen verdeeld: | 
in zulke, welke in tie baan gebroken of platgedrukt, \ 

tt en in die, welke niet gebroken of platgedrukt wa- 'A 
i" ren. Noemt men tie eersten slechte en tie laatsten — 

goede rails, dan kwamen er onder tie slechte spoor- ^ 
:n staven vier stuks voor, die een grooter getal tons 4 
i - uilgehoiiden hadden dan eenige der goede. Desniet- ; ! ! 

n temin is men niet geiechtvoardigd een ra i l , die op 
i - tie baan gebroken is, tot tie goede Ie rekenen, met 4, 
i - ' toog op mogelijke ongelukken hij ' i breken van rails. * ; 

.u De voor de analyst' uitgekozen rnilprnefstukken jjj 
|p werden tevens, met uitzondering van twee , onderwor- :i<, 
r- pen aan proeven omtrent de vastheid , op de bekende 31 
* i afscheuriiigsmachine volgens *t systeem van professor • 
>p Thurston. Hierdoor werd nagegaan, of tie physische 31 
•e eigenschappen zooals bijv. afscheiiringsvasiheid, ela*> Sf 
te t ici tci t , enz. bij de goede en slechte rails verschil- jjj 

tien , en konden de proeven be[>aald worden, die zij 2; 
g moesten kunnen ondergaan. 3'. 

l l In de volgende tabel zijn tie uitkomsten 'Ier schei- ' 
n kundige analyse en tier proeven op de vastheid samen- S 
(s gevat, alsmede het gewicht tier over de rails vervoerde ;j; 
ij lasten, de diensttijd der rails en hare ligging vermeld. 
Ie Wat den invloed tier vier genoemde hijmengsels ** 
n betreft, zoo mag het als zeker worden aangenomen, 

dat phosphorus en silicium het steel hard en broos 
•s maken, zonder het eene andere betera eigenschap 
ïr te geven dan hoogstens grootere duurzaamheid: ter-
t- wijl koolstof en mangaan het staal evenzeer hard en ho 

broos maken, maar zijne vastheid verboogen en zijne Zo 
•n taaiheid verminderen. K E ' 
j - Nu mag een stalen spoorstaaf niet zóó hard en de 
ït broos zijn, dat zij onder de op haar werkende krach- ( ' u | 

ie ten en stooten breekt, en evenmin zóó zacht, dat brt 
f- zij te snel afslijt. Allereerst moet dus befiauld wor- hei 
1- <len, bij welk gehalte aan de genoemde vier bijmeng- r ' 
m seis de stalen rails niet in de baan braken of plat-
m gedrukt werden. Is dit bekend, dan is het duide- He 
Ie lijk , flat het voor een langen duur der rails slechts st;i 
id notxlig is , met tie bijvoeging van die hardmakende zal 
le beslumldeelen zooveel mogelijk die grens te naderen. ku 

Itescbouwt men nu tie tabel, dan vindt men, dat 
1, de rails, die één der genoemde Ijosianddeelen in de: 
;e hooge mate bevatten, op den weggebroken zijn. nv 
;e Men ziet verder, dat in de 12 rai ls , die niet op 0.' 

de baan braken of platgedrukt werden, gemiddeld ge' 
tl 0 ,287% koolstof aanwezig was, terwijl het gehalte aa 
d in de gebroken rails 0 .366% bedroeg. In de rails, bei 

waaraver de meeste bisten waren getransporteerd, of 
n was de hoeveelheid koolstof gemiddeld 0..'tU%. 
n Het gemiddeld gehalte aan phosphorus bedroeg sti 
f bij de 12 rails, die niet in tien weg braken of plat- h» 

g gedrukt wenlen, 0 .077%, in tie anderen 0.132%. jui 
•n Hierbij moet men bijzonder de aandacht vestigen op het 't 
; , verschijnsel, dat alle rails met een hooger phosphor-
•d gehalte dan 0.12% in de haan braken of platgedrukt pb 
1- werden, liet gemiddeld bedrag aan mangaan was bij dc bes 
UI niet-gebroken rails 0 . 3 6 9 % , hij de anderen 0 .581% ; 
i - en aan silicium hij de niet-gebrokene 0 .044%, bij 80 
;n de anderen 0.047%. Beschouwt men den invloed bij 
üj der bijmengsels te zamen, dan bedraagt de gemitl- vei 
id delde sum ervan 0 .778° „ in de rails welke niet ** 
i , braken, en 1.066% in de gebrokene. Misschien is 
r- daaruit de gevolgtrekking te maken, dat het geza- ge 
le nienlijk gehalte aan koolstof, silicium, phosphorus hu 

en mangaan in goede sjworstaven niet grooter mag ge 
j - zijn dan 1%. Deze schatting is evenwel niet zeer 
r, nauwkeurig, want tie invloed tier vier stollen op het aa 
m staal is verschillend, en men heeft zich daarom dik- de 
s, wijls afgevraagd, welke hoeveelheid silicium, kool- «c 
m stof of mangaan bijv. dezelfde hardheid aan staal zou nu 
d- geven als 0 .01% phosphorus, de 
ia Volkomen bepaalde verhoudingen zijn totnutoe dit 
Ie biervoor nog niet opgcs|>oord, en Dudley neemt voor ah 
•il de reductie op phosphorijzer naar schatting aan, zij 
le dat 0 .02% si l ic ium, 0 .03% koolstof en 0.05% Ü£ 

(n) Bail u°, 347 lag eentt S dagen in liet iqioor. 
(b) Hail 11". .'IJ brok bij het overrijden vau tien eersten tri 

Er blijft nu nog te bepalen over, in welke ver
houding ieder der vier bijmengsels mag voorkomen. 
Zooals reeds is opgemerkt, bedraagt het phosphorus-
gebalte bij tie slechte rails meer dan 0 . l 2 ° / 0 , bij 
de goede nooit boven 0.li5°)0 en meestal minder 
dun 0 . 0 9 ° 0 . Met 't oog op de broosheid en bet 
breukig worden van ' t staal door pboepnorus, is 
het wenschelijk, als maxim urn-waarde voor het phos-
pl'orus-gehalte 0 . 1 0 ° / 0 aan te nemen. 

Hoe minder silicium aanwezig i s , des te beter. 
Hei is evenwel niet mogelijk, bij het Bessemer-proccs 
staal te vervaardigen geheel zonder silicium; men 
zal -lus een klein gehalte ervan, misschien tot 0 . 0 i " / 0 

kunnen toelaten. 
Voor koolstof en mangaan moeten de hoeveelhe

den grooter aangenomen woitlen: voor 't eerste 
mogelijk 0.25 tot 0 . 3 5 ° / 0 , voor ' t laatste 0.30 lot 
0 . 4 0 ° / l ( . Naarmate men de kleinste of tie grootste 
getallen voor 't gehalte van kool en mangaan 
aanneemt, zullen de waarden der verhardende 
beslanddeelen in phosplior-eenheden uitgedrukt, 28 
of 34 zijn. 

De zooeven aangenomen waaiilen voor het kool
stofgehalte schijnen huig hij de in de laatste jaren 
heerschende neiging naar grooter koolstolgehalte. De 
juistheid tier aangenomen cijfers blijkt echter uit 
't volgende. 

Zoekt men tie gemiddelde waarden voor koolstof, 
phosphorus, mangaan en silicium , zooals zij bij tie 
beste mils voorkomen , dan vindt men voor C — 
0 .287%, voor Pb. — 0.077%, voor Mn. — 0.300% 
en voor Si — 0 . 0 i 4 o / o . Die/elttle waarden zijn 
bij de 11 rails, waarover de meesle lasten waren 
vervperd, voor C — 0 . 3 0 ' / „ , voor Ph — 0.091"/ , , 
voor Mn — 0 .38 B / . en voor Si — 0.045" /„ . 

Met 't oog op de moeilijkheid om rails met een 
gering phosphorgehalte te fahriceeren, werd dit 
laatste reeds zóó hoog vastgesteld, als nog even toe
gelaten kon worden, nam. op 0.10%. 

Neemt men nu ook een hoog koolstofgehalte 
aan, dan zou men dat aan silicium moeten vermin
deren, wil niet de som der bijmengsels te groot 
worden, liet koolstofgehalte ten koste van het 
luangaangehalte te vergrooten, is niet aan te ra
den; dit blijkt zoowel uit tic anngegeven waarden, 
tlic uit de combinatie tier beste rails zijn afgeleid, 
als uit de afzonderlijke analysen. Beide waarden 
zijn kleiner voor koolstof dun voor mangaan, en 
liggen binnen de voor deze stollen aangeduide 

•ii trein. 
grenzen, namelijk tusschen 0.25 en 0.35% voor 

i . koolstof en tusschen 0.30 en 0. voor mangaan. 
Slechts in een enkel geval, 11 °. +13, is bij de niet-

j gebroken rails het koolstofgehalte grooter dan het 
r mangaangehalte. Bovendien moet men in ' toog hou-
t tien , tlat mangaan tie vastheid en hardheid van staal 
s vergroot, zonder de rekbaarheid in dezelfde mate als 

koolstof te verminderen, zoodat tie rails, die meer 
mangaan bevatten dan koolstof, minder broos en 
lueukig zullen zijn en niet sneller zullen afslijten tlan 

s die, waarin het koolstofgehalte verhoogd en het 
a mangaangehalte verminderd is. 
a 

De oplossing der tweede vraag, hoe men gelijk
soortige goede rails kan verkrijgen, wordt dour 

e physische proeven gegeven. Men onderscheidt drie 
t methoden: 
B 1.) De thans gebruikelijke huigproef. Hierbij is 
i bet niet goed, om de te beproeven staaf van 30 c M . 
e lengte en 10 in .M. dikte en breedte uit een railstuk 
8 te smeden, want het staal verandert in elk geval 

door tlit nasrnedeu en men beproeft dus een mate
riaal van geheel andere qualiteit, dun iu de rails 

11 aanwezig is. Het is noodzakelijk, voor de buigproef 
e een stuk uit tie rails weg te snijden, 
t 2.) De valproef, die een tijdlang in gebruik 

was ter keuring van tie qualiteit en gelijksoortigheid 
, der spoorstaven. Wanneer de fundeering niet zéér 
e solietle i s , gaat bierbij een groot deel tier wer

king van den slag verloren, zoodat eene rail de 
0 voorgeschreven proef op een zwak fundament zal 
11 kunnen uithouden, maar op een soliede zal bezwij-
11 ken. Dergelijke proeven geven dus ounuuwkeurige 
, uitkomsten, indien er vanwege tie keurende partij 

geen voldoende opmerkzaamheid aan geschonken wordt, 
n en daarom heeft men deze soort proeven laten varen, 
it 3.) De derde en zeker de beste proefmethode is 
!- deze, dat men den railsla brikanten vooi-schrijft, een 

proefwerktuig van de/ellde soort op te richten, als 
e voor de beproeving der door Dudley geanalyseerde 
i - rails diende, en wel een van Thurston. Dat deze 
>t proef 't meest geschikt is om de gelijksoortigheid 
•t der spoorstaven duidelijk aan te toouen, blijkt uit 
1- de getallen voor tie physische proeven iu vorenstaande 
1, tabel; daarom zijn alleen de cijfers aangegeven, die 
I, betrekking hebben op vastheid legen afscheuring en op 
11 uitrekking, omdat deze, bij den tegenwoortligen stand 
in tier wetenschap, 't Itest de qualiteit van 't staal 
le uitdrukken. De in tie tabel aaageduido breukmo-

mangaan het staal even broos en hard maken als 
0.01% phosphorus. Om dus bij de analyse van 
staal alles in phosphortis-eenhetlen uit te drukken, 
voege men bij Ho , A f f procenten aan phosphorus de 
helft van die aan silicium, het J- gedeelte van die 
aan koolstof en het [ gedeelte van die min mangaan. 
Op deze wijze zijn in de tabel tie cijfers onder tie 
kolom «som in phosplior-eenheden bepaald geworden. 

Beziet men die cijfers nailer, tlan blijkt tlat het 
gemiddeld aantal tier pliosphor-eeiilieden in de niet-
gebroken rails 27 , in tie overigen evenwel 38 be
draagt; dat vertier (met uitzondering van 11". 395) 
tie totale som tier phosphor-eenhedon hij tie goede 
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rails niet grooter was tlan 31 en meestal slechts 29 
of minder bedraagt, terwijl zij bij de slechte rails 
nooit beneden tie 33 is. Men mag daaruit wel af
leiden, dat goede rails niet meer dan 31 of 32 van 
zulke phosplior-eenheden zullen mogen bevatten. Om 
een langzaam slijten tier spoorstaven te bereiken, 
moet evenwel niet tc weinig van de hardmakende 
stollen aanwezig zijn; slechts bij één tier ongebroken 
rails vindt men de som der phosplior-eenheden groo
ter tlan 3 1 , en hieruit mag afgeleid worden, dat 
hij bruikbare ipoorstavea tie som der verhardende 
bijmengsels niet veel van 30 phosplior-eenheden zal 
mogen verschillen, 
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draagt; dat vertier (met uitzondering van 11". 395) bijmengsels niet veel van 80 phosplior-eenheden zal 
tie totale som tier phosphor-eenheden hij tie goede | mogen verschillen. 
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f 8-11 Dc rail lag ip T ~ "TT I . * 1 H l 

«* « a 2 5 t-'c» W>K" waar- 3 o g § -5 * "H-p g U g * u "° Ë • 

4 || i l « . * « ~ i i . j j J s Jt-ï i 4.3 JS*sf 
g Ï-S o | Meten waa. * ' - = * | J * u I'S S f 1 
I * \\ !Ü 1 j-Pj J | o i ! ' 
'X t ~> - In percenten. F - = i : J 

6 * I ' 1 S i H 4 %.p 
415 48Ü:1?87U 0 3 B74 l) 336 0.07U 0.4SH O.Ofll il.9:H M.S1 137 321 51.27 ï » 1 
41fi 47354754 t> 3 x 0.283 0.114 0.334 (J.M:i0 u.Tfil Ï B 01 IJ? 2Mi Is.hO liO.W 22 \ 
3'.H) t"33241 I 1' h74 O.L'H I U.l)".; D.HÓ l lM)l> 11.770 2.YN» U'li 3iü 51.110 a:).li7 31 l 
H\214036201 S 1 UI4 'O.3:t7IMi.ï0U.:t74u.(i:.0o.h23 37. l i — — — — i 
4l336y01i'iüH 'J 4 200 '0.2:13 0.1)41 0.20S 0.074 tl.5r.ti IW.7S 17') 2 SU 47.34 20.40 M I 
414 34831W3S U 0 » 0.:«l'.i 0.U5s 0.320 UO:ili0.723 24.13 l i s 2112 4U.37 l'J.y.'i 38 ( I J c , / c w " r c " 
4173410Ö607 U 0 »80 0.345 0.075 (1.4*10.041 0 . J W ? « » . » • 124 312 52.75 21.04 31 / n^h gcbrukemioeh 
392:12057247 6 — 4:t7 0.231 0.087 0.304 0.047 0.72Ö ! • . • » L i l 2'J4 411.70 21.96 M l P " * * "*•**• 
3Ub272Ö6043 6 2 4.'t7 u.225U.lll 0.81K Il.tllOII.R70 3.V7H 1.10 282 47-0S 19.44 S S \ 
394 23043350 6- H74 0.286 0.083 0 418 ff.023 Ó.81U 27.** 148 322 54 44 32.97 3 » 1 
3952460PS8W 4 7 437 ".353 0.103 0.576 0.059 1.091 n«.&4 UW 3.1H 57,14 23.67 34 I 
393 17083416 9 6 a JO.219 0.065 0.272 0.02» 0.5S4 M . « 4 217 285 48.18 20.29 U I 

.188 37005142 10. - r 0.303 0.166 0.316 0.032 0.817 U . « 120 322 54.44 22.82 IS) l 

.18934338639 5 1 437 U.343 0.127 U.6?lMMO; 1.176 S n . 3 » 121 .120 54.10 21.98 » ) 
391i^0873J73 5 10 .180 . 0.294 0.181 0.351 0.020 0.849 • * . • * . |3li 333 &6.30 24.18 SS) I 
.1'.^Z1H15(,13 4 7 * 0.365 0.130 0.458 0.020 0.973 a».n» 82 260 43.96 18.52 • ƒ 
277 16000728 41 3 ce 0.578 0.075 0.85.10.182 1.688 *3.S)» 101 43.1 73.20 30.94 1 4 1 U ., 
3116 166832C6 3 — uiut <w-wveii.0.350 O.UW 0.626 0.058 1 168 46 4 « 105 342 57.81 26.20 IA .!'«•» rails warea 
83 10027131 1 4 194 0.323 0.185 0.5220.035 1.015 S « . M 106 340 5 7 48 23.84 l a > " i .Ie baan li^t-nd 

282 4535318 1 5 ,0.354 tl. 132 0.552 0.050 l.Ohs m . « 4 — — — f P*™™ of plat-
371 2741056— 8 10U b.386 0.127 0.380 0.053 0.946 M l . M 85 342 57.82 3.1.81 ! • [ ^ d r a k t 

372 2741056 — 8 10.1 0.4160.155 0.460 0.0.14 1.065 4 0 . » 102 346 58.80 21.98 14 1 
373 2741056— 8 87 0,3000.1380.412 0,0240.874 na.34 102 281 47.51 18.59 14 1 
347 — (a) niel «i»(,a-gi-vcii. 0.387 O.Oöfi (1.670 0.035 1.148 S3.AJ» 67 306 51.73 21.98 ft I 
32 — \t) dito [0.359 0,156 0.505 0.0.15 1.055 SS.43 111 333 56.30 21.99 17 ' 

(a) Rail 110. 34" Inu ecmt 5 dagen in set spoor. 
(b) Hail u". .12 brak bij brt uverriiili'ti van ilen eersten in iu. 
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duJui is 0.94 van de waarde, die uit de formule, 
voor dc afsciheuringsmachine aangegeven, berekend 
wordt. 

Nu blijkt uit de tul tel, dat bij dc rails, die in 
de baan braken of platgedrukt werden (met uitzon
dering van de 3 gevallen no. 3 7 3 , 347 en 397) ('), 
de modulus van breking bij 't afscheuren bedroeg : 
54 küograra uf meer per O i u . l l . , en dc verlenging 
bij het breken minder dan h o o g s t e » = 2 0 ° / » . Bij de 
goede mits (met uitsondering van n n . 395) lag de 
breukmodulus tusschen 47 en 54 kilogram per m.M 
terwijl de verlenging 21 of méér (tercent bedroeg. 
Had men dus hij de levering der rails voorge
schreven een breukmodulus van méér dan 47 K G . 
per n i M 1 , benevens eene verlenging vnn méér dan 
8 0 % , dan waren alle rails, die thans in dc baan 
gebroken of platgedrukt zijn, afgekeurd geworden. 

Uit het voorgaande is het volgende af tc leiden: 
1. ) Ken gntot gehalte aan phosphorus doet afbreuk 

aan de veiligheid der sjioorstavcu. 
2. ) Silicium moet in zulk eene geringe mate aan

wezig zijn , als slechts de fabrikage der rails gedoogt. 
3. ) Met gunstigste gehalte aan koolstof is aan 

te nemen tusschen 0.25 cn 0.35*/a i aan mangaan 
tusschen 0.30 en 0.40"/, . 

4. ) De totale som der verhardende bcstanddeelen, 
uitgedrukt in phosphor-eenheden. mag niet grooter 
zijn dan S S , niet kleiner dan 25. 

5. ) De broukmodnlus tegen afscheuring moet 
grooter zijn dan 4 " kilogram per Dri l* , en de ver
lenging meer dan 90*/*) bedragen. 

Deze uitkomsten wettigen het voorschrijven van 
de volgende s|ieciale voorwaarden bij leveringen van 
stalen rails: 

o.) Staal voor rails moet of mag bevatten: 
Phosphorus tot een nssximum bedrag van 0 . 1 0 % . 
Silicium » » i » • 0.04 
Koolslof tot een bedrag, liggende tusschen 0.25 

en 0 .35*/» , zoo na mogelijk van 0.30*/». 
Mangaan tot een bedrag, gelegen tusschen 0.30 

en 0 .40" / . , zoo na mogelijk van 0.35*/*. 
Voor zwavel en koper is 't aangeven van een be

paald gehalte niet noodig. Andere bijmengsels mogen 
in sporen voorkomen. 

6. ) De fabrikanten van rails moeten hetafscheu-
ringswerktuig van Thurston gebruiken, eu van elke 
charge proefstukken leveren aan de spoorwegdirectie, 
welke ze onderzoekt en 't recht heeft alle charges al' 
te keuren, die niet aan de benseJIs physisehe proe
ven voldoen. 

c.) De spoorwegdirectie behoudt zich tevens het 
recht voor, de geleverde rails ten allen tijde schei
kundig te laten onderzoeken, en de Spoorstaven af 
te keuren, wier chemische samenstelling van de bo
vengenoemde afwijkt. 

Het bovenstaande werd door den scheikundige 
Dudley in Óe Railroad Gazelle medegedeeld. In 
eene latere ulloverhig van dit tijdschrift (van 24 
Januari '79) geeft Dudley een tweede opstel aan
gaande dit onderwerp, en verbetert daarin de bo
vengenoemde ineening, dat door grootere hardheid 
mindere afslijting zou ontstaan, op gron I van de 
volgende proeven. 

De I'enn sylvan ia-spoorweg liet nam. eene verraeer-
deüng van liet koolstofgehalte voor zijne rails toe 
van 0.30 a 0 . 5 0 % , op 0.40 a 0 .50%. Hierbij 
deed zij dc ondervinding op, dat de rails met bet 
grootere koolstofgehalte veel vroeger dan de overigen 
versleten waren. 

Verder waren proeven venicht door den General 
Manager der Harrow Haematite Steel Works .1. T. 
Smith iir Engeland ; deze [«paalde de vastheid van 
staal door de kracht, die veretscht werd om gaten 
in de rails te ponsen. Hij beproefde aldus 30 rails; 
de gaten hadden eeue middellijn van V , Eng. duim 
( r ; 22.2 m M.) en de dikte van 't metaal ter plaatse 
van het [Minsen bedroeg % Eng. duim (— 19 m.M.) 

Bij 20 rails was de voor 't d ooi-ponsen gevorderde 
kracht 40 J, tot 5 2 " , ton. gemiddeld 40 ton; deze 
werden znr'.le rails genoemd en bevatten 0,28 tot 
0 .32 , gemiddeld 0.30'^ koolstof. 

De 10 overige rails vorderden eene kracht van 
5 6 % tot 8 9 " , , of gemiddeld 6 4 % ton bij het pon
sen ; deze harde rails bevatten 0.30 tot 0 .57 , ge
middeld 0.44% koolstof. 

Het slijten dezer rails werd nu afgeleid uit het 
verschil in gewicht | « r yard (0.914 H.) tusschen 
•ene nieuwe en eene gebruikte spoorstaaf. Dit ver
schil bedroeg bij de zachte rails 10.38 tot 10.24, 
gemiddeld 13.54%, bij de harde rails daarentegen 
12 tot 20 5 5 , gemiddeld 16.19% van 't geheele 
gewicht dei' nieuwe spoorstaaf. Hieruit volgt duide
li jk, dit de grootere duurzaamheid der rails niet 
alleen afhangt van den grand der hardheid. 

Andere onderzoekingen bij de North-Western-spoor
weg in Engeland leverden dezelfde uitkomsten op. 
Zeven rails, getiteld n". 9 , 17 , 1 8 , 2 1 , 2 2 , 33 
en 2 4 , werden daar ondet zocht. 

De rails n". 17 cn 18 lagen naast elkander in 
den weg. N " . 17 lievatto 38 en n". 18 slechts 30 
phosphor-eenheden aan bijmengsels; de eerste rail 
werd door 5,251,000 ton erover vervoerde lasten 
over ' / | € Eng. duim of 1.69 m.M. afgesleten, en de 
tweede eerst dooi- 8,409,000 ton. 

N " . 23 bezat 47 en n". 24 slechts 25 phosphor-
eenheden bijmengsels; de eerste was , ' ( Eng. duim 
afgesleten door bet erover vervoeren van 15,531,000 
ton, de laatste door 31,001,000 ton lasten. 

Gemiddeld weiden de 4 zachte rails door het 
vervoeren van 15,667,000 ton, de harde reeds door 
10,055,000 ton over , l

( Eng. duim afgesleten. 
De scheikundige samenstelling der spoorstaaf n". 24, 

die iu 'tongloopend veel tons uitgehouden had, was: 
Fa = 09 .375%. 
C = 0 .27%. 
P h = 0 . 1 0 % . 
Si = 0 .09%. 
M n = 0 .10%. 
Sn = 0 . 0 5 % . 
Cu = 0 .025%. 

{*• De proef met n*. .'107 in niet jjoetl Vc vertrouwen, dssr 
het 'uiinnerlijk WM, een gucfukt proefstuk uit deipuunUsf 
te allljlllU. 

Het vraagstuk omtrent dc bettl scheikundige sa
menstelling der stalen rails is nog bij-lnnge-na niet 
opgelost; er werd nog veel te weinig in dit opzicht door 
de spoorwegdirectiën venicht. Toch is het geheel 
in ' t belang der spoorwegmaatschappijen, meer aan
dacht te wijden aan dc duurzaamheid der spoorstaven 
in verband niet hare scheikundige samenstelling, en 
niet terug tc schrikken voor veelzijdige proefnemingen 
en onderzoekingen, en voor de daartoe noodige uitga
ven. Dat zulke uitgaven rijke winsten kunnen opleve
ren, bewijst het jaarverslag van den genoemden Penn-
sylvania-spooiweg over 1878. Deze baan wijdt buiten
gewone zorg aan het onderhoud van den weg, en laat 
daarbij geen middel van de wetenschap onbeproefd, 
zooals de hovenmcegcdeelde proeven aantooncn. Vol
gens het jaanei-slag werden gedurende de jaren 1805 
tot en met 1878 , 111,449 tons nieuwe rails gelegd 
en hiervan in 't geheel 1.34% uitgewisseld. Terwijl 
van de in 1872 gelegde rails tot het jaar 1878 nog 
8 . 6 1 % werden verwisseld, werden van de in 1873 
gelegde rails slechts 2 . 8 9 % cn van de in 1876 
gelegde slechts 0 . 4 0 % verwisseld. In 1875 werden 
nog 161 sinks s|)oorstaven in den weg gebroken, 
terwijl dc verwisseling in 1878 slechts 53 op 330,728 
stuks stalen rails bedroeg, waarvan er nog 36 in 
zijsporen konden gebruikt worden. Van dejn 1877 
en 1878 gelegde rails was aan ' te ind f a t 1878 
nog geene enkele verwisseld. 

De totale uitgaven voor het onderhoud der baan 
bedroegen in 'tjaar 1878 1 7 % minder dan in 1877 
en 46",, minder dan iu 1873. Ue General Manager-
kon bij deze sprekende cijfers nog dc verklaring 
voegen , dat de sporen bij de laatste jaarlijksche 
inspectie, ondanks de belangrijk mindere onderhouds
kosten, in een beteren toestand verkeerden dan bij 
een der vroegere inspectiën. S*. 

Berichten en mededeelingen. 
B I N N E N L A N D . 

' s - G r a v e n h a g e . Door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlnndsch-Oost-Indiè zijn de volgende beschik
kingen genomen: 

benoemd: tot ingenieur-werktuigkundige, chef 
der derde afdeeling (Beweging en onderbond mate
rieel) dij den dienst der exploitatie van den Staats-
sjKwrweg Soeiiibaia-Pa^terocan-Malang, de ndjunct-
ingenieur-werktuigkundige eerste klasse bij den dienst 
der Staatsspoorwegen op Java P. A . Rutgers van 
der LoelT; bij den Waterstaat enz.: tot architect 
eerste klasse, W . Rust, laatstelijk die betrekking 
bekleed hebbende, thans belast met de waarneming 
der betrekking van opzichter eerste klasse; tot op
zichter eerste klasse, dc opzichter tweede klasse .1. 
Haccou; tot opzichter tweede klasse, de opzichter 
derde klasse K . Hagemati; tot opzichter derde klasse, 
II. J. E . G . F . Hofmcijer en W . L . Mulder; tot 
hoofdingenieur, sous-chel van den dienst der Staats
spoorwegen op Java, de hoofdingenieur bij dien dienst 
H . G . D a n ; tot adjunet-ingenieur-werktuigkundige 
l e klasse bij den dienst der Staatsspoor wegen op 
Java, de adjunct-ingenieiir-weiktuigkuiidige 2e klasse 
F . M , G . Keulemans. 

tijdelijk betast: met de waarneming der betrek
king van chef van de exploitatie bij den Staatsspoor
weg Socrabaia-Pasoeroean-Malang, daarbij tevens 
optredende als chef van de vierde aldeeling (Vervoer) 
van dezen dienst, L . F . II. ten Hones, thans de 
laatstgenoemde betrekking bckleedendc; 

ingetrokken: de tijdelijke detacheering bij dc fa
briek voor de Marine en het Stoomwezen te Soerabaia 
van deu ingenieur eerste klasse bij de atdeeliug 
Stoomwezen van het departement der Burgerlijke 
Openbare Welken J. 1). Donker Duijvis, met bepa
l i n g , dat hij bij zijn korps wordt teruggevoerd; 

tijdelijk Mast: met dc waarneming der betrek
king van ingenieur tweede klasse bij de fabriek 
voor de Marine en het Stoomwezen te Soerabaia, 
dc officier-machinist tweede klasse bij de Koninklijke 
Nederlandsche Marine A . Joiigkees. 

— Bij de Tweede Kamer is ingekomen een ont
werp van wet tot verhooging der Indische begroe
ting voor 1880 ten behoeve van den aanleg van een 
spoorweg tusschen Madioen en Soeiakarta. De ver
booging bedraagt ƒ 690.000. Tot toelichting van 
dit ontwerp wordt door de Regeering te kennen ge
geven , dat in de uitvoering der ontworpen plannen 
voor eene spoorwegverbinding tusschen Uost- eu Mid-
den-Java tot dusver, tengevolge van bekende om
standigheden , eene leemte is blijven bestaan. Vol
gens vroegere berekening zal dc lijn Madioen—Soe-
takarta eene lengte hebben van 96 kilometer. Do 
kosten van aanleg zijn begroot op f 7,400,000, dat 
is nmrtronkl / 77,000 per kilometer. Men verwacht 
op de aau te leggen lijn een belangrijk goederen
vervoer. Dc lijn is ongetwijfeld onder de rentege-
vende spoorwegen tc rangschikken. Zij is bovendien 
onmisbaar als verbinding tusschen de bestaande cn 
in aanleg zijnde s[ioorwcgcn in Midden- en Uost-
Java. Eene beslissing omtrent den aanleg der meer
gemelde lijn wordt, door de Regeering als van ur-
genten aard beschouwd. 

— Da Staatscourant bevat eeu koninklijk besluit, 
houdenu'e goedkeuring van de gewijzigde statuten 
der Maatschappij tot exploitatie van Staatssjioorwc-
gcu, zooals die in de vergadering van 24 Septem
ber j l . zijn vastgesteld. 

— Hij beschikking van 19 December 1879 , n° . 
4 4 , afdeeling Handel en Nijverheid, is aan H. A . 
W , van Iteede, te Rotterdam, tot wederopzegging, 
vergunning verleend voor een stoombootdunist tot 
vervoer van reizigei-s, goederen en vee en het sleepen 
van schejien tusschen Rotterdam, Den Bommel en 
tusschengelegen plaatsen. 

— Door den Minister vnn Waterstaat is aan den 
heer H . P. N . Halbertsma te Sneek te kennen ge
geven, dat vooralsnog niet in behandeling kan wor
den genomen zijn verzoek om voorloopige concessie 
voor den aanleg en de exploitatie van een | >m • I< • iJ -
Spoorweg van Holsward naar Sneek, op grond, dat 
eene aanvrage van dc heeren Mertens, Hnet en 
Bartin llardenbroek voorden aanleg en de exploitatie 
van tramwegen in Friesland, waaronder ook die van 
Boleward uaar Sneek, aanhangig i s , en dat uan 

deze aanvragers tot 1 Mei 1880 de gelegenheid to 1 

het overleggen der noodige bescheiden is opengesteld-

— De Vereeniging van en voor Nederlandsche Indus-
triëelen heeft een belangrijke brochure het licht doen 
zien, getiteld: »hct Kanaal-outwerp Maassluis- V G r a 
venhage-Velzen". Dit ontwerp omvat den aanleg: 
a. van een kanaal tot vet binding van het Noordzee-
kanaal met dn Maas. met een eigen havenmond in 
de noordwestkust van ons land, tusschen Schevenin-
gen cn den Hoek-van-Holland; h, van een spoorweg 
langs dit kanaal, van Scheven ingen naar Maassluis. 

Men stelt zich van dc uitvoering van dit ontwerp 
VOOT, dal het verschaffen za l : 

1o. aan Rotterdam een waterweg, waarop steeds 
•sn gelijke en tot dc groote vaart gevorderde diepte 
zal aanwezig zi jn; 3o. aan Den Haag eu Sche ven in
gen directe verbinding met de Maas en de zee, en 
tevens een lichonrlijke gelegenheid tot wntervcr-
versching; ontwikkeling vun handel en nijverheid en 
bevordering van volksgezondheid; 3o. aau Amstenlam 
en Rotterdam een gewensebte waterverbinding onder
l i n g ; 4o. aan Rijnland vooral, nan Delfland ten 
deele, een aanzienlijke boezem ver lietering; 5o. aan 
Nederland zekeren steun tot zijn verdediging. 

— Het Hangsch Departement van de Maatschappij 
tot bevordering van Nijverheid heeft op voor-stel van 
Dr. L . Mulder besloten, in 1881 aldaar eene in
ternationale visscheiijtentoonstelling te houden. 

In 1880 wordt er , zooals men weet, tc Berlijn 
eene gehouden. 

Amsterdam. Tot onder-commandant van de 
brandweer is benoemd de I ' luitenant R. A . vau 
Mook, van het 1* rcg. veld-ailillerie t« Arnhem, 
't Is een verblijdend verschijnsel, dat de mannen 
van het zwaard zich aan de werken van den vrede 
wijden. 

— De heer J. Kalff, directeur der publieke Wer
ken alhier, heeft aan het Rijnvaart-comité tc dezer 
stede aangeboden een uitgewerkt plan eener Rijn
vaart tusschen Waal eu Noordzee-kanaal, zonder last 
van spoorwegbruggen, met kaart en teekeningen. 
Na bestrijding voorzoovcel noodig van bet plan der 
Gclderschc Val le i , welke verwerping in de Tweede 
Kamer hij uit een algemeen bandekoogpunt betreurt, 
(hu-li van zijn standpunt als technicus toejuicht, zet 
de schrijver uiteen, dat z. i . het kanaal, dat we 
noodig hebben, niet moet benogen de vei binding van 
Amsterdam met den R i j n . maar van het Noordzee-
kanaal met de Waal. Het door hem geprojecteerde 
kanaal loopt daarom vau Doodewaard naar den Pa i r 
denhoek. Behalve te Doodewaard en te Driebergen, 
zal nergens geschut behoeven te worden, terwijl de 
vier vaste sj mor weg bruggen, die zullen noodig zijn, 
het regelmatig verkeer op alle punten over het ka
naal verzekeren. De kosten wonlen geraamd op 
ƒ 1 7 , 4 0 0 , 0 0 0 wat het hoofdkanaal betreft, plus 
f 1,400,000, indien men Utrecht door een zijkanaal 
eraan wil verbinden. 

— De Ainstcrdanische Omnibus-maatschappij heeft 
concessie aangevraagd tot het leggen van dobbel 
spoor op eenige gedeelten der lijn Leidscheplein— 
Plantage. 

— Dezer dagen is alhier een nieuwe vereeniging 
totstand gekomen, die den naam van «Technische 
Vereeniging" zal voeren. Het doel, dat met de op
richting daarvan fieoogd wordt, is het vormen van 
een baud tusschen hen, die eeu wetenschappelijke 
opleiding genoten hebben en op een of andere wijze 
met de industrie in betrekking staan. 

Het bestuur bestaat uit de heeren II. Lóhnis , 
D. de Clercq cn J . van Wickcvoort Crommclin (Se
cretaris). 

Utrecht. £oodra eene gunstige beschikking op 
de aanvrage naar een geschikt terrein verkregen 
is , zal de hoofdcommissie voor het standliecld van 
Graaf Jan van Nassau zoo spoedig mogelijk een 
oproeping doen aan de Nederlandsche kunstenaars, 
om mede te dingen naar den uitgeloofden prijs voor 
het lieste model van een standl>eeld, den Graaf op 
zoodanige wijze voorstellende, dat de aanleiding tot 
het oprichten van het standbeeld, de herdenking 
van het stichten der Unie vóór driehonderd jaren , 
daarbij duidelijk uitkomt. Eenige algemeen bekende 
genootschap |»en of maat schappijen. zich op het ge
bied van beeldhouw- cn bouwkunst I«wegende, 
zullen wonlen uitgenoodigd om elk een lid der jury 
ter beoonleeling der ingekomen ontwei pen te be
noemen . 

G r o n i n g e n De Gemeenteraad heeft tot ge
meentelijke commissaris voorde waterleiding benoemd 
den ingenieur bij de Staatsspoorwegen alhier Jhr. 
E. J . de Savornin Lohman. 

Deventer. Bij den Gemeenteraad is ingekomen 
een voorstel van Burgemeester en Wethouders, om 
de concessie voor den kunsiweg van Deventer-Groeii-
loo, verleend voor den tijd van 30 jaren eu welke 
in 1880 eindigt, niet weder aan tc vragen, en de 
tolgaarders op dien weg, met het eindigen der con
cessie, te ontslaan. 

I N G E Z O N D E N . 

Dordrecht, 19 December 1879. 

Mijnheer de Redacteur, 

Mijn geachte ambtgenoot de heer Van Eike l tc 
Schiedam heeft, naar aanleiding van dc door mij 
gestelde vloeiputtenquaestie, mijne aandacht gevestigd 
op een door den heer W . F . G. L . van Hool l , te 
Spankeren, ingezonden stuk in deel 18 der Bouwkun
dige Bijdragen. Dit geldt geen put, maar een kel
dervloer, door middel om den watenlruk daaronder 
te verminderen is hetzelfde als in het door my gestelde 
geval, namelijk eeue staande buis, waarin het water 
vrij rijzen en dalen kan. De inzender heeft dat 
klaarblijkelijk beschouwd nis iets dat vanzelf spreekt, 
zooals de werkbazen hierterstede ook doen, zonder 
te bedenken dat het in strijd is met hetgeen de boe
ken over natuurkunde ons loeren. 

Ik acht het niet overbodig uwe lezers op bedoeld 
geschrift te wijzen, want ik wacht nog altijd op 
smeer licht" in dezen. 

Hoogachtend, 
J. A. V. D. Kl.nl,>. 

\arikontliifinutMi vim Unliesteilinjreii. 
Maandag, SS) lier 

Lelden, te 18 uren, door het gemeentebestuur: het 
onderhoud van het Dclftacho jaag- oftrekpad, tot aan 
de voormalige Kuipbrug, ged. '80— *84. 

tirenlngen, te l2 ' / i uren, door hot gemeentebest.: 
de levering van: lo. grenen- en vurenhout | 80. steen, 
kalk euz.; •>•>. rongen, spijkers, euz.; 4o. lood- ca 
loodgieterswerkea\ 5o. gebouwen stern na •teenbou-
wcrsarbeidslooncii; Go. het verrichteu van voerwerken, 
allee ged. '80; 7o. het onderhouden vnn kachels en 
gebouweu der gemeente, 111 2 perc. ged. '80, '81 en 
*82. B i l j . inz uiterlijk 27 Dcc. 

Vllage, te 1 uur, door hot gemeentebest.: lo . het 
leveren van houtwaren; 2o. het onderhoud der open
bare pompon. 

lieerenden , bij K. W. Wicrda: het vergrooten der 
schuur bij Gooizcn S. do Jong en het verbeteren van 
den draai aldaar, over de vaart. 

Utrecht, door de directie der Ned. Rijnspoorweg: 
luit makeu van een rijtuigremiso voor uou tramweg 
Den Haag—Scheveniiigen op het stationsplein te Deu 
lluag. 

Ilfnadag, SO Dec. 
Dreda, te 10 ureu, voor Onpare, bij Wed. Begetsi 

het bouwen van eeu heeren huis iu de VVillenisiraat. 
lu i . bij Stal cn Van dc Erve, aldaar. 

Lelden, le 11 ure», door dijkgraaf en hoogheem
raden van Rijnland, iu hel Gcmeenlandshuis: het ma
ken van dc gebouwen en groudwerkcu, ten behoeve 
vau het stoomgemaal te Katwijk, en verdieping vau 
het Katwijksche uitwatcriugskaiiaal, iu 2 perceelen. 
Iul. bij den ingenieur ran liijnland, te Leiden. 

Meppel, te 12 uren, door het gemeentebest.: hel 
doen vaa herstellingen eu vernieuwingen aan- cu het 
onderhoud vso de gemeen tege hou wen cn andere 
werken uit tc voeren in '80, in 2 perc. Auuw. 29 
Dec, tc 10 ureu, beg. in hot gemeentehuis. 

Iloegeveeii, te 151 uren, door burg. eu weth.: lo . 
het vernieuwen der woning van den hoofdonderwijzer 
aan het Noordschc-Opgaandc; 2o. bet onderhouden cn 
herstellen der gemeentewerken ged. 'S0. 

'•-Hage, tc 1 uur, door het R. K . paroch. kerkbe
stuur van St.-Jacobus, iu de pastorie, Wilieinstraat: 
lo. het maken van een eikenhouten tocht por taal; 2o. 
het maken vau eikenhouten kasten iu dc sacristie en 
meer audcro werken. 

Arnhem, le 1 uur, duor den burgemeester: lo . 
het onderhoud vau do gemeentegebouwen, in I perc. 
2o. idem van de schoolgebouwen, in 4 perc.; 3o. het 
vernieuwen eu onderhouden der beef rat ingen; to. 
hel onderhoud vau eenige gemeentewerken ged. '80. 

Utrecht, ie 2 uren, door de maatschappij lot expl. 
vau Staatsspoorwegen, aau het centraalbureau: het 
uitbreiden der loeomotieveiiloods «au de HolUu dselic 
Uzercii-spoorwrgmaatschappij en het maken van eenige 
bijkomende werkeu op het gemeenschappelijk statiou 
Rotterdam, l u i . bij deu •eotüdngenieur u . VV. 1'. 
Mieling, te Rotterdam. R a m i n g / 17,750. 

«-Uo.rh . 'tt avonds 3 uren, door deu architect J . 
B o l b i j J . M . Vollsers: het verbouwoo van het 
huis op de Markt, aldaar, 0 . 460. Aauw. 29 Dec , 
tc 2 uren. 

Kel ic rdam, iu het Timmerhuis: de levering van 
getrokken cu vlakke Waal klinkers, IJscl-slraat- eu 
ondersteen, Escaussijiischslccncu trottoirbaudeii, 
Luiksclie kluitkalk, Qucrmstkeicn, eiken-, grenen-, 
dennen- en vuren timmerhout, gegoten-ijzeren balus
ters, ijzer en staal, tegels, dakpannen, kanneiibuizen, 
Portlaudsche cement, pleister, touwwerk, hennep, 
snuit van vlas, teer, bruiuwerk, mos, strookdwcilcu, 
blokmakers werk, borstelmakers werk, sponzen, groeu 
laken, tocht vries, grijs hun MI. belmnnersl innen, al-
neenidoeken, wollen- en liuneu dweilen, grondpapier, 
singel, uieuhelkoord, baud, gasbranders, glazen ballons, 
lampeghizen, zeemvellen, leder, pateutolie, gr>>ene 
seep, kaarsen, Ainerikaansclie reuzel, vel (roet', | me l 
ksteen, lasapekatoen, turf, houtskolen, bezems, boen
ders, manden, zink, lood, louden- en vertind looden 
buizen, spijkers, ijzerwaren, kolenbakken, brugorue-
meuten, verfwareu en vensterglas. 

Won troon , door het bestuur van liet waterschap 
Hoeswljk, in Het Vergulde Hoofd: lo . het makeu van 
een macliiuegebouw, schoorsteen cu inacliiuistwonim?; 
2o. liet leveren en stellen vau een borizontaahwerkeud 
stoomwerktuig niet aanhuoreii, stoomketel enz, 

Wo dm, SI Nee. 
Kclnuard, te 11 uren, door het gemeentebestuur, 

in ' l Rood Hert: het doen van ceaige lier»teMüigrn 
aan en vernieuwingen vau straten, wallen en riolen in 
de gemeente en van bruggrn binnen en buiten de 
gemeente, met het éénjarig onderhoud, iu 3 perc. 
Aanw. voor de straten, wallen en riolen 29 Deo. en 
voor de hruggen 30 Dec, te 11 ureu, bijeenkomst in 
't Rood Hert. 

Ilardrerlil, te II ureu, door den architect EL W . 
Veth, in Koui>haudel cn Zeevaart: het maken eeuer 

Itortiorswouing in den tuiu van hel administratiege-
I O U W voor dc maatschappij van Icvci.sverzckering, tc 
Dordrecht. 

s-lLter, te |9 uren, door liet miuisterie van water
staat enz., ten dienste der Staatsspoorwegen 1 het 
maken van de landhoofdeu, pijlers, bcveiligings- en 
verdere werken VOOT den overgang vau het Noord-
hollandseh kanaal bij Purmerend, teu behoeve van den 
spoorweg Zaanstreek—Enkhuizen. Inl. bij den eerst-
aanw. iujeuieur te Hoorn. Raming /1S6,000. 

'•-lUge, te 12 uren, door het ministerie van water
staat enz., ton dienste der S aatss poor wegen: lo . hot 
leuren en verwerken van stortsteen bij do brug over 
bet Spuiksnaal te Fijenoord, gom. Rotterdam. In l . 
bh den eerstaanw. ingenieur tc Rotterdam. Kaming 

ƒ10 ,050; 2o. het maken van het tweede gedeelte 
strekdam met bijkomende workeu in de Waal vdór 
Nijmegen. Inl . bij den hoofdingenieur, te Arnhem 
en den waarn. sectieingcuie 11 r, tc Nijmegen. Raming 

/ 59.500. 
Arnhem, tc H uren, teu kantore van de commissie 

voor de gemeentere!nigiug : do leveriug van magasiins-
goederen ged. het dienstjaar 'S0, bestaande i a zinken 
eu houten deksels, fourrage, touw- en borstelwerk, 
desiufectie- en smeermiddelen, verfstoffen, fournituren 
voor paardentuigen, klein gereedschap, wagenmakers-
bout en ijzerwaren. 

t r i i n r m , te 1 uur, door de commissie voor de ge 
mcentcgasfabrjek, in hare vergaderkamer: de levering 
van alle artikelen, met uil zondering der kolen, be
noodigd voor dc exploitatie der fabriek over 'SO, in 
11 perc», als: Ie perc. getrokken-ijzeren, compositie-
en koperen pijpen, fittings enz.; 2e perc. smeedijzer, 
plaatijzer, spijkers, schroeven, blik, tin, vijlen enz.; 
3e perc. gietijzer; 4c perc. glaswerk; Se perc kalk. 
tras euz.; 6e perc. verfwaren en borstelwerk; 7e perc. 
olie, vet, knarseu cn traan; Sc perc. touwwerk euz.; 
9e perc. diverse stcelen, handspaken, kruiwagens enz.; 
10e perc. besems enz.; U e |>erc. manden 

Haarlem, te 12 ureu, door burg. eu weth.: lo . bet 
dagelijkse!! onderhoud van- cn net verrichten vau 
eenige bepaalde verniouwiugon aan de stedelijke wer
ken, in t l perc; 2o. bet verrichten van buiten- eu 
biiniciivci l'werken eu het v . i nieuwen van glasruiten 
aan de stedelijke gebouwen, met school meubelen, iu 
3 perc; 3o. het onderhoud vau de stuksdoor werkeu 

in de stsdsgebouwen, scholen en onderwijzerswoniugen, 
in 2 perc. 

N I | I I M ' K C I I , door de commissie voor dc gasfabriek: 
de levering van 400 dubbele waggons Duitsche gas
kolen. t 

Trijdac. * 
Zullen, te I 1 . ! ureu, door het gemeeuteb stuur: 

lo. dc levering van verschilloudc materialen eu verf-
waren, ten dienste der gemeentewerken, ged. 'S0; 
2o. 200 bouten privaattonnen. 

Zaterdag, S Jan. 
Leeuwarden, tc 12 uren, door burg. cn weth. de 

levering van glas- en verfwareu, gebakken steen eu 
zand, ten behoeve der gemeente, ged. '80. 

Veendam, tc 5 uren, door kapt. l i . B . Hosier, bij 
J . I' Tuiden-, hotcl-Jnva: hel bouwen van eene 
nieuwe behuizing aan het Westenliep te Veendam. 

Wlldei-vanh, to 5 uren, door het gemeentebest.: 
het bouwen vau eeu post* cn telegraafkantoor aldaar. 
Aauw. van 10—12 uren. 

Lemmer, ter secretarie van Zeveu-Grietcnijcu-cu-
Siad-Munten: lo. het onderhoud vau dc rijwegen, iu 
3 perc; 2o, het maken vau eene walhehoiiiig uver de 
lengte vsn 20 M . nevens den Zuidfonslerdijk; Sa. het 
uitvueren van aardewerken aau den Wieldijk: 4o. de 
leveriug vau palen cn gordingen voor 'SO, in 6 perc 

Haandai, ft Jan. 
'••Hage, te 11 uren, door hel ministerie van kolo-

nit'a, teu dienste der Staatsspoor wegen op Jnva: dc 
levering vau den metalen bovenbouw vau 48 bruggen. 

winifi-sw . ,k , door de directie der Ned.-Wcstf. 
Spoorwegmaatschappij: de uitvoering der houten dek
ken met ijzeren bovenbouw in den spoorweg van de 
Ncdorl.-Pruisisclie grenzen af tot nau statiou Bismarck, 
in ["-I'-, en massa. 

Legcmerr, op het Iluis-ler-Ileide, te II uren, door 
hot waterschap /.cveu-Gricteuijen-cn-Slad-Slooten: de 
levering van 280 stère nviergrint, 40 stère zecgrint, 
05 stère verbrijzelde keien, 75 stère harde brik en 
140 stère kalkkeizcl. 

Dlnxdai-. e Jan. 
Ouddern, te LO uren, door het hesluur vau den 

I older Het Oudetaud, iu dc raadkamer: de levering 
van p. m. 500 stère grint. 

Waeaadag, 7 Jan. , 
%%'cldum, bij Jhr. E I). vau Revma: het afbreken 

en wederopbouwcu van eene voorhuiziug niet verdere 
verlimmeriug van do huiziug on schuur, thans bewoond 
door J . A . Algora, aldaar. Inl. bij K . l i . Vogel, te 
Wirdum. Aanw. 30 Dec, tc 11 ureu. 

Danderdag. S Jan. 
Kaam-dank, tc II uren, door den bouwkundige 

C. van Seters (te Gecitruidenherg, immens P. eu J . 
M . Locardie, tc Botterdam), iu het koffiehuis van 
Van Houten: het bouwen van een woonhuis cn het 
wederopbouwcu van eeue volkskeet, op den polder 
llurdenliock (Kroondomein, gem. Werkendam. 

Abbrnrrh. tc 12 ureu, door het gemeentebestuur: 
het aatOvoeren der bestaande- ca het bouwen eeuer 
nieuwe school ou ouderwiizerswoning in die gerneoi.le. 
Inl . bij den architect A . '1'. vau Wijngaarden, te Me-
denilihk. Aanw. 2 Jan., te 11 uren. 

Kaalte, te 12 uren, bij den logementhouder Kut-
sehrüt ter : hot glss- eu ver'fwerk der starionsgebouwcu 
van don spoorweg Zwolle—Ahneloo, in 4 perceelen 
eir iu massa. 

liranlngeii, '3 avonds 7 uren, door den architect 
N . VV. L i l , bij A . Boekineijer, aan het Wiuschotcr* 
diep: hel verhouwen eener winkclbehuizing in de 
lleercstraut, E , no. 154. Aauw. 6 Jan., te 11 uren. 
Bil j . inz. te 1 1 uren. 

VrUdag, V Jan 
it leis tt ijk, te 12 ureu, door burg. eu weth.: het 

bouwen eener school voor 220 kiuderen, niet bijlcve
ring vau schoolameublcmoiil, eu eeuer onderwijzers-
woning- Aauw. 5 Jan., te 12 uren, door den architect 
J . 1. van Waning (van Rotterdam) 

Vllage, te 1 uur, door het ministerie van water
staat enz., ten dienste van de Rijkstelegraaf: het leve-
ren van ijzerdraad, ijzer- zink en koperwerk, papier-
rollen enz. «oor den dienst van 1880. 

.Saterdag, SO Jan. 
l'treeht, te 2 uren, door burg. cn weth. van Baarn, 

iu het gebouw van het prov. bestuur: het herstellen 
vau deu straatweg, van den Baarnschedijk af tot den 
Amorsfoorlschen postweg of den zoogen. Oranjeboom, 
met het onderhoud ged. 6 maanden. Aauw. 6 Jan., 
te 10 uren. 

Haandag, IS Jan 
Weert, te 11 uren, dour het gemeentebestuur: het 

bouwen eeuer nieuwe school met onderwijzerswoning, 
in het gehucht Leuken nldaar. Aanw. 11 Jan., tc 
10 uren. 

Dlnadag, IS Jan. 
Leiden, tc 2 uren, door de commissie van het R. K . 

Liefdegesticht in de Bakkerstceg: een belangrijke aan-
en verbouw van genoemd gesticht. Inl. bij den archi
tect Th. Molkuiboer. Aanw. 9 Jan., van 9—11 uren. 

Waenodag, 14 Jan. 
WlaMckerke, te 10 1/, uren, door het bestuur der 

waterkeering van den cal. polder Vlicte, in dc direclio-
keet: het maken van werken tot venlediging van den 
oever van bovcngeuoeniden cal. polder. Aanw. 8 en 
10 Jan., telkens te 3 uren. 

'«-Hage, te 12 uren, door het ministerie van water
staat, ten behoeve der Staatsspoorwegen: het maken 
van enne loods cu het afsluiten van een terrein tot 
berging van spoorwegmaterialen bij Nijmegen, l u i . 
bij den hootdingenieur, te Arnhem en den waarn. 
sectieiugenioiir, te Nijmegen. Aanw. 7 Jan., te 1 uur-
Raming /"23(MI. 

Denderdag, 15 Jan. 
Hruiael, bij den gouverneur van dc Belgische Bank : 

het vervaardigen van een paalwerk van hout ter lengte 
van 67 M . 70 c M . en van 4 dukdalven, om te dienen 
tot bescherming van den grooten spdpijlcr en der twee 
daarnevens zijnde pijlers van do brug, die over de 
R.iqie.1 tc Boom wordt gelegd. 

Weenadag, 18 Jan. 
ni rke land , tc 3 uren, door het gemeentebest.: het 

leveren van 1200 M 3 grove onderhoudsgrint. 

Atloop van Aanbestedingen. 
Amer-ioort, 15 D c c : het verbouwen van een perc. 

(vroeger voor gnrnizoens-infirmerie en apotheek iu 
gebruik) tot 4 woningen, bestemd voor gehuwde mi
litairen; ingek. 6 bilj., als: 
T. van Dsal, te Amersfoort, / 7400 
J . van Rottenburg Hz,, „ idem „ 7339 
J . I). Hufcu, „ Naardcn, „ 7200 
E. J . Jurriens, „ idem „ 7150 
G. Prins, „ Amersfoort, „ 6950 
J . H . Boks, „ idem ,, 6930 

Amerafaart, 15 Dec: het gewoon onderhoud der 
straten ia '80 en 'S I ; ingekomen 3 bilj., als: 
A. Ilouijon, to 's-Hage, /" 0.25 
T. W, Route, „ Amersfoort, „ 0.2t 5 

T van Daal, „ idem „ 0.22 
per M 1 ; gegund. 

'n-llage, 17 Dec: het bouwen eener school voor 
lager onderwijs, mot oudorwijzerswoniug eu gymnas
tieklokaal, aau de Duinstraat te Sclieveiimgon | inge-
komeu 12 biljetten, als: 

W . F, Kockx, 
A . Stigtcr, 
H . E . dc Baan, 
B . Kuhnoi, 
L . H . Klcijn, 
C. J . van Vliet, 
P. Be 1111ehroek, 
W. F. Raasveld, 
B. M . Rood, 
J . C. Tom cn II. van 

Bergen Henegouwen, 
C. Mcijcrs, 
W . P . Tccuwisse. 

Waukrugge, 17 Dcc 
huis; ingekomen 5 bilj. 
W . van Ingen, 
VV. Root, 
W . Strookmaii, 
A . C. Verploegh, 
E. Stigtcr, 
gegund. 

Ure. hl, 17 D C C 

te 's-Hage, 
„ idem 
„ Scheveiiingen, 
„ 's-Hage, 
„ idem 
„ Oudshoorn, 
„ 'a-Hago, 
„ idem 
M idem 

/ 53,843 
„ 53,650 
„ 63,300 
„ 53,300 
„ 53,000 
„ 51,765 
„ 51.000 
„ 60,350 
„ 49,686 

„ idem „ 48,700 
„ idem „ 48,458 
„ idem „ 46,000 

het bouwen vsn ecu winkel-
als: 
te Bodegraven, 
„ Woubrugge, 
„ idem 

„ idem 
idem 

ƒ 3700 
„ 3620 
„ 3197 

„ 3225 
„ 8198 

hot bouwen van een dubbel 
heerenhuis op het Liicasbolwerk aldaar, onder bcht 
van deu architect F. J . Nieuwcnhuizcn; ingekomen 
8 bilj., als: 
H . van Dijk, te Utrecht, / 87,998 
Gebr. van Leeuwen, „ idem „ 37,037 
A . C. Vink, „ idem „ 84,985 
J . A. van Straten, „ idem „ 34,714 
W. A . G. Jansen, „ idem „ 84,846 
J . de Vos, „ idem „ 30,100 
J . van Schaick, „ idem „ 29,541 
V. d. Veer cn Jansen, „ idem „ 28,580 

Haag-Mak land. 18 Den.: het houwen eeuer kerk 
mat toren voor de Herv. gemeente; ingekomen S 
biljetten, als: 
0. dc Bruin, to Leerbroek, / 27,575. 
II. van Roes, „ Noordeloos, „ 23,400.90 

J . A . Brouwer, „ Hardinksveld. „ 23,400. 
C. Sibold, „ Hoog-Bloklnml, „ 22,400. 
I). Baron. „ Hoornaar, „ 81,986. 
II. IWi ihu i jzcn , „ Hoog-Blokland, „ 21,602.96 
A. Duijni, „ Noordeloos, „ 81,889. 
J . Maasland, „ Leerbroek, „ 21,200. 

'••Ilage, 19 Dec: de herstelling der liadkoetscn ten 
dienste vau het gemeente-badhuis te Scheveiiingen; 
iugekomen 1 bilj., als: 
A. Vrolijk Je., te Sche ven ingen, / 3350.59 
L . T. Mens, „ idem „ 3333. 
S. C. Knocater, „ idem „ 3198.50 
G. F. W. Herngreon, „ Bergambacht, „ 8890. 

'a-Hage, 19 Dec.: het 3jartg onderhoud van het 
Rijks-postkantoor te Velp; iugek. 4 bilj., als: 
H . Haan, te Velp, f 1190 
A. Ledoboer, „ idem „ 114S 
H . J . Masselink, , Doctinchcm, „ 1139 
E . J . N . Steentjes, „ Velp, „ 1100 

Purmerendr, l'.l Dec: het ouderhoud der gemeen
tewerken over '80, in 2 perc: 

le perc. 2e perc. 
P. de Groot, / 3S15 ƒ 1240 
11. P. VV'esterveld, 3738 1268 
A . Eisenbergcr, 35G7 1186 
M . Worp, 3248 984 
E . de Lange, 3058 119] 
J . Plas, 2S44 889 
E. Bruine, 1193 
geguud aau J . Plas. 

Middelburg, l'.i Dec : het ééujarig onderhoud van 
de Rijks-contrcscarpe te Tholcn, behoorende tot de 
zeewerken in Zeeland; ingek. 4 bilj., a ls : 
D. Rolicr, te Scherpenisse, / 697 
G. Bolier, „ idem „ 657 
J . L . Geluk, „ Tbolen, „ 650 
J . dc Rijke, „ Stavenisse, „ 647 

Zwol le , l'.i D c c : lo . tiet bouweu van eene schut
sluis op do Dcdcmsv&art, ter vervanging van de be
staande; ingek. 6 bilj., als: 
P . Heiinders, te Valkenswaard, / 39,850 
J . Willighagcn, „ Zwolle, „ 38,000 
L . Krook, „ idem „ 37,300 
D . Bruins & A . Itlocks, „ idem „ 3(1,066 
Fledderus & Camman, „ Kuinre, „ 35,390 
K . A . Hakken, ., Avereest, „ 33,267 

2o. het onderhoud ged. 'S0 der gebouwen van het 
prov. bestuur; ingekomen 4 bilj., als: 
K . A . v. d. Berg, tc Zwolle, / 1374 
B. Meijbergen, „ idem „ 1338 
G. Schut, „ idem „ 1346 
J . Willighagen, „ idem „ 1146 

Willem-oord, 20 D c c : de levering aan dc directie 
der marine van brandspuitslangen; minste inschr. was 
J . C. van den Arend, tc Haarlem, voor / 5 S 8 . 

t'trerht, 20Dec: dc levering van magazijusgoedcren 
ten behoeve van de stedelijke gasfabriek. Hiervoor 
waren miustc inschrijvers: 

perc. 1, getrokkcu-iizeren pijpen, fittings ens.: R . 
S. Stokvis cn Zn. te Rotterdam, voor / 2642.02; rerc. 2, smeedijzer: Osti en Co., tc Utrecht, voor 

78S.23S; 
para 8, gietijzer: Van Oppen cn De Hcaumont, te 

Maastricht, voor ƒ 1 5 7 0 : 
perc. 4, glaswerk: VVed. A . Lipjes, te Rotterdam, 

voor / 19850; 
perc. 5, lampeglazcu: J . C . Woortman, te Utrecht, 

en W . J . Stokvis, tc Arnhem, beiden voor ƒ 84; 
perc. 6, kalk, tras enz.: J . T. de Vogel, voor 

/ 3960.60; 
perc. 7, verfwaren: J . de Waal en Zn., te Utrecht, 

voor ƒ 39U.62 5; 
perc. S, borstelwerk: J . D . Hufforman, te Utrecht, 

voor / 9 9 . 9 7 s ; 

rerc. 9, leder: E . Wossels en Zn., te Utrecht, voor 
53; 

perc. 10, pateutolic: J . C. Woortman, en H . W . 
Stern, tc Utrecht, beideu voor / I S O ; 

perc. I I , poetskatocu: Th . de Schutter, te Utrecht, 
voor / 78; 

perc. 12, touwwerk, enz.: R. Kclfkena, tc Utrecht, 
voor / 170; 

perc. 13, savclaard: P . Krachten, te Utrecht, voor 
/ 374; 

perc. 14, steeneu: A . MijnlietT en Zn., teIJselstein, 
voor / 310.50; 

perc. 15, hout: P- M . Jougencel, tc Utrecht, voor 
f 667. 

Waarden, 22 D c c : het maken van ccne enkele 
ijzeren ophaalbrug over den Rijn te Bodegraven; 
minste inschr. was H . do Hoog, te Waarder, voor 
/ 4800. 

Crenlugen, 22 Dec: lo . hot 3jarig onderhoud vsn 
den kunstweg van Grouiugon naar Martenshoek, en 
van dien van Foksham naar Fokshol; ingek. 6 bilj., 
als: ƒ7999 , ƒ 7 8 6 0 , ƒ 7 3 2 0 , /7140, ƒ 6 9 8 8 eo, van Ph. 
H . Dopheide, ie Groningen, voor ƒ 6 9 5 3 . 

2o. het verrichten van eenige herstellingen aan- en 
het onderhouden van eenige schoolgebouweu, school-
meubelen en ondei wij/.ei-.womnyeu : iugek. 3 bilj., nis: 

/ 42,344, ƒ38,385 cn, vau E . W. Wietzema, te Gronin
gen , voor /"38,2l5. 

•Mdelbnrg, 22 Dec: l o . het vernieuwen en on
derhouden van dc binnen dc gemeente gelegen straat
werken, ged. '80 tot cn met 34; minste inschr. was 
J . Hubregtsu, te Oost-Souburg, zonder onderhoud a 
15 cuut, met onderhoud it 16 cent per M ' 1 . 

2o. alle loodgieters- cn loidckkerswerken aan- cn iu 
dc gemeen tege hou wen, benevens het 'ijarig onderhoud 
der publieke pompen; minste inschr. waren G. van 
Nedervecn cn Zonen, tc Middelburg, voor ƒ 5 0 7 . 

3o.de levering van ulaatzaiid; minste inschr. waren 
W. van Ouwcrkerk, K. van Veen en P. J . van Ou-
werkerk, tc Middelburg, \ / 0 .89 per M ' . 

Amsterdam, 22 Dec : voor dc onderscheidene leve
ringen aau het departement van Koloniën waren o. a. 
minste inschrijvers: 

10000 M . blank linnen: J , Elias, tc Strijp, ƒ 3745. 
idem Gcbr. Van Thiel, te Hel

mond, r*3740. 
idem D. Jordaan cn Zoon, te 

Haaksbergen, '3750. 
idem J . Elias, te Strijp. ƒ 3745. 
idem 1). Jordaan on Zoon, tc 

Haaksbergen, ƒ 3 7 5 0 . 
idem J . Elias, te Strijp, ƒ3745 . 

10000 

10000 

10000 
10000 

10000 
10000 
10000 
10000 
401)0 

gordijngocd.L. 1). Simons, te V l l a g e , ƒ19 1! 
idem, deze'*' li-zelfde, ƒ1985 . 
idem, dezelfde, M985 . 
nopjesgoed, D. Jordaan cn Zn., tc Haaks
bergen, ƒ 1676. 

3500 „ idem, dezelfden, ƒ 1466.50. 
4000 „ idem, dezelfden, /1676. 

12500 st. wit baud, 0 . W. Anton on Co. te Zeist, 
f 50S.75. 

9800 M . gekleurd lint, L . D. Simons, tc 's-Hage, 
/1456 . 

Vcrlichtingsiniddelcn, Bccht cn Dysorinck, tc Am
sterdam, / 2422.10. 

72o0 Eng. ton Newcastle steenkolen, Van Vlissin
gen cn Stuart, idem, /86,998. 

Gereedschappen: J . van /anten cn Co., tc 's-Hagc, 
ƒ 643.70. 

Hontaehroeren, 1). S. M . Kalker, te Amsterdam, 
ƒ ssy.50. 

Vijlen, G. Watson en Zn., te Rotterdam, r*946.11. 
24 pompen, Crans en Co., tc 's-IIage, ƒ1679.40. 
10,000 K G . lijnolie, G. Kraft , te Dordrecht, ƒ8416 . 
500 H L . Porllatul-cemciit, Folkcrs en Co., tc Am

sterdam, / 1935. 

Rrnudcmmcrs, slangen en zuigbuiscn, J . L . H . 
Smits en Co., idem, /6522.24. 

Kommaliew/intsgoiileren enz., Wed. J, 0 . -Masséeen 
Zu., te Goes, ƒ 1723.10. 

Verfwaren, Hoogewcg cn Van Zamcrcn, te Amster
dam, /8640,87 s . 

Verfwaren, zinkwit, loodwit eu lood men ie, dezelfden, 
/ 8149. 

Verfwaren, II. F , Korthals cn Zn., idem, ƒ 2396 25. 
Divers ijzer, R. S. Stokvis ou Zn., le Rotterdam, 

ƒ 3913.60. 
Idem, Hotz en Co., idem, ƒ 7875.75. 
Utrecht, 23 D c c : het verbeteren van de batterijen 

anu den Ovcrchidschowcg in do positie bij Jutfaas; 
minste inschr. was Bosbouwers, tc Utrecht, voor 

ƒ 74,900. 

Nijmegen, 23 D c c : lo . de onderhoudswerken vau 
kaden, havens, straten en gebouwen der gein. ged, '80; 
minste inschr. was A. Beuming, le Nijmegen, voor 

ƒ5446 . 

2o. idem vau pompen; minste msctir. wns T. J . 
Smits, voor ƒ 061. 

3o. de levoring van 425 str. M . buudstocnen voor 
trottoirs; aangenomen voor ƒ 9 0 5 . 2 5 . 

lo. idem vau straatklinkers; minste inschr. was ,1. 
van Meel, it ƒ 16 29 por 1000 stuks. 

6o. idem van steenkolougruis; minste inschr. was 
T. den Hrccjen, a ƒ 0.58 prr H L . 

Harlingen, 23 Deej het. bouwen eener R. K . kerk 
met toren ou pastorie, ouder beheer van den architect 
A. Tcpe; iugekomen 10 biljetten, als: 
J- Kaft, te Urcterp, ƒ 130,977 
A. J . Ter Vcrnc, „ Leeuwarden, „ 188 700 
V.d . \Ve r f&Molenaa r , , , Sneek, „ 189,800 
A. Keers, „ Hilversum, „ 198,980 
P. Andrieessa, „ idem „ 12fi,831 
D . v. d. Meer, „ Harlingen, „ 122.5(H) 
A. A . van Dommelen, „ Utrecht, „ 121,099 
T. G. Bekhuis, „ Leeuwarden, „ 120.SO0 
C. van Schaik, „ Utrecht, „ 110,815 
N . 11. Peters, „ Bnssum, „ 118,970 

Utrecht, 23 D e c : het leveren van geschilde masten afrastcringpaleu, benevens eiken stalionafrasleriugpalcn, 
masten, staken en denneuhouteu lat teu, iu 7 perceelen; iugek. 20 bilj . , a ls: 

1' perc 2" perc. 3 * perc 4* perc. 5 r perc. perc. 7 perc. 

F. Clercx te Boxtel. _ ƒ 360.- ƒ 4190.— ƒ 695.— / 630.— 
A. Willaert „ i d . ƒ 270.- ƒ 1400.— ƒ 1200. „ 350.- „ 4780, 

n 
850.— s,,ll. 

.1. LoUeres Visser „ Oudeschoot. — „ 1196.— — — 
P. van Ezel „ Rokstel. „ 174.95 _ — „ 286.05 
P . H . Clercx „ id. — — ' — „ 846.— „ 4214 . -

a 
800.— 750.--

L . A . Spierings „ id. „ 2 5 1 . - „ 1376.— 1 162. „ 309 . - „ 5197.— 
M 

M7. 774. 
•I. 11. van Hoogerwou id. — — — — „ 4365 . - — 731.— 
P. A . Bloem ,, id . — — — — „ 4698.-
A. Davcrveldt „ Wouw. — — — — _ 889.— 
F. 11. van Eerde „ Aalten. „ 181.— „ 918.— 7 8 8 . - „ 3 7 9 . - — 
.1. Hollies „ Kockange. „ 249.— „ 1218.— — — — — 
Enterman „ Gorsel. „ 169. „ 997 . - — 

Tc Strake „ Dieren. „ 175.— 660. - — 
J . van der Wiel „ Oisterwijk. — — — „ 379.— „ 5044. - 8 4 7 . - 8 1 7 . -
I). van de Watering „ Bergen o Zoom. — — — — •100. 
H . Jansen „ Didam. — „ 968.— „ 7 9 0 . - — 

A. Ubbing „ lircdevoort. — „ 747.— 
u 

677.— — 
A. F. van Dongen „ Prinscnhage. — — — — „ 4669.— 7 2 9 . -
J . A . van der Eerde „ Bokstel. — — — „ 280.- „ 3055.— 
J . W. Klomp „ llcrkcnbosch. — — — — 720. 
P, A . Grubbe „ Blcrik. — — — — 666. 
G. Suijdert „ Ductincliem. „ 242.40 „ 1159 . - — — 

11. .1, Masselink id. — — 
m 

1020 - „ 537 , -
D . 0 . vau Walré „ Brummen. „ 225.— , 1090.— 700. - — .. 
W. Gicsen „ Doesburg. „ 159.— , 843 — 649.— „ 337.— „ 5107 — 790.— 643.— 
A. J . Milgcrbriuk „ Mcijclbrock. — — 

m 
1023.- „ 635.— 

G. Honijk „ Purmerend. „ 225.— „ 1368.— — — 
J . vau der Loo „ Ginneken. — — — — „ 4689 . - _ 
G. van der Schoot „ Oirachot. — — „ 300.— — — 725. 

llno.li. 23 D e c : het bouwen eener K . K . kerk, 
naar de plans van dcu bouwmeester A. C. Bleys; miustc 
inschr, was D. Tool , te Hoorn, voor ƒ 126,675. 

Vestel, 23 D e c : het maken der aardohaau met 
kunstwerken ou het met klinkers bestraten daarvan 
tusschen den prov. weg van Eindhoven naar dc Bel
gische grens hij Reuzel cn deu prov. weg Oirsehot 
over Hiïvarenbeek naar Tilburg; hoogste inschr. wan 
J . H . van Hcezewijk, t c L o h i i b , voor f219,000; minste 
inschr. G. J . vsn Erp, te Hintham, voor ƒ188,888. 

« r e n i n g e n , t-\ Dec.: lo . het driejarig onderhoud 
vnn onderscheidene wegen cn kanalen in de provmeie, 
iu 5 afdeelingen; iugek. voor afd. 1, 7 bilj., als: 
H . de Herder, te Ede, ƒ 63,447 
B . 11. Harkema Wzn., „ Groningen, „ 63,285 
P. l i . Dopheide, n idem, 61,000 
H . J . Kroon Jsn., ,, idem, , , 61.S93 
J . Vültkamp, „ Bedum, ., 60,966 
J . N. Kruisiuga, „ Blijham, „ 60,880 
11. A. Smit, „ Ulrum, „ 59,000 

afd. 2, 9 bilj., als: 
S. dc Wi t , te Groningen, ƒ 50,883 
W. B. Harkema, „ Warfbuizeu, „ 50,300 
A. J . Bcnninga, „ Bedum „ 49,990 
P. 11. Dopheide, „ Groningen, „ 49,990 
T. Bos, „ Bedum, „ 49,068 
M . Sijtses, „ Farmsuni, „ 49,716 
11. Havings, „ Winschoten, „ 48,500 
J . Veltkamp, „ Bedum, „ 46,755 
H . A . Smit, „ Ulrum, „ 45,148 

afd. 3, 10 bilj.. als: 
F. Velt man, tc Zeerijp, ƒ 57,630 
S. dc Witt, „ Groningen, „ 55,093 
W. B. Harkema, „ Warfliuizen, „ 55,750 
P. II. Dopheide, „ Groniugen, „ 54,900 
1>. Kramer, „ Appingedam, „ 54,936 
F. Harkema, „ Warfbuizeu, „ 54,800 
(i . Rottinghuis, „ Delfzijl, „ 64,667 
M . Sijtses, „ l'ai ui-urn, „ 54,432 
R. Havingn, „ Winschoten, - „ 53,900 
J . Veltkamp, • „ Bedum, „ 52,920 

afd. 4, 4 bilj., als: 
W. Bos, te Zuidbrock, ƒ 46,900 
M . Sijtses, „ Farms urn, „ 46,782 
D. Kramer, „ Appingedam, „ 46,740 
R. Haviuga, „ Winschoten, „ 44,444 

afd. 5, I bilj., als: 
D. Kramer, ,, Appingedam, ƒ 65,640 
W . Bos, „ Zuidbroek, „ 63,147 
J . N . Kruisiuga, „ Blijham, „ 60,880 
II. Dik , „ Winschoten, „ 58,823 

2o hot verdiepen vau het Keitdicp nabij hot dorp 
Zoutkamp; ingek. 4 bilj., als: 
EL A . Smith, te Ulrum, ƒ 4000 
B. de Jong, „ Groniugen, „ 3855 
L . Brandt, „ Gieseiidam, „ 3720 
A. Bami in:.'. „ Aduard, „ 3384 

3o. het maken vau een paar hiunenvlocddeurcn en 
een paar buiteiicbdeureu voor dc sluis te Zoutkamp; 
ingek. 8 bilj., als: 
W . Cooes, t« Groningen, ƒ 5330 
T. Bos, ,, Bedum, „ 5290 
A. J . Bcnninga, „ id . „ 5200 
H . Spitser, „ Lemmer, „ 5169 
M . Sijtses, „ farssjnin. n 5159 

B. EL lliirkeina Wz., „ Groningen, „ 5075 
A . Woldringh, „ Zoulkamp, _ 4S21 
H . de Wind, „ id . „ 4788 

4o. het onderhouden van de ze(!waterki-ering tusschen 
de llunsingoosluis te Zoutkamp cu den Nitlcrshoek in 
Friesland; ingek. 6 bi l j . , als: 
II. J . Kroon Jzn.. te Groningen, / ' 14100 
B. H . Harkema Wzn. , „ id. „ 13993 
P. H . Dopheide, „ id . „ 13700 
J . Veltkamp, „ Bedum, „ 13660 
L . Braudt Dr. , „ Sliedrecht „ 18600 
A. Woldringh, „ Zoutkamp, „ 13239 

Alkmaar, 23 Dec: lo . het onderhouden vau alle 
gemcontcgebouwoii, scholen, bruggen, onz., benevens 
het uitvoeren van eeuige vernieuwingen aau die ge
bouwen; minste inschr. was C. Grootegoed, te Alk
maar, voor f6886, 

2o. eenige vernieuwingen uan dc bruggen; minste 
inschr. was J . van de Poll, idem. voor ƒ4544 . 

3o. het leveren eu vervoeren der benoodigde mate
rialen voor de buitenweg n, voetpaden enz.; minste 
inschr. was J . Oldenburg, tc Bergen, voor ƒ 4 3 4 8 . 

4o. het vernieuwen van eenige gedeelten walmuur; 
minste iuschr. was C. Grootegoed, voor ƒ262. 

5o. het onderhouden van den Hoeversclulpweg eu 
imerfai)behoorende werken; minste insein-, was J. Ol
denburg, voor ƒ 1 4 3 5 . 

6o. eouigc vernieuwingen aan de torens op do 
Groote kerk en de waag; minste inschr. was F. Vester, 
te Alkmaar, voor ƒ5445 . 

.Arnhem, 94 Dee.: het houwen van 3 woonhiiizeu 
aan dc nieuwe straat achter dc Parkstraat, ouder be
heer van de architecten Van Gendt en Nierand; inge
komen 5 bilj., als: 
ü . Liofting, te Arnhem, / 32,739 
Mulder, „ idem ,, 32,632 
Lcnsiuk eu V. d. Heijden, „ idem „ 30,740 
Th. Eibers, m idem „ 28,767 
II. Houvcls, „ idem „ 28,713 
gegund. 

'a-llage, 24 Dcc.: lo. het Iwuw'cu vau een telegraaf
kantoor mei directeurswouiug te Breda; ingekomen 9 
bÜj., uls: 
A. do Vijn, te Dordrecht, ƒ 96,989 
0. Bothof, „ idem 25,930 
I'. L . van Glabbeek, „ Breda, „ 25,400 
C. J . Marijuen, „ idem „ 2ó,2SO 
EL Degens Jr., „ Dordrecht, „ 24,832 
B. Vorlcgh, „ Giunekeu, „ 24,770 
A. v. d. Akker, „ Breda, „ 24,OTS 
A . v. d. Heide, „ idem „ 23,067 
J . A . Mol , „ idem „ 23,609 

8o. het Sjarig onderhoud van- en dc herstellingeu 
aan het Rijlistelegraafliaiitoor te Middelburg; iugek. 
2 bilj., als: 
C. L . vau Sorge, te Middelburg, ƒ 669 
P. J . van Buitelen, „ idem „ 649 

3o. idem idem aau het Rijkstclegraafkautooi tc 
Vlissingen; ingek. 4 bil j . , als: 
L . II. Heyblom, tc Vlissingen, ƒ 0 7 0 
P. J . van Puffelen, „ Middelliurg, „ 019 
A. Monje', „ Vlissingou, „ 980 
D . Bijl , „ idem „ 922 

4o. het leveren vau ballaststeen voorde Rijksrivier-
werken op do Boveu-Maas, in 2 ^erc; 
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E . Janssen, le Luik , 
G . Smccts, te Maaseyck, 
11. Vocts, idem, 
H . Pcrnot, Obbicbt, 
J . Boilcaii, tc \\"< —.. in, 
J . Hil len, te Grave, 

/ ere. 1 
10, SW 
10,500 
9,950 
',I,S70 
9,850 
9,490 

M." A. J . Taverne, 
L A van Noord, 
A . G. Huyskes, 
A . S. Schnnfsma, 
K . I'. Kuipers, 
J . Veltkamp, 
W. de Jong Az., 
J . P . Sclianfsma, 
P . A . Hos, 
G. S. SpocNtra, 
G. S. Ancmit, 

perc. 2 
/ 10,890 

9,680 
10,250 
9,720 
9,300 

So. het uitvoeren van werken ter verbiuding van 
dc sporen met de haven tc Harlingen; ingek. 11 
bilj., als: 

tc Leeuwarden, / 78,S89 
„ Lemmer, „ 78,400 
„ Hndel, M 74,830 
„ Harlingen, „ 72,400 

irlem „ 71,780 
„ Bedum, „ 70,920 
„ Groningen, „ fd),S70 
„ Harlingen, „ MJS64 
, Dordrecht, „ 68,890 
„ Harlingen, „ 68,1 Bl 
„ Midlum, ,, 59,950 

Utrecht, 21 Dec : lo . het afbreken en opruimen van 
de bouwvallen der voormalige Willemskazerne; minste 
inschr. was J . van der Burg, te Utrecht, voor /0210 . 

2o. het éénjarig onderhoud van- cu het verrichten 
van eenige vernieuwingen aan de sluis cn daarbijbe-
hoorende werken tc Vreeswijk; minste inschr. was 
J . Barnevcld, te Vreeswijk, voor ƒ 2 1 0 0 . 

So. idem idem vnu den straatweg cn het jaagpad 
van Utrecht naar Vreeswijk; minste inschr. was J . 
Fruyticr, te Utrecht, voor ƒ 9200. 

4o. idem idem van dc sluis te Nieuwerslnis en het 
jaagpad van daar tot Hinderdam; minste inschr. was 
11. Griffioen, to Kreukelen, voor ƒ 1 0 0 4 . 

5o. idem idem vso het jaagpad van Utrecht naar 
Woerden, met bijbehoorende werken; minste inschr. 
was J . Tyccnders, tc Utrecht, voor ƒ 1 8 4 7 . 

6o. de leveriug vau verschillende materialen aan de 
gomcente; o. a. waren minste inschr. voor: 

Utrcchtschc straatklinkers: perc. 1 , G. van den 
Broekc, voor ƒ 111-2.60, perc 3. J . H . Bockenoogen, 
voor/1113.60, perc. 4, G. van den Broekc, /'1102.50. 
Waal-straatklinkers: H . K . B e n n i k , voo r /174S . Utr. 
klinkerdriclingcn: J . de Koning, voor /" 1566.60. 

Advertentiën. ~ 
B U I T E N G E W O O N OPZIGTER. 

Men vraagt, om zeer sjiocdig in dienst tc treden, 
iemand om als T E E K E N A A R en SCHRIJVER 
werkzaam te zijn op een Ingenieurs-bureau; beloo
ning naar bekwaamheid. 

Eigenhandige brieven franco onder lettel A aan 
de Administratie van dit blad te Arnhem. 

M A A T S C H A P P I J 

BEVORDERING DER BOUWKUNST. 
W E T S H E R Z I E N I N G . 

H E T B E S T U U R heeft dc eer Heeren Leden te 
herinneren, dat in Mei van het jaar 1880 , eene 
Wetsherziening kan plaats hebben, volgens Art . 03 
der Wet ; en dat voorstellen tot wijziging der Wet 
moeten worden ingezonden vóór l o . Februari 1880, 
aan het Bestuurder Maatschappij, terwijl alle verdere 
bepalingen daarop betrekking hebbende, tc vinden 
zijn in A r t . G3—70. 

Namens het Bestuur, 
C. M U I J S K E N , Voorzitter. 
T. S A N D E R S , Secretaris. 

A m ster da m. December 1879. 
B U R G E M E E S T E R E N W E T H O U D E R S \anHLElS-

WIJK zullen, behoudens nadere goedkeuring van 
HH. fled. Staten der Provincie, in het openbaar 
a a n b e s t e d e n , op Vrijdag den Qdcn Januari 
1880 , des middags ten 1*2 ore, ten Raadhuize der 
gemeente Bleiswijk: 

Het bouwen eener School voor 220 
kinderen, met bijlevering van School -
ameublement, en eener Onder wij-
serawoning, 

Bestek en teekeningen liggen van nf den 27sten 
December e. k. ter inzage en overname ten Raad
huize der gemeente. Dc bestekken zijn aldaar zoo
wel als bij de firma M , WIJT & Z O N E N tc Bot
terdam, ad ƒ 1 per exemplaar verkrijgbaar, bij 
welke firma tevens ad ƒ 4 per stel kopieën der teeke
ningen te bekomen zijn. 

Aanwijzing ter plaatje zal worden gegeven op den 
Oden Januari e. k., des middags ten 12 ure, door 
den Architect J . I. V A N W A N I N G tc Botterdam , 
bij wien inmiddels nadere inlichtingen des verlangd 
te bekomen zijn. 

Burgemeester en Wethouders, 
P . C. S T O O P , Burgem. 
C. V A N DER P L A S , Secret. 

Bleiswijk, den 2-tsten November IH70. 

I r x s o l x x - i j x r i x x g : 
op D I N S D A G 30 D E C E M B E R 1871), 

in het Timmerhuis te Botterdam, 
n a a r d e L e v e r i n g v a n 

Getrokken en Vlakke Waalklinkers, 
IJsel Straat- en Ondersteen, Escaus-
sijnsch steenen Trottoirbanden, 
Luikschen Kluitkalk, Quenastkeien, 
Eiken-, Grenen-, Dennen- en Vuren 
Timmerhout, Gegoten I J z e r e n Ba-
lusters. Ijzer en Staal. 

De voorwaarden liggen, op de gewone dagen en 
uren, in het Timmerhuis ter lezing, en zi jn, voor deu 
prijs van 25 ('ent, verkrijgbaar bij Wed. P . V A N 
W A ES B E R G E E N Z O O N , Boekdrukkers in den 
Houttuin No. 7 3 , alwaar tevens de in te vullen ge
zegelde inschrijvings-biljetten, voor den prijs van 21 
Cents jier stuk, te bekomen zijn, 

TE KOOP gevraagd: 
Een zoo goed als nieuwe Locomobiele , 8 U 

12 paardek rachton. 
1 Stoomlier. 
1 Stoommortelmolen. 
t; Kipkarren voor klein spoor. 
600 meter klein spoor met biels. 
Aanbiedingen met prijsopgaaf a contant en w:i;i 

te bezien wonlen gevraagd door 
K. D E GROOTH 

Aannemer. 

RACHMANN & VAN LEEUWEN, 
Moza ïk -Cemen t -Tege l - , Kuns tmarmer - en B o u w 

materialen-Fabriek. 
SLOTBRDIJK. tolj Amsteraam 

Bevelen onze uit echt Portland-Cement vervaardigde Ce ment-Tegels aan in alle kleuren en dessins , 
enkel en in Moznikvonn, tot het I»vloeren van Kerken, Gewelvenj, Lusthoven, Paviljoens, Balkons, Voor
huizen, Galerijen, Rustplaatsen, Gangen, Badkamers, Keukens, Trultoirs, Wandelwegen, enz. 

Cement-dakbekleedingen in alle kleuren, tegen alle weersgesteldheden bestand ea 1/5 lichter dan 
de gewone Dakpannen. 

Herstelling van C e m e n t v l o e r e n op Beton-onderlagen voor S|>oorweg-Stntions, Fabrieken, Werkplaat
sen, Zolders, Mngazijnen, Terrassen; bijzonder geschikt voor Slachthuizen, Stallen, Schietbanen en Labo
ratoriums, in alle soorten. 

Terras-bevloeringen (Kunstmarmer) in alle kleuren en dessins; voorts geribde Vloeren voor Trottoirs, 
Ingangen, Hofsteden, onz. 

Kanaal-bevloeringen, Water-reservoirs, Fonteinkommen, Paarden- cn Koe-kribben, Iktdkui|>en, Srhoor-
steen-stecnen, Mozaik-Ccment-Tcgcls voor Wand- cn Z ui len bek leed in g. — Voorts nlle in liet Bouwvak 
voorkomende voorwerpen, volgens opgave of teekening. 

Geïllustreerde Monsterboeken worden, zoowel van onderscheidene Bevloeringen, Dak be Meedingen. 
Terrassen, enz., op directe aanvtage gratis en franco toegezonden. 

Verdere inlichtingen te bekomen aan de Fabriek. 

P A L A I S DU 
V o o r t d u r e n d e I n t e r n a t i o n a l e 

T e n t o o n s t e l l i n g v a n V o o r t 

b r e n g s e l e n v a n K u n s t e n 

N i j v e r h e i d . 

H. & J. SUYYER. 
Fabriek van Stoomketels en Werktuigen 

de HoUandache T u i n , 
Bikkerstraat 20 cn 22. tc Amsterdam. 

S T O O M K E T E L S van alle tekende typen 
cn reparation ami bestaande K E T E L S wonlen in 
den kortst mogclijken tijd geleverd cn uitgevoerd. 

KL00S & V A N LIMBURGH. 
Eigenaars van Zuilen- en Talrltazali-sroevi'ii 

in R I J N P R U I S S E N , 
Handelaars in Duitschen en Belgischen Steen, 

S t r a a t k e i e n , P o r t l a n d - C e m e n t , 

K A L K , BltüISSTKES, VUURVASTE STEENES, ESZ-
Nieuwehaven N.zijde 5 5 , R o t t e r d a m . 

t > I < 1 Z A I E K -

A R K E T V L O E R E N 
en Tegels in alle soorten. 

D E L I N T & C " . , Haringvliet 7, Rotterdam. 

Nadere inlich
tingen zijn te ver
krijgen bij «len Heer 

ERNEST DE BAVAY. 
Palais dn Midi, te Brussel, 
en in N e d e r l a n d i>ij «le 
Heeren 

4 
.IAARL1.IKSCIIK HUURPRIJS .»<» 

f r i i n i ' N per vierk. Meter op den 
plattegrond; SA Tram-M per 

vierk. Melei op den 11111111'. 

Opening 1 Mei 1880. 

A I H I . - I M I I . 

H U N DE B U M 

J.STEMK. X » j > 
Dir. van „Het Vaderland", ^ 

te 's G r a v e n li uge 

I n g e n i e u r te A r n h e m , en 

WINSCHOTEN. 

Portland-Cement 
„STERN", M l , 

T P : S T l i T C T I N , 
hebbende groots Sterkte en weerstand biedend ver
mogen, is uitsluitend, alsmede K N I O I I T , B E V A N 
S T U I W K ' S en andere P O R T L A N D C E M E N T E N 
verkrijgbaar aan het H O O F B - D K I ' ó T V A N D l 
N E D E R L . KL'NST-ZAND8TEENFARIlIEK, Falck-
straat no. W, AMSTERDAM. 

Onze Machines worden gebruikt door dc Heeren: 
DORH'KS St ( iELI)KNS te Bruten; V A X ÜEIt 
WEDDEN & DE K U L ' V F F te Nijmegen en dooi
de Sociètè anongme des Tuiteries d*Echt. 

g y m t m \ \ 

p P R I K ((itiiitlfii Medaille) 1. p n i i c 

BOULET Maohiw-Kakrikaiilfn 
2 8 rue de» Ecluses St.-iiartin 

P A H U N . 
Volledige inriclitingen van Fabrieken voor alle 

soorten van pnrtinlnln en aanlewerk. Meer dan 
duizend dezer machine* zijn zoowel in Frankrijk 
als in het Buitenland in werking. 

lie geïllustreerde Catalogus wordt op franco 
aanvrage franco toegezonden. 

LEDEREN DRIJFRIEMEN 
I n n l l e » f i n e t i n m e n , geheel bewerkt volgens 
Engelsche methode. 

ALEX. A D A M , 
Delft. Fabr. van Leder en Drijfriemen. 

AANBESTEDING. 
De B U R G E M E E S T E R der gemeente ARNHEM al 

Dinsdag 30 Deecmlier 1879, 's namiddags 1 uur, in 
het openbaar, ten Gemeentehuizc aanbesteden: 

l o . Het onderhoud van de G E M E E N T E -
GEBOUWEN , in vier perceelen. 

2o. Het onderhoud van de SCHOOLGE-
BOOWEN, in vier perceelen. 

3o. Het vernieuwen en onderhouden der 
BESTRATINGEN. 

ia. Het onderhoud van eenige G E M E E N 
T E W E R K E N gedurende het jaar 
I860. 

Teekeningen ter inzage op het Gemeentehuis, be
stekken tegen betaling ter Secretarie verkrijgbaar. 

GAS-ZUIVERING 
door het gebruik van ijzer-oxyde, geleverd door de 
Gas Purification and Chemical C°. Limited London. 

Uitsluitende vertegenwoordigers voor Nederland 
en 0ost>lndi6 

W. Hoven en Zoon, Rotterdam, 
bij wien bijzonderheden en prijsopgaven verkrijg-
biinr zijn. 

B. ROLSBOER te Arnhem. 
F A R R I E K cn M A G A Z I J N van Instrumenten 

voor woteiisrlinp|>elijk gebruik. Alle soorten van 
Baro- en Thermometers. Veld-, Marine- eo 
Theaterkijkers, Briefbalansen, enz. enz. 

FABRIEK DE I I O L L A M M IJSSEL 
I » E J O f G H & € ° . 

Olvlel-nigenleurs te Oudowntor. 
leveren en vervaanligen in den kortst mogelijken tijd alle soorten van S t o o m b a g g e r m o l e n . in hout- of 
ijzereonstruetic, volgens eigen .ystccm, geschikt voor elke diepte en opbrengst van 150 tot 2000 M» per 
werkdag, cn verder S t o o m w e r k t u i g e n K e t e l . , D r i j f w e r k e n , L o c o m o b i e l e n . H e i m a c h i n e . 
S t e e n - cn T e g e l v o r m m a c h i n e . , I J z e r e n K a p - en B r u g c o n . t r u c t l ë n enz. 

VLOERDELEN. 
Door de Fabrieken i>de Amstel" en tde Onrust" 

wonlen V L O E R D E L E N geschaafd en geleverd, 
die onzichtbaar gespijkerd kunnen worden en 
niet doorstuiven, in concurrentie met de buiten-
landsche gcploegdcn, welke bataten bij de minste 
krimping, de naden uit elkander en doorstuiven. 
Lijsten, Architraven, Schutwerk, Bak borden etc. in 
nlle profielen, solide bewerkt. 

II. L I J R R I X K , 
Utrecht'schezijde, Amsterdam. 

GEBROEDERS D I J K E R M A N , 
B R E D A . 

Stoomfiniiiierlabrlckan.cn, 
Mozaik Tegels voor Hoeren 

in K E R K E N , W I N K E L S , V E S T I B U L E S , C O R R I 
D O R S , W A R A N D A ' S , S T O E P E N , enz. enz. alsmede 
B E K L E E D I N G van M U R E N . 

Uitsluitend Agentschap voor Neder
land en deszelfs Koloniën. 

Gr. J. OOR, 
F i r m a A X T . D E W I L D , 

Scheejnnakernharen .V". 69 en Jujferslraat iV". 50. 
R O T T E R D A M . 

N e u c h a t e l A s p h a l t e C o m p a n y L,d. L o n d o n . 
EXPLOITATIE DER GROEVEN 

VAN 

VAL X>E2 TRAVERS, 
geeft berigt dat door haar tet eenige A O EN T E N voor den 

verkoop van ASPHALT In broodon zijn aangesteld: 

F O L K E R S &, C°. te A m s t e r d a m , 
door wie ook tet het leggen van Vloeren inlichtingen worden verstrekt en orders voor geheel Neder
land aangenomen op gelijke verwaarden als aan de Fabriek, Belt weg N " . 3 , te Amsterdam. 

D E D I R E C T I E , 

LOUIS GOFFIN & C,E. 
R U E D A R T O I 8 I O . 

L U I K . 
Eigenaars cn exploitanten van H A R D S T E E N - e j 

van KEUENGROEVEN. 

VAN RIETSCHOTEN & HOUW ENS. 
ROTTERDAM. 

R O l i E Y Sc C O M P A N Y ' S STOOMMACHINES, 
met Goud bekroond Parijs 1878 , 

voor fabrieken waterwerken, enz. 
LOCOMOTIEVEN van F O X W A L K E R & Co. 
LOCOMOBIELEN van R O l i E Y ft C O M P A N Y 

nieuw en te huur. 
HEIMACHINES, STOOMKRANEN en 

DONKEY POMPEN van APPI.F.I1Y B R O T H E R S 
nieuw en te huur. 

CENTRIFUGAALPOMPEN van verschil
lende afmetingen nieuw en te huur. 

VIJZELS, D O M M E K R A C H T E N , K A L K 
M O L E N S , P O M P E N . GEREEDSCHAP
PEN . S T A L E N SCHOPPEN , gegarandeerde 
K R A A N - cn andere K E T T I N G E N , STOOM-
METERS, A F S L U I T E R S . K R A N E N ca 
GARNITUREN nor stoom- cn walerwerktuigen, 
DRIJFRIEMEN. Alles voorradig. 

Prims PORTLAND C E M E N T uit de fabrieken 
der beroemde BUR H A Ml C O M P A N Y tegen concur-
reerende prijzen. 

Allen prima kieoliteil en billijke prijzen. 

Gedrukt by G. W. VAN DER WIEL & C . te Arnhem. — A l l e stukken en adve r t en t i ën le adresseeren aan den Redacteur F . W. VAN GENDT Kha. te Arnhem. — Uitgave van I). \ . TIIIEME. 
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